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1. RESUMO 

Devido ao aumento da temperatura global a busca por conforto térmico fica cada dia 

mais constante. Para alcançá-lo são utilizados os refrigeradores de ar que são 

aparelhos que funcionam com fluidos refrigerantes, responsáveis pela retirada de 

calor do meio. Os refrigerantes são substâncias químicas que possuem 

características termodinâmicas, alguns destes são alvos de protocolos mundiais 

para sua extinção por agredirem a camada de ozônio e contribuírem para o efeito 

estufa. Os refrigeradores de ar tem seu comportamento descrito pelo ciclo de 

refrigeração por compressão de vapor. Sua eficiência é quantificada através da 

razão da capacidade de refrigeração pela energia gasta para tal. O consumo de 

energia elétrica dos refrigeradores é alto e estipulado através da potência do 

compressor para retirar ou oferecer calor ao meio. Este trabalho tem por objetivo o 

estudo do coeficiente de eficácia (COP) do ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor através de imposições feitas ao fluido de trabalho como a variação da 

temperatura de evaporação, da temperatura de condensação, grau de 

subresfriamento e grau de superaquecimento. Desta maneira observando qual tem 

maior influência no COP, qual dos refrigerantes ensaiados responde melhor a tais 

imposições e se geram uma economia de energia elétrica. Estes ensaios foram 

feitos para ciclos ideais através do software CoolPack® 1.5 que simula o ciclo de 

refrigeração para um fluido desejado e descreve os parâmetros correspondentes a 

todos os pontos do mesmo. As imposições foram feitas fixando uma das 

características e variando outras para coleta de dados, os dados gerados foram 

exportados para planilhas eletrônicas onde foram plotados gráficos com o 

comportamento dos parâmetros do ciclo e tabelas para quantificar a influência das 

imposições. Foi observada a melhor influência como sendo da variação da 

temperatura de evaporação. Dentre os fluidos ensaiados o que melhor respondeu as 

variações foi o R410a mostrando um aumento significativo no COP. Foi calculada 

uma economia média do mesmo para um aparelho com este fluido que funcione 8 

horas por dia, 30 dias por mês, e tenha sua temperatura reduzida em um grau na 

evaporação. 

  



2. INTRODUÇÃO 

Os modos mais utilizados para alcançar o conforto térmico são a utilização de 

refrigeradores de ar (ar condicionado) e dos aquecedores (bombas de calor). Estes 

são responsáveis pela retirada ou fornecimento de calor ao meio. O presente 

trabalho aborda os refrigeradores de ar. 

 O aparelho de ar condicionado tem seu sistema de funcionamento descrito 

pelo ciclo de refrigeração por compressão de vapor e estes têm seus principais 

componentes como sendo o compressor, o condensador, a válvula de expansão e 

evaporador. (DINÇER E KANUGLU, 2010). 

 A eficiência deste sistema é determinada pela razão da quantidade de calor 

retirada do meio pela quantidade de energia gasta para tal retirada. (STOECKER E 

JONES, 1985).  

 Com o aumento do uso de sistemas de refrigeração, mais precisamente dos 

equipamentos de ar condicionado, e consequentemente o aumento do consumo de 

energia elétrica, são necessários aparelhos cada vez mais eficientes, abrindo 

possibilidades de estudos principalmente na área de engenharia para obtenção de 

equipamentos com melhor desempenho e com um consumo de energia cada vez 

menor. 

Uma das maneiras de obter equipamentos mais eficientes é através de 

variações de seus parâmetros de funcionamento. A cada grau de variação da 

temperatura de evaporação o COP do sistema é aumentado de 2 a 4 %. (ÇENGEL 

E BOLES, 2013) 

3. OBJETIVOS 

 Este estudo teve por objetivo analisar qual variação nas propriedades do 

fluido de trabalho tem maior influência sobre o coeficiente de eficácia de um sistema 

de refrigeração por compressão de vapor. Variando a temperatura de evaporação, 

de condensação, o grau de subresfriamento e o grau de superaquecimento para os 

fluidos refrigerantes R22, R134a, R290, R410a e R600a verificando aquele que 



melhor responde as variações e se as mesmas geram uma economia de energia 

elétrica para o sistema. 

4. METODOLOGIA 

O estudo foi executado utilizando os softwares CoolPack® 1.5 que simula 

ciclos de refrigeração. Desenvolvido pelo departamento de engenharia mecânica, da 

Universidade Técnica da Dinamarca (DTU), disponibilizado para download gratuito 

no site da IPU company, que detém os direitos do software junto à Universidade. Foi 

utilizado também o Microsoft Excel® 2010 para compilação dos dados gerados. 

Foram estabelecidos parâmetros de partida para o estudo como a faixa de trabalho 

do fluido, sendo de 40°C para a condensação e -10°C para a evaporação. Foi 

adotado um fluxo mássico de 0,05 Kg/s de fluido refrigerante, abordado 

constantemente na literatura Çengel e Boles (2013). 

Os dados de partida eram inseridos no CoolPack® 1.5. O mesmo plotava o 

ciclo correspondente em um diagrama da escolha do usuário, no caso deste estudo 

o diagrama pressão por entalpia, oferecendo as características de todos os pontos 

do ciclo para um fluido escolhido. 

Os ensaios foram feitos da seguinte maneira, para a variação da evaporação 

manteve-se fixa a condensação em 40°C e a temperatura de evaporação foi 

reduzida em 1°C consecutivamente até obter-se uma variação total de 9 °C. Depois 

foi repetido o ensaio aumentando a mesma. 

Para a variação da condensação foi fixada a temperatura de evaporação em -

10°C e variou-se a condensação de maneira a aumentá-la e diminuí-la até obter-se 

uma variação total também de 9°C. 

No ensaio do superaquecimento foram fixadas as temperaturas de evaporação 

e condensação em -10 e 40 °C, respectivamente, e acrescidos 1°C por vez na 

temperatura do fluido na entrada do compressor para obter a variação total de 9°C. 

No subresfriamento seguiu-se a mesma fixação do superaquecimento, porém 

era diminuído 1°C por vez na temperatura do fluido na saída do condensador até 

obter a mesma variação de 9°C. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados transcritos do software CoolPack® para o Microsoft Excel® foram 

organizados em planilhas eletrônicas para uma melhor visualização do 

comportamento das características básicas do fluido nas diversas etapas do 

processo de refrigeração como, por exemplo, volume específico, pressões e 

temperaturas. Um modelo da organização dos dados pode ser observado na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Exemplo de planilha gerada com os dados do CoolPack®. 

 

Organizados os dados, os mesmos foram utilizados para plotar gráficos do 

comportamento do COP do sistema conforme aplicadas as variações propostas e 

observar aquela que teve maior influência. Um modelo do gráfico gerado é ilustrado 

na Figura 1. 

 

Figura 1 – Comportamento do COP, aumentando a temperatura. 

TEMP. PRESSÃO VOL. ESP. ENTALPIA ENTROPIA Qe Qc W Qe Qc W

ºC bar m³/kg kJ/kg kJ/(kgK) kJ/kg kJ/kg kJ/kg kW kW kW

ENTRADA DO COMPRESSOR 1 -10,00 5,76 0,0465 420,28 1,84

SAIDA DO COMPRESSOR 2 64,13 23,98 0,0122 460,64 1,84

SAÍDA DO CONDENSADOR/ ENTRADA VALV. 4 40,00 23,98 0,0011 270,38 1,24

ENTRADA DO EVAPORADOR 5 -10,00 5,76 0,0174 270,38 1,27

ENTRADA DO COMPRESSOR 1 -9,00 5,96 0,0450 420,74 1,84

SAIDA DO COMPRESSOR 2 63,61 23,98 0,0122 460,07 1,84

SAÍDA DO CONDENSADOR/ ENTRADA VALV. 4 40,00 23,98 0,0011 270,38 1,24

ENTRADA DO EVAPORADOR 5 -9,00 5,96 0,0167 270,38 1,27

ENTRADA DO COMPRESSOR 1 -8,00 6,16 0,0435 421,21 1,84

SAIDA DO COMPRESSOR 2 63,11 23,98 0,0122 459,52 1,84

SAÍDA DO CONDENSADOR/ ENTRADA VALV. 4 40,00 23,98 0,0011 270,38 1,24

ENTRADA DO EVAPORADOR 5 -8,00 6,16 0,0159 270,38 1,27

39,33 7,495 9,455 1,960

38,31 7,495 9,398 1,904

ENSAIO 1 - CICLO IDEAL COM MASSA CONSIDERADA

LOCALIZAÇÃO PONTO COP

3,94150,82 189,14

190,25

3,82150,36 189,69

ENSAIO 2 - CICLO IDEAL COM MASSA CONSIDERADA - AUMENTANDO 1 GRAU NA EVAPORAÇÃO

ENSAIO 3 - CICLO IDEAL COM MASSA CONSIDERADA - AUMENTANDO 2 GRAUS NA EVAPORAÇÃO
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6. RESULTADOS 

Após análise dos gráficos plotados foi elaborada a Tabela 2 para verificar o 

percentual de influência das variações. Foram utilizadas neste estudo nomenclaturas 

abordadas na literatura Stoecker e Jones (1985), que aborda eficiência de 

refrigeração e trabalho de compressão como Qe e W, respectivamente. 

Tabela 2 - Percentual das variações propostas. 

 

Todas as imposições feitas ao fluido de trabalho tiveram influência sobre o 

COP do sistema.  

a. Variação da temperatura de condensação 

A variação da temperatura de condensação aumentou o COP quando reduzido 

seu valor de partida, 40°C, pois resultava num aumento da variação de entalpia do 

fluido no evaporador fazendo com que este absorva mais calor durante seu 

processo e reduza o trabalho de compressão do fluido, pois ao decrescer a 

temperatura de condensação a pressão necessária para tal também é reduzida. 

Quando a variação é feita aumentando o grau de condensação o inverso do descrito 

Qe (%) W (%) COP (%) Qe (%) W (%) COP (%)

DIMINUIÇÃO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO 0,27 2,44 2,65 0,45 2,32 2,78

AUMENTO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO 0,25 2,70 3,02 0,43 2,61 3,11

DIMINUIÇÃO TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO 0,83 1,97 2,84 1,04 1,87 2,96

AUMENTO TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO 0,93 1,64 2,54 1,22 1,53 2,67

GRAU DE SUBRESFRIAMENTO 0,83 0,00 0,81 1,04 0,00 1,03

GRAU DE SUPERAQUECIMENTO 0,44 0,50 0,08 0,63 0,53 0,08

Qe (%) W (%) COP (%) Qe (%) W (%) COP (%)

DIMINUIÇÃO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO 0,44 2,31 2,70 0,33 2,43 2,70

AUMENTO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO 0,42 2,60 3,07 0,29 2,73 3,12

DIMINUIÇÃO TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO 1,04 1,89 2,96 1,26 1,89 3,28

AUMENTO TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO 1,18 1,55 2,70 1,56 1,59 3,12

GRAU DE SUBRESFRIAMENTO 1,04 0,00 1,02 1,23 0,00 1,25

GRAU DE SUPERAQUECIMENTO 0,64 0,54 0,08 0,54 0,55 0,00

Qe (%) W (%) COP (%) Qe (%) W (%) COP (%)

DIMINUIÇÃO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO 0,55 2,22 2,73 0,34 1,95 2,26

AUMENTO TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO 0,53 2,50 3,11 0,38 2,63 3,09

DIMINUIÇÃO TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO 0,97 1,88 2,90 1,03 1,90 2,99

AUMENTO TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO 1,08 1,54 2,59 1,19 1,57 2,72

GRAU DE SUBRESFRIAMENTO 0,97 0,00 0,96 1,02 0,00 1,01

GRAU DE SUPERAQUECIMENTO 0,62 0,44 0,16 0,58 0,51 0,08
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PORCENTAGEM DE REDUÇÃO

SEM ALTERAÇÃO
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VARIAÇÃO
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anteriormente acontece resultando na redução do COP. Os gráficos de 

comportamento do COP são ilustrados na Figura 2 a e b. 

 

 

 

Figura 2 – Comportamento do COP com variação da temperatura de condensação 

b. Variação do grau de Superaquecimento 

O superaquecimento quando feito dentro do evaporador tem resultado benéfico 

sobre o COP do sistema, pois tende a aumentar a área de eficiência de refrigeração 

com isso fazendo com que o fluido tenha um maior potencial de absorção de calor e 

garanta ainda a presença de 100% de vapor no processo de compressão. O 

comportamento do COP com esta imposição é ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Comportamento do COP conforme variação do grau de superaquecimento  
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c. Variação do grau de Subresfriamento 

O subresfriamento quando executado em um sistema de refrigeração tem 

como resultado o aumento do COP do sistema, consiste na redução da temperatura 

do fluido na saída do condensador, este também é benéfico ao sistema, pois garante 

a presença de 100% de líquido no processo de expansão. O aumento do COP 

também é resultado do aumento da área de eficiência de refrigeração, pois o fluido 

após subresfriado e expandido entrará no evaporador com uma temperatura mais 

baixa que a normalmente utilizada, aumentando assim o potencial de absorção de 

calor do meio. O gráfico do COP para este comportamento é ilustrado na figura 4. 

 

Figura 4 – Comportamento do COP conforme variação do grau de subresfriamento 

d. Variação da temperatura de evaporação 

Foi observado um comportamento crescente da eficiência de refrigeração, e 

um comportamento decrescente do trabalho de compressão quando do aumento da 

temperatura de evaporação. O efeito sobre a eficiência de refrigeração ocorre devido 

ao aumento de sua área correspondente no ciclo, decorrente do deslocamento do 

ponto de saída do evaporador/entrada do compressor ser deslocado para a direita 

acompanhando a curva de vapor saturado do domo. Com isso a variação de entalpia 

do fluido no evaporador aumenta e o fluido passa a absorver mais calor do meio. Já 

o comportamento decrescente do trabalho de compressão ocorre, pois quanto mais 

próxima à temperatura de evaporação da condensação menor o trabalho necessário 

para fazer com que o fluido chegue à nova condição de condensação. Quando 

diminui-se a temperatura de evaporação o inverso do descrito anteriormente 
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acontece e ocorre redução no COP Os gráficos de comportamento do COP são 

ilustrados na Figura 5 a e b. 

 

Figura 5 – Comportamento do COP conforme variação da temperatura de evaporação 

e. Verificação dos melhores resultados obtidos com o estudo 

Através da análise dos dados da Tabela 2 foi verificado que a variação que 

apresentou resultados mais significativos foi a redução da temperatura de 

evaporação apresentando uma média de 3,09% de elevação do COP para cada 

grau de elevação da mesma. Dos fluidos ensaiados aquele que melhor respondeu 

as variações foi o R410a tendo os maiores percentuais de influência.  

 
f. Comparativos do consumo e do custo de energia elétrica de um sistema 

antes e depois das imposições 

Para este trabalho foi tomado como base o custo médio mensal do KWh 

(Quilowatts hora) descrito pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 

fornecido pela empresa CPFL do estado de São Paulo (Companhia Piratininga de 

Força e Luz) de R$ 0,51081.  

Com o intuito de comparar o resultado no consumo de energia elétrica do 

sistema sem as imposições propostas por este estudo e com as mesmas, foram 

calculados seu consumo e custo ao final do mês para um regime de funcionamento 

de 8 horas diárias, 30 dias no mês. 



Para este comparativo foram utilizados os parâmetros definidos no inicio do 

estudo de 40°C para condensação, -10°C para a condensação foi escolhido o fluido 

R410a para este cálculo e adotado um fluxo mássico para o sistema de 0,05 Kg/s. 

Tabela 3 - Amostra dos dados que serão utilizados para o cálculo. 

Sistema sem imposições (Csi) 
Sistema variando 1°C na temperatura de 

evaporação. (Ccv1°C) 

Fluido R410a Fluido R410a 

Fluxo mássico 0,05 (Kg/s) Fluxo mássico 0,05 (Kg/s) 

Temperatura de 
evaporação 

-10°C 
Temperatura de 
evaporação 

-9°C 

Temperatura de 
condensação 

40°C 
Temperatura de 
condensação 

40°C 

Eficiência de refrigeração 7,495 (KW) Eficiência de refrigeração 7,518 (KW) 

Trabalho de compressão 2,018 (KW) Trabalho de compressão 1,967 (KW) 

COP 4,11 COP 4,22 

 

Consumo (ANEEL): 

𝐶 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐾𝑊) ∗ 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
ℎ

𝑑𝑖𝑎
) ∗  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠(

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚ê𝑠
)   (1) 

𝐶𝑠𝑖 = 2,018 (𝐾𝑊) ∗ 8 (
ℎ

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 30 (

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚ê𝑠
) = 484,32 

𝐾𝑊ℎ

𝑚ê𝑠
                    (2) 

𝐶𝑐𝑖1°𝐶 = 1,967 (𝐾𝑊) ∗ 8 (
ℎ

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 30 (

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚ê𝑠
) = 472,08 

𝐾𝑊ℎ

𝑚ê𝑠
                  (3) 

Custo mensal (ANEEL): 

𝐶𝑓 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 (
𝐾𝑊ℎ

𝑚ê𝑠
) 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (

𝑅$

𝐾𝑊ℎ
) = (

𝑅$

𝑚ê𝑠
)                   (4) 

𝐶𝑓𝑠𝑖 = 484,32 (
𝐾𝑊ℎ

𝑚ê𝑠
) ∗ 0,51081 (

𝑅$

𝐾𝑊ℎ
) = 𝑅$ 247,39                      (5) 

𝐶𝑓𝑐𝑖1°𝐶 = 472,08 (
𝐾𝑊ℎ

𝑚ê𝑠
) ∗ 0,51081 (

𝑅$

𝐾𝑊ℎ
) = 𝑅$ 241,14                 (6) 

 

Economia média (E) por grau de aumento na temperatura de evaporação: 

𝐸 = 247,39 − 241,14 = 𝑅$6,24                                    (7) 



7. CONCLUSÃO 

Foi constatado neste estudo que todas as imposições propostas tiveram 

influência sobre o COP do sistema de maneira a alterá-lo. A temperatura de 

evaporação foi a condição que impôs resultados mais significativos, sendo que a 

cada grau de aumento desta condição observou-se uma elevação de 3,09% no 

coeficiente de eficácia do ciclo, porcentagem esta uma média tirada do resultado 

para todos os fluidos ensaiados, comprovando o que diz Çengel e Boles (2013), que 

cada grau de aumento na temperatura de evaporação afeta o COP de 2 a 4%. Dos 

fluidos ensaiados aquele que apresentou melhores resultados foi o R410a tendo em 

vista que para cada grau de aumento da temperatura de evaporação teve influência 

de 3,12% no aumento do COP, este aumento proveniente de uma redução de 2,73% 

no trabalho de compressão e um aumento de 0,29% na eficiência de refrigeração. 

Conclui-se também que para este fluido de melhor influência houve uma redução no 

consumo de energia elétrica de R$ 6,24 a cada grau de aumento da temperatura de 

evaporação. 
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