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RESUMO 

Neste projeto, iremos descrever a construção de uma caixa de expansão 

térmica, para ser aplicada em manutenções na etapa de carga de fluido refrigerante, 

este serve para realizar a troca térmica em alguns processos de refrigeração.  

O principal objetivo será a construção de uma nova ferramenta de trabalho na 

área de refrigeração e demonstrar que a mesma poderá controlar riscos durante sua 

operação gerando segurança para o trabalhador.  

Foi construído um protótipo e instalados dispositivos de controle de operação 

e segurança, adquiridos no mercado nacional, para melhor viabilizar sua concepção. 

A Caixa de Expansão Térmica foi submetida a testes em laboratório simulando um 

processo de transferência, atingindo resultados satisfatórios mostrando uma grande 

viabilidade em sua aplicação prática. Os ensaios laboratoriais foram realizados nas 

dependências dos laboratórios da Escola de Engenharia do Centro Universitário 

UDF de Brasília. 

Durante as pesquisas bibliográficas não foram encontrados relatos desta 

ferramenta proposta. 

  

 

Palavra-Chave: Sistema de refrigeração, Segurança, Otimização, Caixa térmica, 

Caixa de Expansão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora a Termodinâmica seja conhecida e aplicada desde a antiguidade, sua 

formalização se obteve no século 19. 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). 

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). 

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 (DuPont, 2014). 

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). 

 
OBJETIVO 
 
 Objetivo geral 

O objetivo principal do projeto é o desenvolvimento de uma nova 

ferramenta de trabalho para a área de refrigeração. 

 

Objetivos específicos 

 Demonstrar que a caixa térmica é uma ferramenta promissora e para 

controle de riscos; 

 Realizar um estudo que forneça o embasamento teórico necessário para 

a construção desta nova ferramenta; 

 Efetuar testes com possíveis materiais a serem utilizados na construção 

desta ferramenta e selecionar o material que melhor viabilizar; 

 Operacionalizar a construção da ferramenta. 

 

 

 



 METODOLOGIA 

 

O protótipo foi feito em estrutura de metalon (20x20 mm) com 

revestimento interno e externo de chapa galvanizada (0,65 mm), foram necessários 

à utilização de solda elétrica para ligação da estrutura, e as chapas foram 

conformadas por processo de dobra, fixadas com rebites, conforme figura abaixo 

(Figura 1). 

Para o auxílio no processo de aquecimento, foi instalada na parte inferior, 

um conjunto de resistência elétrica e um ventilador (fan). 

Para a parte superior da caixa foi aplicado um eixo que permiti uma 

rotação de 180° para posicionar o cilindro durante o início do processo. Para 

acompanhamento do processo instalou-se um painel com os periféricos para 

controle visual. 

Para instalação e fixação dos periféricos, foi confeccionado um manifold, 

por meio de uma barra de aço sextavado de diâmetro de 38mm e comprimento de 

155mm, onde a mesma foi submetida a serviços de usinagem, abrindo-se 4 (quatro) 

orifício com rosca, sendo um na face superior e 3 (três) na inferior, e um furo central 

passante que interliga aos demais, com rosca nas extremidades. Em uma das 

extremidades foi instalado uma válvula onde se encontra o manômetro e conexão 

para interligação com o cilindro, e na outra encontra-se um visor de líquido e o 

conjunto solenóide, na face superior da barra sextavada foi conectado a válvula de 

segurança e na inferior foi adaptado conexões para interligação do pressostato 

(alta/baixa). 

O painel de controle foi confeccionado de madeira compensado, instalado 

o pressostato (alta/baixa), módulo de controle do termostato e chave seccionadora 

para ligar e desligar o equipamento. 



 

                     Figura 1. Esquema da Caixa. 
Fonte: Própria 

PERIFÉRICOS PARA CONTROLE DE RISCO E FUNCIONAMENTO 

 

Foram realizadas calibrações e interligações elétricas dos periféricos 

citados a seguir: 

Pressostato de alta: Não habilitará o equipamento em caso de aumento 

de pressão desligando o mesmo se já estiver em operação. 

Pressostato de baixa: Não habilitará o equipamento em caso de baixa 

pressão, desligará o mesmo se já estiver em operação.  

 Válvula de alívio: Sistema de redundância no caso de aumento de 

pressão onde o pressostato de alta não atue, a válvula de alívio atua liberando-a 

para a atmosfera até estabilizar o sistema. 

Válvula Solenóide: Quando o sistema estiver em condições de operação, 

será enviado um sinal elétrico assim a mesma estando energizada liberará o fluxo 

para transferência do fluído refrigerante. Caso o sistema reconhecer alguma falha, a 

mesma não será energizada evitando o fluxo. 

Visor de líquido: Utilizado para acompanhamento visual do deslocamento 

do volume líquido do fluído refrigerante.  

Manômetro: Utilizado para acompanhamento de pressão, durante o 

processo de transferência do gás.  

Termostato: Controlará a temperatura do interior da caixa por meio do 

controle das resistências elétricas e do ventilador. O termostato ao receber um valor 

de temperatura por meio de sensor, se a mesma estiver abaixo do valor desejado irá 

ligar as resistências e o ventilador, caso este valor de temperatura aumente muito. 



acima do valor desejado, o termostato mantém a ventilação e desliga a resistência 

elétrica e repetirá este procedimento até o final do processo. 

Com os periféricos já instalados conforme (figura 2), foi realizado o teste 

de estanqueidade com pressão de nitrogênio para corrigir possíveis pontos de 

vazamento pelas conexões que unem os periféricos ao sistema. 

Teste de comando elétrico e aferição dos periféricos com aplicação do 

próprio fluido refrigerante R-134a podendo assim ajustar valores mais próximos aos 

reais. 

 

 

Figura 2. Caixa de Expansão Térmica e periféricos de operação e segurança. 
Fonte: Própria 
 

DESENVOLVIMENTO 

 

Utilizando um cilindro do gás refrigerante padrão, para aferição de 

temperatura, foram soldados pontos para fixação dos sensores do termômetro em 

locais estratégicos para monitorar a distribuição da temperatura no interior da caixa 

conforme (figura 3).  

 
Figura 3. Preparação do cilindro para testes de temperatura no laboratório de engenharia. 
Fonte: Própria  
 
 

Com o auxílio de um anemômetro foi possível medir o fluxo de massa de ar 

na saída de um soprador térmico para estabelecermos o dimensionamento do fan 



(ventilador) que realizará o insuflamento de ar no interior da caixa, conforme (figura 

4). 

 

Figura 4. Aferição do fluxo de massa de ar. 
Fonte: Própria 

 

Logo em seguida utilizamos o mesmo soprador térmico, para obter valores de 

temperatura e assim dimensionar a resistência elétrica do mesmo que servirá como 

fonte de calor, conforme (figura 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Teste para dimensionamento da resistência elétrica. 
Fonte: Própria 

 

Para os testes de transferência do fluído refrigerante, criou-se um ambiente 

próximo ao real, onde foi aplicado um cilindro de maior capacidade, com objetivo de 

funcionar como recipiente, onde receberá o fluído transferido pela Caixa Térmica, e 

assim podemos comparar os valores de aumento de temperatura e pressão. 

Durante o experimento para medição de valores de transferência do fluído R-

134a, pesou-se o cilindro e obteve-se o valor de 16 Kg, sendo 13,62 Kg referente ao 

peso da carga a ser transferida e conforme informação do fabricante do gás para 

que se ocorra a carga no estado líquido o vasilhame deve ser posicionado com a 

válvula de serviço voltada para baixo.  



Na primeira etapa, fez-se o teste de transferência do fluído refrigerante em 

estado líquido, sem acréscimo de calor conforme (figura 6), nesta experiência o 

cilindro encontra-se com uma pressão de 108,1 PSIG e o recipiente a uma pressão 

de 8 PSIG e ambos a temperatura ambiente de 33º C. Acompanhado a transferência 

por meio do visor de líquido, notou-se a equalização com 68,2 PSIG não havendo 

mais a transferência de fluído, e ao pesar o cilindro, o mesmo apresentou 6,4 Kg, ou 

seja, obtivemos 60% de transferência. 

 

Figura 6. Teste de transferencia sem fonte de calor. 
Fonte: Própria 
 

Já na segunda fase do experimento, o recipiente estava à mesma temperatura e 

pressão da primeira etapa, utilizamos a Caixa de Expansão Térmica conforme 

(figura 7). 

Com o objetivo de aumentar a pressão de transferência por acréscimo de 

calor, mantendo o cilindro de carga a 50º C, atingindo uma pressão de 176,5 PSIG. 

E ao realizar as mesmas observações realizadas na primeira etapa a equalização 

ocorreu com 68,2 PSIG e o cilindro apresentou peso de 3 kg, ou seja, 100% de 

transferência do líquido.  

 

Figura 7. Preparativos para teste de transferencia com fonte de calor. 
Fonte: Própria 
 
 

RESULTADOS  



Mostraremos as relações entre resistência elétrica, temperatura e pressão. 

Onde ao diminuirmos o valor da resistência elétrica, aumentamos a potência elétrica 

e teremos maior energia térmica liberada aumentando assim a temperatura no 

interior da caixa térmica conforme (Tabela 1). 

 
TABELA 1: Valores obtidos por meio de medições em laboratório. 
Fonte: Própria 

Para atingir a temperatura de 50°C para o experimento, foram realizados 

ensaios e gerado o gráfico apresentado na (Figura 8).  

 
FIGURA 8.  Ajuste de resistência térmica para obter temperatura de trabalho. 
Fonte: Própria 

Com o valor da temperatura comparada com valores da (Tabela 2) foi obtido o 

gráfico apresentado na (Figura 10), onde se mantivermos a temperatura do cilindro 

de fluido refrigerante R-134a igual ao do sistema de refrigeração que ele será 

transferido, o fluido refrigerante passará do cilindro (Alta Pressão) para o evaporador 

do sistema de refrigeração (Baixa Pressão) por diferencial 

 
TABELA 2: Relação entre a temperatura que será controlada para obtenção de pressão de 
transferência. 
Fonte: Du Pont Refrigerants. The Science of Cool.™ 

  

Na primeira linha da tabela acima, são apresentadas as temperaturas do 

ambiente aonde o cilindro se localiza e na segunda linha a correspondente pressão 

interna do cilindro. 



 
FIGURA 9. Relação entre a pressão e transferência do fluido refrigerante sem fonte de aquecimento. 
Fonte: Própria 

Logo que ocorrer a equalização do cilindro com o evaporador, o processo 

alcança uma média de 60% da carga transferida conforme gráfico da (Figura 9). 

Logo ao aquecermos o cilindro com uma temperatura de 50°C considerada segura 

pelo fabricante, teremos um aumento no valor da pressão do cilindro e a mesma 

ficará constante até o término da transferência onde ocorrerá a equalização das 

pressões conseguindo transferir 100% do fluido, conforme gráfico da (Figura 10).  

 
 

FIGURA 10. Relação entre a pressão e transferência do fluido refrigerante com fonte de aquecimento. 
Fonte: Própria 

Com resultado obtido durante o experimento da aplicação da Caixa de 

Expansão Térmica, nota-se sua eficiência a respeito do processo de carga de fluído 

refrigerante, contudo o protótipo desenvolvido atende as exigências estabelecidas 

no início do projeto apresentando aplicabilidade e potencialidade de uso prático. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante toda etapa de pesquisa bibliográfica não foi encontrado nenhuma 

referência de ferramental similar, que proporciona uma transferência de fluído 

refrigerante em condições ótimas e oferecendo segurança aos profissionais que 

atuam na área de manutenção em sistemas de refrigeração.  
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