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RESUMO 

 O setor de refrigeração vem demonstrando um aumento nas vendas no mercado 

brasileiro. Parte do processo de instalação e manutenção de aparelhos empregados 

neste segmento consiste em realizar a carga de fluido refrigerante, que têm a função 

de concretizar o ciclo térmico de modo reversível por mudança de fases (gasoso e 

liquido). Atualmente o profissional deste segmento realiza este processo várias 

vezes de maneira inadequada, devido a falta de preparação necessária para atuar, 

tendo como consequência alguns acidentes. Os cilindros utilizados no sistema 

permitem uma temperatura padrão, conforme a recomendação do fabricante, e o 

processo utilizado auxiliam no deslocamento do fluido para o sistema de 

refrigeração. Para otimizar este trabalho e oferecer condições mais seguras para 

esta tarefa, será desenvolvido uma caixa de expansão térmica que controlará os 

riscos deste processo por meio de dispositivos de segurança. Serão instalados 

sistemas de controle de baixa e alta pressão, assim como termostato.  

INTRODUÇÃO 

Na engenharia estudam-se os comportamentos físico-químicos da matéria utilizando 

os princípios termodinâmicos para estabelecer relações entre as propriedades da 

matéria. Estes princípios e leis da termodinâmica, por meio de deduções 

matemática, encontram aplicações em todos os campos da ciência e da engenharia, 

sendo estes relacionadas com a aplicação em motores de automóveis, turbinas, 

usinas térmicas, ar condicionado, refrigeração e outros (MORAN & SHAPIRO, 2006). 

A termodinâmica é a ciência que estabelece os conceitos que explicam os 

fenômenos físicos de transferência de energia térmica, identificam as propriedades e 

as respectivas leis que descrevem os fenômenos térmicos. Umas das principais 

grandezas estudadas na termodinâmica são: temperatura, pressão e densidade 

(MESQUITA, 2009). Podemos observar a aplicação dessas grandezas no processo 

termodinâmico de refrigeração, em que o calor é retirado de um sistema para o 

ambiente através de um fluido designado refrigerante. Os sistemas podem ser 

classificados em três tipos: sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. Os 

sistemas fechados e isolados são mais utilizados em sistemas de refrigeração a frio, 

onde respectivamente trocam calor ou trabalho com o meio externo separado por 

fronteiras diatérmicas rígidas ou flexíveis; ou não trocam nem calor, nem energia 

com o meio, se encontrando separado por meio de fronteiras adiabáticas rígidas 

(NETZ, ORTEGA, 2002). 



Alguns equipamentos na engenharia, tais como caldeiras, condensadores, 

radiadores, refrigeradores e outros, são projetados com embasamento na 

transferência de calor. Sendo assim, sistemas ou processos ocorrentes na 

engenharia podem ser estudados de forma experimental ou analítica, podendo ter 

uma simbiose destes para obter um melhor resultado (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). 

Na natureza alguns processos ocorrem espontaneamente, regidos pelas leis de 

fenômenos físicos. A convecção é um desses fenômenos, sendo um processo onde 

o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. A convecção forçada interna é 

um processo incomum na refrigeração, utilizando-o para aquecimento ou 

resfriamento de um ambiente, diretamente ou indiretamente, onde um fluido é 

forçado a escoar através de bomba ou um ventilador (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). 

A fonte de transferência como uma resistência, através de uma convecção forçada, 

perde energia em forma calor emitindo-a para outras superfícies. Sendo assim 

podendo ocorrer perda ou ganho de energia, dependendo da quantidade emitida por 

esta fonte (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). Entre transferência e movimento de massa 

de fluido há uma diferença que pode ser distinto em níveis macroscópico, quando se 

diz a respeito do transporte do fluido. Isso ocorre devido à temperatura e 

consequentemente a diferença de pressão (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). Um fluido 

refrigerante, comumente conhecido como gás refrigerante, em um sistema de 

refrigeração é o responsável por trocas térmicas. Este tem como característica de 

passar da fase liquida para gasosa, ou inverso, resfriando o ambiente.  

OBJETIVOS  

O objetivo principal desse projeto é o desenvolvimento de uma caixa de expansão 

térmica para carga de fluido R134a.  

METODOLOGIA 

No primeiro momento foi realizada uma busca bibliográfica e o levantamento do 

estado da arte referente ao tema desenvolvido, com o intuito de estabelecer critérios 

e parâmetros de comparação científica das tecnologias e componentes do projeto 

para a caixa térmica. Esta etapa do projeto forneceu os elementos necessários e 

suficientes para a sustentação teórica e proposta de um protótipo. Depois de 

realizada a revisão bibliográfica, foi realizada uma análise sistemática das 

componentes da caixa térmica. Nesta etapa foi estruturado o pré-projeto, 

considerando todos os componentes e elementos básicos do protótipo.  

 



DESENVOLVIMENTO  

O protótipo foi construído com uma estrutura tubular revestida de chapa 

galvanizada, foi necessária a utilização de solda para ligação da estrutura e as 

chapas são conformadas por processo de dobra. Para o auxilio no processo de 

aquecimento, que foi instalada na parte inferior, foram alocadas um conjunto de 

resistências e ventiladores (fan). Na a parte superior da caixa foi necessário um eixo 

que permite uma rotação de 180° para posicionar o cilindro durante o inicio do 

processo. Existe também a possibilidade de controle de riscos por meio de 

medidores de pressão, termostato, válvula de segurança e manômetro.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

No Brasil nos últimos anos a indústria de refrigeradores, freezers e aparelhos de ar 

condicionados domésticos tiveram um aumento significativo. Devido à necessidade 

de mão de obra qualificada para a manutenção destes produtos, esta ferramenta irá 

agregar e auxiliar na qualidade deste segmento de manutenção de maneira segura e 

mais ágil. Dessa forma o projeto está produzindo uma nova ferramenta de trabalho 

para a área de refrigeração destacando o fato que não se encontram relatos desta 

tecnologia no mercado. O projeto encontra-se na etapa de ajustes do protótipo e na 

próxima etapa serão iniciados os testes com o intuito de corrigir possíveis falhas no 

modelo. 
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