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RESUMO 

 

Apesar do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília possuir muitos 

laboratórios e bancadas experimentais, algumas disciplinas que antes eram privilegiadas com 

aulas práticas, hoje se encontram com carga horária exclusivamente teórica. Um exemplo disto 

tem-se a disciplina de Instalações Termomecânicas 1 que possui uma bancada de refrigeração, 

porém esta não se encontra em operação principalmente pelo seu péssimo estado de 

conservação. Mediante a esta situação e com intuito de melhorar o aprendizado e desempenho 

dos alunos nesta disciplina foi proposto o trabalho em questão e para que este pudesse ter início, 

emitiram-se ordens de serviço ao Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (CME) 

a fim de que fosse enviado um técnico especializado para realizar as devidas manutenções e 

reparos bancada. Estudando e adequando os conteúdos previstos na ementa da disciplina com 

os recursos que a bancada oferece, criaram-se os roteiros experimentais, os simularam e os 

executaram com os alunos. Também confeccionou-se o caderno de gabarito para as questões 

propostas dos roteiros. Ao final, faz-se recomendações para aperfeiçoamento da bancada, 

principalmente na parte de automação e controle.  
 
 
 

ABSTRACT 

 

Despite the Department of Mechanical Engineering at the University of Brasilia has many 

laboratories and experimental stands, some subjects that were privileged with practical classes 

today meet only theoretical workload. An example of this has been the discipline of 

thermomechanical facilities 1 which has a cooling bench, but this is not in operation mainly for 

their bad condition. By this situation and aiming to enhance learning and performance of 

students in this discipline was proposed the job in question and so that it could begin, were 

issued work orders to Scientific Equipment Maintenance Center (CME) to I was sent a specialist 

to perform the necessary maintenance and repairs bench. Studying and adapting the content 

provided on the menu of the discipline with the resources to counter offers have been set up 

experimental scripts, simulated and executed them with the students. It was also made up of 

feedback book to the questions proposed roadmaps. Finally, it makes recommendations for 

improvement of the bench, mainly in the automation and control. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo indaga considerações sobre o ensino de 

engenharia. Por que ensinar? Como melhorar o 

aprendizado? E outras questões referentes ao ensino 

de engenharia, envolvendo atividades práticas na área 

de refrigeração. 

1.1 IMPORTÂNCIA DO TEMA 

Vive-se em uma época em que as transformações estão acontecendo de forma constante, em que o 

conhecimento é renovado a cada momento. 

Proveniente da Terceira Revolução Industrial, a adoção da Internet em 1969, inaugurou a era da 

globalização permitindo que um enorme volume de informação fosse compartilhado e acessado por 

qualquer pessoa. Assim sendo, essa disseminação de novas tecnologias da informação gerou 

substantivas modificações no meio profissional As mudanças que ocorrem na sociedade atual atingem 

de sobremaneira os indivíduos, pois, passa a se exigir deles, novas capacidades e habilidades, além de 

uma constante atualização profissional. Para sobreviver no mercado de trabalho é necessário aprender a 

mudar, a correr riscos e a investir em um processo de educação continuada que facilite o acesso aos 

novos conhecimentos que estão surgindo. Desta forma, segundo Imbernón (2000, p.15) “a formação 

assume um papel que transcende o ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e 

didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que 

as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza”. 

Com esta imensa necessidade nota-se no mundo acadêmico a real preocupação em unir de forma 

definitiva as teorias apreendidas nas universidades com as atividades exercidas no mundo empresarial 

globalizado e carente de profissionais que detenham a capacidade de sistematizar situações que 

abrangem um universo cada vez maior de informações. 

A capacidade de habilitar, treinar e preparar milhares de jovens para as atividades profissionais a 

serem executadas após o término do curso superior sempre foi um dos objetivos das universidades. E 

pode-se notar que ultimamente esta exigência vem sendo efetivamente cobrada pelo competitivo 

mercado de trabalho. Não há mais possibilidade de fornecer ao mercado de trabalho pessoas apenas 

detentores de teorias, sem capacidades de produção de conhecimento através de experiências práticas. 

As universidades devem preparar seus alunos para o que vão enfrentar no dia-a-dia das empresas e 

como são os ambientes que virão a frequentar nas instituições que os empregarão e como deverão se 

portar em cada situação, apresentando as técnicas e práticas da rotina nas organizações. Engenheiros e 

profissionais da área tecnológica são formados para atender a demandas da sociedade onde estes 

conhecimentos e prática são indispensáveis. 
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1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Embora exista uma grande tradição na área da Engenharia, é necessário notar que a maioria das 

competências profissionais desejadas para um engenheiro nos últimos anos está defasada do perfil 

tradicional desenvolvido ao longo do século passado. 

Assim, não é difícil observar que os modelos tradicionais de ensino não são capazes de proporcionar 

e desenvolver habilidades que surgiram nas últimas duas décadas, explicitando uma necessidade urgente 

para busca de novos modelos para a formação em Engenharia. 

Segundo Bazzo (2011) torna-se importante a identificação das relações na situação de atuação 

profissional quanto à sua formação, qualificação e atuação frente às novas tecnologias organizacionais 

e de gestão. Esta também explicita o quão importante é a verificação dos tipos de profissionais 

demandados pelo mercado de trabalho afim de que, a instituição de ensino possa se moldar para suprir 

esta demanda.  

As políticas de formação profissional objetivam que o trabalhador desenvolva capacidades para 

aplicar os conhecimentos científicos de todas as áreas tornando-o capaz de problematizá-las, resolvendo 

questões da prática social e produtiva, da vida em sociedade e no trabalho. Desse modo, os modelos de 

ensino atuais, permitem, que o futuro profissional seja capaz de manusear, aplicar e desenvolver novas 

tecnologias. 

Para KIRK (1979), engenharia “é a profissão essencialmente dedicada à aplicação de um certo 

conjunto de conhecimentos, de certas habilitações e de uma certa atitude à criação de dispositivos, 

estruturas e processos utilizados para converter recursos a formas adequadas a atendimento das 

necessidades humanas”. Seguindo a linha de raciocínio, segundo MICHAELIS (1998) engenharia “é a 

arte de aplicar os conhecimentos ou utilização da técnica industrial em todas suas determinações”. É 

notável como ambos repetem a palavra aplicação em seus discursos, desse modo pode-se perceber que 

engenharia não é feita somente com teorias, necessitando fundamentalmente da parte prática. 

O autor BANKS (1998) define simulação como “a imitação da operação de um processo ou sistema 

do mundo real sobre o tempo”. Em um laboratório, ao se realizar uma experiência, um teste, um ensaio, 

seu principal propósito é simular um processo que ocorre/ocorreria na realidade, para que o profissional 

ou o futuro profissional adquira conhecimento e experiência e assim venha a adquirir capacidade de 

contornar uma possível situação parecida ou igual no seu campo de atuação. 

RIBAS (1996) afirma que o processo de aprendizagem, principalmente nas áreas tecnológicas e de 

engenharia, se dá basicamente por três critérios: o critério da opinião; o critério da autoridade; e o critério 

científico. 

O critério da opinião acontece na situação que o aluno se encontra com ouvinte passivo enquanto o 

professor faz sua arguição de um determinado assunto em sala de aula. Porém o ensino não deve ser 
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concluído apenas com opinião, pois tal fato pode acarretar em um entendimento equivocado do assunto 

pelo aluno. 

Posteriormente o uso de uma teoria de ensino, baseada em autores, teorias e teses, é muito importante 

para que os alunos possam organizar os conceitos da parte teórica e assim efetivar o processo de 

aprendizagem. É o que se baseia o critério da autoridade. 

Por fim, temos o critério científico. “O cognitivo e psicomotor se fazem necessários para completar 

o processo. Portanto no experimento científico a ação do aluno testando os conceitos e organizando as 

opiniões, traz uma maior eficiência ao ensino” BASTOS (2004). Esse critério se estrutura no princípio 

que o homem é neutro e interagente, sendo assim é fundamental a experimentação para concretizar os 

conceitos anteriormente vistos nos critérios da opinião e autoridade, concluindo assim o processo de 

ensino ou aprendizagem. 

Para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a engenharia tem um 

impacto direto e vital na qualidade de vida para todas as pessoas. Isso demonstra de forma clara e direta 

o porquê da preocupação de países ocidentais desenvolvidos sobre o número de bacharelados em 

engenharia ofertados (Wadhwa et al., 2007). 

O mercado profissional atualmente procura profissionais capacitados que tenham um excelente 

domínio sobre muitas áreas e não aquele profissional generalista, que sabe um pouco de tudo (ARAÚJO 

et tal., 2008). Assim segundo Franco (2002), “apenas pessoas com a mente muito afiada e treinada terão 

condições de adaptar-se rapidamente a novos cenários”.  

Para Nair et al. (2009), Ihsen e Gebauer (2009), um gravíssimo problema que os cursos de 

engenharia no Brasil vêm enfrentando, é que os graduandos não estão desenvolvendo as habilidades 

requeridas pela indústria. Desse modo o mercado não consegue suprir a demanda de mão de obra 

qualificada necessária, gerando um atraso para o crescimento da indústria do nosso país, uma vez que, 

até pode se fazer necessária a importação desta mão de obra dependendo do caso. Para Felder et al. 

(2000), a raiz do problema está na forma de educação presente hoje nas universidades. Embora o 

conteúdo das aulas tenha mudado, aprimorando-se as novas tecnologias, elas são ministradas 

exatamente da mesma maneira como as aulas de Engenharia de 50 anos atrás, sem incorporar 

conhecimentos ou inovações pedagógicas.  

Atualmente, as competências requeridas de um engenheiro pelos empregadores, segundo Nair et al. 

(2009), são uma boa comunicação, poder de tomada de decisões, capacidade para resolução de 

problemas, liderança, inteligência emocional, as habilidades sociais de ética, bem como a capacidade de 

trabalhar com pessoas de diferentes origens.  

Kalonji (2005), sugere uma alternativa ao método de ensino tradicional, ele propõe que ao invés de 

uma educação baseada em cursos, deveria se propor a formação de equipes multidisciplinares, 
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multissetoriais, multiculturais, ou mesmo equipes multinacionais, abordando os grandes desafios que 

enfrenta nosso mundo, em um desafio curricular. 

Há necessidade de uma atenção explícita à pesquisa em educação, à inovação curricular, ao ensino 

acadêmico e nos critérios de reprovação e de promoção (Davidson, 2009). Assim em outras palavras, 

uma reformulação na maneira do ensino de engenharia deve ser aplicada e esta centrada em currículo, 

pedagogia e diversidade (Wulf, 1998). 

Nota-se claramente como já foi mencionado por Felder, que o ensino de engenharia está defasado e 

necessitando de uma reforma de modo que este atenda às necessidades do mercado de trabalho suprindo 

a demanda de profissionais da área. Baseando-se nisso, métodos alternativos de ensino são propostos 

para serem inseridos nos cursos de Engenharia (Felder et al., 2000). 

As instituições de ensino, cientes dessa defasagem presente, devem encontrar uma solução para este 

problema, fornecendo aos alunos uma maneira de complementar o ensino, focando a relação entre 

graduando e profissão no que diz respeito às suas escolhas, sua carreira e sua vida profissional após 

formado. O conhecimento técnico-instrumental e emancipatório, devem constituir uma rota única e 

cooperativa no desenvolvimento do currículo do curso de Engenharia, sendo de responsabilidade do 

professor utilizar o seu grau de liberdade proveniente pela sala de aula, para atuar de forma inspiradora 

e transformadora. (CUNHA, apud LAUDARES & RIBEIRO, 2001). Fomentando ainda mais essas 

condições, as diretrizes curriculares para os cursos de engenharia explicitam como objetivo na formação 

do engenheiro “desenvolver a competência de assumir a postura permanente de buscar atualização 

profissional”. 

Em consequência desta necessidade de reformulação, os cursos tradicionais estão tomando novos 

formatos e, devido ao surgimento de novas tecnologias, o perfil do engenheiro está tomando, a cada dia, 

uma nova cara. Para atender às necessidades desse novo perfil profissional, os cursos tiveram que ser 

reformulados para oferecer um conteúdo condizente com as necessidades atuais. Essa evolução 

tecnológica não se refere apenas ao conteúdo que deve ser ministrado mas também à forma como ele 

será ministrado. 

Nesse novo modelo, o professor redefine a prática de aula de um ponto de vista estático do 

aprendizado, para um aprendizado dinâmico onde, através de atividades baseadas em projetos, de 

ambientes de aprendizagem contextualizados e favoráveis ao estilo de aprendizagem independente, 

colaborativo e transformador, os alunos desempenhem um papel vital na criação de novos 

conhecimentos que possam ser aplicados a outras áreas acadêmicas e profissionais. 

Aprendizagem ativa é o termo técnico utilizado para esse conjunto de práticas pedagógicas, que 

aborda que a educação em sala de aula tem que ser interativa, que o aluno não pode ser somente um 

receptor do conteúdo, mas sim que aprenda de verdade o conteúdo que foi passado em sala de aula, 

incentivando-o a buscar o conhecimento por conta própria. 
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Na aprendizagem ativa, o aluno é o ser central, ele é o principal construtor do processo de ensino. 

Nesta modalidade o professor não ensina diretamente, ele cria ferramentas e constrói juntamente com 

os alunos um ambiente favorável à aprendizagem. Quanto mais informação o aluno tem para estudar e 

apreender, mais ele vai usar estratégias de aprendizagem ativa, isto é, estratégias criativas, que tenham 

significado para o aluno e que o ajudem a decidir como e o que vai integrar. 

1.3 ADAPTAÇÃO DO ENSINO ÀS NECESSIDADES CONTEMPORÂNEAS 

Primeiro o fazer, depois o aprender. Essa constitui a base da cultura e da filosofia da 

universidade Franklin W. Olin College of Engineering, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Fundada 

em 1997, a universidade possui o objetivo de formar engenheiros de uma forma diferente da tradicional, 

mais voltada para a inovação, o empreendedorismo e para a solução de problemas do mundo 

contemporâneo. 

 Lá os estudantes são incentivados a praticar e testar ideias, para depois terem aulas teóricas sobre 

os assuntos relacionados aos projetos. Segundo Lynn Andrea Stein, que é professora e diretora do 

Callaboratory, setor da instituição que tem como missão catalisar a mudança no ensino da engenharia, 

explica que com este método os alunos entendem o porquê tais conteúdos necessitam de aprendizado. 

Ainda segundo a diretora, o programa de estudo da universidade foi baseado na demanda do mercado e 

em estudos que demonstravam as capacidades necessárias de um profissional da área.  

O programa pedagógico estruturado por competências e baseado em projetos da universidade, tem 

como objetivo instigar o graduando a desenvolver a autonomia de aprendizado. Lá é mais valorizado o 

que o aluno consegue fazer do que o que ele sabe. Seguindo este método de pensamento, no qual o 

estudante aprende praticando, é feita uma comparação com o método de ensino clássico, onde os 

estudantes aprendem pelo tradicional método de sentar e ouvir. Segundo a filosofia da instituição, se 

fosse adotado este método, eles estariam formando ótimos engenheiros em sentar e ouvir.  

Embora tenhamos este ótimo exemplo de como é possível ensinar engenharia de uma maneira mais 

prática e dinâmica, atendendo as novas necessidades do mercado empregador, não é um trabalho simples 

subverter a tradição do ensino clássico. O currículo que prima pela mão na massa desde o início não é 

uma unanimidade acadêmica no país. “O profissional com formação focada na prática não vai muito 

além do nível técnico”, ressalta Erickon Almendra, diretor da Escola Politécnica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. “São os cursos com alta carga teórica que preparam o profissional para 

conceber grandes projetos.” Como exemplo, Almendra cita o fato de que a teoria ocupa quatro dos cinco 

anos do curso nas dez melhores faculdades de engenharia da França. 

Mesmo que a profissão de engenheiro tenha suas raízes na Itália e França, nenhum outro país 

incorporou tanto bem a imagem e o perfil da profissão como a Alemanha. Ainda hoje, os engenheiros 
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têm grande participação na corrente de inovações que garantiu sucesso aos produtos e serviços “made 

in Germany” no mercado mundial. 

O sucesso não vem por acaso. A formação oferecida pelas escolas superiores alemãs é uma das 

melhores do mundo, embora rankings internacionais normalmente coloquem em primeiro lugar as 

importantes e famosas universidades de elite dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. 

A receita do sucesso da formação alemã de engenheiros é a combinação de uma base ampla de 

conhecimento matemático teórico com know-how prático.  “Diferentemente de outros países, o estudo 

aqui é fundamentalmente voltado para a aplicação prática e industrial”, ressalta Sabina Jeschke, 

professora de Gestão da Informação na Faculdade de Engenharia Mecânica da Escola Superior Técnica 

da Renânia-Vestfália (RWTH), em Aachen. Além disso, existe a possibilidade de se fazer o estudo 

teórico em universidades, conforme a vocação, ou o estudo prático em escolas superiores técnicas, em 

contato desde cedo com empresas. Alguns jovens preferem, primeiro, aprender a profissão em uma 

empresa, para depois estudar. 

Essa capacidade de superar um problema na teoria e na prática ao mesmo tempo e de conseguir 

enxergar além das próprias fronteiras é também, sem dúvida, outro ingrediente dessa receita de sucesso. 

O que fica evidente depois de todo este estudo, é que, os tempos mudaram, as tecnologias 

avançaram e com isso a capacitação profissional que o graduando recebe também deve ser 

atualizada. Para que isso se torne realidade uma reforma no ensino constitui o primeiro passo 

para o alcance desta meta. O ensino clássico, que se caracteriza pelo professor passando seus 

conhecimentos e o aluno ouvindo e tentando absorver o máximo possível deve ser aliado a um 

ensino mais dinâmico e prático, fomentado por alunos aprendendo na prática, resolvendo 

problemas que serão encontrados na vida profissional. Chega-se à conclusão de que para um 

ensino eficiente e dinâmico, afim de evitar a grande evasão que o curso de engenharia possui 

um balanço entre o ensino passivo e ativo é de fundamental importância. 

1.4 OBJETIVOS E METAS 

O objetivo central do presente trabalho é a implementação de aulas práticas de laboratório para a 

disciplina Instalações Termomecânicas 1, abrangendo principalmente os conteúdos na área de 

refrigeração. Deseja-se com isso, melhorar o rendimento e a qualidade da formação dos alunos nesta 

disciplina. 

Será alvo de trabalho, a bancada de refrigeração do Laboratório de Ar condicionado e Refrigeração 

(LaAR). A bancada Brodhead-Garret Commercial Refrigeration Training Unit Model 9501 apresentada 

pela Fig. (1.1). 
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Para realizar tal objetivo, define-se como metas complementares a recuperação da bancada de 

refrigeração, e se necessário, à modernização de alguns componentes da bancada e da instrumentação, 

além de efetuar um estudo detalhado do programa da disciplina Instalações Termomecânicas 1. 

Nesta segunda etapa do projeto de graduação, tem-se como foco finalizar os reparos necessários 

para colocar a bancada em completo estado de operação, aprimorar os roteiros experimentais e trazer os 

alunos da disciplina ao laboratório para executarem as atividades práticas. 

 

Figura 1.1 - Bancada Brodhead Garrett Commercial Refrigeration Trainer Model 9501 

 

1.5 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Para alcançar os objetivos traçados, primeiramente foi necessário entender os princípios de 

funcionamento e operação geral da bancada e de cada componente constituinte da mesma. A bancada 

de refrigeração da Universidade de Brasília já foi tema de projetos anteriores. O mais recente, 

Implementação de Aulas de Laboratório em Ar Condicionado e Refrigeração, é datado em 2007 com 

autoria do ex-aluno Mário Nogueira Carvalho da Silva, no qual se fez um estudo sobre a bancada 

experimental de refrigeração e implementaram-se roteiros práticos. Desta forma, o primeiro passo ao 

iniciar-se o presente projeto, foi o estudo do projeto de graduação do ex-aluno Mário Nogueira Carvalho 

da Silva. 
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De forma complementar, realizou-se um estudo dos fenômenos envolvidos principalmente no 

processo de refrigeração. Assim como estudou-se o manual da bancada para um melhor entendimento 

do seu funcionamento e operação. 

Devido à bancada não se encontrar originalmente em um estado adequado de funcionamento, foi-se 

necessário emitir junto aos técnicos responsáveis uma ordem de serviço a Central de Manutenção de 

Equipamentos Científicos (CME) da UnB, para que uma equipe especializada avaliasse e fizesse os 

reparos necessários a fim da bancada entrar em perfeito estado de operação. 

Também realizou-se um estudo sobre a ementa da disciplina Instalações Termomecânicas 1, e sobre 

a ordem de apresentação dos conteúdos. Paralelamente foram investigados quais são os tópicos mais 

relevantes para a realização das aulas experimentais, e se estes eram possíveis de se executar com os 

recursos que a bancada nos oferece. 

Com um estudo prévio sobre quais temas são fundamentais serem abordados nas aulas práticas, 

iniciou-se a próxima etapa do projeto, a implementação das aulas práticas. Nesta etapa coube aos autores 

deste trabalho, com ajuda do seu orientador, criarem os roteiros experimentais, sempre focados em 

complementar e desenvolver no laboratório os conteúdos aprendidos em sala.  

Finalmente com a primeira versão dos roteiros prontos, iniciou-se a fase de teste do projeto. Neste 

estágio, os autores e o professor orientador, seguiram criteriosamente todos os procedimentos descritos 

nos roteiros elaborados, coletaram os dados necessários e realizaram a análise proposta. A importância 

desta etapa consistiu-se em testar se o roteiro está adequado, identificar possíveis dificuldades na 

execução do experimento, verificar se é passível de solução toda a análise sugerida. Em seguida, 

fizeram-se correções e alterações a fim de aprimorar os roteiros anteriores. Efetuaram-se iterativamente 

os processos de execução, análise e correções dos roteiros experimentais até que estes alcançaram às 

suas versões definitivas. E finalmente tais roteiros foram implementados aos alunos. 

Pretende-se também conceber fichas de avaliação sobre o experimento para os alunos, para obter-se 

um respaldo acerca da opinião sobre as atividades práticas realizadas, sugestões de melhoria e se estas 

atividades estão contribuindo para uma melhor formação na disciplina e no curso de engenharia 

mecânica de uma forma geral. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para que o trabalho pudesse atingir suas metas ele foi estruturado da seguinte maneira: 

Capítulo 1 – Introdução  

Neste capítulo é feita uma introdução para mostrar aos leitores a importância do tema estudado. Para 

que isto fosse possível, uma pesquisa foi realizada baseando-se em estudos prévios para que fosse 

montado um embasamento teórico sobre a importância de aulas práticas no ensino de engenharia. Neste 
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capítulo também é abordada a metodologia de trabalho na qual foi seguida pelos autores, e esclarecido 

quais os objetivos o estudo tem como meta. 

Capítulo 2 – O ensino de Refrigeração na Engenharia Mecânica 

Esta etapa contém todo o embasamento teórico acerca do engenheiro mecânico, quais são as 

capacidades esperadas, quais são as suas áreas de atuação e etc. A seguir, para fins comparativos, foi 

feito um estudo da grade curricular tendo como foco o tema em questão. Para se obter um bom parâmetro 

de comparação, foram escolhidas oito universidades bem conceituadas do Brasil, onde foram analisados 

seus currículos do curso de Engenharia mecânica. Por fim, para uma maior e melhor compreensão da 

importância do tema em estudo, uma pesquisa sobre os métodos de ensino em universidades 

internacionais foi realizada mostrando as diferenças e semelhanças constituintes no ensino. 

Capítulo 3 – Recursos Didáticos para as Aulas Experimentais de Refrigeração 

Neste capítulo, visando colocar em prática o tema estudado, a importância das aulas práticas no 

ensino de engenharia, é feita uma introdução da bancada de refrigeração pertencente a Universidade de 

Brasília demonstrando os princípios de seu funcionamento e de seus respectivos componentes. Também 

foi realizada uma avaliação de sua condição original a fim de que fossem feitos os reparos necessários 

para que esta pudesse ser colocada em atividade. É feito também uma pesquisa de outros modelos 

comerciais de bancadas didáticas voltadas para a área de refrigeração. 

Capítulo 4 – Revisão Teórica 

Este capítulo apresenta de forma resumida os principais conceitos teóricos que envolvem a área da 

refrigeração, referentes ao conteúdo da disciplina Instalações Termomecânicas 1 

Capítulo 5 – Roteiros Experimentais e Modelo de Respostas esperadas 

Nesta parte do projeto, foram expostos os roteiros experimentais criados, juntamente com os 

respectivos gabaritos, visando atender os tópicos disciplinares vistos em sala, que serão adotados nas 

aulas práticas a serem introduzidas na disciplina de Instalações Termomecânicas 1. Porém, após a 

apresentação do projeta para a banca avaliadora, foram retirados todos os gabaritos e mantido somente 

o Caderno de Experimentos que se encontra no Anexo VII deste trabalho. 

Capítulo 5 – Conclusões Finais 

Nesta etapa, é feito um resumo dos resultados alcançados com do projeto, abordando a importância 

das aulas práticas para uma boa formação de novos alunos e futuros profissionais. Também são descritas 

algumas propostas futuras com o intuito de aprimorar e aprofundar ainda mais os experimentos e o 

aprendizado dos alunos no tema de refrigeração utilizando a bancada didática experimental. 
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2 O ENSINO DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO NA ENGENHARIA MECÂNICA 

Este capítulo explana sobre a importância das 

disciplinas de Refrigeração e Ar-condicionado e um 

contexto de como ela é abordada na UnB e em outras 

universidades nacionais e estrangeiras. 

 

2.1 ATRIBUIÇÕES PROPOSTAS EM AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 
DO ENGENHEIRO MECÂNICO 

De acordo com o Art. 12 da Resolução Nº 218, de 29 de Junho de 1973 do CONFEA, que discrimina 

as atividades das diferentes modalidades dos profissionais da Engenharia, Agronomia e Arquitetura, 

cabe ao Engenheiro mecânico atuar nas seguintes atividades: 

Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE 

AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE 

AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA:  

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos 

mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e 

eletromecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; 

sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos. 

Sendo as atividades 01 a 18 do artigo 1º: 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes 

modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam 

designadas as seguintes atividades: 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
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Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

A penúltima atribuição do Art. 12 “sistemas de refrigeração e de ar condicionado” e analisando as 

demais atribuições de todos os outros profissionais de engenharia, observa-se que a atuação nessa área 

exercendo as atividades 01 a 18 do artigo 1º é de competência única e exclusivamente ao engenheiro 

mecânico e suas derivações. 

Podemos então, destacar a grande importância que as disciplinas que abordam os temas refrigeração 

e ar condicionado têm sobre a formação do engenheiro mecânico, visto que este é o único capacitado a 

realizar trabalhos e projetos nessa área. Uma área extremamente importante e largamente utilizada em 

diversas aplicações sejam elas industrial, comercial ou doméstica. 

Também é válido ressaltar que está é uma área que absorve uma boa parcela dos engenheiros 

mecânicos. Sendo assim é fundamental o engenheiro mecânico possuir uma boa formação nas 

disciplinas que abordam esta área enquanto estes estão na universidade/faculdade.  

Destacando um pouco mais sobre a importância do tema e da área em questão, no Brasil a 

Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA) foi 

fundada em 1962 e tem como principal objetivo representar as empresas e profissionais do setor, 

responsável por mais de 250.000 empregos no país. Existem também associações internacionais de 

grande peso que possuem objetivos em comum, como por exemplo, a American Society of Heating, 

Refrigerating & Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) que possui mais de 53.000 membros em mais 

de 132 países no mundo. 

2.2 AS DISCIPLINAS NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

No caso especifico da Universidade de Brasília (UnB), apresentam-se as disciplinas obrigatórias 

Instalações Termomecânicas 1 (refrigeração) e Instalações Termomecânicas 2 (ar condicionado) 

referentes aos temas destacados importantes na seção 2.1, atribuições propostas em ar condicionado e 

refrigeração do engenheiro mecânico. 
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A disciplina de Instalações Termomecânicas 1, principal foco de trabalho, possui carga horária de 

04 créditos e tem como pré-requisito a disciplina Transferência de Calor. A disciplina de Instalações 1 

possui uma vasta ementa que aborda entre outros, os seguintes assuntos: 

 Trocadores de Calor com e sem Mudança de Fase; 

 Ciclo de Refrigeração por Compressão a Vapor; 

 Componentes e Controles de Sistemas de Refrigeração. 

 Psicrometria; 

 Torres de Resfriamento e Condensadores Evaporativos; 

 Cálculos de Carga Térmica; 

 Câmaras Frigoríficas; 

 Projeto de Sistemas de Refrigeração. 

Atualmente a disciplina é ministrada com caráter predominante teórico. A fim de contornar essa 

condição, são promovidas palestras com profissionais formados e atuantes na área de refrigeração e ar 

condicionado. 

Apesar do Departamento de Engenharia Mecânica possuir o Laboratório de Ar condicionado e 

Refrigeração (LaAR), e esse por sua vez, possuir bancadas experimentais específicas para esta área, as 

disciplinas não contam atualmente com atividades experimentais. Alguns dos principais motivos são 

devido ao alto estado de degradação das bancadas experimentais existentes e uma falta de roteiros 

práticos e laboratoriais para a utilização destas. 

2.3 ABORDAGEM DO TEMA NAS UNIVERSIDADES NACIONAIS 

Para que fosse viável uma análise mais detalhada do ensino na Universidade de Brasília, tornou-se 

necessário analisar o currículo de outras universidades. O estudo do currículo de diversas universidades 

nacionais evidenciou as diferenças e semelhanças de como aborda-se o tema de refrigeração e ar 

condicionado nas diferentes instituições de ensino. 

Visando respaldar este parâmetro de comparação, selecionou-se dez das principais instituições 

brasileiras que mantem o curso de Engenharia mecânica.  

Uma vez selecionadas as universidades, analisou-se a grade curricular de Engenharia Mecânica em 

cada uma delas. O foco da análise foram as disciplinas que constavam no currículo e estavam 

diretamente relacionadas com o ensino de refrigeração e ar condicionado, podendo estas se apresentarem 

de maneira obrigatória ou optativa. 

Para fins comparativos, confeccionou-se a Tabela 2.1 contendo a indicação das universidades 

selecionadas e suas respectivas disciplinas que abordavam de alguma maneira o tema em objetivo. 
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Tabela 2.1 – Comparação entre disciplinas oferecidas em outras universidades. 

** O portal digital da universidade não apresenta o número de horas aula semanal. 

Faculdade Disciplinas Característica  
Carga 

Horária 

Universidade de 
São Paulo (USP) 

 
→ Termodinâmica I                                          
→ Refrigeração Industrial e Comercial 
→ Ar Condicionado e Ventilação                                          
→ Conforto Térmico 
 

→ Obrigatória          
→ Optativa 
→ Optativa 
→ Optativa 

→ 6 créditos       
→ 2 créditos  
→ 4 créditos                                 
→ 2 créditos                                                                

Universidade 
Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

 
→ Termodinâmica Aplicada                                     
→ Laboratório de Térmica                                        
→ Refrigeração e Cond. de Ar                            
 

→ Obrigatória                           
→ Obrigatória            
→ Optativa                            

→ 2 créditos                  
→ 2 créditos            
→ 4 créditos                   

Universidade 
Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

→ Tecnologia do Calor                                              
→ Refrigeração e Ar Condicionado                                              
→ Refrigeração Industrial 

→ Obrigatória                                 
→ Optativa                           
→ Optativa 

→ 4 créditos                  
→ 4 créditos    
→ 4 créditos 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

(UFRGS) 

→ Termodinâmica A                                                                                                                                                                                                                                                
→ Climatização II                                                                                                                                                                                                                                               
→ Refrigeração 

→ Obrigatória                                                     
→ Obrigatória                                                    
→ Optativa 

→ 6 créditos                                                          
→ 4 créditos                                                         
→ 4 créditos 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

(UNICAMP) 

→ Termodinâmica I                                                                 
→ Termodinâmica II                                                                  
→ Sistemas Fluidotérmicos III                                                                  

→ Obrigatória                              
→ Obrigatória 
→ Obrigatória 

→ 4 créditos                                      
→ 4 créditos 
→ 4 créditos 

Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP) 

→ Termodinâmica II                                                                  
→ Sistemas Fluidotérmicos II                                 
→ Refrigeração e Cond. de Ar                                                                
→ Lab. de Refrigeração e Cond. de Ar 

→ Obrigatória    
→ Obrigatória   
→ Optativa                              
→ Optativa 

→ 4 créditos       
→ 4 créditos      
→ 2 créditos                                      
→ 2 créditos 

Universidade 
Federal de Santa 
Catarina (UFSC) 

→ Termodinâmica Aplicada                            
→ Refrigeração e Cond. de Ar                           
→ Proj. em Refrigeração e Cond. de Ar   

→ Obrigatória                            
→ Optativa                           
→ Optativa 

→ 2 créditos                   
→ 3 créditos                  
→ 3 créditos 

Universidade de 
Brasília (UNB) 

→ Termodinâmica Aplicada                            
→ Instalações Termomecânicas I                                                                 
→ Instalações Termomecânicas II 

→ Obrigatória                               
→ Obrigatória                              
→ Obrigatória 

→ 4 créditos                                       
→ 4 créditos                                      
→ 4 créditos 

Instituto Militar 
de Engenharia 

(IME) 

→ Termodinâmica II 
→ Sistemas Térmicos II 

→ Obrigatória 
→ Obrigatória 

** 
** 

Instituto 
Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) 

→ Termodinâmica Aplicada 
→ Ar Condicionado 

→ Obrigatória 
→ Obrigatória  

→ 3 créditos 
→ 3 créditos 
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Segundo a USP (2015), os dados referentes à Universidade de São Paulo na Tabela 2.1 nota-se que 

consta como obrigatória apenas a disciplina de Termodinâmica I, esta possui em sua ementa a 

abordagem de oito tópicos relacionados a termodinâmica, entre eles um tópico é dedicado ao assunto 

sobre ciclos de refrigeração juntamente com ciclos de motores. Apesar da abordagem superficial, o 

assunto tema de refrigeração conta com um laboratório experimental onde o aluno estuda e avalia um 

ciclo de refrigeração. As demais disciplinas referentes ao tema oferecidas pela universidade são de 

cunho eletivo, ou seja, o aluno possui a opção de cursá-la ou não. Entre estas temos a disciplina de 

Refrigeração Industrial e Comercial, tendo como objetivo apresentar aos alunos os principais sistemas 

de refrigeração e seu adequado dimensionamento. A disciplina de Ar Condicionado e Ventilação 

segundo sua ementa, aborda os conceitos relativos a sistemas de tratamento condicionamento de ar e 

suas principais aplicações. Paralelamente ao tema de condicionamento de ar tem-se o curso de Conforto 

Térmico, esta dedica-se aos fundamentos básicos e técnicas metrológicas para a avaliação das condições 

de conforto, constando em sua ementa a apresentação de normas ASHRAE e ISO. 

A Universidade Federal de Minas Gerais segue basicamente a mesma metodologia da USP, 

promovendo a abordagem do tema numa disciplina de cunho geral denominada Termodinâmica 

Aplicada. Sua ementa demonstra que os assuntos psicrometria e ciclos de refrigeração estão inseridos 

na mesma, contando cada um dos tópicos com seis horas de aula (UFMG, 2009). A UFMG merece 

destaque por apresentar como obrigatória ao aluno a matéria Laboratório de Térmica, esta trata de 

análises experimentais de processos e sistemas térmicos usuais na Engenharia Mecânica. O programa 

da matéria conta com análises de ciclos de refrigeração, balanços energéticos e de massa em 

evaporadores a ar, análise de compressores frigorígenos e análise de uma válvula de expansão 

termostática. Em regime eletivo a universidade ainda apresenta a disciplina de Refrigeração e 

Condicionamento de ar. 

No estado do Rio de Janeiro a análise foi realizada em função do currículo da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Esta segundo o site UFRJ (2012), demonstrou possuir de maneira obrigatória apenas 

o curso de Tecnologia do Calor, abordando um aglomerado de tópicos termodinâmicos, e entre eles 

estão inseridos os temas ciclos de refrigeração e ar condicionado, psicrometria e carga térmica. A 

universidade oferta de maneira optativa duas disciplinas, Refrigeração e Ar Condicionado, essa com a 

missão de fornecer aos alunos a formação específica sobre o tema, além desta é oferecida também a 

matéria Refrigeração Industrial, contando com uma abordagem dos sistemas frigoríficos industriais 

mostrando seus devidos componentes bem como o seu correto projeto e dimensionamento. 

A Universidade do Rio Grande do Sul apresenta em seu currículo a disciplina de Termodinâmica A 

como uma disciplina introdutória ao assunto de refrigeração e psicrometria como demonstra sua ementa 

(UFRGS, 2015). Alguns semestres adiante o aluno tem em sua trajetória a disciplina de Climatização 

II, esta retoma o assunto de psicrometria de maneira mais profunda, apresenta os conceitos de 

condicionamento de ar, conforto térmico, carga térmica e dutos de ventilação. De maneira a suprir esta 
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falta de abordagem obrigatória do assunto refrigeração, a universidade oferece como matéria optativa a 

disciplina de Refrigeração, abordando por completo os ciclos de refrigeração e seus componentes 

(UFRGS, 2015). 

A Federal de Santa Catarina também possui um déficit quando se refere a matérias obrigatórias sobre 

refrigeração no currículo. Ela apresenta apenas a disciplina Termodinâmica Aplicada em regime 

obrigatório que aborda de maneira branda o tema e discorre uma breve análise sobre ciclos de 

refrigeração e psicrometria (UFSC, 2006). Em regime eletivo ela oferece Princípios de Refrigeração e 

Condicionamento de Ar fornecendo ao aluno uma base mais profunda sobre os componentes do ciclo 

de refrigeração bem como seu modo de funcionamento além de abordar também sobre o 

condicionamento de ar. Outra eletiva oferecida é a de Projetos em Refrigeração e Ar Condicionado, 

voltada mais para a análise e cálculo de dimensionamento de plantas frigoríficas (UFSC, 2006).  

No interior de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas proporciona um currículo com todas 

disciplinas voltadas para o tema refrigeração e condicionamento de ar em regime obrigatório. Para a 

UNICAMP (2011), aluno tem seu primeiro contato com o conteúdo ao cursar Termodinâmica I, esta 

proporciona uma breve noção acerca dos ciclos de refrigeração. Em seguida o aluno cursa 

Termodinâmica II onde aprende mais afundo sobre ciclos de refrigeração e psicrometria. Após estas 

duas matérias o aluno segue adiante onde tem contato com Sistemas Fluidotérmicos III, o programa da 

disciplina aborda conceitos de condicionamento de ar, noções de conforto térmico, cálculo de carga 

térmica, fluidos refrigerantes e dimensionamento de condutos. 

Localizada também no interior de São Paulo, mais precisamente Araraquara, tem-se a Universidade 

Estadual Paulista. Tratando-se de refrigeração, os graduandos em Engenharia Mecânica da universidade 

devem cursar como disciplinas obrigatórias Termodinâmica II, nela os conceitos de ciclos de 

refrigeração são inseridos e Sistemas Fluido-térmicos II a qual sua ementa conta com temas relacionados 

a trocadores de calor, geradores de vapor, tubulações térmicas e por fim instalações de refrigeração 

(UNESP, 2013). A abordagem do tema em regime obrigatório é leviana, porém o aluno possui a 

oportunidade, caso deseje, de se matricular em Refrigeração e Condicionamento de Ar a qual seu 

conteúdo é composto por psicrometria e conforto térmico, carga térmica, evaporadores e condensadores, 

componentes de instalação, métodos de controle e aplicações da refrigeração. Podendo ser vista de modo 

complementar, a universidade oferta a disciplina Laboratório de Refrigeração e Condicionamento de 

Ar. Nesta disciplina, os alunos realizam experimentos sobre condicionamento de ar, carga térmica, 

válvulas de expansão, trocadores de calor e no final da disciplina realizam visitas técnicas a unidades 

industriais que utilizam sistemas frigoríficos.  

Nas universidades militares, Instituto Militar de Engenharia e Instituto Tecnológico Aeronáutico, o 

mesmo padrão de ensino é adotado, a disciplina de Termodinâmica realiza uma breve introdução acerca 

do ciclo de refrigeração e psicrometria para depois o aluno cursar uma disciplina mais aprofundada sobre 

o tema. No IME (2012) a matéria específica sobre refrigeração e condicionamento de ar é denominada 
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Sistemas Térmicos II, esta aborda de maneira detalhada os conceitos básicos de refrigeração, 

condicionamento de ar, trocadores de calor, válvulas de expansão, carga térmica, psicrometria e 

tubulação frigorífica. No ITA (2015), a matéria com as mesmas abordagens é denominada Ar 

Condicionado, apesar do nome, seu programa mostra que tópicos referentes a refrigeração também estão 

inseridos no curso.  

Por fim temos a Universidade de Brasília, esta que assim como várias das outras universidades, 

insere o tema de refrigeração na disciplina de Termodinâmica I, abordando os ciclos de refrigeração e 

psicrometria de maneira superficial (UNB, 2015). O diferencial da universidade está no regime em que 

o tema refrigeração e condicionamento de ar é abordado, primeiramente o tema é dividido em duas 

disciplinas: Instalações Termomecânicas I referindo-se aos conceitos de refrigeração e Instalações 

Termomecânicas II referindo-se ao condicionamento de ar e suas aplicações. Em segundo lugar deve-

se destacar que as disciplinas são de caráter obrigatório e que cada uma compõe uma carga horária de 

quarto créditos, ou seja, quatro horas de aula por semana. Elas estão organizadas na grade curricular de 

maneira que o aluno curse primeiro Instalações I onde os conceitos de refrigeração se inserem para que 

depois de maneira complementar o aluno possa aprender sobre o condicionamento de ar (UNB, 2015). 

Deve-se destacar a grande carga horária que a universidade exige do aluno sobre o tema, tornando-o 

dentre as universidades analisadas um dos mais bem preparados teoricamente. Porém como já foi dito 

no capítulo um, o ensino necessita de uma parte prática para que a transmissão de conhecimento seja 

facilitada e para que de certa maneira fique completa. Neste ponto a UnB peca por não possuir uma 

bancada ativa, possibilitando aos alunos a realização de experimentos. Sem o contato prático com os 

assuntos aprendidos em sala de aula, essa se torna uma matéria de cunho predominantemente teórico. 

A partir da análise detalhada dos currículos de Engenharia Mecânica das universidades selecionadas, 

pode-se notar certo padrão no ensino. O tema é sempre inserido de maneira superficial em uma disciplina 

base de Termodinâmica e somente após ele é retomado de maneira mais profunda numa disciplina 

específica. O que fica bastante evidente é o destaque da Universidade de Brasília, uma vez que ela é a 

única que apresenta os temas refrigeração e condicionamento de ar de maneira separada contabilizando 

grande carga horária para cada tema, possibilitando assim um maior aprofundamento do assunto. A 

Universidade Federal de Minas Gerais oferece a disciplina referente ao tema em caráter optativo, em 

contrapartida, possui o Laboratório de Térmica em caráter obrigatório, contando com quatro 

experimentos relacionados a refrigeração possibilitando aos alunos uma abordagem prática do tema. O 

estudo finalmente evidencia que muitas universidades abordam o tema de maneira incompleta, umas 

necessitando de uma maior abordagem prática e outras necessitando de mais aprofundamento teórico. 

Isso é de extrema importância visto que cabe somente ao engenheiro mecânico atuar na área de 

refrigeração e condicionamento de ar, realizando projetos e reparos. 
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2.4 ABORDAGEM DO TEMA NAS UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS 

 

As universidades americanas possuem um sistema de ensino um pouco diferente do abordado no 

Brasil. Os cursos americanos são realizados basicamente em duas etapas, a primeira onde os alunos 

cursam dois anos de matérias básicas, estas que são comuns as áreas especificas de seu curso, 

humanidades, ciências sociais, ciências biológicas e área tecnológica. Após essa etapa o aluno define a 

área de atuação desejada e então as matérias especificas dos cursos são apresentadas. No exterior muitas 

vezes nas próprias universidades cursos técnicos são oferecidos, ou seja, ao invés do interessado 

ingressar em curso de ensino superior, ele ingressa num curso técnico que possui menor duração e já 

direciona o aluno para uma área de trabalho específica. 

Após a conclusão da etapa básica, o aluno que desejar seguir a carreira de engenheiro mecânico no 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (2014/15), por exemplo, é obrigado a ter em 

seu currículo as matérias: Engenharia dos Fluidos Térmicos I e II. A primeira, segundo o site da 

universidade aborda os princípios fundamentais da termodinâmica, transferência de calor e a parte da 

mecânica dos fluidos voltada para a área da termodinâmica. Já a segunda matéria é voltada para 

demonstrar onde os conceitos aprendidos na primeira se inserem. Consequentemente, os alunos 

aprendem sobre os inúmeros ciclos presentes na engenharia, Brayton, Carnot, Stirling e claro o ciclo de 

refrigeração. Nesta etapa os alunos aprofundam os conceitos destes e trabalham também com conceitos 

de dimensionamento de plantas energéticas.  

Diferentemente do MIT, a faculdade comunitária da Carolina do Norte, Durham Tech, se enquadra 

no sistema americano de ensino onde a faculdade oferece apenas os dois anos básicos do currículo 

acadêmico para depois do aluno procurar outra universidade e terminar a sua especialização. O que 

chama atenção para esta universidade, é que ela oferece diversos cursos especializados já preparando o 

aluno para a sua futura especialização. Através do portal online da faculdade, segundo a DURHAM 

TECHNICAL (2015) pode-se tomar conhecimento da quantidade de cursos voltados para a área de 

engenharia, entre eles se encontra o curso de Introdução a refrigeração, onde o aluno aprende os 

conceitos básicos de um ciclo de refrigeração, aprende a identificar seus componentes e conta com uma 

enorme carga horária de laboratório para colocar em prática seus conhecimentos teóricos. Destaca-se a 

grande discrepância entre as horas/aula teórica e prática, duas horas de aulas teóricas semanais e seis 

horas de laboratório por semana. Este caráter de curso técnico confere ao aluno uma grande base de 

conhecimento que futuramente pode-lhe ser muito útil, entrando no mercado de trabalho de maneira já 

preparada para os desafios que lhe aguardam. 

Na Universidade James Cook da Austrália, os alunos de engenharia mecânica possuem na grade 

curricular uma matéria chamada Energia, Conversão e Refrigeração. Como percebe-se, é uma matéria 

mais específica relacionada ao tema estudado neste trabalho. Segundo o site da universidade, a ementa 

abrange o ciclo de compressão a vapor, carta psicrométrica, transferência de calor em superfícies 

http://web.mit.edu/
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molhadas, torres de resfriamento, sistemas de refrigeração, carga térmica e aspectos térmicos de conforto 

JAMES COOK UNIVERSITY (2015). Pode-se notar uma enorme similaridade com o tema abordado 

na Universidade de Brasília, porém essa engloba todo o conteúdo em apenas uma matéria, totalizando 

no total um curso de 65 horas. A ementa ainda especifica que o curso conta com aulas expositivas, 

tutoriais, demonstrações, aulas práticas, visitas técnicas e seminários.  

A universidade de Shanghai Jiao Tong University é uma das mais renomadas na área de engenharia 

segundo aponta o próprio site da universidade SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY (2013). Ela 

possui inúmeros programas de intercâmbio entre estudantes de vários lugares do mundo. A escola de 

engenharia de energia é uma subdivisão da universidade no ramo científico, esta é a maior responsável 

dentro da universidade no que se refere as pesquisas científicas, possuindo ótimos programas em 

bacharelado, mestrado e doutorado. Segundo SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY (2013) que a 

torna tão renomada são seus excelentes centros de pesquisa que atraem ano após ano estudantes de 

engenharia. Sua excelência está nos grandes laboratórios tornando assim possível que os alunos realizem 

suas respectivas pesquisas em cada área. Dentro das inúmeras disciplinas oferecidas, estão as de 

Tecnologia de refrigeração e criogenia e Simulação computacional de processos termodinâmicos. 

Ambas possuem uma carga horária de dois créditos.  

Após análise mais profunda dos currículos estrangeiros do curso de engenharia mecânica, pode-se 

perceber que nem todas as faculdades abordam o tema refrigeração de maneira específica, ou seja, nem 

sempre a grade curricular possui uma matéria que retrata apenas refrigeração e condicionamento de ar, 

este conteúdo muitas vezes é dissolvido e compilado junto com outros temas da termodinâmica. Isso 

talvez possa ser explicado pelo método de ensino estrangeiro que conta com cursos de especialização 

após a graduação. Pode-se concluir que as universidades mundiais e não só americanas realizam uma 

abordagem não muito diferente das matérias básicas da área de refrigeração, como, termodinâmica e 

transferência de calor, da realizada aqui no Brasil, porém, no exterior eles possuem uma grande gama 

de laboratórios práticos possibilitando que estes vejam na prática o que é aprendido em sala. Essa grande 

gama de aparatos experimentais e laboratoriais provavelmente resultam dos cursos técnicos que também 

são oferecidos pelas universidades, já que estes necessitam de uma bancada de experimentos ou até de 

um laboratório voltado somente para a área de interesse. 

 

2.5 BANCADAS COMERCIAIS PARA O ENSINO DE REFRIGERAÇÃO 

 

2.5.1 BANCADA DIDÁTICA DE TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO ALGETEC 

 

Trata-se de uma bancada para estudos de refrigeração e condicionamento de ar, contemplando todos 

os componentes reais existentes em um processo de refrigeração. O circuito de refrigeração montado 
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permite estudos em ciclo direto e reverso, permite a visualização dos elementos críticos do ciclo de 

refrigeração, possibilita alterar facilmente as condições de carga do condensador e evaporador, 

observando imediatamente os impactos destas alterações, bem como a abordagem de situações de 

operação imprevistas. Uma série de falhas não destrutivas podem ser facilmente inseridas no sistema, 

por meio de componentes já instalados, modificando assim sua funcionalidade. Os estudantes podem, a 

partir da compreensão clássica dos ciclos mostrados, propor soluções para as diversas falhas inseridas 

propositalmente. 

 
 

Figura 2.1 – Ilustração da Bancada Didática de Treinamento em Refrigeração da ALGETEC 

 

A bancada é composta pelos seguintes componentes: 

 Compressor; 

 Condensador; 

 Evaporador; 

 Válvulas de controle; 

 Válvula reversora; 

 Tubo capilar; 

 Válvula termostática; 

 Separador de óleo. 

E sua instrumentação é dada por: 

 4 manômetros; 

 1 sistema de medição de temperatura com visualização em tela de cristal líquido e quatro canais 

de medição. 

 

Esta bancada tem como principais objetivos: 

 Estudo dos ciclos básicos de refrigeração 
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 Estudos dos principais componentes de um sistema de refrigeração 

 Análises termodinâmicas inerentes aos ciclos experimentais 

 Análise dos procedimentos esvaziamento e limpeza do sistema, carga de gás e controle da 

estanqueidade do sistema, posta em marcha do equipamento e controle da intervenção dos 

dispositivos de segurança. 

 Análise de valores de trabalho, cálculo da eficiência térmica, balanceamentos térmicos globais 

e parciais de calor utilizando o diagrama log P-H. 

 Análise e diagnóstico de falhas de funcionamento do sistema ou de seus componentes, 

anormalidades atribuídas a uma carga com defeito, anormalidades atribuídas a condições 

ambientais específicas, avarias de dispositivos de segurança e seus limites e o controle de 

qualidade dos componentes. 

 Compreender o ciclo reverso (de aquecimento), verificando as diversas mudanças nas variáveis 

termodinâmicas do sistema. 

A unidade didática foi projetada para executar 5 (cinco) experimentos, sendo eles: 

 Estudo do ciclo básico de refrigeração; 

 Estudo com ciclo com pressão de descarga elevada; 

 Estudo do ciclo com falha no evaporador; 

 Estudo do ciclo com falha na linha de líquido; 

 Estudo do ciclo reverso. 

A fabricante ALGETEC, também fornece junto com a bancada, todo o material didático, composto 

pelos manuais de aluno e professor, manual técnico, roteiros de práticas, slides ricamente desenvolvidos 

para o professor, vídeos demonstrativos dos experimentos e uma biblioteca de componentes em 3D. 

O valor total desta bancada experimental, incluindo o frete para o Campus Darcy Ribeiro da 

Universidade de Brasília é de R$ 30.000,00. 

 

2.5.2 BANCADA PARA REFRIGERAÇÃO BÁSICA ANACOM EDUCACIONAL 

 

Esta bancada é utilizada para testar temperaturas, pressões, controle automático e problemas 

mecânicos. É recomendada para formação teórica e treinamento prático nos assuntos de controle, 

sistemas de refrigeração e seus componentes. 

Por possuir muitos acessórios transparentes, o aprendizado é mais eficiente, pois os alunos podem 

observar o estado do fluido refrigerante ou seu fluxo nos principais componentes. 

A bancada também possui uma tela de sequência lógica ligada a central de controle do modulo 

gráfico e potência da máquina, assim é possível a realização de experimentos envolvendo as 

temperaturas, pressões e controle de operação. 
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O sistema de controle da bancada é composto por lâmpadas, um botão ON-OFF do computador. 

É possível a plotagem automática do diagrama P-h do ciclo (é necessário adquirir acessório 

opcional)  

 
 

Figura 2.2 - Bancada para Refrigeração Básica ANACOM Educacional 

  

Tentou-se contato com a fabricante a fim de conseguir um orçamento da bancada e uma descrição 

mais detalhada do produto, mas não se obteve resposta. 

 

2.5.3 BANCADA DE ENSAIOS DE REFRIGERAÇÃO SVRF AUTOMATUS 

 

Esta é uma bancada desenvolvida para simular um sistema de refrigeração de uma câmara 

frigorífera. Composta por: 

 01 câmara fria, nas dimensões aproximadas de 1500x800x700m (AxLxP); porta de vidro duplo 

(vácuo) em moldura de alumínio anodizado e sistema anti-condensação;  

 01 compressor, movimentado por motor de indução trifásico; para fluido refrigerante R-134a; 

capacidade mínima de 1800W com temperatura de evaporação de -7°C e condensação de 40°C, 

controlado por inversor de frequência; 

 01 condensador com dois microventiladores; 

 01 tanque de líquido; 

 01 evaporador e simulação de carga térmica, 1500W, 220Vca; 

 01 válvula solenoide, 220Vca, instalada na linha de líquido; 

 01 válvula de expansão termostática. 
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E a instrumentação dada por: 

 03 sensores de platina tipo PT100 a três fios;  

 02 transdutores de pressão; 

 01 transdutor de umidade eletrônico; 

 01 interface homem máquina, display alfanumérico, 4 linhas, 20 colunas; a interface permite a 

visualização das variáveis dos sensores de pressão, temperatura e umidade, corrente elétrica e 

frequência de motor, etc.; 

 01 termômetro digital com cinco sensores microcontrolados para monitorar e indicar a 

temperatura de 05 pontos distintos. 

 

A unidade permite realizar experimentos que envolvem: 

 Variação do fluido refrigerante; 

 Simulação da carga térmica; 

 Configuração e programação CLP; 

 Criação de rede com protocolos de comunicação Modbus RTU e Modbus TCP/IP; 

 Criação de projetos em IHM; 

 Interação, configuração e manipulação da bancada com software supervisório do tipo SCADA. 

 
Figura 2.3 - Bancada de Ensaios de Refrigeração SVRF Automatus 

 

O valor total desta bancada experimental, incluindo o frete para o Campus Darcy Ribeiro da 

Universidade de Brasília é de R$ 61.870,00. 
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2.5.4 BANCADA COMERCIAL REFRIGERATION TRAINER NEW MODEL 
(BRODHEAD GARRET) 

 

Este é o modelo novo da nossa unidade didática presente no Laboratório de Ar condicionado e 

Refrigeração. Entres os modelos existem pequenas diferenças sendo elas: 

 Fluido de Trabalho R-134a; 

 Transdutores de pressão com central de medição acoplado na própria bancada. 

 

Excluindo estas modificações, a bancada disponível na UnB (modelo antigo) é capaz de simular as 

mesmas condições de operação, e com os implementos realizados, principalmente na parte da 

instrumentação, esta é capaz de mensurar mais medidas nos pontos termodinâmicos do ciclo de 

refrigeração. 

 
Figura 2.4- Bancada Brodhead Garrett Commercial Refrigeration Trainer (New Model) 

 

Esta unidade (modelo novo) é vendida na plataforma online da fabricante por $21.546,95 (67.110,13 

Reais, dólar comercial à 3,1145, cotação do dia 09/06/2015.  FONTE: Citibank). O valor do frete não 

foi informado pela empresa pois eles não enviam para o Brasil, logo será necessário a intermediação de 

outra empresa especializada para entrega da bancada aqui no Campus Darcy Ribeiro. 
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3 RECURSOS DIDÁTICOS PARA AS AULAS 
EXPERIMENTAIS DE REFRIGERAÇÃO 

Neste capítulo são descritos os recursos disponíveis 

para a utilização nas aulas propostas, além de 

descrever a situação atual em que a bancada se 

encontra e quais reparos se fazem necessários. 

3.1 APRESENTAÇÃO DA BANCADA 

A bancada à qual este trabalho se refere, opera segundo o ciclo de compressão a vapor. Segundo 

Stoecker & Jones (1985) “O ciclo de compressão a vapor é o mais usado na prática. Nesse ciclo, o vapor 

é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de modo que o fluido possa 

evaporar a baixa pressão.”. 

A Brodhead-Garrett, criadora da bancada, é uma empresa norte americana fornecedora de materiais 

educacionais com fins pedagógicos e técnicos auxiliando na formação e treinamento de pessoas 

especializadas. 

A bancada de refrigeração em questão é constituída pelos seguintes componentes, separados aqui 

em duas categorias, Equipamentos e Instrumentação: 

 Equipamentos: 

 Um compressor semi-hermético de dois cilindros; 

 Dois evaporadores: 

i. Evap. (1) (Direito) 

ii. Evap. (2) (Esquerdo)  

 Um condensador; 

 Três ventiladores: 

i. Ventilador de velocidade variável (Low e High) no Evap. (1) 

ii. Ventilador de velocidade variável (Low e High) no Evap. (2) 

iii. Ventilador de única velocidade (On e Off) no condensador 

 Quatro Dispositivos de expansão: 

Válvula Expansão Termostática no Evap. (2) 

i. Válvula Pressão Constante no Evap. (2) 

ii. Tubo Capilar no Evap. (2) 

iii. Válvula Expansão Termostática no Evap. (1) 

 Duas Válvulas solenoides: 

i. Para controle de fluxo do fluido refrigerante no Evap. (1) 

ii. Para controle de fluxo do fluido refrigerante no Evap. (2) 

 Um Filtro secador; 
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 Um Regenerador; 

 Um Reservatório de Líquido; 

 Um Separador de óleo; 

 Um Separador de Líquido; 

 Vinte e Dois Registros 

 

 Instrumentação: 

 Dois Termostatos: 

i. Evap. (1) 

ii. Evap. (2) 

 Dois Transdutores de Pressão; 

i. Entrada do Compressor 

ii. Saída do Compressor 

 Seis Manômetros de Bourdon: 

i. Entrada do Compressor 

ii. Saída do Compressor 

iii. Entrada do Evap. (1) 

iv. Saída do Evap. (2) 

v. Entrada do Evap. (2) 

vi. Saída do Evap. (2) 

 Dez Termopares: 

i. Ambiente 

ii. Entrada do Compressor 

iii. Saída do Compressor 

iv. Entrada do Condensador 

v. Saída do Condensador 

vi. Entrada do Evap. (1) 

vii. Saída do Evap. (1) 

viii. Entrada do Evap. (2) 

ix. Saída do Evap. (2) 

x. Fluxo de ar de saída do Evap. (2) 

 Pressostato; 

 Voltímetro/Amperímetro para monitoração do compressor. 

 

De acordo com a Fig. (3.1) abaixo, é definida uma numeração para cada componente na bancada de 

refrigeração em questão: 
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Figura 3.1 - Bancada de Refrigeração com componentes numerados. 

 

A seguir será feita uma descrição mais detalhada dos componentes utilizados na bancada, de acordo 

com a enumeração definida na Fig. (3.1). 

 

 1 – Compressor  

Este componente promove o fluxo de fluido refrigerante por todo o sistema. O compressor eleva a 

pressão do fluido e com o auxílio do dispositivo de expansão, que reduz a pressão, é criada uma diferença 

de pressão no sistema que garante assim que haja a circulação do fluido refrigerante. Algumas 

especificações técnicas deste componente estão descritas no Anexo III. 

 

 2 - Separador de Óleo 

É um dispositivo que separa o óleo, que ocasionalmente escapa do compressor misturado ao líquido 

refrigerante. Possui um retorno para o cárter de óleo do compressor o que é muito importante pois 

aumenta a eficiência do ciclo ao reduzir a película de óleo nas paredes internas dos tubos do condensador 

e evaporador. É um sistema de suma importância, pois ajuda a manter o nível de óleo constante 

aumentando assim a vida útil do compressor. 
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 3 – Condensador 

O condensador tem a função de rejeitar o calor absorvido no evaporador e o calor gerado pelo 

processo de compressão do compressor. Com essa perda de calor, o fluido refrigerante que entra no 

condensador em um estado de vapor, sai em estado líquido. 

O componente em questão é do tipo tubos aletados e possui o ar como fluido de arrefecimento. 

Algumas especificações técnicas são descritas no Anexo II. 

 

 4 - Reservatório de Líquido 

Como o próprio nome já esclarece, trata-se de um pequeno reservatório que provê líquido adicional 

ao sistema quando este necessita. É dotado de um pequeno visor de vidro, onde pode-se checar o nível 

de líquido. 

 

 5 - Filtro Secador 

É composto por uma malha e de grãos de sílica gel. A malha tem a função de filtrar impurezas 

sólidas que possam estar presentes no líquido refrigerante. A sílica em gel tem a função de absorver 

qualquer porção de água que possa estar presente no líquido refrigerante. 

 

 6 - Regenerador  

Trata-se de uma tubulação enrolada em outra para que ocorra troca de calor entre elas. O líquido que 

deixa o condensador é resfriado pelo vapor que se dirige ao compressor vindo da saída do evaporador. 

 

 7 e 10 - Válvulas Solenoides 

A bancada possui dois evaporadores que podem ser utilizados simultaneamente, para isso é 

necessário que ocorra um controle de temperatura automatizado. Isso é necessário, pois quando o 

evaporador atinge a temperatura desejada, ele emite um sinal para compressor cesse seu funcionamento. 

Entretanto se a operação ocorre utilizando dois evaporadores, apenas um deles pode ter atingido a 

temperatura demandada. Para que o compressor não encerre seu funcionamento sem que um dos 

evaporadores tenha atingido a temperatura ideal, utiliza-se a válvula solenoide, que direciona o fluxo de 

refrigerante apenas para aquela que ainda não atingiu a temperatura desejada. Quando finalmente as 

duas válvulas se fecharem, a pressão de sucção irá reduzir aos poucos, até que o compressor seja 

desligado pela diferença de pressão causada no pressostato. 
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 8, 11, 12 e 13 – Dispositivos de Expansão 

O Dispositivo de expansão é responsável por restringir o a passagem do fluido refrigerante, 

reduzindo assim a pressão que vem do condensador, em estado líquido, para o evaporador. 

Os dispositivos 13, 12, e 11 são respectivamente, um tubo capilar, uma válvula de expansão 

termostática (TEV) e uma válvula de pressão constante. O dispositivo 8 também é do tipo TEV. 

 

 9 e 14 - Evaporadores 

Estes são componentes que possuem a função de absorver calor do ambiente interno. O Evap. (1) 

possui apenas o dispositivo de expansão do tipo termostático, já o Evap. (2) possui os três tipos de 

dispositivos de expansão descritos. Sua seleção depende apenas da abertura e fechamento dos registros 

que definem o circuito que será feito pelo gás refrigerante. Os evaporadores em questão são do tipo 

expansão direta, pois absorvem o calor do ar. Algumas especificações técnicas destes componentes estão 

descritas no Anexo I. 

 

 15 – Válvula Equalizadora de Pressão 

Esta válvula tem a função de equalizar a pressão vinda do evaporador de alta, para que não haja 

influxo no evaporador de baixa. Garantindo assim que todo o fluido refrigerante siga o caminho correto 

e retorne para o compressor. A utilização deste componente é fundamental em sistemas multipressão. 

 

 16 - Separador de Líquido 

Trata-se de um dispositivo muito importante que possui a função de separar o refrigerante líquido 

que não tenha se vaporizado no evaporador. Com ele evitamos que refrigerante líquido entre no 

compressor e comprometa a eficiência do ciclo. Uma vez no tanque, o líquido é aquecido e virará vapor, 

retornando assim ao fluxo principal do sistema. 

 

 17 e 18 - Termostatos  

São dispositivos destinados a controlar a temperatura de um sistema de forma automática. Através 

de limites pré-estabelecidos são programados para agir diferentemente dependendo se a temperatura 

atingir o limite superior ou inferior. Na bancada eles são ligados aos dispositivos evaporadores 

controlando-os. Ao atingir a temperatura estabelecida, os termostatos são responsáveis por comandar o 

desligamento do compressor. Eles poderiam estar ligados também aos ventiladores dos evaporadores, 
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podendo diminuir a velocidade dos mesmos evitando assim de encerrar a atividade do compressor, 

porém este controle é feito apenas manualmente. 

 

 19 – Display e Seletor de Canais 

No seletor escolhe-se através de uma chave manual qual o canal de leitura que se deseja mostrar no 

display. O seletor possui um total de doze canais, e atualmente estão sendo utilizados dez, referentes aos 

dez termopares. 

 

 20 – Pressostato 

Configura um dispositivo de segurança que tem por função desarmar o compressor quando este é 

submetido a uma pressão fora do recomendado para trabalho. O dispositivo entra em ação quando o 

compressor se submete a uma pressão excessivamente elevada em sua descarga ou a uma pressão 

excessivamente baixa na sua sucção. 

 

 21 – Amperímetro e Voltímetro 

 Exibe em seu display o valor da corrente em amperes e o da tensão em volts medidos no 

compressor. 

 

Apesar de não indicados diretamente os componentes responsáveis pela instrumentação. As suas 

respectivas posições estão descritas na categoria Instrumentação, e com as informações presentes dos 

demais componentes na Fig. 3.1, podemos facilmente identificar suas posições na bancada.  

A bancada originalmente era constituída por seis manômetros analógicos que tem basicamente a 

função de aferir a pressão em pontos estratégicos da bancada. Atualmente ela conta somente com apenas 

cinco destes localizados nos pontos destacados anteriormente. 

O sistema de medição de temperatura é constituído por dez termopares do tipo T. Este componente 

apresenta uma faixa de leitura de temperaturas no intervalo de -270°C a 400°C. Estes sensores estão 

distribuídos em pontos estratégicos de leitura para que estes ajudem na visualização do funcionamento 

da bancada e na determinação das propriedades termodinâmicas do fluido refrigerante. 

A bancada também possui dois dispositivos transdutores de pressão que possuem a mesma função 

do manômetro. Este diferentemente do manômetro que transforma a pressão em movimento mecânico 

gerando uma leitura através de uma escala, transforma a pressão em um sinal elétrico, que é tratado e 

utilizado pelo equipamento de monitoração. A bancada atualmente possui os dispositivos, porém os 



   30 

mesmos se encontram desligados do equipamento de monitoração. Para funcionarem, deve ser feita uma 

ligação em série com uma fonte de corrente contínua e um multímetro digital. 

3.2 SITUAÇÃO DA BANCADA NO INÍCIO DO PROJETO 

A presente bancada de Refrigeração se encontra no Bloco G, do departamento da Engenharia 

Mecânica da UnB. Há cerca de alguns anos que tal bancada não era colocada em operação de 

funcionamento.  

 

Figura 3.2 - Bancada de refrigeração no início do projeto 

 

Devido a este e entre outros motivos em um primeiro contato para teste da bancada, esta não 

apresentou um correto funcionamento. Sendo assim, foi emitida uma ordem de serviço para o CME 

pedindo uma revisão geral do equipamento.  

O técnico responsável pelo serviço fez inicialmente uma sobrecarga com gás Nitrogênio para 

identificar se havia vazamentos. Foram identificados dois, um no visor do separador de líquido e outro 

na saída do compressor. Ambos foram devidamente isolados. Depois, com a bomba de vácuo, retirou-

se todo o gás contido no sistema e injetou-se o fluido refrigerante R22.  

Então a bancada foi colocada em teste novamente e o técnico identificou alguns problemas citados 

abaixo: 
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 Registro da Saída do dispositivo Separador de Líquido bloqueado; 

 Registro da Entrada do dispositivo regenerador bloqueado; 

 Válvula Equalizadora de pressão não está funcionando. 

O técnico tentou realizar o reparo de todos os registros identificados quebrados, mas sem êxito. Uma 

recomendação dele foi a substituição de todos os registros, pois estes estão muito desgastados. Mesmo 

diante destes problemas identificados pelo técnico, a bancada voltou a operar e realizar o processo de 

refrigeração. 

Posteriormente os autores deste projeto efetuaram um teste mais detalhado e criterioso na bancada, 

e foram descobertos outros componentes defeituosos, listados a seguir: 

 As duas válvulas solenoides; 

 Os dois termostatos; 

 Dispositivos de expansão tubo capilar e VET do Evap. (1). 

Na parte da instrumentação da bancada, todos os dez termostatos foram testados e devidamente 

instalados e isolados, em pontos estratégicos da bancada. Para as medidas de pressão a bancada possuía 

seis manômetros de Bourdon, porém, por motivo desconhecido, o manômetro localizado na entrada do 

compressor, foi removido e sua conexão isolada com solda. Dos cinco manômetros, quatro apresentaram 

medições coerentes. O manômetro da saída do evaporador (1) fornece uma pressão maior que na entrada. 

É importante ressaltar, que estes componentes não estavam calibrados, e portanto, suas medições não 

eram confiáveis. Para o caso da pressão de saída do compressor existem dois transdutores de pressão 

instalados. Com ajuda do técnico Filipe, responsável pelo Laboratório de Termociências, foi possível 

extrair a medições dos transdutores. Sendo assim, para o caso da pressão de saída do compressor, é 

possível ter-se outra medida de comparação. Porém a última calibração dos transdutores foi realizada 

em 2005, sendo assim, necessária uma nova calibração destes. 

Originalmente a bancada apresentava alguns recursos visuais, como por exemplo, a transformação 

de estado físico do gás refrigerante nos evaporadores, e no condensador. Tal recurso era exibido, pois 

havia tubos transparentes nas entradas e saídas destes componentes, que foram substituídos por tubos 

de cobre, tornando assim, impossível a verificação visual deste fenômeno. 

Apesar de todos os problemas detectados, todos os componentes fundamentais da bancada estão 

funcionando, sendo assim, esta é capaz de operar e reproduzir o ciclo de refrigeração por compressão a 

vapor, mas logicamente, com algumas limitações. 
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3.3 CORREÇÕES DA BANCADA 

 

A fim de colocar a presente bancada em pleno estado de funcionamento para que todos os 

experimentos possam ser realizados, foi necessário efetuar diversos reparos, substituir alguns 

componentes e a implementar alguns outros. 

Identificadas todas as ações corretivas necessárias, uma equipe do Centro de Manutenção de 

Equipamentos, ficou responsável por efetuar os devidos reparos, mas como nem todos os componentes 

foram consertados, foi necessário comprar novos e os instalar posteriormente. 

Os componentes que foram reparados com sucesso, estão listados na Tabela 3.1.  

 
Tabela 3.1 – Componentes Reparados 

 
Quantidade Componente 

04 Registros 

01 Tubo Capilar 

02 Válvulas Solenoides 

01 Válvula Equalizadora de Pressão 

01 Separador de Óleo 

 

 

Para os que não se obtiveram sucesso no reparo, foram substituídos por novos componentes, esses 

que estão listados na Tabela 3.2. 

 

 
Tabela 3.2 - Componentes Substituídos 

 
Quantidade Componente Motivo 

03 Registros Membrana emperrada 

02 Válvulas de Expansão Termostática 

As antigas eram projetadas para o gás 

R-12. Como este gás foi abolido, 

atualmente a bancada opera com R-22.  

01 Filtro Secador 

É necessário uma troca periódica por 

acumulo de impurezas e perca da 

capacidade de absorção de água dos 

cristais de sílica em gel. 

01 Visor do Separador de Óleo Trincado. 

02 Termostatos Inoperantes. 

 

 

Para facilitar e melhorar a execução dos experimentos, foram realizadas também algumas melhorias 

na bancada, implementando novos componentes, listados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Componentes Implementados 

 
Quantidade Componente Motivo 

01 Manômetro (de baixa pressão) 

Ler pressão na entrada do compressor, 

melhorando este ponto termodinâmico 

e consequentemente todos os seus 

parâmetros (entalpia, entropia, volume 

específico, etc. 

01 
Voltímetro e amperímetro com display 

integrado 

Facilitar a coleta dos dados elétricos do 

compressor. Dispensando a utilização 

de um multímetro com alicate 

amperímetro e aumentando a segurança 

dos alunos em não manusear 

diretamente os fios elétricos. 

02 Mangueiras 

Drenam a água condensada nos 

evaporadores, evitando que ela escorra 

para a bancada e danifique seus 

componentes. 

01 Difusor para o evaporador de baixa 

Acessório para homogeneizar a 

temperatura do ar proveniente do 

evaporador direito. Fundamental para 

descobrir a vazão de fluido de 

arrefecimento. 

 

 

 

 

3.4 ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA BANCADA 

 

 

Com exceção do Voltímetro/Amperímetro, todos os componentes foram adquiridos com recursos 

da Universidade de Brasília, por meio de uma ordem de compra emitida a reitoria. Na Tabela 3.4 realiza-

se um orçamento dos itens comprados, baseados em valores comerciais presentes. Tal valor possui um 

importante significado, pois comparando-o com os valores das bancadas comerciais novas apresentadas 

no item 2.5 que variam de 30 mil a 67 mil Reais, efetuar os reparos para colocar a bancada disponível 

em funcionamento é muito vantajoso.  

Vale ressaltar que toda a mão de obra foi realizada pelos técnicos do CME, logo tal serviço não 

acarretou mais custos para a manutenção da bancada. 
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Tabela 3.4 – Orçamento dos componentes para manutenção da bancada 

 

Componente Fornecedor 
Valor unitário 

(R$) 
Qtd 

Sub Total 

(R$) 

 

Registro 

Danfoss ½” 
[1] 127,28 2 254,56 

 

Filtro 

Danfoss 

350x3/8” 

DML 163 

[1] 48,84 1 48,84 

 

Registro 

Danfoss ¼” 
[1] 103,60 1 103,60 

 

Válvula de 

Expansão 

Danfoss TX2 

3/8” x ½” 

R22 

[1] 207,00 2 414,00 

 

Termostato 

Danfoss 

UT72    -

30oC/+30oC 

[1] 116,25 2 232,50 

 

Manômetro 

de Baixa R22 
[1] 22,04 1 22,04 

 

Porca 3/8” 

Flageada 
[2] 3,10 4 12,40 

 

Porca ½” 

Flangeada 
[2] 4,10 6 24,60 

 

Porca ¼” 

Falngeada 
[2] 1,50 2 3,00 

 

Fluxo de 

Solda Aron-

200 

[2] 7,49 1 7,49 

 

Vareta de 

Solda para 

Cobre por 

Brasagem 

(10 varetas) 

[2] 24,50 1 24,50 

 

Voltímetro 

Amperímetro 

110/220V 0-

100A 

[3] 62,96 1 62,96 

 Total (R$) 1210,55* 

 

Legenda: 
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* - Valor não inclui frete; 

[1] – Planeta Frio. Loja online: http://www.planetafrio.com.br/; 

[2] – REFRIARPARTS. Loja online: http://www.refriarparts.com.br/; 

[3] – MercadoLivre. Link do produto: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-669755737-

voltimetro-ac-110220vac-amperimetro-0-100-a-tc-led-_JM (acesso em 14/05/2015). 
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4 REVISÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta de forma resumida os 

principais conceitos teóricos que envolvem a área da 

refrigeração, referentes ao conteúdo da disciplina 

Instalações Termomecânicas 1.  

4.1 CICLO DE COMPRESSÃO A VAPOR 

Este é um ciclo de extrema importância pois é o mais utilizado na prática, presente em diversas 

aplicações. Pode ser encontrado desde pequenos sistemas de refrigeração até instalações de grande 

capacidade.  

Sua operação é baseada no Ciclo de Carnot. Este é aquele cuja sua eficiência não pode ser superada 

entre duas temperaturas dadas. O ciclo de refrigeração de Carnot opera, transferindo energia do nível 

mais baixo de temperatura para o mais alto, um processo que vai contra o enunciado de Clausius da 2ª 

lei da termodinâmica. Esta enuncia que, o calor sempre flui de um corpo de temperatura mais alta para 

um de temperatura mais baixa. Para que o inverso ocorra como propõe o ciclo de refrigeração, é 

necessário um trabalho externo. 

Baseado no ciclo de Carnot e a partir de duas modificações feitas no mesmo, definimos um “novo” 

ciclo batizado de Ciclo Padrão de Compressão a Vapor. Para que o ciclo possa ser colocado em prática, 

duas modificações no ciclo de Carnot são necessárias. Estas envolvem o processo de compressão e o 

processo de expansão. 

O processo de compressão do ciclo de Carnot é bifásico, ocorrendo uma compressão úmida, ou seja, 

existem gotículas de líquido misturadas ao vapor. Este tipo de compressão é indesejado pois acarreta 

em vários prejuízos ao compressor, logo ao sistema. As gotículas de fluido refrigerante causam danos 

críticos ao compressor, uma vez que, elas forçam os cabeçotes e as válvulas, aceleram o desgaste pois 

lavam a lubrificação da camisa e acarretam perda de rendimento, tudo isso contribuindo para a redução 

da vida útil do mesmo. Dadas às inúmeras desvantagens, a modificação necessária é feita para que a 

compressão seja seca, contendo apenas vapor saturado do líquido refrigerante. 

O processo de expansão no ciclo de Carnot é realizado por uma turbina, gerando um processo 

reversível e isoentrópico. Todo o trabalho produzido por este dispositivo seria utilizado no processo de 

compressão. Entretanto, uma série de problemas seriam acarretados se este fosse utilizado, o trabalho 

de expansão seria pequeno comparado com o de compressão, dificuldade de desenvolvimento de um 

dispositivo que opere com escoamento bifásico, custo de produção e etc. Para simplificar o processo, 

utiliza-se um dispositivo de estrangulamento como uma válvula de expansão ou um tubo capilar. Desta 

forma o processo deixa de ser isoentrópico e passa a ser isoentalpico, ou seja, as entalpias nos pontos 3 

e 4 são iguais. 
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Podemos observar melhor a diferença dos ciclos pelos diagramas a seguir: 

  

 

Figura 2.1 - Diagrama Pressão-Entalpia do Ciclo de Compressão a Vapor 

A partir da Fig. (4) acima, podemos destacar as quatro etapas do ciclo: 

[1]→[2]: Compressão adiabática, isoentrópica, do estado de vapor saturado até a pressão de 

condensação. 

[2]→[3]: Rejeição isobárica de calor, o vapor de refrigerante é resfriado e em seguida é condensado. 

[3]→[4]: Expansão isoentrópica irreversível, do estado líquido saturado até a pressão de evaporação. 

[4]→[1]: Absorção isobárica de calor, evaporando o refrigerante até o estado de vapor saturado. 

4.2 PROCESSOS DO CICLO PADRÃO DE COMPRESSÃO A VAPOR 

 

 
Figura 4.2 - Diagrama Esquemático do Ciclo de Compressão a Vapor 
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4.2.1  PROCESSO DE COMPRESSÃO 

Para o ciclo padrão, considera-se que o refrigerante não sofre nenhuma alteração de estado ao longo 

de sua jornada dentro do compressor. O que ocorre é que o refrigerante sofre um aumento de pressão 

devido ao trabalho realizado pelo compressor. Este tem sua pressão elevada da pressão de evaporação 

até a pressão de condensação. Podemos ver o comportamento desta etapa [1]→[2] pela Fig. (4.1). Nota-

se que se trata de um processo isoentrópico. 

Durante a etapa, o vapor de fluido refrigerante é, então, comprimido até atingir a pressão de 

condensação e, nesse estado, encontra-se superaquecido com temperatura superior a de condensação. O 

vapor sofre um aumento de entalpia exatamente igual ao trabalho mecânico realizado sobre o vapor. 

  

 

Figura 4.3 - Balanço de Energia no Compressor 

  

A Figura (4.3) representa o volume de controle do compressor onde é realizado um balanço 

energético de acordo com a 1ª lei da termodinâmica. 

Onde: 

�̇�𝑟𝑒𝑓 representa a vazão mássica de refrigerante; 

�̇�𝐴𝑀𝐵 representa a taxa de calor rejeitado pelo compressor ao ambiente; 

�̇�1→2 representa a potência requerida no compressor; 

Pela 1ª lei da termodinâmica, o balanço energético para o compressor pode ser expresso por: 

�̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ1 +  �̇�𝑎𝑚𝑏 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ2 + �̇�1→2        (1) 

Adotando que o compressor não sofre perda de calor para o ambiente: 

�̇�𝐴𝑀𝐵 = 0     (2) 
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O balanço de energia resulta em: 

�̇�1→2 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ (ℎ2 − ℎ1)     (3) 

Dividindo ambos os lados da Eq. (3) pela vazão mássica de refrigerante obtemos: 

 𝑤𝑐𝑝 = ∆ℎ𝑐𝑝 = ℎ2 − ℎ1     (4) 

Onde 𝑤𝑐𝑝 é o trabalho de compressão realizado pelo compressor. 

Resultante do processo de compressão, o vapor encontra-se superaquecido, isto é, sua temperatura 

é maior que a temperatura de saturação correspondente a sua pressão. Isso acarreta que, é necessário um 

decréscimo de temperatura eliminando assim o superaquecimento, afim de que, se inicie a condensação.  

4.2.2  PROCESSO DE CONDENSAÇÃO 

Após a compressão, inicia-se o processo de condensação [2] → [3]. Pela Figura (4.1) pode-se notar 

que se trata de um processo isobárico, onde o fluido refrigerante rejeita calor para o meio de 

resfriamento. O fluido refrigerante que deixa o compressor como vapor superaquecido, começa a se 

resfriar nas primeiras porções do condensador e após atingir a sua temperatura de condensação, inicia o 

processo de condensação propriamente dito, transformando-se em líquido saturado. Podemos ver este 

comportamento claramente ao analisarmos o diagrama de Temperatura-Entropia. 

Para que seja mensurada esta rejeição de calor realizada no condensador é necessário realizar o 

balanço de energia para o mesmo. 

  

 

Figura 4.4 -  Balanço de Energia no Condensador 

  

Onde: 

�̇�𝐶𝐷  representa a taxa de calor rejeitado pelo condensador ao meio de resfriamento; 

Seguindo a 1ª lei da termodinâmica, o balanço energético do condensador é expresso por: 

�̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ2 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ3 +  �̇�𝐶𝐷         (5) 
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�̇�𝐶𝐷 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ (ℎ2 − ℎ3)          (6) 

Dividindo ambos os lados da Eq. (6) pela vazão mássica de refrigerante obtemos: 

𝑞𝐶𝐷 = ℎ2 − ℎ3           (7) 

Onde 𝑞𝐶𝐷 representa o calor rejeitado no condensador. 

4.2.3  PROCESSO DE EXPANSÃO 

Após o processo de condensação, onde o refrigerante se torna líquido saturado, este passa por um 

processo de expansão, representado na Figura (4.1) como etapa [3] → [4]. Este se trata de um processo 

irreversível e isoentálpico. Ele ocorre no dispositivo de expansão, este que realiza um estrangulamento, 

resultando no decréscimo de pressão do líquido refrigerante da pressão de condensação para a pressão 

de evaporação. 

Quando o líquido se expande para o evaporador, pela propriedade do fluido refrigerante, este absorve 

energia (processo endotérmico) e tem sua temperatura reduzida da temperatura de condensação para a 

de evaporação e resultante destes fatores, temos uma transformação de uma parte do líquido para vapor. 

Consideramos este um processo de estrangulamento adiabático, no qual a entalpia do fluido 

refrigerante não se altera durante o processo e que não ocorre ganho ou perda de calor através do 

dispositivo ou da tubulação. Ao realizarmos o balanço de energia para o dispositivo de expansão 

chegamos a igualdade de entalpia na entrada e saída. 

  

 

Figura 4.5 -  Balanço de Energia no Dispositivo de Expansão 

  

Seguindo a 1ª lei da termodinâmica e realizando o balanço de energia obtemos: 

�̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ3 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ2          (8) 
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Dividindo ambos os lados da Eq. (8) pela vazão mássica de refrigerante ficamos com: 

ℎ3 = ℎ4            (9) 

Assim, confirma-se que o processo de expansão se trata de um processo isoentálpico. 

4.2.4  PROCESSO DE EVAPORAÇÃO 

Após realizada a expansão, o fluido entra no evaporador onde se inicia o processo de vaporização 

[4] → [1]. Este ocorre a uma pressão e temperatura constante logo o processo é isotérmico e isobárico, 

confirmado pelas Fig. (4.1) e Fig. (4.2).  

Nesta etapa do ciclo de compressão a vapor, o fluido refrigerante recebe calor do meio onde 

queremos a refrigeração propriamente dita, ou seja, é nesta etapa que ocorre a refrigeração do ambiente 

desejado, seja uma sala de estar seja uma câmara fria para conservação de alimentos.  

Na entrada do evaporador temos um vapor úmido (líquido + vapor), que se tornará um vapor seco 

(somente vapor) ao ganhar calor do ambiente e vaporizar todo o líquido refrigerante. Ao fluir pelo 

evaporador o refrigerante tem sua entalpia elevada uma vez que este absorve calor, esta diferença de 

entalpia entre o início do processo e o fim é chamada de efeito de refrigeração. 

 

 

Figura 4.6 -  Balanço de Energia no Evaporador 

Onde: 

�̇�𝐸𝑉 representa a taxa de calor absorvido pelo evaporador; 

Realizando o balanço energético obtém-se: 

 �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ1 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ ℎ4 + �̇�𝐸𝑉         (10) 

�̇�𝐸𝑉 =  �̇�𝑟𝑒𝑓 ∗ (ℎ1 − ℎ4)          (11) 

Dividindo ambos os lados da Eq. (11)  pela vazão mássica de refrigerante, encontramos 𝑞𝐸𝑉 que 

representa o efeito de refrigeração. 

𝑞𝐸𝑉 = ℎ1 − ℎ4            (12) 
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4.3 CICLO REAL DE COMPRESSÃO A VAPOR 

Toda a análise feita até agora foi baseada no ciclo de compressão a vapor padrão, porém os ciclos 

reais de refrigeração não correspondem aos teóricos e isto se deve ao fato de que para a análise do ciclo 

padrão teórico são assumidas algumas hipóteses que não correspondem à realidade.   

Comparando o ciclo real com o teórico podemos destacar os seguintes pontos de diferença: 

 O ciclo padrão admite que não ocorre perda de carga do líquido refrigerante durante a 

passagem do mesmo pelos elementos do sistema. 

 O ciclo padrão admite que não ocorre queda de pressão durante a passagem de líquido 

pelo condensador e pelo evaporador. 

 Os efeitos de do sub-resfriamento do líquido e superaquecimento do vapor de admissão 

não são levados em consideração no ciclo padrão. 

 No ciclo real a compressão não é isoentrópica, ocorrem perdas devido ao atrito e outros 

elementos. 

Assim ao considerarmos o ciclo real, devemos adotar que ocorra perda de carga do fluido ao passar 

pelos elementos, ocorra sub-resfriamento do líquido saindo do condensador, ocorra superaquecimento 

do vapor na saída do evaporador e por fim, que a compressão não seja isoentrópica. Ao levar-se em 

consideração todas estas modificações o diagrama pressão-entalpia sofre uma leve mudança e se 

apresenta da seguinte forma: 

  

 

Figura 4.7 - Diferenças entre os Ciclos real e padrão de compressão a Vapor 
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Pela Figura (4.7), pode-se ver como o diagrama se comporta na realidade em comparação com a 

teoria. A perda de carga no condensador é representada por ∆𝑃𝑑 e representa a diferença de pressão entre 

o ponto [2’] e [3’]. A perda de carga no evaporador é dada por ∆𝑃𝑠 e representa a diferença de pressão 

dos pontos [4’] e [1’]. O  ∆𝑇𝑠𝑢𝑏 é a temperatura de sub-resfriamento do líquido refrigerante no 

condensador e ∆𝑇𝑠𝑢𝑝 representa a temperatura de superaquecimento do vapor no evaporador. Como o 

ciclo real possui um processo de compressão politrópico, s[2’] > s[1’]. 

4.4 COEFICIENTE DE PERFORMANCE – COP 

O COP é um importante parâmetro de um ciclo de refrigeração, pois esse mensura o desempenho 

que o ciclo apresenta. Ele é calculado pela razão do efeito útil de refrigeração pela ação necessária, ou 

seja, o trabalho líquido. O COP nós diz a capacidade que o sistema tem de retirar calor sobre a potência 

consumida. É desejável que este coeficiente seja o mais alto possível no ciclo, podendo ser calculado 

como indicado a seguir:  

𝐶𝑂𝑃 =
𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 ú𝑡𝑖𝑙

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
          (13) 

 Vimos anteriormente, para o ciclo padrão de refrigeração a vapor, que a refrigeração útil é dada 

pelo trabalho do evaporador e o trabalho líquido é dado pelo trabalho realizado pelo compressor. Sendo 

assim, podemos reescrever a Eq. (13) da seguinte maneira: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑞𝑒𝑣

𝑤𝑐𝑝
=

ℎ1−ℎ4

ℎ2−ℎ1
                                                                                      (14) 

 Para o caso do ciclo de refrigeração de Carnot, o coeficiente de performance pode ser descrito 

como: 

𝐶𝑂𝑃𝑐 =
𝑇𝑒𝑣

𝑇𝑐𝑑−𝑇𝑒𝑣
                                                                                                         (15) 

Tal índice já estabelece o limite máximo teórico de eficiência para o intervalo das temperaturas de 

condensação e evaporação. Apesar de puramente teórico, este índice é importante para estabelecer um 

parâmetro de comparação. Analisando a Eq. (15) podemos ver que quanto maior a temperatura de 

evaporação e/ou menor a temperatura de condensação, maior será o a eficácia do ciclo. Porém, os limites 

destas temperaturas são impostos pela aplicação e sendo assim, deve-se buscar otimizar o ciclo de 

refrigeração, trabalhando no menor intervalo de temperaturas definido pela aplicação. 

4.5 COMPRESSORES 

O compressor é responsável em promover a circulação do fluido refrigerante por todo o sistema. 

Este dispositivo garante que a pressão no condensador seja alta, e com ajuda do dispositivo de 

expansão, que a pressão no evaporador seja baixa. 
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 O processo que ocorre no compressor é descrito muito simplificadamente da seguinte forma: o 

fluido refrigerante entra no compressor a baixa pressão vinda do evaporador, onde é comprimido até 

chegar à pressão de entrada do condensador, em um estado de vapor superaquecido. 

 Quanto à forma de compressão, usualmente são utilizados compressores dos tipos: 

 

 

 Caracol (Scroll) 

 

Figura 4.8 - Compressor Scroll em corte (Atlas Copco) 

 Rotativos (Rotary) 

 

Figura 4.9 - Compressor Rotativo de paletas em corte (Backer) 
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 Parafuso (Screw) 

 

Figura 4.10 - Compressor Parafuso em corte (Om Air Flex) 

 Alternativos (Reciprocatin) 

 

 

Figura 4.11 - Compressor Alternativo (Schulz) 

  

Outra categoria em que os compressores se distinguem é quanto ao tipo de acoplamento. Os 

compressores são na grande maioria dos casos ligados a um motor elétrico. Sendo assim, o motor elétrico 

pode estar junto do compressor de três formas, a primeira, ocorre quando o motor elétrico não está na 

mesma carcaça que o compressor e que somente a parte responsável pela compressão, o compressor é 

dito como aberto. Podemos ter também uma configuração em que o motor esteja na mesma carcaça que 

o compressor, e que esta carcaça seja desmontável, caracterizando assim os compressores semi-

herméticos. E por fim, quando estes dois componentes estão na mesma carcaça e essa não permite que 

se tenha acesso ao interior dela, o compressor é denominado hermético. 
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Cada tipo de compressor possui suas vantagens, desvantagens e principais tipos de aplicação. 

Quanto ao acoplamento, os herméticos apresentam vantagens como maior eficiência contra vazamento 

e contras como a grande dificuldade de manutenção. Os do tipo aberto apresentam características 

opostas, e os semi-herméticos propriedades intermediárias apresentadas anteriormente. 

Em relação ao tipo de compressão, a Fig. (4.12) abaixo representa das faixas de aplicações indicadas 

para cada tipo de compressor. 

  

 

Figura 4.12 - Utilização dos Compressores de acordo com a faixa de operação (Conde, 1992)  

  

Podemos notar que os compressores do tipo alternativos (Reciprocating) possuem a maior faixa de 

aplicação dentre todos os tipos apresentados, sendo este, um dos motivos que faz com que este tipo de 

compressor seja tão amplamente difundido no mercado. 

Particularmente, este é o tipo do compressor utilizado na bancada experimental de refrigeração, 

sendo assim, será feita uma análise mais detalhada das suas características e propriedades. 

4.5.1 COMPRESSORES ALTERNATIVOS 

Os compressores alternativos são máquinas que elevam a pressão através da redução de volume do 

cilindro. Este decréscimo de volume é causado por meio de um pistão ligado a um sistema de rotativo 

biela-manivela. O sistema de admissão e de exaustão dos gases é feita por um sistema de válvulas no 

cabeçote do compressor. Para evitar o choque do pistão com as válvulas no cabeçote, existe uma folga, 

que caracteriza o volume de espaço nocivo. Tal característica causa um efeito negativo na eficiência do 

compressor, visto que, o volume nocivo será comprimido e expandido a cada ciclo de compressão. 
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Figura 4.13 -  Detalhe da subida e descida do pistão 

 

Quanto aos aspectos construtivos os compressores a pistão podem apresentar as mais diversas 

configurações, V, W, em linha, radial, entre outros. E pode variar também o número de pistões que 

compõem o compressor.  

Será feito inicialmente um estudo dos compressores alternativos a pistão, adotando inicialmente que 

o compressor é ideal.  E por último uma comparação com o modelo real. 

4.5.2  EFICIÊNCIA VOLUMÉTRICA  

A eficiência volumétrica de um compressor é mensurada pela razão entre a vazão que entra no 

compressor pela sua taxa de deslocamento. A taxa de deslocamento é calculada pelo volume varrido 

pelo pistão multiplicado pelo número de pistões. Sendo assim podemos definir e eficiência volumétrica 

como: 

𝜂𝑣𝑜𝑙 =
�̇�𝑠𝑢

�̇�𝑑𝑒𝑠𝑙
. 100          (16) 

Onde a vazão de sucção é definida: 

�̇�𝑠𝑢 = 𝑣𝑠𝑢. �̇�𝑟𝑒𝑓          (17) 

E a taxa de deslocamento: 

�̇�𝑑𝑒𝑠𝑙 =  
𝜋.𝑑4

4
. 𝐿. 𝑁. 𝑛         (18) 

Onde: 

𝑑 representa o diâmetro do pistão; 

𝐿 representa o curso do pistão; 
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𝑁 representa a rotação em [rps]; 

𝑛 representa o número de pistões que o compressor possui. 

4.5.3  EFICIÊNCIA DO VOLUME NOCIVO 

Como mencionado explanado anteriormente o espaço nocivo possui um importante papel evitando 

o choque do pistão com as válvulas do cabeçote, porém, este deve ser o menor possível, visto que tal 

volume é prejudicial para a eficiência de compressão. Nos compressores alternativos, as válvulas 

possuem usualmente retorno acionado por molas. 

  

 
Figura 4.14 - Diagrama P-V da compressão e posições do pistão 

  

Definindo: 

 V1 = volume do ponto morto inferior; 

 V2 = volume de início da descarga; 

 V3 = volume do ponto morto superior; 

 V4 = volume final da expansão. 

Podemos definir a fração de espaço nocivo (m) como: 

𝑚 =
𝑉3

𝑉1−𝑉3
              (19) 

Sendo assim, e eficiência do espaço nocivo pode ser determinada da seguinte forma: 

𝜂𝑣𝑛 = 1 − 𝑚 (
𝑉3

𝑉4
− 1)         (20) 

Como estamos considerando uma compressão isentrópica para um gás perfeito, podemos reescrever 

como: 
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𝜂𝑣𝑛 = 1 − 𝑚 (
𝑣𝑠𝑢

𝑣𝑒𝑥
− 1) = 100 − 𝑚 (

𝑃𝑒𝑥

1
𝑘

𝑃𝑠𝑢
− 1)         (21) 

Onde, 
𝑃𝑒𝑥

1
𝑘

𝑃𝑠𝑢
 pode ser definida como Prátio sendo k a constante do gás. Sendo assim chegamos finalmente 

a Eq. (22): 

𝜂𝑣𝑛 = 100 − 𝑚(𝑃𝑟á𝑡𝑖𝑜 − 1)        (22) 

4.5.4  EFICIÊNCIA DE COMPRESSÃO 

A eficiência de compressão é dada simplesmente pela razão entre os trabalhos específicos de 

compressão isoentrópicas e real.  

𝜂𝑐𝑝 =
𝑤𝑐𝑝,𝑖𝑠𝑜

𝑤𝑐𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙
           (23) 

Onde o trabalho específico de compressão isentrópico é: 

𝑤𝑐𝑝,𝑖𝑠𝑜 = Δℎ𝑐𝑝,𝑖𝑠𝑜 = ℎ2𝑠 − ℎ1         (24) 

E o trabalho específico real de compressão definido por: 

𝑤𝑐𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙 = Δℎ𝑐𝑝,𝑟𝑒𝑎𝑙 = ℎ2,𝑟 − ℎ1        (25) 

4.5.5  DESEMPENHO PARA O CASO IDEAL 

Para o caso do compressor ideal a compressão e a expansão do volume nocivo são consideradas 

isoentrópicas, e este é o único fator que influencia na eficiência volumétrica do compressor.  Porém, 

existem também outros fatores que influenciam na eficiência do volume nocivo, sendo eles a 

temperatura de evaporação e condensação. Quanto menor for a temperatura de evaporação, será exigido 

do compressor uma maior razão de compressão do fluido refrigerante e assim, menor será a eficiência 

do volume nocivo e a eficiência volumétrica do compressor. 

As Figuras (4.15) e (4.16) abaixo ilustram um estudo de caso feito por Stoecks & Jones (1985) 

retirado do seu livro Refrigeração e Ar-condiconado (pág. 232-236) sobre o efeito da temperatura de 

evaporação para um compressor com fração de espaço nocivo igual a 4,5%, operando a uma temperatura 

de saturação de 35oC operando com um refrigerante R22 e uma taxa de deslocamento de 50L/s. 
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Figura 4.15 - Efeito da temperatura de evaporação na eficiência volumétrica de espaço nocivo e vazão de 

cum compressor ideal 

  

De forma semelhante, quanto maior for a temperatura de condensação, maior será a razão de 

compressão exigida no compressor, e menor será a eficiência volumétrica do volume nocivo. 

 

 
Figura 4.16 - Efeito da temperatura de condensação na eficiência volumétrica de espaço nocivo e vazão de 

um compressor ideal 
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4.5.6  DESEMPENHO PARA O CASO REAL 

Em um caso real, fatores como perda de carga nas válvulas, fugas pelos anéis do pistão, o 

aquecimento do gás aspirado causado pelo cilindro contribuem para a perda de eficiência volumétrica. 

O atrito do gás refrigerante pelo caminho percorrido e pelos estrangulamentos das seções, além do fato 

que o gás não é ideal entre outras causas também são fatores que interferem na análise par ao caso real. 

Sendo assim, é importante termos como estimativa inicial os parâmetros mensurados para o caso ideal, 

mas salientando que, a eficiência real será sempre menor, devido a fatores não avaliados para caso ideal. 

4.5.7  POTÊNCIA DE COMPRESSÃO 

A potência de compressão pode ser obtida simplesmente multiplicando a vazão mássica do gás 

refrigerante pelo trabalho específico. Desta forma, possuímos duas potências distintas de compressão, a 

primeira para o caso isentrópico e a segunda para o caso real. Tais potências podem ser obtidas 

respectivamente pelas Eq. (26) e Eq. (27): 

�̇�𝑐𝑝,𝑖𝑠𝑜 = �̇�. Δℎ𝑐𝑝,𝑖𝑠𝑜         (26) 

�̇�𝑐𝑝,𝑟 = �̇�. Δℎ𝑐𝑝,𝑟          (27) 

4.6 DISPOSITIVOS DE EXPANSÃO 

Os dispositivos de expansão possuem duas finalidades principais, a primeira é de reduzir a pressão 

do fluido refrigerante que vem do condensador, e a segunda é regular a vazão de fluido na entrada do 

evaporador. Deseja-se que o fluido saia do condensador em um estado de líquido subresfriado ou no 

mínimo liquido saturado, para depois da expansão, isoentalpica, o fluido se encontre o mais próximo 

possível da condição de liquido saturado, para assim, aumentar a o trabalho especifico do evaporador e 

consequentemente, o efeito útil do ciclo de refrigeração. 

 Os tipos de dispositivos de expansão mais comuns em sistemas de refrigeração são: 

 Tubo Capilar; 

 Válvula de Expansão termostática; 

 Válvula de Pressão Constate (ou automática); 

 Válvula Boia; 

 Válvula de Expansão Eletrônica; 

 Orifícios Restritores. 

 Serão alvos mais detalhados de estudo, os três primeiros dispositivos listados acima, pois tais itens 

estão presentes na bancada de refrigeração em estudo. 
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4.6.1  TUBO CAPILAR 

Primeiramente é válido ressaltar que o nome tubo capilar, pode levar a uma interpretação errônea, 

visto que tal dispositivo foi chamado assim por ser composto por um tubo fino, mas não o suficiente 

para ser capaz de produzir uma ação capilar. 

Este dispositivo é mais utilizado em sistemas de baixa capacidade, até 10kW. São indicados também 

quando o sistema necessita ser de baixo custo, visto que este tipo de dispositivo é um dos mais baratos. 

Seu princípio de funcionamento se baseia na perda de carga por atrito e aceleração que o fluido sofre 

ao percorrer todo o comprimento do tubo. Como resultado, tem-se a vaporização parcial do fluido 

refrigerante.  

 

 
Figura 4.17 - Tubo Capilar (Dufrio) 

  

As principais vantagens deste dispositivo são a facilidade e simplicidade de fabricação e o baixo 

custo. Porém, apresenta desvantagens como facilidade de bloqueio do tubo, devido ao seu pequeno 

diâmetro, e principalmente por não aceitar variações quando instalada no sistema. Para uma condição 

determinada, o tubo capilar e o compressor atingem uma situação de equilíbrio, onde as pressões de 

sucção e exaustão são determinadas pela quantidade de fluido refrigerante que o tubo capilar fornece ao 

evaporador. Outra vantagem não citada anteriormente deste componente é que o motor do compressor 

pode possuir baixo torque de partida, pois o tubo capilar permite a equalização das pressões do sistema 

durante as paradas. 

Como já mencionado, os tubos capilares não permitem regulagem para que diferentes condições de 

operação sejam satisfeitas. Sendo assim, estes dispositivos são dimensionados para trabalhar em uma 

estreita faixa de operação. A pressão de evaporação é fixa para uma determinada pressão de 

condensação, devido à condição de troca de calor no evaporador. Desta forma, caso a transferência de 

calor no evaporador não seja compatível com a situação de equilíbrio determinado pelo conjunto do 

tubo capilar e compressor, este pode ser alimentado com uma vazão de fluido onde resultará em uma 

sobre alimentação, situação em que o evaporador é dito inundado. Ou recebendo uma alimentação 

deficiente, situação em que o evaporador se encontra seco.  
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É desejado que após a expansão o fluido estivesse em um estado o mais perto possível do de líquido 

saturado. Mas como no caso real, a expansão não é isoentalpica, quanto mais vapor for formado, maior 

será a entalpia deste fluido, e assim, menor será o efeito de refrigeração para o mesmo trabalho realizado 

pelo compressor. Para evitar este fenômeno de vaporização, costuma-se quando possível, instalar o tubo 

capilar junto à linha de sucção, formando assim um trocador de calor que utiliza o vapor de aspiração 

para resfriar o fluido refrigerante durante a expansão no tubo capilar. 

4.6.2  VÁLVULA DE PRESSÃO CONSTANTE 

Esse tipo de válvula tem como principal característica manter a pressão constante em sua saída. 

Possuem construção relativamente simples, são baratas e confiáveis. Sua utilização é indicada para 

sistemas de baixa a média capacidade, até 30kW. Sendo exemplos típicos da sua aplicação sistemas 

como, ar-condicionado, bombas de calor, máquinas de fabricar sorvete, desumidificadores e máquinas 

de gelo. 

A construção da válvula consiste principalmente de uma agulha, um diafragma e uma mola, que 

usualmente apresenta regulagem por ação de um parafuso. Como mencionado anteriormente a principal 

função deste tipo de válvula é manter uma pressão constate no evaporador. Este equilíbrio é resultado 

da interação entre duas forças opostas, uma causada pela pressão do evaporador em um lado do 

diafragma e outra pela força que a mola exerce sobre o outro lado do diafragma. Se a pressão do 

evaporador aumenta, a agulha irá atuar na direção de fechamento da válvula. Caso contrário, a força da 

mola será maior e irá permitir um maior fluxo para o evaporador, sempre trabalhando para que a pressão 

do evaporador esteja em equilíbrio com a força regulada na mola. 

 

 
Figura 4.18 - Ilustração da Válvula de Pressão Constante em corte 
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A principal desvantagem deste tipo de válvula é sua baixa eficiência quando comparada com outros 

controladores de fluxo. Por causa desse motivo, a aplicação deste tipo de válvulas é utilizada em sistemas 

que operam em regime de carga relativamente constantes, como os listados anteriormente. 

4.6.3  VÁLVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA - TEV 

As principais finalidades deste dispositivo é proporcionar a redução da pressão do fluido 

refrigerante, controlar o fluxo de massa que entra no evaporador. Esse tipo de dispositivo mantem uma 

faixa fixa de superaquecimento independente das condições do sistema, evitando assim que haja líquido 

na entrada do compressor. Também são abreviadas como TEV do inglês Thermal Expansion Valve. 

Estes componentes controlam o fluxo de fluido refrigerante no evaporador. A atuação é dada por 

um sistema conjunto de mola e uma agulha em um êmbolo. Um bulbo termostático, fixado na saída do 

evaporador, controla a pressão no êmbolo da válvula que desloca a agulha, contra a pressão da mola, 

regulando assim a abertura da válvula e a passagem do fluido. 

  

 
Figura 4.19 - Ilustração da TEV em corte 

  

Este tipo de dispositivo pode ser separado em dois grupos, com equalização interna e externa. As 

válvulas termostáticas com equalização interna são mais indicadas para sistemas com um ou mais 

evaporadores com pequena perda de carga. Já as de equalização externas, possuem um pequeno canal 

ligando a linha de aspiração com a parte inferior do êmbolo. São utilizadas em sistemas com um ou mais 

evaporadores de injeção múltipla, com alta perda de carga. 

4.7 TROCADORES DE CALOR 

Para falarmos de trocadores de calor, é extremamente recomendado conhecer um pouco dos 

fundamentos em que se baseiam o seu funcionamento.  



   55 

Quando existem uma diferença de temperatura entre dois sistemas (duas regiões distintas), a mesma 

tende a desaparecer espontaneamente com o passar do tempo, isso ocorre, pois temos uma energia em 

forma de calor que tende a se balancear entre as regiões analisadas. O conjunto de fenômenos que 

ocorrem e caracterizam os mecanismos da transmissão de energia na forma de calor, denomina-se 

transferência de calor. 

Existem três formas de transmissão de calor, condução, convecção e radiação. Teoricamente, a 

transferência de calor pode ocorrer isoladamente por apenas uma das formas citadas anteriormente, 

porém na prática os três mecanismos ocorrem simultaneamente. 

A transferência de calor por condução se dá através da interação entre as moléculas de um material. 

Esta é diretamente proporcional à diferença de temperatura dos sistemas e inversamente proporcional à 

resistência do sistema, esta que depende do material e da geometria do mesmo. O método mais utilizado 

para correlacionar estas grandezas é através da Lei de Fourier. Esta se apresenta na forma de equação 

para placas planas e para cilindro (tubos). 

  

 

Figura 4.20 - Esquemático de transferência de calor. (a) Placas planas e (b) Tubos 

  

Para placas planas, Fig.(4.20 a), a Lei de Fourier tem a seguinte forma: 

�̇� =  −𝑘 ∗ 𝐴 ∗
∆𝑇

∆𝑥
           (28) 

Já para o caso de tubos, Fig. (4.20 b), temos o seguinte modelo: 

�̇� = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘 ∗ 𝐿 ∗
∆𝑇

ln(
𝑟2
𝑟1

)
          (29) 

Onde: 

�̇� = 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 [𝑊];  

𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 [
𝑊

𝑚∗𝐾
] ; 
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𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 [𝑚2]; 

∆𝑇 = 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝐾] ; 

∆𝑥 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 [𝑚]; 

𝐿 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚] ; 

𝑟1 = 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚] ; 

𝑟2 = 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 [𝑚] . 

A transferência por convecção é o processo de transferência realizado pelo escoamento de um fluido 

que atua como um transportador de energia. Esta transferência de energia abrange dois mecanismos, a 

transferência devido ao movimento molecular aleatório (difusão) e a transferência através do movimento 

global do fluido. Esta é intensamente influenciada pelas características do fluido, tais como: perfil de 

velocidade, turbulência e etc. Para analisarmos os trocadores de calor, vamos nos ater na transferência 

de calor por convecção, que ocorre com o contato entre um fluido em movimento e uma superfície, 

estando os dois a diferentes temperaturas. Para a análise usaremos a equação na forma: 

�̇� = 𝛼 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇           (30) 

Onde: 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 [
𝑊

𝑚2∗𝐾
]  

Este coeficiente de convecção depende das propriedades do fluido em análise e da configuração do 

escoamento e, normalmente seus valores são tabelados, facilitando assim a aplicação na Eq. (30). 

A transferência de calor por radiação se dá como resultado do deslocamento de fótons de uma 

superfície para outra. Ao atingir uma superfície, esses fótons podem ser absorvidos, refletidos ou 

transmitidos. 

O fluxo de calor é análogo ao fluxo elétrico e pela Lei de Ohm, pode-se dizer que a taxa de 

transferência de calor pode ser considerada como um fluxo, a combinação da condutividade térmica, 

espessura do material e a área, como uma resistência a este fluxo. A temperatura é comparada ao 

potencial elétrico, sendo assim, a equação de Fourier pode ser escrita como: 

�̇� =
∆𝑇

𝑅𝑡
⟹  𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
      (31) 

 

Os processos de transferência de calor encontrado nas instalações de refrigeração, envolvem uma 

combinação dos processos de condução e convecção. Podemos tomar como exemplo os evaporadores e 

condensadores. 
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Figura 4.21 - Analogia entre fluxo de calor e fluxo elétrico 

 

Em casos onde temos dois fluidos de trabalho, como nos exemplos mencionados acima, estão 

envolvidos dois valores para o coeficiente de convecção, sendo um para cada fluido. Também devemos 

considerar a condutividade térmica do material que separa os fluidos, bem como sua espessura. Desse 

modo, para facilitar a análise, usamos o coeficiente global de transferência de calor, representado por 

U. Este relaciona a taxa de transferência de calor, a área normal ao fluxo de calor e a diferença total de 

temperatura.  

Pela Figura (4.21), podemos escrever o fluxo de calor como: 

�̇� =
𝑇𝐴−𝑇𝐵

1

𝛼1∗𝐴
+

𝐿

𝑘∗𝐴
+

1

𝛼2∗𝐴

            (32) 

Esta pode ser reescrita da seguinte forma: 

𝑄 =̇ 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ Δ𝑇           (33) 

Onde: 

𝑈 =
1

1

𝛼1
+

𝐿

𝑘
+

1

𝛼2

            

 (34) 

e 

∆𝑇 = 𝑇𝐴 − 𝑇𝐵           (34) 

Para realização de um estudo envolvendo trocadores de calor, duas abordagens podem ser 

consideradas: projeto ou dimensionamento de um trocador e a análise ou simulação do mesmo. Para 

projeto, nós temos uma dada aplicação onde serão impostas condições de trabalho, assim é realizado o 

seu dimensionamento. Para análise, nós temos um trocador e queremos descobrir como este se comporta 

com mudanças acerca das condições de operação. 
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Ambas as análises se utilizam das equações básicas da transferência de calor, equação (33). Para 

projetos, porém utiliza-se o método da LMTD e para simulação utiliza-se o caminho da Efetividade-

NTU. 

Sabemos que a ao longo do comprimento dos tubos do trocador, a temperatura dos fluidos não é 

constante e, portanto, a taxa de transferência de calor também varia ao longo dos tubos. Sendo assim, 

ao realizar um projeto de um trocador, deve-se utilizar a diferença de temperatura média logarítmica 

(LMTD) para o cálculo do fluxo de calor, pois desta forma estarão sendo considerados os diferentes 

valores do diferencial de temperaturas entre os dois fluidos, ao longo do trocador. 

Podemos ter trocadores de calor de diferentes formas de ação: operando com correntes paralelas ou 

operando em contracorrente. Para cada modo de operação a diferença média logarítmica é dada de uma 

forma. 

Para o trocador de calor representado pela Fig. (4.22) (correntes paralelas), temos que a diferença 

média logarítmica é dada por: 

 

 

 
Figura 4.22 - Trocador de calor operando com correntes paralelas 

 

  

∆𝑇𝑐𝑝 =
∆𝑇𝑒−∆𝑇𝑠

ln[
∆𝑇𝑒
∆𝑇𝑠

]
=

(𝑇𝐴𝐸−𝑇𝐵𝐸)−(𝑇𝐴𝑆−𝑇𝐵𝑆)

ln[
𝑇𝐴𝐸−𝑇𝐵𝐸
𝑇𝐴𝑆−𝑇𝐵𝑆

]
        (35) 

 

Resultando assim numa equação modificada para a taxa de transferência de calor: 

�̇� = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇𝑐𝑝           (36) 

Para um trocador de calor operando em contracorrente, temos uma leve modificação na equação da 

temperatura média logarítmica, resultando em: 
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Figura 4.23 - Trocador de calor operando em contracorrente 

 

 

∆𝑇𝑐𝑐 =
∆𝑇𝑒−∆𝑇𝑠

ln[
∆𝑇𝑒
∆𝑇𝑠

]
=

(𝑇𝐴𝐸−𝑇𝐵𝑆)−(𝑇𝐴𝑆−𝑇𝐵𝐸)

ln[
𝑇𝐴𝐸−𝑇𝐵𝑆
𝑇𝐴𝑆−𝑇𝐵𝐸

]
        (37) 

Assim obtemos a equação da taxa de transferência na forma de: 

�̇� = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇𝑐𝑐           (38) 

Podemos ressaltar que para as mesmas temperaturas de entrada e saída dos fluidos do trocador, a 

diferença de temperatura média logarítmica com escoamento contracorrente é superior àquela do 

trocador possuindo escoamento paralelo. Assim é possível concluir que para a mesma taxa de 

transferência de calor, o mesmo coeficiente global de transferência de calor, a área necessária é menor 

para o trocador que possui escoamento em contracorrente. 

Para a realização de análise ou simulação em um trocador o método da efetividade-NTU é utilizado. 

A efetividade é definida como a razão entre a taxa de transferência de calor real e a taxa de transferência 

de calor máxima possível.  

𝜀 =
𝑞

𝑞𝑚𝑎𝑥
            (39) 

A taxa máxima possível de transferência de calor ocorreria em um trocador de calor contracorrente 

com comprimento infinito, quando um dos fluidos experimentasse a maior variação de temperatura 

possível. Adotando tais parâmetros a taxa máxima é dada por: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∗ (𝑇𝑞,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑇𝑓,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)        (40) 

Onde: 
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𝐶𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 ; 

𝑇𝑞,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 ; 

𝑇𝑓,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 . 

A efetividade é adimensional e está no intervalo [0,1]. Esta é extremamente útil, pois sabendo o tipo 

de trocador de calor e conhecendo a 𝑇𝑞,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 e 𝑇𝑓,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 , a taxa de transferência de calor real pode 

ser determinada de imediato pela Eq. (40). 

O Número de Unidade de Transferência (NTU) é um parâmetro adimensional amplamente utilizado 

nas análises de trocadores, este é definido por: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈∗𝐴

𝐶𝑚𝑖𝑛
           (41) 

Para qualquer trocador de calor pode ser mostrado que a efetividade é uma função do NTU e de 𝐶𝑟. 

Analogamente: 

𝜀 = 𝑓(𝑁𝑇𝑈, 𝐶𝑟)           (42) 

Onde:  

𝐶𝑟 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
            (43) 

Estas relações entre a efetividade e o NTU podem ser obtidas para todos os tipos de trocador, estas 

equações resultantes estão disponíveis na bibliografia pertinente ao assunto. 

4.7.1  EVAPORADOR 

O evaporador de um sistema de refrigeração é o componente que fica dentro do ambiente a ser 

refrigerado. Este absorve calor do ambiente interno e este calor absorvido faz com que o líquido 

refrigerante saturado se evapore. Este atua como um trocador de calor entre os dois fluidos, o refrigerante 

e do ambiente a ser refrigerado. 

Os evaporadores são classificados quanto ao seu sistema de alimentação e quanto a sua forma 

construtiva. No que diz respeito a sua forma construtiva temos vários modelos de projeto, sendo os mais 

comuns de tubos concêntricos, placas, espiral, casco e tubo e os famosos tubos aletados. 

Pela classificação quanto ao sistema de alimentação este divide-se em dois modelos, o de expansão 

direta e os inundados. 



   61 

4.7.1.1 EVAPORADORES DE EXPANSÃO DIRETA 

Neste modelo o gás refrigerante muda de fase escoando no interior dos tubos. São bastante utilizados 

com fluidos frigoríficos halogenados, especialmente em instalações com capacidades não muito 

elevadas.  

O modelo de evaporador de expansão direta mais tradicional constitui um tubo contínuo no qual o 

fluido refrigerante flui vindo do dispositivo de expansão em direção a linha de sucção do compressor. 

A diferença de pressão existente entre a entrada e a saída ocasiona a circulação do fluido.  

A principal desvantagem deste tipo de evaporador está relacionada com o seu, relativamente baixo, 

coeficiente global de transferência de calor e sua principal vantagem é de que este pode ser bem 

compacto.  

4.7.1.2 EVAPORADORES INUNDADOS 

Neste modelo, o evaporador é do tipo casco e tubos, onde o fluido refrigerante inunda o casco por 

onde passam os tubos que possuem o líquido a ser refrigerado. Desse modo o líquido refrigerante 

evapora no interior do casco, sobre a superfície externa dos tubos que formam o feixe mergulhado no 

refrigerante. 

Recebendo calor do feixe de tubos, uma porção de líquido evapora e gera uma mistura de líquido e 

vapor, ao qual na saída do evaporador, é conduzida até um separador de líquidos. O refrigerante que se 

encontra no estado de vapor saturado é aspirado pelo compressor e a porção líquida retorna ao interior 

do casco.  

Uma vez que existe líquido em contato com toda a superfície dos tubos, este tipo de evaporador usa 

de forma mais eficiente toda a superfície de transferência de calor, o que resulta em elevados índices de 

coeficientes globais de transferência de calor.  

4.7.2  CONDENSADORES 

O condensador atua de forma oposta ao evaporador, ou seja, este tem a função de retirar o calor do 

fluido refrigerante. Considerando um ciclo padrão, o fluido entra no condensador na forma de vapor 

saturado que passa a perder calor e se transforma em líquido saturado na saída do dispositivo.  

O condensador elimina o calor para outro fluido que pode ser o ar ou a água, e sabe-se que o calor 

se transfere do fluido com maior temperatura para o mais resfriado. 

Existem três tipos básicos de condensadores, o resfriado a ar, resfriado a água e o evaporativo. 
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4.7.2.1   CONDENSADORES RESFRIADOS A AR 

Possuindo um nome autoexplicativo, este modelo utiliza o ar como fluido de absorção do calor.  

Estes podem ser projetados de duas maneiras: com convecção natural ou com convecção forçada. 

Aqueles que possuem a convecção forçada são acompanhados de um moto-ventilador para forçar o 

escoamento do fluido que se dá através de aletas para aumentar a taxa de transferência de calor. 

4.7.2.2   CONDENSADORES RESFRIADOS A ÁGUA 

Possuem dois tipos construtivos que competem entre si no mercado atual de refrigeração: o 

tradicional casco e tubos e o de placas.  

No modelo casco e tubos, o refrigerante se condensa no casco a medida que a água a baixa 

temperatura passa pelos tubos, esta recebe calor do fluido refrigerante que ao perder o calor se condensa.  

No caso do condensador do tipo placa, estes são construídos com placas de aço inox ou em raras 

ocasiões com outros materiais, estas se posicionam paralelamente umas das outras com um pequeno 

espaçamento entre elas. Assim, o fluido refrigerante e a água escoam alternadamente entre as placas, 

onde, o refrigerante se condensa e escoa na descendente pela ação da gravidade, já a água aquecida 

escoa na ascendente auxiliada por uma bomba e segue para uma torre de resfriamento, de onde retorna 

para o condensador.  

4.7.2.3   CONDENSADORES EVAPORATIVOS 

Os condensadores evaporativos são formados por uma espécie de torre de resfriamento de tiragem 

mecânica, onde em seu interior possui um feixe de tubos por onde escoa o líquido refrigerante. No topo 

da torre de resfriamento, acima do feixe de tubos, são instalados bicos injetores que pulverizam água 

sobre a tubulação. A água escoa em contracorrente com o ar, em direção a bacia do condensador onde 

esta se acumula e é retornada aos bicos injetores por meio de uma bomba. Resultante deste processo, 

uma parte da água evapora tornando necessário o uso de um controle de nível, feito por uma válvula de 

boia acoplada a uma tubulação de reposição. 

4.7.3   REGENERADOR 

É um dispositivo auxiliar usado em alguns sistemas de refrigeração que tem a função de trocar calor 

entre a linha de fluido que sai do condensador com a linha de fluido que sai do evaporador e vai em 

direção ao compressor. 

 



   63 

 
Figura 4.24 - Esboço de um Sistema de Refrigeração com Trocador de calor 

  

Este dispositivo é frequentemente utilizado em sistemas de refrigeração como freezers, frigoríficos 

e câmaras frias em virtude de suas temperaturas de evaporação serem extremamente baixas. 

A premissa de seu funcionamento é evitar que o compressor succione algum líquido refrigerante que 

possa eventualmente não ter evaporado. Isso se torna possível uma vez que a linha em direção ao 

compressor recebe calor da linha de saída do condensador que por sua vez tem um decréscimo na 

temperatura. Acarretando na eventual condensação de alguma bolha de vapor que possa ter remanescido 

nas linhas de refrigeração e possa dificultar o escoamento através do dispositivo de expansão.  

 

 
Figura 4.25 - Diagrama Pressão-Entalpia do ciclo com o Trocador de calor 

 

Ao analisar o diagrama da Fig. (4.25), pode-se crer que o coeficiente de performance tende a 

aumentar devido a maior capacidade de refrigeração o que não é realmente verdadeiro. Embora o efeito 

de refrigeração seja maior, o trabalho de compressão também se eleva. Isso ocorre pois o líquido 

refrigerante no ponto [1], apresenta um volume especifico maior do no ponto [6], acarretando uma 
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menor vazão mássica no compressor. Assim os efeitos são anulados, de modo que pode-se concluir que 

o trocador de calor não apresenta nenhuma vantagem significativa sob o ponto de vista termodinâmico. 

 

 
Figura 4.26 - Trocador de calor padrão 
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5 ROTEIROS EXPERIMENTAIS E MODELO DE 
RESPOSTAS 

Este é o capítulo central do trabalho, onde são 

descritos os roteiros experimentais utilizados no 

laboratório e as respostas esperadas para as questões 

propostas. 

5.1 SÍNTESE DOS ROTEIROS EXPERIMENTAIS 

Como já mencionado, os esforços foram dedicados à bancada de refrigeração. 

O curso de Instalações Termomecânicas 1 possui uma carga de conteúdo bem extensa, abordando 

inicialmente uma introdução e primeiras aplicações da refrigeração chegando até a confecção de projetos 

de instalações frigoríficas. 

Analisando a sequência de conteúdos que é abordada pelo professor em sala, planejaram-se os 

laboratórios em pontos específicos da matéria, onde, seria possível com os recursos que a bancada 

oferece, enfatizar e acentuar tais ensinamentos. 

Foram desenvolvidos seis roteiros experimentais. Logo após que o conteúdo referente ao laboratório 

for visto em sala de aula, será marcado um dia, para a realização da aula prática no laboratório em 

conjunto dos monitor(es). A cada aula prática os alunos deverão confeccionar um relatório, e entregá-lo 

impresso em sala com um prazo, até aqui então definido, de uma semana. Para realizar tal feito, os 

alunos terão à sua disposição os roteiros experimentais, onde nestes estarão todas as orientações que 

eles deverão seguir.  

5.2 CADERNO DE EXPERIMENTOS 

O Caderno de Experimentos encontra-se integralmente no Anexo VII, porém o Caderno de 

Respostas foi retirado deste trabalho e encontra-se de posse exclusiva do professor orientador. Tal 

medida foi tomada visto que este trabalho será publicado e os futuros alunos da disciplina Instalações 

Termomecânicas 1 que terão como tarefa executar os experimentos e responder as questões propostas, 

logicamente, não devem ter acesso as respostas. 
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6 CONCLUSÕES FINAIS 

Este último capítulo apresenta conclusões pertinentes 

à segunda parte do projeto de graduação e apresenta 

algumas propostas para aperfeiçoar a bancada e os 

roteiros experimentais. 

 

6.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Nesta segunda e última etapa, concluíram-se todos os reparos necessários para que a bancada 

didática de refrigeração ficasse totalmente operante. Para alcançar tal feito, foi necessário um intenso 

trabalho realizado em conjunto com os técnicos especializados do CME para reparar os componentes 

defeituosos e substituir os que não eram passíveis de reparos.  

Também foram implementados componentes principalmente para melhorar a aquisição de dados da 

bancada. Todas as alterações físicas feitas na bancada estão descritas na seção 3.3 (Ações Corretivas) 

deste presente relatório. 

Concluíram-se também o Caderno de Experimentos e o seu respectivo Caderno de Resposta. Com 

o caderno em mãos, foram simulados todos os experimentos para certificar que os alunos conseguissem 

com as instruções dadas no Caderno de Experimentos executar todas as atividades práticas e desenvolver 

as questões propostas. O caderno de experimento, exposto no Anexo VII, será disponibilizado para 

download no portal Aprender da disciplina e o caderno de respostas será de acesso exclusivo do 

professor orientador. 

Por fim, foram levados os alunos da disciplina ao laboratório para executarem os experimentos mas 

conseguiu-se desenvolver somente a primeira aula experimental.   

6.2 PROPOSTAS FUTURAS 

Inserção e adaptação da bancada para possibilitar um sistema de automação na refrigeração, seja por 

meio de protocolo CLP, TCP/IP ou outro, seria de grande valia e aprendizado para a disciplina. A 

inclusão de um sistema de controle de capacidade para o compressor também possibilitaria um maior 

controle do ciclo de refrigeração da bancada. Desta forma, a implementação de um sistema de 

automação e controle da bancada seria de grande valia. 

Para o sistema de instrumentação, recomenda-se principalmente a inclusão de termômetros 

industriais, pois atualmente com o uso dos termopares, mede-se a temperatura da parede, e não a 

temperatura do fluido refrigerante me si. Para realizar tal instalação, será necessário efetuar a compra 

dos termômetros e enviar uma ordem de serviço para o CME, para que sejam enviados os técnicos 

capacitados a realizar as modificações necessárias para a inclusão dos termômetros. 
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O contínuo desenvolvimento das aulas práticas com os alunos, resultará no aperfeiçoamentos dos 

roteiros, com o intuito de melhorar a experiência prática dos alunos com a bancada e o tema de 

refrigeração. Esta também deverá se adequar a disciplina de Instalações Termomecânicas 1, caso essa 

altere seu plano de ensino. 

Por fim, deixa-se como sugestão que seja admitido pelo menos um monitor para auxilio da 

disciplina, para que esse possa principalmente auxiliar e acompanhar a execução das aulas práticas pelos 

alunos e efetuar a correção dos relatórios experimentais.  
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ANEXO I: Especificações Técnicas dos Evaporadores 

 

• Trocador de calor compacto com tubo circular e aleta contínua, superfície CF-8.0 3/8T; 

• N° de tubos: 24 (3 fileiras com 8 tubos intercalados); 

• Diâmetro Externo dos tubos: 10,2 mm; 

• Comprimento: 30,4 cm; 

• Altura: 20,2 cm; 

• Profundidade: 6,4 cm; 

• Espessura de cada aleta: 0,330 mm; 

• Passo da Aleta: 315 por metro. 

 

ANEXO II: Especificações Técnicas do Condensador 

 

• Trocador de calor compacto com tubo circular e aleta contínua, superfície I 1.25-1.25; 

• N° de tubos: 36 (3 fileiras com 12 tubos paralelos); 

• Diâmetro Externo dos tubos: 10,2 mm; 

• Comprimento: 45,3 cm; 

• Altura: 29,7 cm; 

• Profundidade: 7,5 cm; 

• Espessura de cada aleta: 0,330 mm; 

• Passo da Aleta: 230 por metro. 

 

ANEXO III: Especificações Técnicas do Compressor 

 

• Marca/Modelo: Copeland Refrigeration Corporation, Model KAN, Refrigerant R-22; 

• Tipo: Alternativo; 

• Número de Cilindros: 2; 

• Diâmetro: 3,4925 cm (11/8 inch); 
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• Curso: 1,5875 cm (5/8 inch); 

• Rotação: 1750 RPM; 

• Potência: 1/2 HP;  

• Serial N°: 66F 33044; 
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ANEXO IV: Ficha de Avaliação Experimental 

 

Ficha de Avaliação Experimental 

Instalações Termomecânicas 1 
 

Identificação (opcional) 

Nome:                                                                                    Matrícula:  

 

 

1) Você acredita que estes laboratórios podem te ajudar a solucionar algum problema ou 

situação futura na sua vida profissional como engenheiro?    Não(  )  Sim(  ) 

2) Você se interessaria em ser monitor da disciplina Instalações Termomecânicas 1?    Não(  )  

Sim(  ) 

Sendo:  1 – Irrelevante/Péssimo, 2- Pouco relevante/Ruim, 3- Indiferente/Regular,  4- 

Importante/Bom e 5-Muito Importante/Excelente, marque de acordo com sua opinião. 

 1 2 3 4 5 

3) 
Qual a importância que você acredita que os laboratórios possuem 

em um curso de engenharia? 
     

4) 
Qual a importância que você acredita que os laboratórios possuem 

para a formação na disciplina Instalações Termomecânicas 1? 
     

5) O quanto você julga importante às atividades em grupo?      

6) 
O quanto você julga que atividades laboratoriais colaboram para 

estimular o trabalho em grupo?  
     

6) 
O quanto você supõe que esta atividade irá te ajudar a obter um 

melhor desemprenho na prova? 
     

7) Sobre a qualidade do roteiro disponibilizado, como você o julga?       

 

8) Caso julgue necessário, faça sugestões ou críticas para melhoria dos experimentos. 
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ANEXO V: Orçamento Bancada Didática de Treinamento em Refrigeração ALGETEC 

 

 

ANEXO VI: Orçamento Bancada de Refrigeração SVRF AUTOMATUS 
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Laboratório de Ar-condicionado e Refrigeração 

Disciplina: Instalações Termomecânicas 1 
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Prefácio 
A bancada Model 9501 da Brodhead-Garrett é uma unidade de treinamento 

avançada para a área da refrigeração. Composta resumidamente por dois evaporadores, 

um condensador, um compressor e diversos dispositivos de expansão. Esta é muito 

versátil pois permite muitas configurações de operação distintas.  

Com o intuito de validação prática dos conhecimentos aprendidos na disciplina 

Instalações Termomecânicas 1, serão realizados seis experimentos divididos de acordo 

com a apresentação do conteúdo da disciplina. Para realizar tal feito, será utilizada a 

bancada de refrigeração em questão que está localizada no Laboratório de Ar 

condicionado e Refrigeração, situado no Bloco G da Universidade de Brasília. 

 

 
Figura 3 - Bancada Experimental de refrigeração Brodhead-Garrett Model 9501 
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1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

Ao iniciar o trabalho em um laboratório, é de fundamental importância que você 

conheça os procedimentos de segurança, para assim, minimizar a chance que ocorram 

acidentes. 

Antes de iniciar qualquer operação, tenha o cuidado de conhecer as características e 

como manusear corretamente todos os equipamentos que irá manipular. 

O trabalho em um laboratório exige concentração, portanto evite conversas 

desnecessárias nem distraia seus colegas. 

Caso ocorra algum acidente, mantenha a calma e aja com cautela, procure um técnico 

ou responsável para tomar as devidas medidas cabíveis. 

 

Recomendações de Segurança: 

 Não fumar no laboratório; 

 Não comer ou beber no laboratório; 

 Não coloque alimentos sobre a bancada; 

 Evite o uso de celulares ou smartphones; 

 Use calçado fechado; 

 Não use sandálias, saias, bermudas e camisetas regatas; 

 Caso necessário utilize todos os EPI’S recomendados (óculos de proteção, luvas 

e avental); 

 Para ligar a bancada didática de refrigeração, leia atentamente e siga todos os 

passos descritos no capitulo de Procedimentos gerais para o uso da bancada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laboratório de Ar Condicionado e Refrigeração 
www.laar.unb.br 

82 

 

2. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA USO DA BANCADA 
 

1. Antes de iniciar o experimento, deve-se estudar e entender o caminho que o fluido 

refrigerante deve percorrer. As configurações da bancada estão definidas nos 

procedimentos dos roteiros de cada aula experimental; 

2. Manipule os respectivos registros que delimitam o caminho escolhido para o 

fluido refrigerante; 

3. Certifique-se que os componentes separador de óleo e deposito de líquido não 

estejam isolados do sistema; 

4. Confira novamente o caminho definido e se todos os registros estão configurados 

corretamente; 

5. Certifique-se que a tensão da rede é de 110V, então liga-se a bancada na tomada 

e a chave geral que está localizada na parte de trás desta; 

6. Ligam-se então os ventiladores do condensador e do evaporador nas velocidades 

que estão determinadas nos roteiros de cada experimento. Em seguida, liga-se a 

chave do compressor; 

7. Caso o compressor desarme, desligue imediatamente as chaves do compressor, do 

condensador e do evaporador, e a chave geral da bancada. Com a bancada 

desligada, verificar novamente a configuração dos registros. E então, religue a 

bancada como descrito no item anterior;  

8. Com a bancada em funcionamento, deve-se manusear o seletor de canais e 

observar as temperaturas do sistema, quando estas estiverem fixas, a bancada 

estará operando em regime permanente; 

9. Coletam-se todas as medidas necessárias de temperatura e as respectivas pressões 

lidas nos manômetros em cada ponto, completando a tabela de dados 

experimentais presente em cada roteiro. Deve-se medir também a corrente e a 

tensão no compressor; 

10. Para finalizar o experimento, desliga-se primeiro a chave do compressor, e depois 

de dois minutos, desliga-se as chaves dos ventiladores do evaporador e do 

condensador; 

11. Desliga-se a chave geral, e retira-se a bancada da tomada. 
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3. AULAS EXPERIMENTAIS 
 

3.1  AULA EXPERIMENTAL 1 – APRESENTAÇÃO DA 

BANCADA EXPERIMENTAL 
 

 

3.1.1 Objetivos 

 

Nesta primeira aula experimental temos como principal objetivo a familiarização com 

a bancada experimental e a identificação dos principais componentes.  

 

3.1.2 Introdução 

 

A bancada em questão opera de acordo com o ciclo de compressão a vapor. Nesse 

ciclo, o vapor é comprimido, condensado, tendo posteriormente sua pressão diminuída de 

modo que o fluido possa evaporar a baixa pressão. 

A Brodhead-Garrett, fabricante da bancada, é uma empresa norte americana 

fornecedora de materiais educacionais com fins pedagógicos e técnicos auxiliando na 

formação e treinamento de pessoas especializadas. 

A bancada Model 9501 é alimentada em 115 V, à 60 Hz. É uma unidade avançada 

usada para treinamento nos sistemas de refrigeração e ar condicionado comercial. Com a 

qual é possível fazer diversas combinações de operação da bancada, alterando o tipo de 

válvula de expansão utilizada, os evaporadores e suas potências entre outras. 
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Figura 3.1 - Bancada de refrigeração com componentes numerados 

Os sistemas de refrigeração e climatização necessitam transmitir grandes 

quantidades de calor que possam repetir-se continuamente (Castro, 2010). Para isso os 

sistemas utilizam os fluidos refrigerantes que através de suas propriedades específicas 

conseguem atender tal demanda. 

Porém, também existe uma grande preocupação com relação aos impactos ambientais, e 

para isso existem diversos índices que quantificam os impactos ambientais causados pelos 

fluidos refrigerantes e os sistemas de refrigeração. 

 

3.1.3 Recursos Experimentais 

 

Para a realização deste experimento, serão necessários os seguintes materiais: 

 Este roteiro experimental; 

 Material de anotação; 

 Bancada Didática de refrigeração Brodheat Garrett. 

3.1.4 Questões 

 

1) Identifique e descreva suscintamente a função dos componentes numerados da 

bancada, de acordo com a Figura 3.1, preenchendo a tabela abaixo. 
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 Componente Função 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 

 

 

 

2) Quais são as possíveis configurações de operação da bancada? Utilize as figuras 

para indicar o circuito de operação para cada configuração determinada. 
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a) O caminho do fluido refrigerante deve percorrer: o evaporador esquerdo; 

válvula de pressão constante; válvula solenoide; separador de óleo; 

deposito de líquido; separador de líquido. A válvula equalizadora de 

pressão não deve ser utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) O caminho do fluido refrigerante deve percorrer: o evaporar direito; 

válvula de expansão termostática; regenerador; separador de óleo; 

deposito de líquido. A válvula solenoide e o separador de líquido devem 

ser isolados do sistema. 
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c) O caminho do fluido refrigerante deve percorrer: os evaporadores direito 

e esquerdo (o fluido refrigerante deve ser evaporado somente uma vez); 

válvula de expansão termostática; tubo capilar; separador de óleo; 

deposito de líquido; separador de líquido; válvulas solenoides; válvula 

equalizadora de pressão. O regenerador deve ser isolado do sistema. 
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3) Assumindo a configuração de operação descrita na questão 2 letra c, identifique 

na figura abaixo, as linhas de alta pressão de líquido (amarelo), alta pressão de 

vapor (vermelho), baixa pressão de líquido (verde) e baixa pressão de vapor 

(azul). Mas agora admita que o separador de líquido, o deposito de líquido e o 

separador de óleo estejam isolados do sistema. 

 
 

4) Qual fluido refrigerante está carregado na bancada? Quais são as características 

(toxicidade, flamabilidade e meio ambiente) e cuidados que devemos ter com esse 

fluido? 

5) Com a bancada em funcionamento, faça uma observação e descreva o que 

acontece com as temperaturas e pressões do sistema. 
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3.2  AULA EXPERIMENTAL 2 -  CICLO DE COMPRESSÃO A 

VAPOR 
 

3.2.1 Objetivos 

 

 Nesta segunda atividade prática temos como objetivos a determinação das 

potências do compressor, evaporador e condensador e do COP do sistema. Desejamos 

também plotar os diagramas P-h e T-s do ciclo. 

 

3.2.2 Introdução 

 

 O ciclo de compressão a vapor é de extrema importância, pois é o mais utilizado 

na prática, presente em diversas aplicações. Pode ser encontrado desde pequenos sistemas 

de refrigeração até instalações de grande capacidade.  

 Sua operação é baseada no Ciclo de Carnot, mas para que o calor flua de uma 

fonte fria para uma fonte quente é necessário a realização de um trabalho externo. 

Tendo como referência os pontos termodinâmicos ilustrados na Figura 3.2 o trabalho 

específico do compressor é dado pela diferença de entalpia do fluido refrigerante nos 

pontos 2 e 1: 

𝑊𝑐𝑝 = ℎ2 − ℎ1     (1) 

Multiplicando e Equação 1 pela vazão mássica (�̇�) do sistema encontramos a potência 

do compressor. 

 Os trabalhos específicos do condensador e do evaporador também podem ser 

encontrados por meio de um balanço energético, similar como feito anteriormente para o 

compressor. Sendo eles respectivamente: 

𝑄𝑐𝑑 = ℎ3 − ℎ2     (2) 

𝑄𝑒𝑣 = ℎ4 − ℎ1     (3) 
 Uma forma de mesurar um sistema de refrigeração é pelo COP (Coeficiente de 

Performance). Em um sistema de refrigeração é desejado sempre que possível, que o ciclo 

opere com o COP mais elevado possível. 
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Figura 3.2 - Representação do Ciclo de compressão a vapor 

 

3.2.3 Recursos Experimentais 

 

Para a realização deste experimento, serão necessários os seguintes materiais: 

 Este roteiro experimental; 

 Material de anotação; 

 Bancada Didática de refrigeração Brodheat Garrett; 

 

3.2.4 Procedimentos 

 

 Para o início deste experimento, devem-se seguir os procedimentos apresentados 

no tópico 2 do presente caderno e seguir as recomendações de segurança dispostas no 

tópico 1.  

O caminho de fluido refrigerante que deverá ser utilizado nesta atividade, deve 

percorrer: 

 Evaporador direito; 

 Válvula solenoide; 

 Válvula de Expansão termostática. 
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 Sendo assim, todas as linhas de fluido que seguem para o evaporador esquerdo devem 

ser isoladas. 

O ventilador do evaporador deve operar na velocidade HIGH. Deve-se configurar a 

temperatura de -20oC no termostato. 

 

3.2.5 Dados Experimentais 

 

A partir das medições lidas no canal seletor de termopares, e nos manômetros, 

completar a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Medições da bancada 

Ponto Temperatura [oC] Pressão 

1   

2   

3   

4   

5   

8   

9   

 

Tensão no compressor (V): 

Corrente no compressor (A): 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Questões 

 

1) Plote o ciclo de refrigeração utilizando os valores medidos na bancada no 

diagrama P-h (disponível no anexo deste caderno) e explique as diferenças em 

relação ao ciclo padrão. 

 

2) Calcule: 

a) A potência do Compressor. 

b) A potência do Evaporador. 

c) A potência do Condensador. 
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3) Explique o que é o coeficiente de performance e o calcule. Calcule também a 

potência por kW de refrigeração.  

 

4) Simule o experimento realizado no software EES e compare os resultados 

encontrados anteriormente. Caso haja diferença nos resultados explique o porquê.  
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3.3  AULA EXPERIMENTAL 3 -  COMPRESSORES 
 

3.3.1 Objetivos 

 

 Almeja-se com este experimento calcular a eficiência de compressão do 

compressor, tal como, construir a curva de eficiência volumétrica e estimar o valor da 

fração do espaço nocivo. 

 

3.3.2 Introdução 

 

 O compressor é responsável em promover a circulação do fluido refrigerante por 

todo o sistema. Este dispositivo garante que a pressão no condensador seja alta, e com 

ajuda do dispositivo de expansão, que a pressão no evaporador seja baixa. 

 O processo que ocorre no compressor é descrito simplificadamente na Figura 3.3 

abaixo. 

 
Figura 3.3 – Representação do ciclo de compressão 

 Existem muitos parâmetros de eficiência que caracterizam os compressores. A 

eficiência volumétrica (𝜂𝑣𝑜𝑙) é um parâmetro muito importante que relaciona a vazão 

do volume que é succionado com a do volume deslocado. Podendo ser calculado como 

indicado na Equação 4. 

𝜂𝑣𝑜𝑙 =
�̇�𝑠𝑢

�̇�𝑑𝑒𝑠𝑙

   (4) 
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Outro parâmetro de eficiência muito relevante é a eficiência do espaço nocivo (𝜂𝑣𝑛). O 

espaço nocivo (𝑚) é indesejado pois é gasto no processo de compressão energia para 

comprimir este volume que depois será expandido, como indicado no processo 4-3 da 

Fig. 3.3. Esta eficiência pode ser calculada como indicado na Eq. 5. 

𝜂𝑣𝑛 = 100 − 𝑚 (
𝑣𝑠𝑢

𝑣𝑑𝑒𝑠𝑙
− 1)   (5) 

 Os compressores se distinguem principalmente quanto ao tipo e a forma de 

acoplamento do motor (geralmente elétrico) e a carcaça, sendo eles: herméticos, semi-

herméticos ou abertos. 

 

3.3.3 Recursos Experimentais 

 

Para a realização deste experimento, serão necessários os seguintes materiais: 

 Este roteiro experimental; 

 Material de anotação; 

 Bancada Didática de refrigeração Brodheat Garrett; 

 

3.3.4 Procedimentos 

 

Para o início deste experimento, devem-se seguir os procedimentos apresentados no 

tópico 2 do presente caderno e seguir as recomendações de segurança dispostas no tópico 

1.  

O caminho de fluido refrigerante que deverá ser utilizado nesta atividade, deve 

percorrer: 

 Evaporador esquerdo; 

 Válvula solenoide; 

 Válvula de Expansão termostática (Etapa 1); 

 Válvula de Pressão Constante (Etapa 2); 

 Tubo Capilar (Etapa 3). 

 Sendo assim, todas as linhas de fluido que seguem para o evaporador direito devem 

ser isoladas. 

Deve-se utilizar somente um dispositivo de expansão em cada etapa. Para alterar o 

dispositivo de expansão deve-se desligar a chave do compressor, manipular os devidos 

registros e então religar o compressor. O termostato deve estar configurado em -20oC. 
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Neste experimento para cada teste será alternado o tipo de dispositivo de expansão e 

a velocidade do ventilador do evaporar. A cada configuração deve-se esperar a bancada 

estabilizar seu regime, e neste momento serão tomadas todas as medidas referentes à Tab. 

(1). Serão realizados um total de seis testes. 

 

3.3.5 Dados Experimentais 

 

A partir das medições lidas no canal seletor de termopares, nos manômetros, e no 

wattímetro, completar a tabela a seguir: 

Tabela 1 – Medições da Bancada 

TESTE 

Dispositivo 

de 

Expansão 

Velocidade 

do 

Ventilador 

Tsu 

[oC] 

Tex 

[oC] 
Psu  Pex 

Ucp 

[V] 

Icp 

[A] 

1 Válvula 

Termostática 

HIGH       

2 LOW       

3 Válvula De 

Pressão 

constante 

HIGH       

4 LOW       

5 Tubo 

Capilar 

HIGH       

6 LOW       

 

 

 

 

 

3.3.6 Questões 

 

 

1) Qual é o tipo do compressor utilizado na bancada? Cite suas principais 

características, vantagens e desvantagens. 

 

2) Quando a temperatura de evaporação foi alterada ao substituir o tipo do 

dispositivo de expansão, que resposta foi apresentada acerca do trabalho de 

compressão pelo compressor? 

 

3)  Explique o que significa e calcule a eficiência de compressão para cada teste 

realizado na bancada. 
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4) Sabendo que o compressor da bancada tem 2 cilindros, opera a 1750 RPM, o 

diâmetro do cilindro é de 11/8 polegadas e o curso de 5/8 polegadas. Plote a curva 

de Eficiência do compressor e estime a fração de espaço nocivo (m). 
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3.4  AULA EXPERIMENTAL 4 -  TROCADORES DE CALOR 
 

3.4.1 Objetivos 

 

 Pretende-se com este experimento analisar o condensador, os evaporadores e o 

regenerador da bancada. Também temos como objetivos calcular a efetividade do 

regenerador, a taxa de rejeição de calor do sistema e a vazão de fluido de arrefecimento 

do evaporador direito. 

 

3.4.2 Introdução 

 

Quando existe uma diferença de temperatura entre dois sistemas (duas regiões 

distintas), essa diferença tende a desaparecer espontaneamente, isso ocorre, pois é criado 

um fluxo de calor que tende a equilibrar os sistemas. O conjunto de fenômenos que 

ocorrem e caracterizam os mecanismos da transmissão de energia na forma de calor, 

denomina-se transferência de calor. 

Na bancada didática experimental de refrigeração temos quatro componentes 

caracterizados como trocadores de calor: um condensador, dois evaporadores e um 

regenerador. 

O condensador é responsável em rejeitar calor do sistema, já o evaporador possui uma 

função oposta, absorver calor. O regenerador possui a função de subresfriar o fluido 

refrigerante na saída do condensador, e superaquecer na entrada do compressor, trocando 

calor entre essas duas regiões.  

A efetividade do regenerador (𝜀) pode ser calculada pela razão de calor que é 

transferido pelo calor máximo que poderia ser transmitido. 

𝜀 =
𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑞𝑚á𝑥
   (6) 

 A capacidade de transferir calor por barreiras condutivas ou convectivas é medida 

pelo coeficiente global de transmissão de calor (𝑈). Tal coeficiente pode ser determinado 

pela relação: 

�̇� = 𝑈𝐴Δ𝑇   (7) 
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Sendo: 

 �̇� [𝑊], a taxa de transferência térmica do corpo; 

𝐴 [𝑚2], a área da superfície que troca calor; 

𝑈 [
𝑊

𝑚2.𝐾
], o coeficiente global de transmissão de calor; 

Δ𝑇 [𝐾], diferença de temperatura. 

 

 

3.4.3 Recursos Experimentais 

 

Para a realização deste experimento, serão necessários os seguintes materiais: 

 Este roteiro experimental; 

 Material de anotação; 

 Bancada Didática de refrigeração Brodheat Garrett; 

 Régua milimetrada ou trena; 

 Paquímetro. 

 

3.4.4 Procedimentos 

 

Para o início deste experimento, devem-se seguir os procedimentos apresentados no 

tópico 2 do presente caderno e seguir as recomendações de segurança dispostas no tópico 

1.  

Esta atividade experimental será dividida em dois ensaios. 

No primeiro ensaio, o caminho de fluido refrigerante que deverá ser utilizado nesta 

atividade, deve percorrer: 

 Evaporador direito; 

 Válvula solenoide; 

 Válvula de Expansão termostática; 
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Sendo assim, todas as linhas de fluido que seguem para o evaporador esquerdo devem 

ser isoladas. 

O ventilador do evaporador deve operar na velocidade HIGH em ambos os ensaios. 

Deve-se configurar a temperatura de -20oC no termostato. 

No segundo e último ensaio, deve-se incluir o regenerador no caminho que o fluido 

refrigerante percorre. 

 

3.4.5 Dados experimentais 

 

A partir das medições lidas no canal seletor de termopares e nos manômetros, 

completar a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Medições da bancada (Ensaio 1) 

Ponto Temperatura [oC] Pressão 

1   

2   

3   

4   

5   

8   

9   

 

Tensão no compressor (V): 

Corrente no compressor (A): 

 

Tabela 2 – Medições da bancada (Ensaio 2) 

Ponto Temperatura [oC] Pressão [kPa] 

1   

2   

3   

4   

5   

8   

9   

10   

 

Tensão no compressor (V): 

Corrente no compressor (A): 
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Tabela 3: Dimensões dos Evaporadores e Condensador 

 Condensador Evaporador 

Direito 

Evaporador 

Esquerdo 

Comprimento     

Largura    

Nº de aletas    

 

Tabela 4: Dimensões do Regenerador 

Diâmetro Maior  

Diâmetro Menor  

Comprimento  

Nº de voltas  

Passo  

 

 

 

3.4.6 Questões 

 

 

1) Calcule a temperatura do fluido refrigerante na saída do regenerador (da linha de 

condensação) e a efetividade do regenerador. 

 

2) Calcule (para o ensaio 2) a vazão de fluido de arrefecimento fornecida pelo 

ventilador do evaporador direito. 

 

3) Determine (para ambos os ensaios) a taxa de rejeição de calor do sistema? 

 

4) Determine o grau de superaquecimento e subresfriamento obtido no sistema com 

a inclusão do regenerador. 

 

5) Estime (para ambos os casos) os coeficientes globais de troca de calor do 

condensador (𝑈𝑐𝑝), evaporador (𝑈𝑒𝑣) e do regenerador (𝑈𝑟𝑒𝑔). 

 

6) Resumidamente, descreva as vantagens e desvantagens que a inclusão do 

regenerador ocasionou no ciclo. 
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3.5  AULA EXPERIMENTAL 5 - DISPOSITIVOS DE EXPANSÃO 
 

3.5.1 Objetivos 

 

 Deseja-se aprofundar os conhecimentos sobre os diferentes dispositivos de 

expansão e detalhar os princípios de operação das válvulas presentes na bancada. 

 Também serão analisadas as influência destes componentes no ciclo e calculados 

os coeficientes de performance para cada tipo de válvula.  

 

3.5.2 Introdução 

 

             Os dispositivos de expansão possuem duas finalidades principais, a primeira é de 

reduzir a pressão do fluido refrigerante que vem do condensador, e a segunda é regular a 

vazão de fluido na entrada do evaporador. Deseja-se que o fluido saia do condensador em 

um estado de líquido subresfriado ou no mínimo liquido saturado, para depois da 

expansão, isoentalpica, o fluido se encontre o mais próximo possível da condição de 

liquido saturado, para assim, aumentar a o trabalho especifico do evaporador e 

consequentemente, o efeito útil do ciclo de refrigeração. 

 Os tipos de dispositivos de expansão mais comuns em sistemas de refrigeração 

são: 

 Tubo Capilar; 

 Válvula de Expansão termostática; 

 Válvula de Pressão Constate (ou automática); 

 Válvula Boia; 

 Válvula de Expansão Eletrônica; 

 Orifícios Restritores. 

 

3.5.3 Recursos Experimentais 

 

Para a realização deste experimento, serão necessários os seguintes materiais: 

 Este roteiro experimental; 

 Material de anotação; 

 Bancada Didática de refrigeração Brodheat Garrett; 

3.5.4 Procedimentos 

 

Para o início deste experimento, devem-se seguir os procedimentos apresentados no 

tópico 2 do presente caderno e seguir as recomendações de segurança dispostas no tópico 

1.  



 

 

Laboratório de Ar Condicionado e Refrigeração 
www.laar.unb.br 

102 

 

O caminho de fluido refrigerante que deverá ser utilizado nesta atividade, deve 

percorrer: 

 Evaporador esquerdo; 

 Válvula solenoide; 

 Válvula de Expansão termostática (Etapa 1); 

 Válvula de Pressão Constante (Etapa 2); 

 Tubo Capilar (Etapa 3). 

 Sendo assim, todas as linhas de fluido que seguem para o evaporador direito devem 

ser isoladas.  

Deve-se utilizar somente um dispositivo de expansão em cada etapa. Para alterar o 

dispositivo de expansão deve-se desligar a chave do compressor, manipular os devidos 

registros e então religar o compressor. 

O ventilador do evaporador deve operar na velocidade HIGH em todos os ensaios. 

Deve-se configurar a temperatura de -20oC no termostato. 

 

3.5.5 Dados Experimentais 

 

A partir das medições lidas no canal seletor de termopares e nos manômetros, 

completar a Tabela 1 a seguir: 

 

 

Tabela 1 – Medições da bancada 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Válvula de Expansão 

Termostática  

Válvula de Pressão 

Constante 
Tubo Capilar 

Ponto 
Temperatura 

[oC] 
Pressão  

Temperatura 

[oC] 
Pressão  

Temperatura 

[oC] 
Pressão  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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Tabela 2 – Medições de corrente e tensão do Compressor 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Válvula de 

Expansão 

Termostática 

Válvula de Pressão 

Constante 
Tubo Capilar 

Tensão [V]    

Corrente 

[A] 
   

 

 

3.5.6 Questões 

 

 

1) a) Calcule os COP’s do sistema para os diferentes tipos de válvulas utilizadas.                          

b)  Na sua avaliação, a mudança do COP se deve ao tipo de dispositivo de 

expansão utilizado? Justifique sua resposta. 

 

2) Calcule qual seria o comprimento do tubo capilar necessário para bloquear o fluxo 

de fluido refrigerante na bancada.  

 

3) Explique o que aconteceria com o grau de superaquecimento se mudássemos a 

velocidade do evaporador de HIGH para LOW em cada tipo dispositivo de 

expansão presente na bancada? 
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3.6  AULA EXPERIMENTAL 6 - SISTEMAS MULTIPRESSÃO 
 

3.6.1 Objetivos 

 

 Deseja-se analisar o sistema utilizando os dois evaporadores da bancada e calcular 

as potências de cada um. 

3.6.2 Introdução 

 

 Um sistema multipressão é caracterizado por possuir dois ou mais níveis de baixa 

pressão. Neste tipo de sistema de refrigeração pode apresentar dois ou mais compressores 

e equipamentos como separador de líquido, mas devem, obrigatoriamente, apresentar no 

mínimo, dois evaporadores. Técnicas como recirculação de líquido e resfriamento 

intermediário também são estratégias utilizadas em sistemas multipressão a fim de 

melhorar a eficiência do ciclo de refrigeração.    

 

3.6.3 Recursos Experimentais 

 

Para a realização deste experimento, serão necessários os seguintes materiais: 

 Este roteiro experimental; 

 Material de anotação; 

 Bancada Didática de refrigeração Brodheat Garrett; 

 

3.6.4 Procedimentos 

 

Para o início deste experimento, devem-se seguir os procedimentos apresentados no 

tópico 2 do presente caderno e seguir as recomendações de segurança dispostas no tópico 

1.  

O caminho de fluido refrigerante que deverá ser utilizado nesta atividade, deve 

percorrer: 

 Evaporador Direito; 

 Evaporador Esquerdo; 

 Válvulas de Expansão Termostáticas; 

 Válvulas Solenoides; 

 Válvula Equalizadora de Pressão; 
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Os ventiladores dos evaporadores devem operar na velocidade HIGH. Deve-se 

configurar as temperaturas de -20oC nos termostatos. 

 

3.6.5 Dados Experimentais 

 

Tabela 1 – Medições da bancada 

Ponto Temperatura [oC] Pressão 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Tensão no compressor: 

Corrente no compressor: 

 

3.6.6 Questões 

 

1) Caso fosse inserido outro compressor na bancada com inter-resfriamento, qual 

deveria ser a pressão intermediária adotada? Qual é o interesse em realizar este tipo de 

investimento? 

 

2) Plote o diagrama P-h do ciclo real. Indique todos os pontos termodinâmicos do 

sistema e identifique o efeito útil e a ação necessária. 

 

3) Encontre as potências de cada evaporador. 

 

4) Simule o experimento realizado no software EES e compare os resultados 

encontrados anteriormente. Caso haja diferença nos resultados explique o porquê.  
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