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Resumo 

Com o aumento da competitividade entre as empresas da área da Refrigeração e o aumento da 

exigência dos clientes, é fundamental ter meios de apresentar propostas adequadas em curtos 

espaços de tempo. A automatização dos processos de cálculo das cargas térmicas e seleção de 

equipamento contribui bastante para concretizar esse objetivo. Este trabalho de dissertação 

surgiu da necessidade da SKK® possuir uma ferramenta que permita aos seus engenheiros 

selecionar equipamentos para túneis de congelação que satisfaçam as exigências dos clientes. 

Foi desenvolvida uma ferramenta no VBA do Excel que permite calcular as cargas térmicas de 

um túnel de congelação, selecionar equipamento e dimensionar as tubagens das linhas 

principais em função das condições especificadas pelo utilizador. Os equipamentos 

selecionados são: evaporadores, compressores, condensadores e válvulas de expansão 

termoestática. 

Posteriormente a ferramenta foi posta à prova com dois exemplos práticos disponibilizados pela 

SKK®. 

Foi feita uma comparação entre dois ciclos de compressão de vapor: um de expansão direta a 

R404A e um com evaporador inundado a R404A. O objetivo é averiguar a poupança energética 

que pode ser conseguida com a implementação de um sistema com evaporador inundado, em 

função do sobreaquecimento não útil no sistema com evaporador seco. As simulações foram 

feitas com o software Pack Calculation Pro. 

Por fim é feita uma comparação teórica entre os ciclos de: 

 expansão direta a R404A; 

 compressão de duplo estágio com subarrefecimento a R404A; 

 cascata NH3/CO2. 

Os resultados dos cálculos das cargas térmicas, nos exemplos práticos, é coerente com os 

cálculos efetuados pelo software de um fabricante de evaporadores. O desvio máximo registado 

foi de 8%. 

A seleção dos evaporadores mostrou-se precisa e concordante com o software de seleção do 

fabricante de evaporadores, selecionando os mesmos modelos e calculando as mesmas 

capacidades frigoríficas. 

A seleção dos compressores nos exemplos práticos foi concordante com o software do 

fabricante, contudo as capacidades frigoríficas calculadas não são exatamente iguais (desvio 

máximo registado igual a 17%). A causa está no facto da ferramenta ter sido programada em 

função dos catálogos do fabricante, que indicam a capacidade dos compressores para uma 

temperatura específica do fluido à entrada dos mesmos. 

Os resultados da seleção das válvulas de expansão termoestática são diferentes do software do 

fabricante, principalmente para subarrefecimentos elevados. Em geral, a ferramenta 

desenvolvida seleciona um orifício com um tamanho acima daquele que é indicado pelo 

software do fabricante. Para um orifício em concreto, o desvio máximo da capacidade calculada 

pela ferramenta, em relação ao software do fabricante, foi de 17%. 

O ciclo com evaporador inundado apresenta melhor eficiência em relação ao ciclo de expansão 

direta. Quanto maior é o sobreaquecimento não útil no evaporador seco, maiores são as 

poupanças energéticas alcançadas pelo recurso a um evaporador inundado. Para um 

sobreaquecimento não útil no evaporador seco igual a 19 K, é possível diminuir em 23 893 

kWh o consumo energético anual, para o caso em estudo. 

Tanto o ciclo de duplo estágio com subarrefecimento como o ciclo em cascata apresentam 

valores de COP superiores ao do ciclo de expansão direta (1,93, 1,82 e 1,43, respetivamente). 
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No entanto, os equipamentos do ciclo em cascata têm de ser mais robustos (altas pressões no 

lado do CO2 e necessidade de tubagens de aço para o lado do NH3). 
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Project and dimmensioning of refrigeration equipment for blast 
freezing tunnels 

Abstract 

With the increasing competitiveness among companies and the increase of customer’s 

demands, it is essential to have the means to present adequate proposals in short time frames. 

The automation of the refrigeration loads calculation and selection of equipment has an 

important role in achieving that goal. This work arose from the need for SKK® to possess a 

tool that allows its engineers to select equipment for blast freezing tunnels. 

A computer tool was developed using Exel’s VBA. It allows the calculation of the refrigeration 

loads of freezing tunnels, the selection of equipment and sizing of the pipelines based on the 

conditions specified by the user. The equipments selected by the software are: evaporators, 

compressors, condensers and thermostatic expansion valves. 

The tool was tested with two practical examples provided by SKK®. 

A comparison was made between two cycles: one direct expansion cycle and one with flooded 

evaporator. Both cycles use R404A refrigerant. The goal was to examine the energy savings 

that could be achieved with the implementation of a system with flooded evaporator, as a 

function of the non-useful superheat in the system with dry evaporator. The simulations were 

performed with the Pack Calculation Pro software. 

Finally, a theoretical comparison was made between the following cycles:  

 R404A direct expansion cycle;  

 R404A two-stage cycle with subcooling;  

 NH3/CO2 cascade cycle. 

The results of the thermal loads calculations, evaporators’ and compressors’ selection are 

acceptable. The results of the thermostatic expansion valve’s selection differs from the 

manufacturer's software, especially for high subcooling values. 

The flooded evaporator cycle offers better efficiency than the direct expansion cycle. The 

greater the useless superheat in the dry evaporator, the greater the energy savings achieved by 

the use of a flooded evaporator. 

Both the two-stage with subcooling and the cascade cycles have higher COP values than the 

direct expansion cycle (1.93, 1.82 and 1.43, respectively). However, the cascade cycle 

equipment must be more robust (high pressures on the CO2 side and requires steel pipes in the 

NH3 side). 
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Nomenclatura: 

 

𝐴   Área [m2] 

𝐵𝑖   Número de Biot [-] 

𝐶𝑝   Calor específico [J/kg.°C] 

𝑑𝑐   Dimensão característica [m] 

𝐷𝑓   Fator de escoamento através do espaço da porta [-] 

𝐷𝑡   Fator de tempo de abertura da porta [-] 

𝐸   Eficiência do dispositivo de proteção contra infiltrações da porta [-] 

𝐸𝑓   Fator de forma [-] 

𝐹𝑚   Fator de densidade [-] 

𝑔   Constante gravítica [m/s2] 

ℎ   Entalpia específica [J/kg] ou Coeficiente de convecção [W/m2.°C] 

𝐻   Altura da porta [m] 

𝑘   Condutividade térmica [W/m.°C] 

𝐿   Comprimento [m] 

𝑚   Massa [kg] 

�̇�   Caudal mássico [kg/s]  

𝑝   Pressão [kPa] 

𝑃   Número de portas [-] 

𝑞   Carga térmica para um escoamento desenvolvido [W] 

𝑄   Calor [J] 

�̇�   Potência calorífica [W] 

𝑅   Resistência de transferência de calor [°C/W] 

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜   Duração do ciclo de congelação [horas] 

𝑇   Temperatura [K] ou [°C] 

𝑈   Coeficiente global de transferência de calor [W/(m2.°C)] 

𝑉   Volume [m3] 

𝑊   Rácio de humidade do ar [kgvapor de água/kgar seco] 

�̇�   Potência mecância [W] 

𝑥   Espessura [m] 

∆𝑇   Diferença de temperatura [°C] 

∆𝑇𝑙𝑚   Diferença de temperatura logarítmica [°C] 

𝜃𝑑   Período de tempo [horas] 

𝜃𝑜   Tempo que a porta permanece aberta [min] 

𝜃𝑝   Tempo de abertura e fecho da porta [s] 

𝜌   Massa volúmica [kg/m3] 
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Siglas: 

 

COP  Coefficient Of Performance 
 

PAG  Potencial de Aquecimento Global 
 

PDO  Potencial de Destruição do Ozono 
 

VBA  Visual Basic for Applications 
 

VEB  Válvula de Expansão de Bóia 
 

VEE  Válvula de Expansão Eletrónica 
 

VET  Válvula de Expansão Termoestática 
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1 Introdução 

O presente trabalho está inserido na área da Refrigeração, sendo o seu foco principal a seleção 

de equipamento para sistemas de congelação rápida de produtos através do escoamento forçado 

de ar. Os sistemas projetados para este efeito são chamados túneis de congelação, e têm grande 

aplicação nas indústrias de processamento de alimentos, pois permitem preservar a qualidade 

dos mesmos durante longos períodos. 

O desenvolvimento do trabalho decorreu nas instalações da SKK®, uma empresa especializada 

em Refrigeração e Climatização cujas principais atividades são a distribuição de componentes 

e a conceção de instalações frigoríficas. A SKK® foi fundada em 1998 e está atualmente 

sediada em Matosinhos. 

1.1 O projeto na SKK® 

As aplicações de frio industrial e comercial são inúmeras, sendo uma das áreas mais importantes 

a conservação de produtos alimentícios por longos períodos recorrendo à congelação rápida. 

Com o aumento da competitividade entre as empresas da área e a exigência dos clientes, é 

fundamental ter meios de apresentar propostas adequadas em curtos espaços de tempo. A 

automatização dos processos de cálculo das cargas térmicas e seleção de equipamento contribui 

bastante para concretizar esse objetivo. 

Este trabalho de dissertação surgiu da necessidade da SKK® possuir uma ferramenta que 

permita aos seus engenheiros selecionar equipamentos para túneis de congelação, satisfazendo 

as exigências dos clientes. 

1.2 Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta que permita o cálculo das cargas 

térmicas e a seleção de equipamento para túneis de congelação. O equipamento selecionado 

deverá ter em conta as cargas térmicas calculadas, assim como as condições de funcionamento 

especificadas. 

1.3 Plano de trabalho 

O plano de trabalho seguido, que foi elaborado pela SKK®, está representado na Tabela 1 e é 

constituído pelas seguintes fases: 

 Fase 1: Preparação do estágio e estudo das atividades desenvolvidas pela empresa; 

 Fase 2: Integração na empresa e início da colaboração nas diversas atividades; 

 Fase 3: Revisão bibliográfica sobre os fluidos frigorigéneos, legislação, fundamentos da 

refrigeração e cálculo de cargas térmicas para túneis de diversos produtos; 

 Fase 4: Estudo dos túneis de congelação e identificação dos fatores chave para o cálculo 

da potência frigorífica; 
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 Fase 5: Desenvolvimento da ferramenta de cálculo da potência frigorífica para túneis de 

congelação; 

 Fase 6: Criação da base de dados para o equipamento de frio a utilizar; 

 Fase 7: Aplicação da ferramenta de projeto desenvolvida a diversos casos práticos; 

 Fase 8: Redação do relatório final. 

 
Tabela 1 – Plano de estágio. 

Mês Fevereiro 2017 Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 

Fase 1 X     

Fase 2 X     

Fase 3 X X    

Fase 4  X X   

Fase 5  X X   

Fase 6 X X X X  

Fase 7    X X 

Fase 8  X X X X 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

Nesta dissertação são abordados os seguintes tópicos: 

 Estado da arte – é exposta informação teórica sobre os conceitos fundamentais da 

refrigeração, mais vocacionados para os túneis de congelação; 

 Apresentação do problema – são discutidos alguns aspectos das diversas fases do projeto 

de um túnel de congelação e são reveladas algumas condicionantes que surgiram; 

 Solução proposta – é mostrado o resultado do trabalho, nomeadamente a ferramenta 

criada. É também descrito o processo adotado no seu desenvolvimento; 

 Casos práticos e validação da ferramenta – a ferramenta desenvolvida é posta à prova 

com dois casos práticos e é feita a comparação com os softwares dos fabricantes de 

equipamento frigorífico; 

 Comparação entre ciclos frigoríficos – é avaliada a poupança energética que pode ser 

conseguida através do uso de evaporadores inudados em vez de expansão direta. É feita 

também uma comparação entre os ciclos teóricos de expansão direta a R404A, de duplo 

estágio com subarrefecimento a R404A e em cascata a NH3/CO2. 

 

 



 Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

3 

2 Estado da arte 

Neste capítulo são abordados temas de carácter mais teórico, fundamentais para o 

desenvolvimento e compreensão do trabalho. 

2.1 O papel da refrigeração na preservação de produtos perecíveis 

Nos tempos presentes, a preservação de produtos perecíveis é mais importante do que nunca na 

história da humanidade. As grandes populações urbanas exigem enormes quantidades de 

alimentos que precisam muitas vezes de ser produzidos e processados em zonas distantes. Estes 

produtos necessitam ser mantidos preservados durante o seu transporte e posterior 

armazenagem até que sejam consumidos. Todo o processo desde o processamento até ao 

consumo pode levar dias, semanas ou até mesmo meses. Além disso, muitos produtos são de 

natureza sazonal, ou seja, só são produzidos durante certos períodos anuais. Para que esses 

mesmos produtos estejam à nossa disposição duante todo o ano é necessário preservá-los a 

partir do momento da sua apanha ou produção (Dossat 1961). 

Desde há séculos que o Homem utiliza métodos para preservar alimentos, como a salga, a 

secagem ou a fumagem. Também com a invenção do microscópio e consequente descoberta 

dos microorganismos e do seu papel na deterioração dos alimentos, foi inventado em França o 

método da conserva em lata. Contudo, todos os métodos anteriormente mencionados alteram 

as propriedades dos produtos (aspeto, paladar e valores nutricionais). A única forma conhecida 

de preservar os produtos no seu estado fresco é através da refrigeração (Dossat 1961). 

Só há relativamente pouco tempo na sua existência é que o Homem desenvolveu a tecnologia 

e o conhecimento necessários para produzir frio artificial. Apesar de não inibir por completo a 

deterioração dos alimentos, o frio tem a capacidade de atrasar os processos microorgânicos e 

enzimáticos. 

A congelação é um método que utiliza o frio para preservar produtos durante longos períodos. 

As temperaturas de conservação normalmente usadas rondam os -18°C.  

Os fatores que condicionam a qualidade de qualquer produto congelado são (Dossat 1961): 

 A natureza e a composição do produto a ser congelado; 

 Os cuidados usados na seleção, manuseamento e preparação do produto a ser congelado; 

 O método de congelação; 

 As condições de armazenamento. 

2.2 Conceitos básicos de Termodinâmica 

As máquinas frigoríficas no seu todo são classificadas como sistemas fechados, sendo 

constituídas por vários equipamentos. Os equipamentos usados nos ciclos frigoríficos podem 

ser analisados como volumes de controlo fixos a funcionar em regime permanente. Para tal 
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recorre-se a princípios termodinâmicos básicos: conservação da massa, 1ª Lei da 

Termodinâmica (conservação da energia) e 2ª Lei da Termodinâmica (qualidade da energia). 

O princípio da conservação da massa expressa que a taxa de variação da massa contida num 

determinado volume de controlo é igual à diferença entre o caudal mássico que entra no volume 

e o caudal mássico que sai do mesmo (Afonso 2013). Este princípio pode ser expresso em 

termos matemáticos através da equação 2.1: 

 

(
𝑑𝑚

𝑑𝑡
)
𝑉.𝐶.

=∑�̇�𝑖 −∑�̇�𝑒 (2.1) 

 Onde: 

(
𝑑𝑚

𝑑𝑡
)
𝑣.𝑐

 é a variação temporal de massa no volume de controlo, kg/s; 

�̇�𝑖 é o caudal mássico que entra no volume de controlo, kg/s; 

�̇�𝑒 é o caudal mássico que sai do volume de controlo, kg/s. 

Se for desprezada a variação da energia cinética e potencial de uma determinada massa que 

cruza as fronteiras de um volume de controlo, a 1ª Lei da Termodinâmica reduz-se a: 

 

(
𝑑𝐸

𝑑𝑡
)
𝑉.𝐶.
+∑ℎ𝑒�̇�𝑒 −∑ℎ𝑖�̇�𝑖 = �̇� + �̇� (2.2) 

Onde: 

(
𝑑𝐸

𝑑𝑡
)
𝑣.𝑐

 é a variação temporal de energia no volume de controlo, W; 

�̇�𝑖 é o caudal mássico que entra no volume de controlo, kg/s; 

�̇�𝑒 é o caudal mássico que sai do volume de controlo, kg/s; 

ℎ𝑖 é a entalpia específica da massa que entra no volume de controlo, J/kg; 

ℎ𝑒 é a entalpia específica da massa que sai do volume de controlo, J/kg; 

�̇� é a potência calorífica que entra no volume de controlo, W; 

�̇� é a potência mecânica que entra no volume de controlo, associada à deformação das fronteiras, 

W. 

Quando são analisados os elementos constituintes de um ciclo térmico de refrigeração pretende-

se, normalmente, definir os estados do fluido friogorigéneo quando o sistema opera em regime 

permanente (Afonso 2013). Isto implica que o primeiro termo da equação 2.1 e o primeiro termo 

da equação 2.2 sejam igualados a zero, pois não existem variações temporais de massa nem 

energia. 

Para avaliar se um determinado processo é exequível não basta verificar se a conservação da 

energia é satisfeita. Existem processos que simplesmente não ocorrem de forma espontânea na 

natureza, apesar de respeitarem o princípio da conservação de energia (Çengel e Boles 2006). 

É aqui que a 2ª Lei da Termodinâmica “entra em jogo”, permitindo averiguar se o processo em 

questão irá ou não ocorrer. Existem pelo menos duas formas de enunciar a 2ª Lei: o enunciado 

de Kelvin-Planck e o enunciado de Clausius. 

O enunciado de Kelvin-Plank diz o seguinte: 

“É impossível que qualquer dispositivo que opere ciclicamente receba calor de uma única fonte 

térmica e produza trabalho” (Çengel e Boles 2006). 

Isto significa que, para haver produção de trabalho de uma forma cíclica, recorrendo a um 

dispositivo térmico, é necessário que haja pelo menos uma fonte quente e uma fonte fria. 

O enunciado de Clausius diz o seguinte: 
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“É impossível construir um dispositivo que opere ciclicamente e cujo único efeito produzido 

seja a transferência de calor de um corpo a temperatura mais baixa para um corpo a 

temperatura mais alta” (Çengel e Boles 2006). 

A consequência prática do enunciado de Clausius é que para haver refrigeração, trabalho tem 

de ser fornecido à máquina frigorífica.  

Uma forma matemática de avaliar se um determinado ciclo é possível baseia-se na desigualdade 

de Clausis, 2.3. 

 

∮
𝛿𝑄

𝑇
≤ 0   (2.3) 

Onde: 
Q é o calor, J; 

T é a temperatura absoluta, K. 

A expressão 2.3 é válida para qualquer ciclo (Afonso 2013). 

2.3 Equipamento básico de um sistema de refrigeração 

Numa máquina frigorífica existem quatro componentes fundamentais: os compressores, os 

condensadores, os expansores e os evaporadores. Neste subcapítulo é  revisto de forma breve o 

equipamento mencionado. 

2.3.1 Compressores 

Os compressores são um dos elementos fundamentais de qualquer instalação frigorífica. A sua 

função é elevar a pressão do fluido de trabalho até à pressão de condensação e fazê-lo circular 

por toda a instalação. As características de desempenho mais importantes a considerar no seu 

uso são a capacidade de refrigeração e os requisitos de potência elétrica (Stoecker 1998). 

Os compressores podem ser classificados segundo o seu funcionamento (volumétricos ou 

dinâmicos) e segundo a sua construção (abertos, semi-herméticos e herméticos). Os 

compressores volumétricos podem ainda ser divididos em: alternativos, rotativos, de parafuso 

e espiral (Afonso 2013). A classificação dos compressores é sumariada na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Classificação dos compressores. 

Funcionamento Construção 

Volumétricos Dinâmicos Abertos 

Alternativos Rotativos Parafuso Espiral 
Centrífugos Semi-Herméticos 

Axiais Herméticos 

Nos compressores abertos, o veio é acomplado a um motor externo, quer seja diretamente ou 

por intermédio de polias e correias, sendo possível a manutenção individual quer do motor quer 

do compressor. Neste tipo de compressores podem haver fugas de óleo de lubrificação e de 

fluido frigorigéneo através dos vedantes do veio (Afonso 2013). 

Os compressores semi-herméticos apresentam um tipo de construção onde o motor e o 

compressor estão conectados diretamente pelo veio, e encontram-se alojados numa única 

estrutura. Neste tipo de estrutura, o topo dos compressores pode ser removido para possibilitar 

o acesso aos pistões e válvulas para manutenção. Geralmente estão limitados a uma capacidade 

de refrigeração máxima de 150 kW (Stoecker 1998). 

Nos compressores herméticos, o compressor e o motor encontram-se dentro de uma estrutura 

selada, tipicamente com uma forma cilíndrica, sendo as únicas ligações ao exterior os cabos 
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elétricos e as condutas de admissão e descarga de vapor (Afonso 2013). Este tipo de 

compressores são usados em máquinas frigoríficas domésticas, ar condicionado e outras 

pequenas aplicações, sendo expectável que operem durante décadas sem que hajam fugas de 

fluido frigorigéneo. Tanto nos compressores herméticos como nos semi-herméticos o fluido 

frigorigéneo está em contacto com os enrolamentos do motor, sendo portanto necessário usar 

fluidos que não “ataquem” o cobre (Stoecker 1998). 

2.3.2 Condensadores 

Num sistema frigorífico é necessário rejeitar o calor que foi absorvido do espaço a arrefecer. 

Este processo é efetuado no condensador do sistema, que é essencialmente um permutador de 

calor onde ocorre a condensação do fluido frigorigéneo no seu interior, com a consequente 

transferência de calor para o meio ambiente ou para um meio de arrefecimento. 

Para perceber o funcionamento de um condensador e ganhar sensibilidade sobre as variáveis 

que influenciam o seu desempenho, é necessário primeiro analisar o funcionamento de um 

permutador de calor através dos fenómenos de transferência de calor. 

O calor trocado num permutador de calor é dado pela expressão 2.4: 

 

�̇� = 𝑈𝐴∆𝑇𝑙𝑚 (2.4) 

Onde: 
U é o coeficiente global de transferência de calor, W/(m2.°C); 

A é a área de transferência de calor, m2; 

ΔTlm é a diferença de temperatura logarítmica, °C. 

O produto do coeficiente global de transferência de calor e a área de transferência de calor é 

dado por: 

 
1

𝑈𝐴
=

1

𝑈𝑐𝐴𝑐
=

1

𝑈ℎ𝐴ℎ
=

1

(ℎ𝐴)𝑐
+ 𝑅𝑤 +

1

(ℎ𝐴)ℎ
  

 

(2.5) 

Onde: 
Uc é o coeficiente global de transferência de calor, se for usada a àrea do lado frio, W/(m2. °C); 

Uh é o coeficiente global de transferência de calor, se for usada a àrea do lado quente, W/(m2. °C); 

Ac é a área de transferência de calor do lado frio, m2; 

Ah é a área de transferência de calor do lado quente, m2; 

h é o coeficiente de convecção, W/(m2. °C); 

Rw é a resistência de transferência de calor da parede do tubo que separa os fluidos, °C/W. 

Como se pode observar na equação 2.5, para solucionar a equação 2.4 pode ser usada a área de 

transferência de calor do lado frio ou a do lado quente, desde que se use o respetivo coeficiente 

global de transferência de calor (Uc ou Uh) (Incropera, et al. 2011). O primeiro termo do último 

membro da equação 2.5 é a resistência de convecção do lado frio, o segundo termo é a 

resistência de condução da parede que separa os fluidos e o terceiro termo é a resistência de 

convecção do lado quente. Se existerem alhetas nas áreas de transferência de calor ou se 

houverem inscrustações, as respetivas resistências devem ser incluídas na equação 2.5. 

O uso da diferença de temperatura logarítmica (ΔTlm) deve-se ao facto da diferença de 

temperatura entre os dois fluidos variar ao longo do permutador de calor (Incropera, et al. 2011). 

O cálculo da diferença de temperatura logarítmica para os condensadores é feito segundo a 

equação 2.6. 
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∆𝑇𝑙𝑚 =
𝑇𝑜 − 𝑇𝑖

ln (
𝑇𝑐 − 𝑇𝑖
𝑇𝑐 − 𝑇𝑜

)
  

(2.6) 

Onde: 
Ti é a temperatura de entrada do fluido de arrefecimento, °C; 

To é a temperatura de saída do fluido de arrefecimento, °C; 

Tc é a temperatura de condensação, °C. 

Na equação 2.6 foi considerado que a temperatura de condensação é constante apesar de, na 

prática, o fluido frigorigéneo geralmente entrar no condensador no estado de vapor 

sobreaquecido e sair no estado de líquido comprimido (Afonso 2013). 

Existem 3 tipos principais de condensadores, classificados de acordo com o meio de 

arrefecimento: arrefecidos a ar, arrefecidos a água e evaporativos. O condensador arrefecido a 

ar rejeita calor para o ar ambiente, normalmente forçado a escoar por ação de uma ventoinha. 

O condensador arrefecido a água exibe normalmente uma construção do tipo carcaça e tubos, 

com a água escoando dentro dos tubos e o fluido frigorigéneo a condensar na carcaça (Stoecker 

1998). Na Figura 1 é apresentado um esquema de um condensador arrefecido a água. 

 
Figura 1 – Condensador arrefecido a água (adaptado de Stoecker 1998). 

O condensador evaporativo é o mais complexo dos 3. Neste condensador, água é pulverizada 

na superfície exterior dos tubos onde circula o fluido a condensar. A água evapora, absorvendo 

calor e é forçada a sair para o ar ambiente por ação de uma corrente de ar ascendente, gerada 

por uma ventoinha (Stoecker 1998). Na Figura 2 é apresentado um esquema de um condensador 

evaporativo. 

 
Figura 2 – Condensador evaporativo (adaptado de Stoecker 1998). 

2.3.3 Expansores 

Os expansores são dispositivos que têm como função controlar o caudal de fluido frigorigéneo 

e manter a diferença de pressão entre os lados de alta e baixa pressão do sistema (Monteiro 
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2015). Os expansores mais utilizados são: os capilares, as válvulas de expansão termoestática 

(VET), as válvulas de expansão de bóia (VEB) e as válvulas de expansão eletrónica (VEE). 

O expansor do tipo capilar consiste num tubo de cobre com um determinado comprimento e 

diâmetro reduzido, instalado entre o condensador e o evaporador. É através da perda de carga 

em linha que resulta da sua extensão e pequeno diâmetro que a diferença de pressão é mantida 

praticamente constante. 

A aplicação dos capilares é limitada a aplicações domésticas e a alguma aplicações comerciais 

onde a variação da carga exibe pequenas flutuações. Na Tabela 3 apresentam-se as principais 

vantagens e desvantagens do uso de expansores do tipo capilar. 

 
Tabela 3 – Vantagens e desvantagens do uso de capilares (adaptado de Monteiro 2015). 

Vantagens Desvantagens 

Têm um baixo custo; Não permitem regulação da carga; 

Não possuem partes móveis; Apresentam risco de obstrução; 

Permitem a equalização das pressões do 

sistema durante as paragens do compressor; 

Exigem limites apertados na carga de fluido 

frigorigéneo; 

Dispensam o depósito de líquido. 

Há redução do rendimento do sistema com a 

variação da carga térmica ou da temperatura 

de condensação. 

As válvulas de expansão termoestática regulam o caudal de fluido frigorigéneo líquido que 

chega ao evaporador através da monotorização do sobreaquecimento à saída do evaporador. 

Esta monotorização é feita através de um bolbo que “converte” a temperatura à saída do 

evaporador em pressão, usada para atuar a válvula. As VET são as mais utilizadas em todo o 

tipo de instalações de expansão direta (Monteiro 2015) e as suas vantagens e desvantagens são 

apresentadas na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Vantagens e desvantagens do uso de válvulas de expansão termoestática (adaptado de Monteiro 2015). 

Vantagens Desvantagens 

São facilmente reguláveis para exigências de 

cargas constantes; 

Têm um custo mais elevado do que os 

capilares; 

Permitem a regulação do sobreaquecimento; 
Necessitam de manutenção devido à 

presença de partes móveis; 

Possuem equalização das pressões do 

sistema; 
Exigem a montagem de depósito de líquido; 

Reduzem as possibilidades de golpe de 

líquido no compressor. 

Só operam com o fluido identificado e 

encerrado no bolbo; 

Exigem limites apertados na carga de fluido. 

As válvulas de bóia são dispositivos usados juntamente com os evaporadores inundados e que 

regulam o fluxo de fluido frigorigéneo líquido nos mesmos. Possuem um flutuador conectado 

ao obturador por intermédio de uma haste, permitindo ou impedindo a passagem de líquido para 

o evaporador quando o nível se altera (Monteiro 2015). 

Por fim, as válvulas de expansão eletrónica (VEE) são válvulas atuadas por solenóides, 

controlados por impulsos elétricos. Estes impulsos são emitidos por controladores devidamente 

programados. Estas válvulas permitem regular o caudal de fluido frigorigéneo líquido que entra 

no evaporador com elevada precisão (Monteiro 2015). Na Tabela 5 são apresentadas as 

vantagens e desvantagens das VEE em relação às VET. 
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Tabela 5 – Vantagens e desvantagens das VEE em relação às VET (adaptado de Monteiro 2015). 

Vantagens Desvantagens 

Conferem uma melhor inundação do 

evaporador; 
Têm um custo inicial mais elevado; 

Podem ser usadas com qualquer fluido 

frigorigéneo; 

Permitem operar com menores pressões de 

condensação; Exigem um controlador associado. 

Regulação simples. 

 

2.3.4 Evaporadores 

Os evaporadores são os componentes do sistema de refrigeração onde o fluido de trabalho 

recebe calor do meio a arrefecer. Nesta transferência de calor dá-se a evaporação do fluido e o 

arrefecimento do meio. Com a exceção do arrefecimento direto, como por exemplo nos 

congeladores de placas de contacto direto, a maioria dos evaporadores arrefece ar ou líquidos 

como a água, salmouras ou anticongelantes (Stoecker 1998). 

Existem muitos tipos de soluções construtivas, sendo mais comuns os evaporadores secos, os 

evaporadores inundados e os evaporadores de carcaça e tubos. 

Os evaporadores secos são um tipo de evaporador em que o fluido frigorigéneo proveniente do 

sistema de expansão, no estado de vapor húmido, é nele admitido diretamente e totalmente 

evaporado ao longo da sua passagem. Estes evaporadores são compostos por um tubo, ao qual 

é dado uma forma adequada à aplicação (Afonso 2013). 

Os evaporadores inundados, ou de recirculação, são dispositivos onde é circulado uma 

quantidade de fluido frigorigéneo superior àquela que é possível evaporar. Após ser expandido, 

o fluido é separado em líquido e vapor num depósito, seguindo o vapor diretamente para o 

compressor e o líquido para os tubos do evaporador. À saída dos tubos do evaporador, o fluido 

encontra-se em vapor húmido (Afonso 2013). Desta forma evita-se a circulação de vapor nos 

tubos, que em nada contribui para o efeito frigorífico. 

Os evaporadores de carcaça e tubos, assim como os evaporadores secos, são evaporadores de 

expansão direta. Constituídos por um feixe de tubos posicionados no interior de uma carcaça 

cilíndrica, são normalmente usados para arrefecer líquidos. O fluido frigorigéneo pode fluir 

dentro dos tubos e arrefecer o líquido na carcaça ou pode passar dentro da carcaça e arrefecer 

líquido a fluir nos tubos (Afonso 2013). 

Assim como nos condensadores, o cálculo da potência calorífica trocada num evaporador é 

feito recorrendo à equação 2.4 e o cálculo do coeficiente global de transferência de calor pela 

equação 2.5. Já o cálculo da diferença de temperatura logarítmica é dada pela equação 2.7. 

 

∆𝑇𝑙𝑚 =
𝑇𝑖 − 𝑇𝑜

ln (
𝑇𝑖 − 𝑇𝑒
𝑇𝑜 − 𝑇𝑒

)
 

(2.7) 

Onde: 
Ti é a temperatura de entrada do fluido a ser arrefecido, °C; 

To é a temperatura de saída do fluido a ser arrefecido, °C; 

Te é a temperatura de evaporação, °C. 

Devido às baixas temperaturas na superfície dos evaporadores e à presença de humidade no ar 

exterior dá-se a formação de gelo no mesmo. O gelo à superfície resulta num aumento da 

resistência à transferência de calor, penalizando o desempenho do evaporador. Para proceder 
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ao descongelamento do evaporador existem várias técnicas, sendo as mais comuns as seguintes 

(Afonso 2013): 

 Descongelamento por ar; 

 Descongelamento por aspersão de água; 

 Descongelamento por aspersão de salmoura; 

 Descongelamento por aquecimento elétrico; 

 Descongelamento por gás quente. 

2.4 Ciclo invertido de Carnot 

Antes de iniciar a análise do ciclo de compressão de vapor é interessante fazer uma revisão do 

ciclo frigorífico reversível, o ciclo invertido de Carnot. A representação do ciclo num diagrama 

temperatura-entropia é mostrada na Figura 3. O ciclo é composto por 4 etapas:  

 Absorção de calor isotermicamente a baixa temperatura (1-2); 

 Compressão isentrópica (2-3); 

 Rejeição de calor isotermicamente a alta temperatura (3-4); 

 Expansão isentrópica (4-1). 

No ciclo invertido de Carnot o processo 4-1 é realizado numa turbina e aproveitado o trabalho 

de expansão para acionar o compressor. O COP de qualquer máquina frigorífica real a atuar 

entre duas fontes térmicas é sempre inferior ao COP do ciclo invertido de Carnot, que é dado 

pela expressão 2.8. 

 

𝐶𝑂𝑃𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
1

𝑇𝐻
𝑇𝐿
⁄ − 1

 (2.8) 

Onde: 
TH é a temperatura da fonte quente, K; 

TL é a temperatura da fonte fria, K. 

 
Figura 3 – Ciclo inverso de Carnot (adaptado de Çengel e Boles 2006). 
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Na prática, os processos 2-3 e 4-1 não são exequíveis devido à necessidade de um compressor 

que comprima líquido e vapor simultaneamente e de uma turbina que expanda também líquido 

e vapor em simultâneo (Çengel e Boles 2006). 

2.5 Ciclo de compressão de vapor 

O ciclo de compressão de vapor é o mais usado em aplicações de refrigeração, condicionamento 

de ar e bombas de calor (Çengel e Boles 2006). Neste subcapítulo são abordados os ciclos ideal 

e real de compressão de vapor e o ciclo frigorífico de compressão e expansão por andares. 

2.5.1 Ciclo ideal de compressão de vapor 

A construção de uma máquina frigorífica prática passa por vaporizar o fluido completamente 

antes que este seja admitido no compressor e substituir a turbina por um dispositivo de 

expansão, como por exemplo uma válvula ou um tubo capilar (Çengel e Boles 2006). O ciclo 

resultante denomina-se ciclo ideal de compressão de vapor e está representado na Figura 4 o 

respetivo diagrama T-s (Temperatura-entropia). 

 
Figura 4 – Diagrama T-s do ciclo ideal de compressão de vapor (adaptado de Çengel e Boles 2006). 

Este ciclo é composto por: 

 Compressão isentrópica num compressor (1-2); 

 Cedência de calor a pressão constante num condensador (2-3); 

 Expansão isentálpica num dispositivo de expansão (3-4); 

 Absorção de calor a pressão constante num evaporador (4-1). 

O processo 3-4’ representado na Figura 4 seria possível se a expansão fosse isentrópica, 

reduzindo-se a energia necessária fornecer ao sistema. Contudo, a substituição do dispositivo 

de expansão por uma turbina não seria prático, já que os custos excedem os benefícios (Çengel 

e Boles 2006). 

O efeito frigorífico (QL) é calculado segundo a equação 2.9 e o COP pela equação 2.10. 

 

𝑄𝐿 = �̇�(ℎ1 − ℎ4) (2.9) 

 

𝐶𝑂𝑃 =
ℎ1 − ℎ4
ℎ2 − ℎ1

  (2.10) 
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Onde: 
hi é a entalpia específica do fluido no estado i, J/kg; 

�̇� é o caudal mássico do fluido no evaporador, kg/s. 

2.5.2 Ciclo real de compressão de vapor 

O ciclo de compressão de vapor real difere do ciclo ideal em vários aspetos, devendo-se 

maioritariamente às irreversibilidades que ocorrem nos vários componentes. As duas fontes 

mais comuns de irreversibilidades são: o atrito do fluido nas tubagens, que causa perdas de 

carga, e a transferência de calor que ocorre entre o fluido e o meio ambiente através das 

tubagens (Çengel e Boles 2006). Na Figura 5 é apresentado o esquema e na Figura 6 o diagrama 

T-s do ciclo real de compressão de vapor. 

No ciclo ideal, o fluido entra no compressor em estado de vapor saturado e sai do condensador 

em estado de líquido saturado. Contudo, na prática é muito difícil controlar de forma precisa 

estes processos, e portanto é mais seguro ter vapor sobreaquecido à entrada do compressor, e 

preferível ter líquido comprimido à saída do condensador. No processo de compressão existem 

irreversibilidades e transferência de calor, sendo possível um aumento da entropia (processo 1-

2 da Figura 6) ou uma diminuição da entropia (processo 1-2’ da Figura 6), consoante o processo 

predominante (Çengel e Boles 2006). 

 

 
Figura 5 – Esquema do ciclo real de comp. de vapor 

(adaptado de Çengel e Boles 2006). 

 
Figura 6 – Diagrama T-s do ciclo real de comp. de 

vapor (adaptado de Çengel e Boles 2006). 

O efeito frigorífico do ciclo real de compressão de vapor é calculado também pela expressão 

2.8 e o COP é dado pela expressão 2.11. 

 

𝐶𝑂𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
ℎ8 − ℎ7
ℎ2 − ℎ1

 (2.11) 

2.5.3 Sistemas multiestágios e sistemas em cascata 

Para aplicações em que a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura de 

evaporação é muito acentuada, o rendimento dos sistemas de refrigeração de uma etapa é baixo. 

Tal é devido essencialmente ao aumento do trabalho de compressão causado pelas elevadas 

razões de pressão, e devido à presença de grandes quantidades de vapor saturado à entrada do 

evaporador. Este vapor não contribui para o efeito frigorífico e tem de ser na mesma 

comprimido para pressões elevadas. Além disso, o vapor aumenta a resistência à transferência 

de calor no evaporador. Nestes casos recorre-se a sistemas multiestágios ou a sistemas em 

cascata. 
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Existem várias soluções para a construção de sistemas multiestágios, mas em todos a ideia passa 

por comprimir o vapor em várias etapas até à pressão final, arrefecendo-o entre as mesmas e 

admitir no evaporador fluido com o menor título possível. Na Figura 7 é apresentada uma 

possível solução. 

 
Figura 7 – Esquema e diagrama T-s de um sistema de duas etapas (adaptado de Çengel e Boles 2006). 

No sistema da Figura 7, o líquido proveniente do condensador é laminado até à pressão 

intermédia e segue para o arrefecedor que contém vapor húmido. O vapor presente no 

arrefecedor é misturado com o vapor sobreaquecido proveniente do compressor de baixa 

pressão, arrefecendo-o e seguindo para a admissão do compressor de alta pressão. O líquido 

que está no arrefecedor passa por uma válvula de expansão e em seguida entra no evaporador, 

retirando calor do espaço a refrigerar (Çengel e Boles 2006). 

Os sistemas em cascata são costituídos basicamente por dois ciclos de compressão de vapor 

simples, em que o condensador do ciclo que opera a mais baixas temperaturas é 

simultaneamente o evaporador do ciclo que opera a mais altas temperaturas (Afonso 2013). 

Normalmente os fluidos frigorigéneos de cada ciclo são diferentes, tendo o fluido do ciclo a 

mais baixas temperaturas um ponto de ebulição inferior (Monteiro 2015). Uma aplicação deste 

tipo de sistemas emprega amoníaco no ciclo a altas temperaturas e dióxido de carbono no ciclo 

a baixas temperaturas (NH3/CO2). Este sistema apresenta menor carga de amoníaco e terá um 

maior rendimento na obtenção de capacidade frigorífica a baixas temperaturas do que um 

sistema de duas etapas normal, utilizando o amoníaco (Monteiro 2015). 

2.6 Fluidos frigorigéneos 

Os fluidos frigorigéneos são os agentes do sistema que absorvem, transportam e rejeitam 

energia sob a forma de calor. O fluido frigorigéneo ideal deve ter as seguintes propriedades 

(Monteiro 2015): 

1. Não atacar a camada de ozono (Potencial de Destruição do Ozono (PDO) nulo); 

2. Possuir um baixo Potencial de Aquecimento Global (PAG); 

3. Preferencialmente incolor na forma de gás, mas facilmente detetável; 

4. Não tóxico, não irritante e não poluente; 

5. Não inflamável e não explosivo; 

6. Quimicamente estável nas condições normais; 

7. Energeticamente eficiente. 
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A classificação dos fluidos frigorigéneos pode ser feita segundo os seguintes critérios: 

 Quanto à sua natureza: naturais ou artificiais (CFCs, HCFCs, HFCs, HFOs, PFCs ou 

HCs). 

 CFCs: clorofluorcarbonetos que contêm cloro, flúor e carbono; 

 HCFCs: halocarbonetos que contêm hidrogénio, cloro, flúor e carbono; 

 HFCs: halocarbonetos que contêm hidrogénio, flúor e carbono; 

 HFOs: halocarbonetos que têm pelo menos uma ligação dupla entre os átomos 

de carbono; 

 PFCs: halocarbonetos totalmente fluorados que contêm flúor e carbono; 

 HCs: hidrocarbonetos que contêm apenas hidrogénio e carbono. 

 Quanto à segurança, os fluidos frigorigéneos podem ser classificados segundo a Tabela 

6: 

 
Tabela 6 – Grupos de segurança para os fluidos frigorigéneos (adaptado de Monteiro 2015). 

 Baixa toxicidade Alta toxicidade 

Alta inflamabilidade A3 B3 

Baixa inflamabilidade 
A2 B2 

A2L B2L 

Sem propagação de 

chama 
A1 B1 

Na Tabela 6, a letra “A” significa menor toxicidade e a letra “B” maior toxicidade, 

enquanto que a numeração de 1 a 3 indica inflamabilidade crescente. As designações 

A2L e B2L são aplicadas a fluidos que possuam baixa inflamabilidade com velocidades 

de chama inferiores a 10 m/s. 

 Quanto à composição: 

 Substâncias puras: possuem um componente único. Quando entram em ebulição 

existe uma temperatura única para cada pressão; 

 Misturas zeotrópicas: são compostas por várias substâncias puras. O processo 

de mudança de fase não ocorre a pressão e temperatura constantes. Comportam-

se como misturas binárias; 

 Misturas azeotrópicas: são compostas por várias substâncias puras. A mistura 

evapora e condensa como uma substância simples e portanto os seus 

constituintes não podem ser separados por destilação. 

 Quanto à pressão de serviço: 

 Classe I – baixa pressão; 

 Classe II – média pressão; 

 Classe III – alta pressão. 

 Quanto ao circuito em que circulam: 

 Fluidos primários – são os que apresentam mudanças de fase durante a troca 

térmica, como por exemplo o amoníaco; 

 Fluidos secundários – são aqueles que não apresentam mudanças de fase durante 

a troca térmica, como por exemplo a água glicolada ou a salmoura. 

Para identificar os fluidos frigorigéneos, a ASHRAE utiliza o seguinte código: 

 Substâncias puras: 

R (x) (y) (z) (i) 

Onde: 

(x) é o nº de átomos de carbono menos um; 

(y) é o nº de átomos de hidrogénio mais um; 

(z) é o nº de átomos de flúor; 
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(i) é opcional. Um “a” quer dizer que as moléculas são assimétricas. 

 Substâncias inorgânicas: 

R (x) (y) (z) (i) 

Onde: 

(x) é o nº de identificação inicial, que é sempre igual a 7; 

(y) (z), nº igual à massa molar (g/mol). 

 Misturas: 

R (x) (y) (z) 

Onde: 

(x) é igual a 4 (mistura zeotrópica) ou 5 (mistura azeotrópica); 

(y) (z), nº de série; 

(i) é uma letra maiúscula usada para designar misturas com proporções distintas dos 

mesmos componentes. 

Uma das maiores questões das últimas décadas tem sido o impacto ambiental causado pelos 

fluidos frigorigéneos, nomeadamente a destruição da camada de ozono e o aquecimento global.  

O protocolo de Montreal aconteceu em 1987 e nele foi aprovado a calendarização para a 

redução e eliminação dos CFC e HFC, após ter sido cientificamente provado que tais 

substâncias empobrecem a camada de ozono (Monteiro 2015). 

O protocolo de Quioto (1997) centrou-se na redução das emissões dos gases de efeito de estufa. 

Após a realização destes protocolos foram estabelecidos parâmetros de forma a quantificar a 

contruibuição de cada fluido frigorigéneo para a destruição da camada de ozono (PDO) e 

contribuição para o efeito de estufa (PAG). 

2.7 Processo de congelação 

Existem 3 períodos distintos que ocorrem durante o processo de congelação: pré-congelação, 

mudança de fase e pós-congelação (Singh e Heldman 2009). Assim como acontece com a água 

pura, durante a fase de pré-congelação a temperatura dos produtos desce de forma praticamente 

constante até uma temperatura inferior à de congelação (perda de calor sensível). Esta 

temperatura de congelação é inferior à da água devido à presença de solutos nos produtos. 

Assim que se inicia a nucleação, a temperatura sobe ligeiramente até à temperatura de 

congelação e inicia-se o período de mudança de fase. Neste período, ao contrário da água pura, 

a temperatura não se mantém constante devido ao efeito da alteração de concentração. Quando 

a água presente nos produtos começa a congelar, a água líquida que permanece fica cada vez 

mais concentrada com soluto, baixando o ponto de congelação. 

Produtos como frutos e vegetais terminam o período de mudança de fase a temperaturas que 

rondam os -18°C. Produtos com um conteúdo elevado de gordura terminam o período de 

mudança de fase a temperaturas próximas dos -25°C (Singh e Heldman 2009). 

O tempo de congelação é o fator mais importante aquando da seleção de um sistema de 

congelação de forma a assegurar uma boa qualidade do produto congelado. Este fator tem um 

peso preponderante no estabelecimento da capacidade do sistema, fundamental para o seu 

dimensionamento (Singh e Heldman 2009). Existem métodos para prever o tempo de 

congelação. Dois deles são a equação de Plank e o método de Pham. A equação de Plank é 

relativamente simples, mas só tem em conta o período de mudança de fase. O método de Pham 

tem em conta todo o processo de congelação e fornece resultados mais precisos e será portanto 

abordado de seguida. 

O método de Pham é baseado nos seguintes pressupostos (Singh e Heldman 2009): 

 As condições ambiente são constantes; 
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 A temperatura inicial é constante; 

 O valor da temperatura final é fixo; 

 A transferência de calor por convecção na superfície do objeto é descrita pela lei de 

Newton do arrefecimento. 

A equação para calcular o tempo de congelação segundo o método de Pham é dada por: 

 

𝑡 =
𝑑𝑐
𝐸𝑓ℎ

[
∆𝐻1
∆𝑇1

+
∆𝐻2
∆𝑇2

] (1 +
𝐵𝑖

2
) (2.12) 

Onde: 
dc é uma dimensão característica, m; 

Ef é o fator de forma; 

h é o coeficiente de convecção de transferência de calor, W/(m2.°C); 

ΔH1 é a variação de entalpia volúmica durante a fase de pré-congelação, J/m3; 

ΔH2 é a variação de entalpia volúmica durante a fase de pós-congelação, J/m3; 

ΔT1 é a diferença entre a temperatura média de pré-congelação e a temperatura do meio de 

arrefecimento, °C; 

ΔT2 é a diferença entre a temperatura média de mudança de fase e a temperatura do meio de 

arrefecimento, °C; 

Bi é o número de Biot. 

2.8 Túneis de congelação 

Os túneis de congelação enquadram-se num tipo de congelação em que ar frio é forçado a escoar 

a velocidades relativamente altas sobre os produtos, resultando num elevado coeficiente de 

transferência de calor e consequentemente num tempo de congelação reduzido. Dependendo do 

produto e das características da embalagem, se houver, é comum existirem tempos de 

congelação que podem ir desde valores como 12 a 72 horas (Stoecker 1998). Para que o 

processo seja eficiente é necessário que o ar frio circule sobre todos os produtos no túnel, sendo 

em alguns casos instalados espaçadores e outras estruturas que forcem o ar a circular segundo 

as trajetórias pretendidas. 

O processo de congelação em túneis pode ser em lote ou contínuo. O processo em lote é mais 

flexível, permitindo congelar vários tipos e tamanhos de produtos através do ajuste do 

espaçamento e quantidade de produto dentro do túnel. O processo em contínuo é normalmente 

otimizado para um determinado produto e tamanho, mas tem a vantagem de ser mecanizado 

(Valentas, Singh e Rotstein 1997). Na Figura 8 é apresentado um esquema de um túnel de 

congelação que funciona por lotes e na Figura 9 um esquema de um túnel que funciona em 

contínuo. 

 
Figura 8 – Túnel de congelação de lotes (adaptado de Valentas, Singh e Rotstein 1997). 
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Figura 9 – Túnel de congelação contínuo (adaptado de Valentas, Singh e Rotstein 1997). 

2.8.1 Detalhes construtivos 

Na atualidade os túneis de congelação, assim como todas as câmaras frias, são construídos 

através da assemblagem de painéis sandwich, cujas camadas exteriores são feitas geralmente 

em chapa metálica, entre as quais é injetada espuma de material isolante (normalmente 

poliuretano a alta pressão) (Monteiro 2015). Os painéis podem ser de dois tipos: industriais e 

modulares. Os painéis industriais são fornecidos em tamanhos maiores e a montagem é do tipo 

macho-fêmea, sendo a fixação assegurada por meios de ligação metálica (por exemplo rebites). 

Os painéis para construção modular vêm com um sistema de montagem rápida integrado, mas 

são mais limitados em termos de tamanhos. Na Figura 10 e na Figura 11 são mostrados os 

painéis sandwich industrial e modular, respetivamente. 

 

 
Figura 10 – Painel sandwich industrial (TSSC® s.d.). 

 
Figura 11 – Painel sandwich modular (TSSC® s.d.). 

Existem dois tipos de montagem de painéis de solo: a montagem “com solo” e a montagem 

“sem solo”. A montagem “com solo” significa que o painel inferior é montado sobre uma 

superfície já existente e que o chão interior da câmara está a um nível superior em relação ao 

pavimento exterior. Na montagem “sem solo” o painel é “enterrado” no pavimento e em seguida 

coberto com uma camada de betão, ficando o chão interior da câmara nivelado com o pavimento 

exterior. A última montagem tem vantagens no que diz respeito ao carregamento e 

descarregamento de produtos, além do facto de suportar maiores cargas. 

A boa montagem dos painéis de solo em aplicações de temperaturas negativas é de particular 

importância. Nestes casos a instalação tem de ser equipada com aquecimento sob os painéis ou 

com algum tipo de ventilação para evitar que a água condensada congele debaixo dos painéis e 

os deforme (Bally® s.d.). No caso da montagem “com solo” a ventilação é assegurada pela 

montagem do painel sobre perfis de vazio sanitário, como está ilustrado na Figura 12. Na 
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montagem “sem solo” a ventilação e drenagem da água condensada é conseguida com a 

instalação de tubagens de ventilação e drenagem, ilustrado na Figura 13 (Bally® s.d.). 

 

 
Figura 12 – Montagem dos painéis de solo sobre perfis sanitários (ColdKit® s.d.). 

 
Figura 13 – Montagem de tubagem de ventilação e drenagem (adaptado de Bally® s.d.). 

2.9 Cálculo de cargas térmicas 

A carga térmica total de um sistema de refrigeração inclui: carga de transmissão através da 

envolvente, carga do produto, carga interna, carga de infiltrações de ar e cargas associadas a 

equipamentos. De seguida são apresentadas as equações para o cálculo das parcelas da carga 

térmica, segundo a ASHRAE. 

 Carga de transmissão através da envolvente: 

A carga de transmissão é o calor transferido para o espaço refrigerado através da superfície da 

câmara de refrigeração. Esta carga divide-se em carga sensível e carga latente (associada ao 

transporte de vapor de água devido à diferença de pressões parciais), que no caso de instalações 

modernas (bem impermeabilizadas) pode ser negligenciada (ASHRAE 2010). O cálculo da 

carga de transmissão em regime permanente é efetuado segundo a equação 2.13. 

 

�̇� = 𝑈𝐴∆𝑇 (2.13) 

 

Onde: 

�̇� é o calor transferido através da envolvente (teto, paredes e chão), W; 
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U é o coeficiente global de transferência de calor, W/(m2.°C); 

A é a área de transferência de calor, m2; 

ΔT é a diferença de temperatura entre o ar exterior e o ar do espaço refrigerado, °C. 

Para calcular o coeficiente global de transferência de calor é usada a equação 2.14. 

 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖
⁄ + 𝑥 𝑘⁄ + 1 ℎ𝑜

⁄
 

(2.14) 

Onde: 
hi é o coeficiente de convecção na superfície interior, W/(m2.°C); 

x é a espessura da parede, m; 

k é a condutividade térmica da parede, W/(m.°C); 

ho é o coeficiente de convecção na superfície exterior, W/(m2.°C). 

Com o uso de paredes espessas e isolantes, os valores de 1 ℎ𝑖
⁄  e 1 ℎ𝑜

⁄  têm pouco efeito no 

cálculo e podem ser desprezados (ASHRAE 2010).  

No caso das paredes serem compostas por mais do que um material, com condutividades 

diferentes, o termo 𝑥 𝑘⁄  é substituido por 
𝑥1
𝑘1
⁄ +⋯+

𝑥𝑛
𝑘𝑛
⁄ . 

O efeito da radiação, quando a câmara está exposta ao sol, pode ser estimado através da 

majoração da temperatura do ar exterior. 

A carga de transmissão através de solos em betão pode ser prevista usando um procedimento 

desenvolvido por Chuangchid e Krarti (2000). O resultado é uma estimativa da média anual e 

da amplitude do calor transferido através do solo. 

 Carga do produto: 

Esta carga representa o calor que deve ser retirado ao produto para que este atinja a temperatura 

desejada, mais a carga devido à respiração de determinados produtos, principalmente frutos e 

vegetais.  

O calor a retirar ao produto para que arrefeça até uma determinada temperatura acima da 

temperatura de congelação é dado por: 

 

𝑄1 = 𝑚𝑐𝑝1(𝑇1 − 𝑇2) (2.15) 

O calor a remover para arrefecer o produto até à temperatura de congelação é dado por: 

 

𝑄2 = 𝑚𝑐𝑝1(𝑇1 − 𝑇𝑓) (2.16) 

O calor a remover para que o produto congele é dado por: 

 

𝑄3 = 𝑚ℎ𝑖𝑓 (2.17) 

O calor a remover para que o produto arrefeça desde a temperatura de congelação até uma 

temperatura inferior é dado por: 

 

𝑄4 = 𝑚𝑐𝑝2(𝑇𝑓 − 𝑇3) (2.18) 

Onde: 
Qi é o calor a remover, J; 
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m é a massa do produto, kg; 

cp1 é o calor específico do produto acima do ponto de congelação, J/(kg.°C); 

T1 é a temperatura inicial do produto, °C; 

T2 é uma temperatura mais baixa do que a inicial, mas acima da temperatura de congelação, °C; 

Tf é a temperatura de congelação do produto, °C; 

hif é o calor latente de fusão do produto, J/kg; 

cp2 é o calor específico do produto abaixo do ponto de congelação, J/(kg.°C); 

T3 é a temperatura final do produto abaixo do ponto de congelação, °C. 

O calor de respiração associado a cada produto deve ser consultado em tabelas desenvolvidas 

para o propósito. O calor devido à migração de água dos produtos para a câmara deve ser tido 

em conta como carga latente. 

No caso da congelação a temperaturas suficientemente baixas, a respiração cessa e a carga total 

de congelação é dada pela soma das equações 2.16, 2.17 e 2.18. 

 Carga interna: 

A carga interna é produzida por pessoas dentro do espaço refrigerado, equipamento elétrico 

(iluminação, motores, etc.), empilhadoras e equipamento de processamento de produtos. O 

calor gerado pelas pessoas dentro do espaço refrigerado pode ser aproximado pela equação 

2.19. 

 

�̇�𝑝 = 272 − 6𝑇 (2.19) 

Onde: 

�̇�𝑝 é a potência calorífica gerada por uma pessoa, W; 

T é a temperatura do espaço refrigerado, °C. 

 Carga de infiltrações de ar: 

As infiltrações de ar ocorrem normalmente devido a diferenças de densidade do ar quando as 

portas do espaço refrigerado estão abertas. O calor transferido neste caso pode ser calculado 

pela seguinte expressão: 

 

�̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝑞𝐷𝑡𝐷𝑓(1 − 𝐸) (2.20) 

Onde: 

�̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 é a carga térmica associada ao escoamento de ar através das portas, W; 

q é a carga sensível e latente para um escoamento desenvolvido, W; 

Dt é o fator de tempo de abertura da porta; 

Df é o fator de escoamento através do espaço aberto da porta (razão entre o caudal real e o caudal 

do escoamento desenvolvido); 

E é a eficiência do dispositivo de proteção contra infiltrações da porta. 

A equação para o cálculo da carga térmica do escoamento desenvolvido nas trocas de ar foi 

desenvolvido por Gosney e Olama (1975) e é dada por: 

 

𝑞 = 0,221𝐴(ℎ𝑖 − ℎ𝑟)𝜌𝑟(1 −
𝜌𝑖
𝜌𝑟⁄ )

0,5
(𝑔𝐻)0,5𝐹𝑚 (2.21) 

Onde: 
A é a área da porta, m2; 

hi é a entalpia do ar infiltrado, J/kg; 

hr é a entalpia do ar do espaço refrigerado, J/kg; 

ρi é a massa volúmica do ar infiltrado, kg/m3; 

ρr é a massa volúmica do ar do espaço refrigerado, kg/m3; 
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g é a constante gravítica, m/s2; 

H é a altura da porta, m; 

Fm é o fator de densidade. 

O fator de densidade é dado por: 

 

𝐹𝑚 = [
2

1 + (
𝜌𝑟
𝜌𝑖⁄ )

1
3⁄
]

1,5

 (2.22) 

Por fim, o fator de tempo de abertura da porta é dado por: 

 

𝐷𝑡 =
(𝑃𝜃𝑝 + 60𝜃𝑜)

3600𝜃𝑑
 (2.23) 

Onde: 
P é o nº de portas; 

θp é o tempo em que a porta demora a abrir e fechar, s; 

θo é o tempo em que a porta fica aberta, min; 

θd é o período de tempo, horas. 

O fator de escoamento através do espaço aberto da porta (Df) depende da diferença entre a 

temperatura exterior e do espaço a refrigerar. A eficiência do dispositivo de proteção da porta 

(E) depende dos dispositivos usados para impedir o escoamento de ar (por exemplo cortinas de 

lamelas). Estes dois fatores foram determinados experimentalmente para alguns casos. 

 Cargas associadas a equipamentos: 

Estas cargas devem-se essencialmente a: calor gerado pelos motores das ventoinhas, calor 

gerado por processos de controlo de humidade e calor gerado nos processos de descongelação 

das superfícies dos evaporadores. 
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3 Apresentação do problema 

À medida que a competitividade entre as empresas e a exigência dos clientes aumenta, torna-se 

fulcral apresentar propostas num curto espaço de tempo. A automatização dos processos de 

cálculo das cargas térmicas e seleção de equipamento contribui bastante para concretizar esse 

objetivo. Houve, portanto, uma tentativa de conceber uma ferramenta de cálculo e seleção 

automáticos, que fosse ao encontro das necessidades da SKK®. Foram considerados apenas os 

túneis de congelação por ar forçado, com funcionamento não contínuo. 

Neste capítulo são discutidos alguns aspectos das diversas fases do projeto de um túnel de 

congelação e são reveladas as dificuldades que surgiram. 

3.1 Recolha de dados 

Idealmente, para cada caso, a recolha de dados deve ser feita o mais detalhadamente possível. 

Porém, a informação fornecida pelos clientes é muito vaga na maioria das vezes.  Normalmente 

os clientes apenas sabem as dimensões do túnel, o tipo de produto e a quantidade que querem 

congelar. Os restantes dados têm de ser “desvendados” pelo engenheiro projetista. Nestes casos 

a experiência é uma mais-valia. 

3.2 Cálculo das cargas térmicas 

O cálculo das cargas térmicas é realizado sempre para o pior cenário, ou seja, quando a carga é 

máxima. No caso dos túneis de congelação, corresponde ao momento em que a massa de 

produto a congelar é introduzida. Nessa altura, será necessário retirar: 

 O calor sensível e latente do produto; 

 O calor sensível das embalagens do produto; 

 O calor sensível associado aos carros/prateleiras que transportam os produtos e que com 

eles permanecem no túnel; 

 A carga sensível e latente do ar que se infiltrou no espaço devido à abertura das portas 

de carga e descarga. 

É também necessário incluir a potência térmica introduzida no espaço devido ao funcionamento 

dos motoventiladores dos evaporadores. 

3.3 Escolha do ciclo frigorífico 

Existem vários tipos de ciclos que se adequam às aplicações dos túneis de congelação, desde 

ciclos de expansão direta (evaporador seco) a ciclos com evaporador inundado ou ciclos em 

cascata. Em muitos dos casos, os ciclos de expansão direta apresentam valores de COP 

inferiores, mas o custo inicial mais baixo dos equipamentos leva a que este seja o tipo de ciclo 

mais usado. Na SKK®, a esmagadora maioria dos projetos são realizados com ciclos de 

expansão direta, e a ferramenta foi concebida tendo isso em mente. Na Figura 14 é apresentado 
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um esquema de instalação simples de um túnel de congelação de expansão direta. No Anexo A 

é explicada a função dos componentes desse esquema. 

 
Figura 14 - Esquema simples de um túnel de congelação (adaptado de Monteiro 2015). 

 

Legenda: 

 
1 – Compressor semi-hermético 12 – Válvula de reg. da pressão de evap. 
2 – Separador de óleo 13 – Controlo eletrónico da pressão de evap. 
3 – Condensador a ar forçado 14 – Regulador de capacidade 
4 – Reservatório de líquido 15 – Regulador da pressão de condensação 
5 – Válvula de corte manual 16 – Válvula de retenção 

6 – Filto desidratador 17 – Permutador de calor 

7 – Visor de líquido e humidade 18 – Pressostato duplo 

8 – Válvula de solenóide 19 – Transdutor de pressão de condensação 

9 – Válvula de expansão termoestática 20 – Pressostado de óleo 

10 – Evaporador 21 – Manómetro 

11 – Motoventilador  

3.4 Escolha do fluido frigorigéneo 

Outra questão a ter em conta na fase do projeto é o fluido frigorigéneo a usar. As propriedades 

que se procuram num fluido frigorigéneo foram já apresentadas na secção 2.6. No caso dos 

túneis de congelação, o fluido mais utilizado é o R404A.  
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No passado, era muito utilizado o R22, mas devido ao facto de possuir um Potencial de 

Destruição de Ozono (PDO), a sua utilização foi proibida em 2015 (Daikin® s.d.). Atualmente, 

o regulamento F-Gas prevê a proibição do uso do R404A a partir de 1 de janeiro de 2020. 

Os fluidos sugeridos por um fabricante para substituir o R404A são o R407A, o R407F e o 

R442A. O resultado de testes comparativos entre estes fluidos é mostrado na Tabela 7. Nela 

pode-se observar que os potenciais substitutos do R404A apresentam todos um COP superior, 

com especial destaque para o R442A. 

 
Tabela 7 – Sumário de resultados obtidos por um fabricante de fluidos frigorigéneos (TC=35°C/TE=-35°C) 

(adaptado de Linde® s.d.). 

 R404A R407A R407F R442A 

PAG 3922 2107 1825 1888 

P de evaporação 

[bar] 
1,64 1,3 1,35 1,35 

P de 

condensação 

[bar] 

16,05 14,8 16,1 16,2 

Temperatura de 

descarga [°C] 
78 82 85 83 

Potência 

frigorífica [W] 
992 935 1252 1477 

Potência elétrica 

do compressor 

[W] 

720 583 711 760 

COP 1,37 1,6 1,76 1,94 

Inicialmente houve a tentativa de selecionar equipamento para trabalhar com os fluidos que irão 

substituir o R404A. Contudo, devido à falta de informação acerca desses equipamentos nas 

gamas dos fabricantes, tal não foi possível. Nesta ferramenta apenas os evaporadores, os 

condensadores e alguns compressores podem ser selecionados para trabalhar com outros fluidos 

que não o R404A. 

3.5 Seleção de equipamento 

Foi possível implementar a seleção/dimensionamento dos seguintes equipamentos: 

 Evaporadores; 

 Compressores; 

 Condensadores; 

 Válvulas de expansão termoestática; 

 Diâmetros das tubagens. 

Na seleção dos compressores foi dada preferência aos semi-herméticos de duplo estágio e semi-

herméticos de parafuso. Na Figura 15 e na Figura 16 são apresentados os esquemas de 

montagem sugeridos por um fabricante de compressores, para funcionamento com temperaturas 

de evaporação muito baixas. 

O ciclo de duplo estágio da Figura 15 tem um permutador de calor de placas, ao qual o 

fabricante designa de “subarrefecedor”. Neste arranjo, parte do fluido proveniente do 

reservatório de líquido é expandido até à pressão intermédia numa válvula de expansão 

termoestática. Em seguida, passa pelo permutador de placas e segue para a aspiração do 

compressor de alta pressão. Esta solução permite subarrefecer o líquido que segue para o 
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evaporador e ainda baixar a temperatura do vapor à entrada do compressor de alta pressão, 

melhorando o rendimento volumétrico e evitando avarias. 

O ciclo com compressor de parafuso apresentado na Figura 16 também possui um permutador 

de calor de placas na linha de líquido, ao qual o fabricante designa de “economizador”. Este 

componente tem o mesmo efeito que o subarrefecedor no ciclo de duplo estágio. O fluido 

frigorigéneo em vapor é injetado no compressor por uma porta lateral contruída para o efeito 

(Bitzer® s.d.). Um aspeto adicional neste ciclo é o facto de haver a necessidade de 

arrefecimento adicional do óleo após a sua passagem pelo separador. 

 
Figura 15 – Ciclo de duplo estágio sugerido por um fabricante de compressores (adaptado de Bitzer® s.d.). 

 
Figura 16 – Ciclo com compressor de parafuso sugerido por um fabricante (adaptado de Bitzer® s.d.). 

 

Surgiram alguns problemas na fase de seleção dos compressores devido ao facto dos catálogos 

serem construídos com base na norma EN 12900. Segundo esta norma, os dados indicados pelos 

fabricantes devem ser referentes a: 

 Temperatura de aspiração de 20°C para os compressores semi-herméticos alternativos 

de duplo estágio com “subarrefecedor” (Bitzer® s.d.); 

 Sobreaquecimento de 10 K na aspiração e subarrefecimento no “economizador” com 5 

K de diferença de temperatura para os compressores semi-herméticos de parafuso 

(Bitzer® s.d.). 

Apesar desta questão, a seleção dos compressores mostrou-se coerente com a que é efetuada 

pelos softwares dos fabricantes. 
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A seleção das válvulas de expansão termoestática para a ferramenta foi feita recorrendo a um 

catálogo do fabricante. As válvulas usadas foram dos tipos TE 5, TE 12 e TE 55. Estas válvulas 

são as únicas disponíveis na gama do fabricante que apresentam, em simultâneo, as seguintes 

características: 

 Possibilidade de trabalhar com temperaturas de evaporação muito baixas (-60°C a -

25°C); 

 Possibilidade de trabalhar com o fluido frigorigéneo R404A; 

 Capacidades suficientemente elevadas para aplicações de túneis de congelação. 

Estas válvulas de expansão são compostas por 3 elementos principais: elemento termoestático 

(bolbo), corpo da válvula e orifício. A gama de temperaturas de evaporação depende apenas da 

escolha do elemento termoestático e a capacidade varia com o tamanho do orifício selecionado. 

Na Figura 17 é mostrada uma imagem de uma válvula de expansão termoestática do tipo TE 12 

e o esquema correspondente. 

 
Figura 17 – Válvula de expansão termoestática (adaptado de Danfoss® s.d.). 

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Elemento termoestático 

2 – Montagem do orifício 

3 – Corpo da válvula 

4 – Fuso de ajuste do sobreaquecimento 

5 – Equalização de pressão externa 
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4 Solução proposta 

Neste capítulo é apresentada a solução ao problema proposto, indicando os passos e 

considerações que foram seguidos para o desenvolvimento da ferramenta. A solução final 

permite calcular as cargas térmicas necessárias para o projeto e selecionar equipamento 

adequado. A ferramenta foi programada recorrendo ao VBA (Visual Basic para Aplicações) do 

Excel, que possibilita automatizar a manipulação das células nas folhas de cálculo. Para além 

disso possui uma interface agradável e intuitiva para o utilizador. 

No capítulo 5 são apresentados dois exemplos práticos com a intenção de demonstrar o 

funcionamento da ferramenta concebida. 

4.1 Cálculo das cargas térmicas para seleção de equipamento 

As cargas térmicas apresentadas nesta secção não são as reais, mas as necessárias para a seleção 

do equipamento de frio. Normalmente o sistema é dimensionado para que o compressor 

funcione um certo número de horas diárias. Se a carga térmica real calculada for �̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎, 

a expressão de cálculo da potência frigorífica para a seleção de equipamento deve ser: 

 

�̇�𝑠𝑒𝑙𝑒çã𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 × (
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
)  (4.1) 

Onde: 

�̇�𝑠𝑒𝑙𝑒çã𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 é a potência frigorífica que deve ser usada na seleção dos equipamentos, W; 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 é a carga térmica real da instalação, W. 

Num caso em que o compressor só trabalhe 12 horas, significa que o ciclo frigorífico só irá ser 

executado também 12 horas. Se, por exemplo, a carga térmica real do túnel de congelação for 

8 kW, a energia diária ganha pelo túnel de congelação será 8 × 24 × 3600 kJ. Contudo, se o 

ciclo frigorífico apenas funciona 12 horas, todos os equipamentos selecionados têm de ser 

capazes de retirar a energia total em metade do tempo. Portanto, quanto menos horas funcionar 

o compressor, maior terá de ser a capacidade dos equipamentos de frio. 

As interfaces para o cálculo das cargas térmicas são apresentadas na Figura 18 e na Figura 19. 
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Figura 18 - Separador nº1 do cálculo das cargas térmicas. 

 
Figura 19 - Separador nº2 do cálculo das cargas térmicas. 

Os dados a introduzir pelo utilizador são: 

 As dimensões interiores do túnel; 

 A temperatura do ar no exterior do túnel; 

 O material de isolamento usado; 

 A espessura dos painéis de isolamento; 

 A temperatura do ar no interior do túnel; 

 A humidade relativa do ar no interior do túnel; 

 A temperatura do ar de renovação - o ar infiltrado no espaço devido à abertura de portas 

para carga e descarga; 

 A humidade relativa do ar no exterior do túnel; 

 O fator de serviço; 

 A duração do ciclo de congelação; 

 O número de horas diárias de funcionamento do compressor; 
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 O produto a congelar; 

 A quantidade (em massa) de produto a congelar por ciclo; 

 A temperatura de entrada do produto; 

 A temperatura final do produto; 

 O material dos carros que entram no túnel com o produto (opcional); 

 A massa dos carros que entram no túnel com o produto (opcional); 

 O material das embalagens do produto (se for embalado); 

 A massa das embalagens do produto (se for embalado); 

 O fator de segurança. 

Após a introdução dos dados indicados será apresentado na lista “Carga Provisória” o valor das 

cargas térmicas. 

Nas secções 4.1.1 a 4.1.4 são apresentadas as equações e as considerações que foram usadas 

para a automatização do cálculo das cargas térmicas. 

 

4.1.1 Carga da envolvente 

Para calcular a carga térmica da envolvente de um túnel de congelação é necessário conhecer: 

 As dimensões do túnel; 

 A temperatura do ar circundante; 

 Os coeficientes de convecção nas paredes; 

 A condutividade térmica do material de isolamento; 

 A potência das trocas por radiação; 

 A carga latente associada à difusão de vapor de água através das paredes. 

Contudo, alguns dos fatores atrás enunciados não são conhecidos ou podem ser desprezados na 

prática. 

Os túneis de congelação são instalados em espaços interiores, e como resultado disso, a carga 

associada à radiação é normalmente desprezada. Para simplificar ainda mais os cálculos, é 

assumido que não existem trocas de vapor de água através das paredes (devido à existência de 

boa impermeabilização). Por fim, a resistência à transferência de calor por convecção é muito 

inferior à resistência de condução, podendo ser desprezada (ASHRAE 2010). 

Para definir a temperatura exterior do painel de solo é normalmente considerado que a mesma 

é igual à do ar circundante, se a construção do túnel for realizada “com solo” e se houver 

circulação livre de ar em torno do mesmo. É o caso da montagem apresentada na Figura 20. 

Nos casos em que o painel de solo é enterrado (montagem “sem solo”), alguns softwares de 

cálculo assumem que a temperatura é 5°C inferior à do ar circundante. 
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Figura 20 - Montagem de câmara “com solo” (adaptado de ColdKit® s.d.). 

Após a recolha de informação deve aplicar-se a equação 2.13 a cada parede, ao teto e ao chão, 

somar as parcelas e, por fim, corrigir para o número de horas diárias de funcionamento do 

compressor: 

 

�̇�𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = (�̇�𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 + �̇�𝑡𝑒𝑡𝑜 + �̇�𝑠𝑜𝑙𝑜) × (
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
)  (4.2) 

Onde: 

�̇�𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 é a carga térmica da envolvente que deve ser usada na seleção dos equipamentos, W; 

�̇�𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 é a carga térmica real ganha pelas paredes, W; 

�̇�𝑡𝑒𝑡𝑜 é a carga térmica real ganha pelo teto, W; 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑜 é a carga térmica real ganha pelo solo, W. 

Assim como foi referido no começo da secção 4.1, a carga térmica dada pela equação 4.2 não 

é a carga real, mas sim aquela que deve ser usada na seleção do equipamento de frio. Na prática 

é admitido que as condições termo-higrométricas dentro e fora do túnel de congelação mantém-

se constantes. 

Se, por exemplo, a soma das cargas térmicas reais for 1 kW,significa que, durante um dia, a 

energia acumulada pelo túnel de congelação será igual a 1 × 24 × 3600 kJ (1 kW, 24 horas/dia 

e 3600 segundos/hora). Para um compressor a funcionar em contínuo (24 horas/dia) seria 

suficiente selecionar equipamento com 1 kW de potência frigorífica. Já para um compressor a 

funcionar 12 horas por dia, a potência frigorífica dos equipamentos terá de ser igual a 2 kW. 

Isto acontece porque a energia ganha pelo túnel é a mesma, mas o tempo disponível para retirá-

la passou para metade. 

Na elaboração da ferramenta, os valores de U foram obtidos de tabelas presentes na obra 

Refrigeração, vol. 2, do autor Victor Monteiro, e estão disponíveis no Anexo B. Os valores de 

U podiam também ter sido obtidos pelo método clássico, a partir da espessura do isolamento e 

da sua condutividade térmica, k. Os fabricantes de painéis de isolamento disponibilizam 

também os valores de U nos seus catálogos (ver Anexo B). 

 

4.1.2 Carga das infiltrações 

As infiltrações de ar nos túneis de congelação devem-se essencialmente à abertura das portas 

nos períodos de carga e descarga. A contabilização da carga associada ao processo pode ser 

feita recorrendo à equação 2.20. Contudo, é difícil ou pouco prático estimar o tempo de abertura 

das portas. Este problema foi contornado recorrendo a tabelas presentes na obra Refrigeração, 
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vol. 2, do autor Victor Monteiro, disponíveis no Anexo B. Estas tabelas indicam valores típicos 

do volume de ar renovado por dia, em função do volume do espaço refrigerado e do fator de 

serviço. 

Resta definir as condições termo-higrométricas do ar que se infiltra no túnel de congelação e 

do ar no seu interior. A partir daí são calculadas as entalpias específicas e as massas volúmicas 

dos dois estados. 

Para calcular as massas volúmicas foi utilizada a expressão 4.3 (ASHRAE 2013). 

 

𝜌 = (0,287 042(𝑇 + 273,15)(1 + 1,607 858𝑊)/𝑝)−1 (4.3) 

Onde: 
T é a temperatura de bolbo seco do ar, °C; 

W é o rácio de humidade do ar, kgvapor de água/kgar seco; 

p é a pressão total do ar, kPa; 

ρ é a massa volúmica do ar, kgar seco/m3. 

Para o cálculo das entalpias específicas foi utilizada a expressão 4.4 (ASHRAE 2013). 

 

ℎ = 1,006𝑇 +𝑊(2501 + 1,86𝑇) (4.4) 

Onde: 
T é a temperatura de bolbo seco, °C; 

W é o rácio de humidade, kgvapor de água/kgar seco; 

h é a entalpia específica do ar, kJ/ kgar seco. 

Na expressão 4.4 os valores do rácio de humidade, W, são função da temperatura de bolbo seco 

do ar e da humidade relativa do mesmo, φ. 

Para calcular o caudal mássico de ar seco no túnel de congelação foi usada a equação 4.5. 

 

�̇�𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = (
𝑉24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
24 × 3600

) × 𝜌𝑎𝑟 𝑡ú𝑛𝑒𝑙 
(4.5) 

Onde: 
V24horas é o volume de ar infiltrado em 24 horas, m3/24horas; 

ρar túnel é a massa volúmica do ar seco interior, kgar seco/m3; 

�̇�𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 é o caudal mássico de ar seco médio no túnel, kgar seco/s. 

Finalmente, a carga térmica devido às infiltrações de ar pode ser calculada recorrendo à 

expressão 4.6. 

 

�̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 = �̇�𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 × (ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

× (
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
) 

(4.6) 

Onde: 

�̇�𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 é a carga térmica das infiltrações que deve ser usada na seleção dos equipamentos, 

W; 

�̇�𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 é o caudal mássico de ar seco médio no túnel, kgar seco/s; 

ℎ𝑎𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 é a entalpia específica do ar no exterior do túnel, kJ/ kgar seco; 

ℎ𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 é a entalpia específica do ar no interior do túnel, kJ/ kgar seco. 
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4.1.3 Carga dos produtos 

O método adotado para o cálculo da carga dos produtos foi apresentado na secção 2.9, onde o 

valor total da energia térmica a retirar é dada pela soma das equações 2.16, 2.17 e 2.18. Esta 

energia tem de ser dividida pelo tempo de duração do ciclo de congelação para obter o valor da 

potência. O resultado é obtido pela resolução da equação 4.7: 

 

�̇�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 =
(𝑄2 + 𝑄3 +𝑄4)

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 × 3600
× (

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
) 

(4.7) 

Onde: 
Q2 é o calor de arrefecimento do produto até ao ponto de congelação, J; 

Q3 é o calor latente de congelação do produto, J; 

Q4 é o calor de arrefecimento desde o ponto de congelação até à temperatura final, J; 

tciclo é a duração do ciclo de congelação (tempo que vai desde a entrada dos produtos até estes 

atingirem a temperatura final desejada), horas. 

 

4.1.4 Carga dos carros e embalagens 

Para o cálculo das cargas dos carros e embalagens, basta contabilizar a energia para arrefecer 

os materiais até à temperatura final do produto. Essa energia é dividida pelo período de 

congelação para obter a potência. É evidente que alguns materiais poderão conter alguma 

humidade (madeira, cartão) e que a temperatura final não será exatamente igual à dos produtos, 

mas estas aproximações permitem uma estimativa rápida. A equação 4.8 resume a ideia 

descrita. 

 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 =
(𝑚𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 × 𝑐𝑝𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 × (𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙))

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 × 3600
× (

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟
) 

(4.8) 

Onde: 
mcarros é a massa total dos carros/embalagens, kg; 

cpcarros é a capacidade térmica mássica dos carros/embalagens, J/kg.°C; 

Tentrada é a temperatura de entrada dos carros/embalagens, °C; 

Tfinal é a temperatura final dos carros/embalagens, °C; 

tciclo é a duração do ciclo de congelação (tempo que vai desde a entrada dos produtos até estes 

atingirem a temperatura final desejada), horas. 

 

4.2 Seleção de equipamento para túneis de congelação 

4.2.1 Evaporadores 

Depois de calculada a carga térmica do túnel de congelação, segue-se a escolha de um 

evaporador apropriado. O evaporador terá de ter uma capacidade igual ou superior à soma entre 

a carga térmica calculada e a carga adicional introduzida pelos seus próprios motoventiladores. 

O fluxograma da Figura 21 descreve o procedimento adotado para a programação da ferramenta 

na parte da seleção dos evaporadores. 
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Figura 21 – Fluxograma de seleção dos evaporadores. 

Normalmente, as capacidades dos evaporadores apresentadas nos catálogos dos fabricantes são 

referentes a uma determinada condição de funcionamento e têm de ser corrigidas. A expressão 

4.9 é utlizada para a correção da capacidade dos evaporadores de túneis de congelação. 

 

𝑄0𝑚 = 𝑄𝑆𝑚 × 𝑅𝐶𝑚 × 𝐹𝐶1 × 𝐹𝐶2 × 𝐹𝐺 (4.9) 

Onde: 
Q0m é a capacidade corrigida do evaporador, kW; 
Qsm é a capacidade do evaporador às condições nominais, kW; 

RCm é um fator de correção que depende da temperatura do túnel e de DTm; 

FC1 é o fator de correção do fluido frigorigéneo; 

FC2 é o fator de correção do material das alhetas; 

FG é o fator de gelo. 

 

O fator de correção RCm tem em conta a temperatura do ar no túnel e a diferença média de 

temperatura entre o fluido frigorigéneo no evaporador e o ar que escoa sobre a superfície do 

mesmo, a qual o fabricante de evaporadores designa por DTm. Quanto menor for a temperatura 

interior do túnel e o DTm, menor será também o valor de RCm.  

Na Figura 22 é mostrada uma tabela com os valores de RCm em função da temperatura do ar 

no túnel e de DTm, retirada de um catálogo e usada na elaboração da ferramenta. 

O fabricante de evaporadores sugere os valores de DTm mostrados na Figura 23. Os valores de 

DT1, são a diferença entre a temperatura do ar à entrada do evaporador e a temperatura de 

evaporação. A ferramenta sugere valores de DTm baseados na tabela da Figura 23, mas o 

projetista tem a opção de escolher o valor que desejar. 
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Figura 22 – Tabela do fator de correção RCm (Centauro® 2016). 

 
Figura 23 – Valores de DTm sugeridos pelo fabricante de evaporadores (fornecido pela SKK®). 

O fator de correção do fluido frigorigéneo é dado na tabela da Figura 24. Este fator de correção 

tem em conta as propriedades de transferência de calor do fluido frigorigéneo que circula no 

evaporador. 

 

 
Figura 24 – Tabela do fator de correção FC1 (Centauro® 2016). 

O fator de correção do material das alhetas é dado na tabela da Figura 25. Este fator tem em 

conta as propriedades de transferência de calor do material das alhetas. 

 
Figura 25 – Tabela do fator de correção FC2 (Centauro® 2016). 

Finalmente, o fator usado para a correção da capacidade em função do tempo do ciclo de 

congelação é denominado fator de gelo. Este fator representa a diminuição da transferência de 

calor na superfície do evaporador devido à formação de gelo. Na Figura 26 é apresentada a 

tabela usada. 

 
Figura 26 – Tabela do fator de correção FG (Centauro® 2016). 

Na Figura 27 é mostrada a interface da ferramenta referente à seleção dos evaporadores. Os 

dados a introduzir pelo utilizador são: 

 O fluido frigorigéneo; 

 O material das alhetas; 

 O DTm pretendido; 

 O número de horas diárias de funcionamento dos motoventiladores; 

 O tipo de descongelamento; 
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 O número de horas diárias de funcionamento das resistências elétricas, caso o 

descongelamento seja efetuado por esse meio, e se ocorrer durante o ciclo de congelação 

(o que não é comum); 

 Outras opções construtivas que influenciam o preço final, nomeadamente a chaparia em 

aço inox e o tabuleiro de esgoto isolado; 

 As margens inferiores e superiores de seleção – estas margens, definidas pelo utilizador, 

permitem que os evaporadores cuja potência esteja compreendida entre as mesmas, 

sejam apresentados na lista de evaporadores disponíveis. Por exemplo, se a carga total 

calculada for de 100 kW e as margens inferior e superior forem ambas de 10%, estarão 

disponíveis na lista todos os evaporadores cujas capacidades estejam entre 90 kW e 110 

kW. Isto permite uma maior flexibilidade no projeto; 

 A quantidade de evaporadores pretendidos – em determinados sistemas pode não ser 

suficiente o uso de apenas um evaporador. Além disso, pode ser preferível em termos 

económicos ou de espaço disponível optar por uma quantidade maior de evaporadores 

mais pequenos, em vez de um maior. 

 

 
Figura 27 – Separador da seleção dos evaporadores. 

A informação da carga térmica provisória é transportada automaticamente para esta página, 

assim que a mesma é calculada no separador “Cargas”. 

Após introduzir os dados necessários e efetuar a procura, aparecerão na lista “Evaporadores 

Disponíveis” todos os evaporadores da base de dados que cumprem os critérios definidos. Se 

um evaporador da lista for selecionado com o rato, será mostrado na lista da direita a carga 

térmica total do túnel de congelação, assim como a percentagem da carga que é introduzida 

pelos motoventiladores e pelas resistências elétricas. Na lista “Evaporadores Disponíveis”, para 

além do nome dos evaporadores é disponibilizada a seguinte informação: 

 Capacidade nominal do evaporador; 

 Capacidade do evaporador às condições definidas; 

 Espaçamento das alhetas; 

 Superfície de transferência de calor; 

 Volume interno do evaporador; 

 Número de ventiladores; 
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 Caudal de ar fornecido pelos ventiladores; 

 Potência dos ventiladores; 

 Potência das resistências elétricas de descongelação; 

 Preço base; 

 DTm corrigido – é o DTm que seria necessário existir para que o evaporador tivesse 

uma capacidade exatamente igual à carga térmica total. 

 

4.2.2 Compressores 

Para a seleção dos compressores é necessário conhecer a potência dos evaporadores, as 

temperaturas de condensação e evaporação, o fluido frigorigéneo com o qual se pretende 

trabalhar e ainda o tipo de compressor. No caso dos túneis de congelação, os compressores mais 

usados são os semi-herméticos alternativos de duplo estágio e os semi-herméticos de parafuso. 

O fluxograma da Figura 28 descreve o procedimento adotado para a programação da ferramenta 

na parte da seleção dos compressores. 

 
Figura 28 – Fluxograma de seleção dos compressores. 
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Para estimar a potência frigorífica dos compressores nas condições definidas é necessário 

recorrer aos catálogos dos fabricantes, ou a softwares disponibilizados pelos mesmos. 

Normalmente a informação está disponível em formato de tabelas de dupla entrada, em que as 

variáveis são as temperaturas de evaporação e de condensação, conforme ilustrado na Figura 

29. A respetiva tabela foi gerada no software do fabricante para um compressor semi-hermético 

de duplo estágio, a trabalhar com o fluido R404A. 

 

 
Figura 29 – Tabela de dupla entrada de compressores (Bitzer® s.d.). 

Para pontos de funcionamento situados entre os valores tabelados é necessário usar técnicas de 

interpolação. Neste caso foi feita uma interpolação linear de duas variáveis recorrendo ao 

polinómio interpolador de Lagrange, cuja forma geral é dada pela expressão 4.10: 

 

𝑃(𝑇𝑒, 𝑇𝑐) = ∑

(

 
 
𝑃𝑖𝑘 ∏

𝑇𝑒 − 𝑇𝑒𝑗

𝑇𝑒𝑖 − 𝑇𝑒𝑗𝑗=1,𝑛
𝑗≠𝑖

∏
𝑇𝑐 − 𝑇𝑐𝑙
𝑇𝑐𝑘 − 𝑇𝑐𝑙𝑙=1,𝑚

𝑙≠𝑘 )

 
 

𝑖=1,𝑛
𝑘=1,𝑚

 (4.10) 

Onde: 
Te é a temperatura de evaporação, °C; 
Tc é a temperatura de condensação, °C; 

P é a potência frigorífica, kW. 

O aspeto final do separador para seleção dos compressores é mostrado na Figura 30. 
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Figura 30 – Separador da seleção dos compressores. 

Os dados a introduzir pelo utilizador são: 

 O tipo de compressor – alternativos de duplo estágio ou parafuso; 
 A marca do compressor; 

 A temperatura de evaporação; 
 A temperatura de condensação; 
 A quantidade de compressores pretendidos. 

A informação suplementar necessária à seleção dos compressores (quantidade de evaporadores 

selecionados, potência dos evaporadores e fluido frigorigéneo) é transportada automaticamente 

para esta página assim que os evaporadores são selecionados. 

Com os dados introduzidos e após efetuar a procura, a lista de resultados da pesquisa é 

preenchida com os compressores que cumprem os requisitos necessários. Para além do nome 

dos compressores é tambem apresentado na lista: 

 A potência frigorífica do compressor nas condições definidas; 

 A potência elétrica do compressor nas condições definidas; 

 O COP do compressor nas condições definidas. 

Neste separador é ainda apresentado, no canto inferior direito, um esquema simples da 

instalação sugerida pelo fabricante. Estes esquemas de instalação têm de ser seguidos para 

atingir as potências frigoríficas indicadas pela ferramenta. Na Figura 15 e na Figura 16 são 

mostrados os ciclos sugeridos por um fabricante de compressores.  

 

4.2.3 Condensadores 

A seleção adequada dos condensadores apenas pode ser feita quando forem conhecidas a 

potência frigorífica e a potência elétrica dos compressores. A capacidade do condensador nas 

condições de projeto impostas deve ser igual ou superior à soma das potências referidas, para o 

caso da montagem da Figura 15. No caso do ciclo da Figura 16, existe arrefecimento adicional 

no separador de óleo, e portanto a capacidade do condensador terá de ser retirada dos softwares 

dos fabricantes (Bitzer® s.d.). 

O fluxograma da Figura 31 descreve o procedimento adotado para a seleção dos condensadores. 
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Figura 31 – Fluxograma de seleção dos condensadores. 

 

Assim como para os evaporadores, as capacidades dos condensadores indicadas nos catálogos 

do fabricante de condensadores correspondem às condições nominais de funcionamento. A 

expressão 4.11 é usada para a correção da capacidade. 

 

𝑄0 = 𝑄@𝐷𝑇=15𝐾 ×
𝐷𝑇

15⁄ × 𝐹𝐶1 × 𝐹𝐶2 × 𝐹𝐶3 × 𝐹𝐶4 (4.11) 

Onde: 
Q0 é a capacidade corrigida do condensador, kW; 
Q@DT=15K é a capaciadde do evaporador às condições nominais (DT=15K), kW; 

DT é a diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura ambiente, °C; 

FC1 é o fator de correção do fluido frigorigéneo; 

FC2 é o fator de correção do material das alhetas; 

FC3 é o fator de correção da temperatura ambiente; 

FC4 é o fator de correção da altitude. 
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O fator de correção do fluido frigorigéneo para os condensadores é dado na tabela da Figura 

32. Este fator de correção tem em conta as propriedades de transferência de calor do fluido 

frigorigéneo que circula no condensador. 

O fator de correção do material das alhetas do condensador é dado na tabela da Figura 33. Este 

fator tem em conta as propriedades de transferência de calor do material das alhetas. 

O fator de correção da temperatura ambiente para o condensador é mostrado na tabela da Figura 

34. Quanto mais alta é a temperatura ambiente, menor é a capacidade do condensador. 

O último fator de correção é função da altitude da instalação. A tabela usada é apresentada na 

Figura 35. Esta correção compensa a alteração da massa volúmica do ar com a altitude, que tem 

influência direta no caudal mássico do mesmo. 

Na Figura 36 é mostrada a interface da ferramenta referente à seleção dos condensadores. Os 

dados a introduzir pelo utilizador são: 

 A temperatura ambiente do local de montagem do condensador; 
 A altitude do local de montagem do condensador; 

 O modelo do condensador; 
 O material das alhetas do condensador; 
 A opção de motores EC para os motoventiladores – estes motores são controlados 

eletronicamente e permitem a variação da velocidade de rotação dos ventiladores; 

 Margens superior e inferior de seleção - assim como foi feito para os evaporadores, estas 

margens conferem ao projetista uma maior flexibilidade na altura da seleção dos 

condensadores; 
 A quantidade de condensadores – em determinados sistemas pode não ser suficiente o 

uso de apenas um condensador. Além disso, pode ser preferível em termos económicos 

ou de espaço disponível optar por uma quantidade maior de condensadores mais 

pequenos, em vez de um maior. 

 

 
Figura 32 – Tabela do fator de correção FC1 para os condensadores (Centauro® 2016). 

 

 
Figura 33 - Tabela do fator de correção FC2 para os condensadores (Centauro® 2016). 

 

 
Figura 34 – Tabela do fator de correção FC3 (Centauro® 2016). 

 

 

Figura 35 – Tabela do fator de correção FC4 (Centauro® 2016). 
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Figura 36 – Separador para a seleção dos condensadores. 

As restantes informações necessárias à seleção dos condensadores (potência elétrica dos 

compressores selecionados, potência frigorífica dos compressores selecionados, temperatura de 

condensação e fluido frigorigéneo) são automaticamente transportadas para esta página assim 

que os compressores são selecionados. Outras informações de carácter informativo são também 

apresentadas nesta página (modelo, quantidade e capacidade dos evaporadores e compressores 

selecionados). 

Após a introdução dos dados e de efetuada a procura, são apresentados na lista de resultados 

todos os condensadores que satisfazem os critérios de seleção. Para além do modelo dos 

condensadores são também apresentadas as seguintes características: 

 A capacidade nominal do condensador, a DT=15K; 

 A capacidade corrigida do condensador; 
 A área da superfície de transferência de calor do condensador; 
 O volume interno do condensador; 

 O número de ventiladores do condensador; 
 O diâmetro dos ventiladores; 

 O caudal de ar proporcionado pelos ventiladores; 
 A potência dos ventiladores; 
 O preço base do condensador. 

 

4.2.4 Válvulas de expansão termoestática 

O processo executado pela ferramenta para selecionar o tipo de válvula e orifício está indicado 

no fluxograma da Figura 37. 

Assim como a maioria dos equipamentos para sistemas frigoríficos, as capacidades das válvulas 

de expansão apresentadas nos catálogos dos fabricantes correspondem a condições de 

funcionamento específicas. Para verificar a capacidade das válvulas às condições de projeto 

será necessário conhecer (Danfoss® 2016): 

 O fluido frigorigéneo; 

 A gama de temperaturas de evaporação da aplicação; 

 O subarrefecimento do líquido; 

 A queda de pressão no distribuidor a montante do evaporador; 
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 A temperatura de condensação; 

 A temperatura de evaporação. 

O cálculo usado pelo fabricante para corrigir a capacidade das válvulas de expansão 

termoestática é dado pela expressão 4.12: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟.𝑣𝑎𝑙𝑣. = 𝑄𝑡𝑎𝑏.𝑣𝑎𝑙𝑣. × 𝑓𝑠𝑢𝑏 × 𝑓𝑝 (4.12) 

Onde: 
Qcorr.valv. é a capacidade corrigida da válvula de expansão termoestática, kW; 

Qtab.valv. é a capacidade tabelada da válvula de expansão termoestática, kW; 

fsub é o fator de correção do subarrefecimento; 

fp é o fator de correção da queda de pressão no distribuidor de fluido frigorigéneo. 

 

Os valores das capacidades tabeladas foram obtidas de tabelas como a da Figura 38.  

 
Figura 37 – Fluxograma da seleção dos orifícios das válvulas de expansão termoestática. 
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Figura 38 – Capacidades tabeladas das válvulas de expansão (Danfoss® 2016). 

Os fatores de correção do subarrefecimento e da queda de pressão no distribuidor são obtidos 

de tabelas como as da Figura 39.  

Quanto maior for o subarrefecimento, maior será o efeito frigorífico e menor terá de ser o 

diâmetro do orifício usado. 

Quanto maior for a queda de pressão no distribuidor, menor será a massa volúmica do fluido 

frigorigéneo à entrada do evaporador. A consequência disto é que o diâmetro do orifício da 

válvula terá de ser maior para permitir um caudal mássico de fluido adequado. 

 

 
Figura 39 – Fatores de correção do subarrefecimento e queda de pressão no distribuidor (Danfoss® 2016). 

A interface do separador para a seleção das válvulas de expansão termoestática é mostrado na 

Figura 40. Os dados a introduzir pelo utilizador são: 

 O subarrefecimento; 

 A queda de pressão no distribuidor; 

 O número de válvulas por evaporador – podem haver casos em que a capacidade de uma 

única válvula não seja suficiente para alimentar um evaporador com uma capacidade 

muito elevada. Nestes casos são montadas válvulas em paralelo para permitir a 

passagem de um caudal de fluido adequado.  
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Figura 40 – Separador para a seleção das válvulas de expansão termoestática. 

A restante informação necessária para a seleção das válvulas (capacidade dos evaporadores, 

fluido frigorigéneo, temperatura de condensação e temperatura de evaporação) é obtida 

automaticamente assim que o compressor é selecionado. 

Os resultados da pesquisa são todos os tipos de válvula e orifícios que se enquadram nas 

especificações do utilizador. Outra informação adicional disponibilizada é: 

 A gama de temperaturas de evaporação – a ferramenta apenas dispõe de válvulas da 

gama B, que é uma gama para funcionamento a muito baixa temperatura de evaporação 

(-60°C a -25°C); 

 A capacidade corrigida – calculada de acordo com a expressão 4.12; 

 A capacidade mínima recomendada – esta capacidade mínima recomendada 

corresponde a 25% da capacidade corrigida; 

 O grau de abertura da válvula – este grau de abertura é obtido  dividindo a capacidade 

corrigida da válvula pela capacidade do evaporador; 

 O número total de válvulas escolhidas. 

 

4.2.5 Dimensionamento de tubagens 

No dimensionamento das tubagens é adotado um critério baseado na queda de pressão nas 

linhas. Quedas de pressão demasiado elevadas nas linhas de aspiração e descarga causam 

diminuição do rendimento volumétrico do compressor e aumento do consumo elétrico. 

Elevadas quedas de pressão na linha de líquido podem levar a que parte do fluido passe ao 

estado gasoso, tendo como consequência o mau funcionamento da válvula de expansão 

(ASHRAE 2010). A ASHRAE recomenda que a queda de pressão nas linhas de aspiração não 

ultrapasse um valor correspondente à variação de 1 K na temperatura de saturação. É feita a 

mesma recomendação para as linhas de descarga e de líquido.  

O processo de seleção do diâmetro das tubagens é apresentado de forma sucinta no fluxograma 

da Figura 41. 
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Figura 41 – Fluxograma de seleção de diâmetros de tubagens. 

Para calcular a variação total da temperatura de saturação nas tubagens foram usadas as tabelas 

da Figura 42, Figura 43 e Figura 44. Os seus valores são para uma temperatura de condensação 

de 40°C e para tubagens de cobre. 

No dimensionamento das linhas de aspiração, a tabela da Figura 42 contém informação da 

capacidade das tubagens em função do seu diâmetro e da temperatura de saturação à pressão de 

aspiração. As capacidades dadas são para uma variação de temperatura de saturação de 0,04 

K/m. 

Para as linhas de decarga, a tabela da Figura 43 contém informação da capacidade das tubagens 

em função do seu diâmetro e da temperatura de saturação à pressão de aspiração. As 

capacidades dadas são para uma variação de temperatura de saturação de 0,02 K/m. 

Para as linhas de líquido, a tabela da Figura 44 contém informação da capacidade das tubagens 

em função do seu diâmetro, admitindo que a temperatura de condensação é de 40°C e a 

temperatura de evaporação é de -5°C. 

Para corrigir os valores tabelados das capacidades nas tubagens de aspiração e descarga são 

usados os fatores de correção da Figura 45. 
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Figura 42 – Tabela para dimensionamento das linhas de aspiração para R404A (adaptado de ASHRAE 2010). 

 
Figura 43 – Tabela para dimensionamento das linhas de descarga para R404A (adaptado de ASHRAE 2010). 

 
Figura 44 – Tabela para dimensionamento das linhas 

de líquido para R404A (adaptado de ASHRAE 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45 – Fatores de correção das temperaturas de 

condensação para tubagens (adaptado de ASHRAE 

2010). 

O cálculo da variação total da temperatura de saturação é feito com recurso à fórmula 4.13 

(ASHRAE 2010): 
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∆𝑇𝑠𝑎𝑡. = ∆𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 × 𝐿𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 × (
𝑄𝑠𝑖𝑠𝑡.
𝑄𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎

)
1,8

 (4.13) 

Onde: 
ΔTsat. é a variação da temperatua de saturação na tubagem, K; 

ΔTtabela é a variação da temperatua de saturação por metro de tubagem indicada na tabela, K/m; 

Qsist. é a potência frigorífica do sistema, kW; 

Qtabela é a potência frigorífica indicada na tabela, kW. 

A interface da ferramenta para o dimensionamento das tubagens é mostrada na Figura 46:  

 
Figura 46 – Separador para o dimensionamento das tubagens. 

Os dados a introduzir pelo utilizador são: 

 O comprimento da linha de aspiração; 
 O comprimento da linha de descarga; 

 O comprimento da linha de líquido. 

A restante informação para o dimensionamento das tubagens (temperatura de condensação, 

temperatura de evaporação, potência total de evaporação e fluido frigorigéneo) é obtida 

automaticamente após a seleção do compressor. 

A informação de saída é apresentada em 3 listas: uma para a linha de aspiração, uma para a 

linha de descarga e uma para a linha de líquido. A informação de saída contém: 

 O diâmetro das tubagens que satisfazem os critérios de seleção, em milímetros; 

 O diâmetro das tubagens que satisfazem os critérios de seleção, em polegadas; 
 A variação total da temperatura de saturação do fluido frigorigéneo; 

 O caudal mássico aproximado de fluido frigorigéneo; 
 A velocidade média aproximada do fluido na tubagem. 

Para calcular o caudal mássico aproximado foi admitido que todo o fluido que é comprimido 

pelo compressor passa pelo evaporador. Tal não é verdade pois, de acordo com a Figura 15 e 

Figura 16, uma parte do fluido à saída do reservatório de líquido é desviado e expandido para 

arrefecer o líquido à entrada da válvula de expansão e arrefecer o compressor.  

Foram usadas tabelas termodinâmicas da ASHRAE para determinar a entalpia do líquido à 

temperatura de condensação e a entalpia do vapor à saída do evaporador. O processo de cálculo 

do caudal mássico é apresentado no fluxograma da Figura 47. 
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Figura 47 – Fluxograma do cálculo do caudal mássico. 

No cálculo das velocidades médias do fluido foram usadas as massas volúmicas de vapor 

saturado à temperatura de evaporação, vapor saturado à temperatura de condensação e líquido 

saturado à temperatura de condensação. 
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5 Casos práticos e validação da ferramenta 

Neste capítulo será testada a ferramenta com dois exemplos práticos disponibilizados pela 

SKK®. O primeiro exemplo trata-se de um túnel de congelação para peixe e o segundo um 

túnel de congelação para pão. 

O cálculo das cargas térmicas e a seleção dos evaporadores são comparados com o software do 

fabricante de evaporadores. As seleções dos compressores, dos condensadores e das válvulas 

de expansão termoestática são comparadas com os softwares dos respetivos fabricantes. 

No Anexo C estão disponíveis as imagens que comprovam os resultados das cargas térmicas e 

as seleções efetuadas. 

5.1 Túnel de congelação para peixe 

Dados do problema: 

 Túnel de congelação para peixe; 

 Dimensões interiores:  
o Comprimento: 4,26 m; 

o Largura: 2,83 m; 
o Altura: 3,5 m; 

 Quantidade de produto por ciclo: 250 kg; 
 Produto não embalado; 
 Temperatura de entrada do produto: 10°C; 
 Temperatura final do produto: -20°C 

 Duração do ciclo de congelação: 2 horas; 
 Temperatura interior: -35°C; 
 Isolamento de poliuretano; 
 Espessura do isolamento: 150 mm. 

 

5.1.1 Cálculo das cargas térmicas 

Para prosseguir com o cálculo é necessário completar alguma informação. Foi assumido que: 

 A temperatura no exterior do túnel é uniforme e igual a 25°C. 
 A humidade relativa do ar do túnel é 90%; 
 A humidade relativa do ar no exterior é de 60%; 
 O compressor funciona 18 horas por dia; 
 Não é contabilizada a carga associada aos carros que transportam o peixe; 

 Fator de segurança igual a 10%. 

Os resultados do cálculo da carga térmica provisória através da ferramenta desenvolvida são 

apresentados na Tabela 8. Na Tabela 9 são apresentados os resultados para as mesmas 

condições recorrendo ao software do fabricante de evaporadores. O software mencionado aplica 
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o fator de segurança (designado fator de carga) apenas à carga do produto. A ferramenta 

desenvolvida aplica o fator de segurança a todas as parcelas da carga.  

 
Tabela 8 – Resultados do cálculo das cargas térmicas para o túnel de congelação de  peixe (ferramenta 

desenvolvida). 

 Carga [kW] Contribuição [%] 

Envolvente 0,76 4,32 

Produto 14,96 85,38 

Renovação do ar 1,80 10,30 

Embalagens - - 

Carros/prateleiras - - 

Total 17,52 100 

Total + Fator de segurança 19,27 - 

 
Tabela 9 – Resultados do cálculo das cargas térmicas para o túnel de congelação de peixe (software do fabricante). 

 Carga [kW] Contribuição [%] 

Envolvente 0,71 3,38 

Produto (16,73) - 

Produto + Fator de carga 18,40 87,70 

Renovação do ar 1,87 8,91 

Embalagens - - 

Carros/prateleiras - - 

Total 20,98 100 

 

Ao comparar os resultados obtidos pelos cálculos verifica-se que: 

 O valor total da carga térmica calculada pela ferramenta é cerca de 8% inferior ao total 

calculado pelo software do fabricante de evaporadores; 
  A maior diferença entre os resultados está na carga térmica do produto; 
 A carga térmica do produto tem um peso muito grande na carga térmica total de um 

túnel de congelação. 

A explicação provável para a diferença no resultado das cargas do produto está no valor das 

propriedades físicas usadas. Os valores dos calores específicos e das entalpias de fusão podem 

ser diferentes, dependendo das fontes. 

 

5.1.2 Seleção do evaporador 

Para a seleção do evaporador foi escolhido: 

 Fluido R404A; 

 Alhetas em alumínio; 
 DTm igual a 5 K. 

Foi assumido que o descongelamento dos evaporadores seria feito nos períodos entre ciclos de 

congelação e, portanto, não haveria carga térmica adicional associada a esse processo.  

Tanto na ferramenta desenvolvida como no software do fabricante foi selecionado o evaporador 

para túneis de congelação BSUS 4502.2 XL, com uma capacidade frigorífica de 36,9 kW. As 

cargas térmicas finais para o túnel de congelação de peixe são apresentadas na Tabela 10 para 

a ferramenta desenvolvida, e na Tabela 11 para o software do fabricante. 
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Tabela 10 – Cargas térmicas finais para túnel de congelação de peixe (ferramenta desenvolvida).  

 
 

Carga [kW] Contribuição [%] 

Carga provisória 19,27 57,92 

Carga dos motoventiladores 14 42,08 

Carga das resistências - - 

Carga Final 33,27 100 

 
Tabela 11 – Cargas térmicas finais para túnel de congelação de peixe (software do fabricante).  

 
 

Carga [kW] Contribuição [%] 

Carga provisória 20,98 59,98 

Carga dos motoventiladores 14 40,02 

Carga das resistências - - 

Carga Final 34,98 100 

Da análise dos resultados das cargas térmicas finais, a principal conclusão a retirar é que, nos 

túneis de congelação, devido à necessidade de forte circulação do ar, existe uma grande carga 

térmica associada aos motoventiladores dos evaporadores. A carga dos motoventiladores chega 

a representar quase metade da carga térmica final. 

 

5.1.3 Seleção do compressor 

Para a seleção do compressor foi definido que a potência frigorífica do mesmo deveria ser igual 

ou superior à capacidade do evaporador (36,9 kW). Foi também definido que seria selecionado 

um compressor de duplo estágio.  

A temperatura de evaporação foi escolhida recorrendo à Figura 23. Para o caso de um fator de 

serviço muito forte, a Figura 23 indica que a temperatura de evaporação deve de ser entre 5 a 6 

K inferior à temperatura do túnel. Neste caso, a temperatura de evaporação escolhida foi -41°C. 

A temperatura ambiente considerada foi de 35°C e a de condensação foi definida como sendo 

7 K superior à temperatura ambiente. 

No software do fabricante é ainda necessário definir o sobreaquecimento total do fluido, e qual 

será o valor do sobreaquecimento útil. Neste caso, foi admitido que o sobreaquecimento total 

seria igual a 20 K e que o fluido sai do túnel à temperatura do mesmo (-35°C). Ou seja, o 

sobreaquecimento útil é igual a 6 K. 

Os resultados obtidos pela ferramenta são apresentados na Tabela 12 e os resultados obtidos 

pelo software do fabricante são apresentados na Tabela 13. 

 
Tabela 12 – Resultados da pesquisa de compressor para o túnel de congelação para peixe com a ferramenta 

(TC=42°C/TE=-41°C).  

Modelo do 

compressor 

Potência frigorífica 

[kW] 

Potência elétrica 

[kW] 
COP 

S66G-50.2Y 40,63 31,68 1,28 

S66F-60.2Y 48,26 37,9 1,27 
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Tabela 13 – Resultados da pesquisa de compressor para o túnel de congelação para peixe com o software do 

fabricante (TC=42°C/TE=-41°C). 

Modelo do 

compressor 

Potência frigorífica 

[kW] 

Potência elétrica 

[kW] 
COP 

S66G-50.2Y 34,8 31,7 1,1 

S66F-60.2Y 41,3 37,9 1,09 

Ao comparar os resultados existe uma diferença algo significativa entre os valores das potências 

frigoríficas obtidas. A explicação está no facto da ferramenta ter sido programada com dados 

obtidos nos catálogos do fabricante, que são definidos para uma temperatura de aspiração de 

20°C, sendo todo o sobreaquecimento útil. 

A escolha do compressor recaíu para o modelo S66-50.2Y, pois a potência frigorífica, apesar 

de inferior à capacidade do evaporador (36,9 kW), está mais próxima da mesma. Recorda-se 

que o evaporador já foi um pouco sobredimensionado.  

Se o compressor estiver muito sobredimensionado, para além de geralmente ser mais caro, 

haverá maior frequência de ciclos de “pára-arranque”. Os ciclos constantes de “pára-arranque” 

podem ter consequências negativas na vida dos componentes de um sistema de refrigeração.  

O esquema da instalação obtido no software do fabricante é mostrado na Figura 48. 

 
Figura 48 – Esquema da instalação para o túnel de congelação de peixe (Bitzer® s.d.). 

 

5.1.4 Seleção do condensador 

Neste caso, não havendo arrefecimento de óleo (ciclo da Figura 15), a capacidade do 

condensador tem de ser igual ou superior à soma da potência frigorífica com a potência elétrica 

do compressor. Neste exemplo foram adotadas as potências calculadas com a ferramenta 

desenvolvida (40,63 kW + 31,68 kW), perfazendo uma capacidade de condensação de 72,31 

kW. 

Como já foi referido, a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura de condensação 

adotada foi de 7 K. A altitude escolhida foi de 100 m. 

Foi selecionado o modelo ACP/M 280/156T com alhetas de alumínio, cuja capacidade nas 

condições especificadas é de 72,69 kW. Para este condensador, nas condições espeficicadas, o 

software do fabricante indica uma capacidade de 72,77 kW. 
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5.1.5 Seleção da válvula de expansão termoestática 

A grande dificuldade na seleção da válvula de expansão termoestática esteve na definição do 

subarrefecimento. A única forma de determinar o subarrefecimento de forma eficaz é recorrer 

ao software do fabricante de compressores. Segundo a Figura 48, o subarrefecimento é igual a 

36,2 K. 

Foi considerada uma queda de pressão de 0,5 bar no distribuidor. 

Os primeiros 4 resultados da pesquisa efetuada com a ferramenta desenvolvida são apresentados 

na Tabela 14. Os primeiros 4 resultados da pesquisa efetuada com o software do fabricante são 

apresentados na Tabela 15. Foram apenas considerados os resultados com uma gama de 

funcionamento para temperaturas muito baixas (gama B). 

Comparando os resultados, verifica-se uma diferença considerável entre os valores da 

ferramenta desenvolvida e o software do fabricante de VET. Por exemplo, para o orifício 9B, o 

software do fabricante indica que a capacidade nominal é 13,87% maior do que a indicada pela 

ferramenta desenvolvida. Em geral verificou-se que, quanto maior o subarrefecimento, maior 

era a diferença entre os softwares. A explicação para esta diferença pode estar no facto dos 

softwares dos fabricantes estarem em constante atualização, enquanto que os catálogos não são 

atualizados tão frequentemente. 

Em ambos os casos foi selecionada a válvula TE 55 com orifício 9B, pois o orifício 7 já estaria 

muito próximo do limite de carga. 

 
Tabela 14 – Resultados da seleção da válvula de expansão para o túnel de congelação de peixe (ferramenta 

desenvolvida). 

Tipo Orifício Gama 

Capacidade 

nominal 

[kW] 

Capacidade 

mínima 

[kW] 

Carga [%] 

TE 55 9B B 45 11,25 82 

TE 55 10 B 51,79 12,95 71 

TE 55 11 B 56,33 14,08 66 

TE 55 12 B 59,76 14,94 62 

 
Tabela 15 – Resultados da seleção da válvula de expansão para o túnel de congelação de peixe (software do 

fabricante). 

Tipo Orifício Gama 

Capacidade 

nominal 

[kW] 

Capacidade 

mínima 

[kW] 

Carga [%] 

TE 12 7 B 40,92 10,23 90 

TE 55 9B B 51,24 12,81 72 

TE 55 10 B 58,89 14,72 63 

TE 55 11 B 64,10 16,02 58 

 

5.1.6 Dimensionamento do diâmetro das tubagens 

Na fase inicial de um projeto não são sabidas as distâncias entre os componentes, portanto foi 

assumido que o comprimento de todas as tubagens seria de 10 m. Aplicando estes valores na 

ferramenta desenvolvida, obtém-se os resultados da Tabela 16. 

Os diâmetros selecionados foram: 
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 Linha de aspiração: 67 mm; 

 Linha de descarga: 28 mm; 

 Linha de líquido: 22 mm. 

Para a linha de líquido não foi selecionado o diâmetro de 15 mm pois a queda de temperatura é 

muito próxima de 1 K. Também não foi selecionado o diâmetro de 18 mm pois a velocidade do 

fluido entre o reservatório de líquido e o evaporador não deve exceder 1,5 m/s, para evitar golpe 

de líquido (ASHRAE 2010). 

 
Tabela 16 – Resultados do dimensionamento das tubagens para o túnel de congelação de peixe (ferramenta 

desenvolvida). 

 
Diâmetro [mm] ΔT [K] 

Caudal 

mássico [kg/s] 

Velocidade 

média [m/s] 

Linha de 

aspiração 

67 0,54 0,46 19,36 

79 0,25 0,46 13,92 

105 0,06 0,46 7,88 

130 0,02 0,46 5,14 

Linha de 

descarga 

28 0,54 0,46 6,93 

35 0,18 0,46 4,43 

42 0,07 0,46 3,08 

54 0,02 0,46 1,86 

Linha de 

líquido 

15 0,98 0,46 2,74 

18 0,36 0,46 1,91 

22 0,13 0,46 1,28 

28 0,04 0,46 0,79 

 

5.2 Túnel de congelação para pão 

Dados do problema: 

 Túnel de congelação para pão; 
 Dimensões interiores:  

o Comprimento: 5,05 m; 
o Largura: 3,85 m; 
o Altura: 5,7 m; 

 Quantidade por ciclo: 600 kg; 

 Produto não embalado; 
 Temperatura de entrada do produto: 20°C; 
 Temperatura final do produto: -20°C 

 Duração do ciclo: 2 horas; 
 Temperatura interior: -35°C; 
 Isolamento de poliuretano; 
 Espessura do isolamento: 150 mm. 

 

5.2.1 Cálculo das cargas térmicas 

Para prosseguir com o cálculo é necessário completar alguma informação. Foi assumido que: 

 A temperatura no exterior do túnel é uniforme e igual a 25°C. 
 A humidade relativa do ar do túnel é 90%; 
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 A humidade relativa do ar no exterior é de 60%; 

 O compressor funciona 18 horas por dia; 
 Não é contabilizada a carga associada aos carros que transportam o pão; 
 Fator de segurança igual a 10%. 

Os resultados do cálculo da carga térmica provisória através da ferramenta desenvolvida são 

apresentados na Tabela 17. Na Tabela 18 são apresentados os resultados para as mesmas 

condições recorrendo ao software do fabricante de evaporadores. A carga térmica provisória 

calculada pela ferramenta é 0,44% superior à indicada pelo software indicado. 

 
Tabela 17 – Resultados do cálculo das cargas térmicas para o túnel de congelação de  pão (ferramenta 

desenvolvida). 

 Carga [kW] Contribuição [%] 

Envolvente 1,44 5,01 

Produto 24,3 84,42 

Renovação do ar 3,04 10,56 

Embalagens - - 

Carros/prateleiras - - 

Total 28,78 100 

Total + Fator de segurança 31,66 - 

 
Tabela 18 – Resultados do cálculo das cargas térmicas para o túnel de congelação de peixe (software do fabricante). 

 

 Carga [kW] Contribuição [%] 

Envolvente 1,35 4,28 

Produto (24,75) - 

Produto + Fator de carga 27,22 86,36 

Renovação do ar 2,95 9.36 

Embalagens - - 

Carros/prateleiras - - 

Total 31,52 100 

5.2.2 Seleção do evaporador 

Para a seleção do evaporador foi escolhido: 

 Fluido R404A; 
 Alhetas em alumínio; 
 DTm igual a 5 K. 

Assim como no caso do túnel de congelação de peixe, foi assumido que o descongelamento dos 

evaporadores seria feito nos períodos entre ciclos de congelação. 

Foi selecionado o evaporador para túneis de congelação BSUS 2702.2 XL com uma capacidade 

frigorífica de 52 kW às condições impostas. As cargas térmicas finais para  o túnel de 

congelação de peixe são apresentadas na Tabela 19 para a ferramenta desenvolvida, e na Tabela 

20 para o software do fabricante. 
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Tabela 19 – Cargas térmicas finais para túnel de congelação de pão (ferramenta desenvolvida). 

 
 

Carga [kW] Contribuição [%] 

Carga provisória 31,66 60,12 

Carga dos motoventiladores 21 39,88 

Carga das resistências - - 

Carga Final 52,66 100 

 
Tabela 20 – Cargas térmicas finais para túnel de congelação de pão (software do fabricante).  

 
 

Carga [kW] Contribuição [%] 

Carga provisória 31,52 60,02 

Carga dos motoventiladores 21 39,98 

Carga das resistências - - 

Carga Final 52,52 100 

Assim como no exemplo anterior, a carga dos motoventiladores é muito significativa e chega a 

representar quase metade da carga térmica final. 

 

5.2.3 Seleção do compressor 

Para a seleção do compressor foi definido que a potência frigorífica do mesmo deveria ser igual 

ou superior à capacidade do evaporador (52 kW). Foi também definido que seriam selecionados 

dois compressores de parafuso para funcionarem em paralelo.  

A temperatura de evaporação definida foi de -41°C. A temperatura ambiente considerada foi de 

35°C, e a temperatura de condensação igual a 42°C. 

No software do fabricante foi admitido que o sobreaquecimento total seria igual a 10 K e que o 

sobreaquecimento útil seria igual a 6 K. 

Os resultados obtidos pela ferramenta são apresentados na Tabela 21 e os resultados obtidos 

pelo software do fabricante são apresentados na Tabela 22. 

 
Tabela 21 – Resultados da pesquisa de compressor para o túnel de congelação de pão com a ferramenta 

(TC=42°C/TE=-41°C). 

Modelo do 

compressor 
Quantidade 

Potência 

frigorífica total 

[kW] 

Potência 

elétrica total 

[kW] 

COP 

HSN 6451-40 2 60,12 66,44 0,90 

HSN 6461-50 2 70,18 77,44 0,91 

 
Tabela 22 – Resultados da pesquisa de compressor para o túnel de congelação de pão com o software do fabricante 

(TC=42°C/TE=-41°C). 

Modelo do 

compressor 
Quantidade 

Potência 

frigorífica total 

[kW] 

Potência 

elétrica total 

[kW] 

COP 

HSN 6451-40 2 60 67 0,90 

Assim como no exemplo anterior, existem algumas diferenças entre as potências indicadas pela 

ferramenta e as potências do software do fabricante de compressores (apesar de desprezáveis). 
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Neste caso, os valores obtidos pela ferramenta são para um sobreaquecimento total de 10 K, 

sendo o sobreaquecimento útil também de 10 K.  

Com as informações disponíveis, a escolha óbvia é o compressor HSN 6451-40 (2 unidades). 

Quando comparados com o compressor selecionado no exemplo anterior, verifica-se que os 

ciclos com compressores de parafuso apresentam valores de COP inferiores aos ciclos com 

compressores de duplo estágio. 

O esquema da instalação obtido no software do fabricante é mostrado na Figura 49. Esta 

instalação requer um arrefecimento adicional do óleo à saída do separador. 

 
Figura 49 – Esquema da instalação para o túnel de congelação de pão (Bitzer® s.d.). 

 

5.2.4 Seleção do condensador 

Neste caso, como existe arrefecimento de óleo (ciclo da Figura 49), a capacidade de 

condensação não será igual à soma da potência frigorífica com a potência elétrica do 

compressor. A capacidade de condensação necessária é igual a 109,5 kW (obtida através do 

software do fabricante de compressores). 

A diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura de condensação é de 7 K. A altitude 

escolhida foi de 100 m. 

Foi selecionado o modelo ACP/R 480/311T com alhetas de alumínio, cuja capacidade nas 

condições especificadas é de 113,43 kW.  

Para este condensador, nas condições espeficicadas, o software do fabricante indica uma 

capacidade de 116,67 kW. 

 

5.2.5 Seleção da válvula de expansão termoestática 

Foi considerado um subarrefecimento de 51,2 K, como observado na Figura 49, e uma queda 

de pressão de 0,5 bar no distribuidor. 

Os primeiros 4 resultados da pesquisa efetuada com a ferramenta desenvolvida são apresentados 

na Tabela 23. Na Tabela 24 são apresentados os primeiros 4 resultados da pesquisa efetuada 

com o software do fabricante. Foram considerados apenas os resultados com uma gama de 

funcionamento para temperaturas muito baixas (gama B). 

Assim como no exemplo do túnel de congelação de peixe, os resultados obtidos pela ferramenta 

e pelo software do fabricante são muito distintos. Segundo a ferramenta desenvolvida, a válvula 



Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

60 

selecionada é uma TE55 com orifício 11. De acordo com o software do fabricante, a válvula 

selecionada é uma TE55 com orifício 10. 

Nestes casos, a melhor escolha é sempre a recomendada pelo fabricante. 

 
Tabela 23 – Resultados da seleção da válvula de expansão para o túnel de congelação de pão (ferramenta 

desenvolvida). 

Tipo Orifício Gama 

Capacidade 

nominal 

[kW] 

Capacidade 

mínima 

[kW] 

Carga [%] 

TE 55 10 B 58,18 14,55 89 

TE 55 11 B 63,28 15,82 82 

TE 55 12 B 67,14 16,78 77 

TE 55 13 B 79,12 19,78 66 

 
Tabela 24 – Resultados da seleção da válvula de expansão para o túnel de congelação de pão (software do 

fabricante). 

Tipo Orifício Gama 

Capacidade 

nominal 

[kW] 

Capacidade 

mínima 

[kW] 

Carga [%] 

TE 55 9B B 60,59 15,15 86 

TE 55 10 B 69.64 17,41 75 

TE 55 11 B 75,80 18,95 69 

TE 55 12 B 80,33 20,08 65 

 

5.1.6 Dimensionamento do diâmetro das tubagens 

Neste exemplo, mais uma vez, foi admitido que os comprimentos de todas as linhas seriam 

iguais a 10 m. Aplicando estes valores na ferramenta desenvolvida, obtém-se os resultados da 

Tabela 25. 

Os diâmetros selecionados foram: 

 Linha de aspiração: 79 mm; 

 Linha de descarga: 35 mm; 

 Linha de líquido: 28 mm. 

Assim como no exemplo anterior, para a linha de líquido não foi selecionado o diâmetro de 18 

mm nem o diâmetro de 22 mm pois a velocidade do fluido entre o reservatório de líquido e o 

evaporador não deve ultrapassar 1,5 m/s, para evitar golpe de líquido (ASHRAE 2010). 
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Tabela 25 – Resultados do dimensionamento das tubagens para o túnel de congelação de pão (ferramenta 

desenvolvida).  

 
Diâmetro [mm] ΔT [K] 

Caudal 

mássico [kg/s] 

Velocidade 

média [m/s] 

Linha de 

aspiração 

79 0,46 0,65 19,60 

105 0,12 0,65 11,10 

130 0,04 0,65 7,24 

156 0,02 0,65 5,03 

Linha de 

descarga 

35 0,34 0,65 6,24 

42 0,14 0,65 4,34 

54 0,04 0,65 2,62 

67 0,01 0,65 1,70 

Linha de 

líquido 

18 0,67 0,65 2,68 

22 0,24 0,65 1,80 

28 0,07 0,65 1,11 

35 0,02 0,65 0,71 
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6 Comparação de ciclos frigoríficos 

Apesar de na SKK® a grande maioria dos projetos realizados serem de ciclos com expansão 

direta (evaporador seco), é também interessante analisar e comparar o funcionamento de um 

ciclo com evaporador inundado. A análise foi feita com recurso ao software Pack Calculation 

Pro. 

Neste capítulo será feita também uma comparação teórica entre os ciclos de: 

 Expansão direta a R404A; 

 Duplo estágio com subarrefecimento a R404A; 

 Cascata com NH3 e CO2. 

 

6.1 Comparação entre um ciclo com evaporador seco e um ciclo com 
evaporador inundado 

Nesta secção são comparados dois ciclos, cuja única diferença está no evaporador. Um dos 

ciclos funciona com evaporador seco (vapor sobreaquecido na saída) e o outro com evaporador 

inundado (vapor húmido na saída). Esta comparação é feita recorrendo ao software Pack 

Calculation Pro, que efetua cálculos de hora em hora durante o período de um ano. O objetivo 

é averiguar a poupança energética que pode ser conseguida com a implementação de um sistema 

com evaporador inundado, em função do sobreaquecimento não útil no sistema com evaporador 

seco. 

As condições impostas foram: 

 Temperatura ambiente de projeto: 35°C; 

 Temperatura de condensação: 7 K acima da temperatura ambiente; 

 Temperatura de evaporação: -41°C; 

 Fluido de trabalho: R404A; 

 Subarrefecimento no condensador: 2 K; 

 Sobreaquecimento útil no ciclo com evaporador seco: 6 K; 

 Índice de recirculação para o evaporador inundado: 2; 

 Funcionamento diário do compressor: 18 horas. 

O compressor utilizado para as simulações foi o HSN 8591-160, que é um compressor de 

parafuso. 

Nas condições consideradas, o compressor tem uma potência frigorífica de 64,2 kW. Para que, 

às condições de projeto, o compressor funcione 18 horas por dia, a carga térmica imposta foi 

de 48,2 kW. 

Foram feitas 4 simulações, onde apenas foi alterado o grau de sobreaquecimento inútil no ciclo 

com evaporador seco. As simulações realizadas têm já em consideração os potenciais consumos 
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energéticos da(s) bomba(s) que alimenta(m) o evaporador. Os resultados são apresentados 

naTabela 26, considerando que o preço médio da eletricidade é 0,20 €/kWh e que as emissões 

de CO2 são de 0,19602 g/kWh (EDP 2017). Na Figura 50 é apresentada a curva de tendência 

da poupança conseguida pelo evaporador inundado, em função do sobreaquecimento inútil no 

sistema com evaporador seco. Verifica-se, como esperado, que quanto maior for o 

sobreaquecimento inútil na aspiração do compressor, maior será a poupança obtida pelo recurso 

a um evaporador inundado. O sobreaquecimento inútil está muitas vezes associado ao mau 

isolamento da linha de aspiração. 

Para considerar a aquisição de um sistema com evaporador inundado com circulação forçada 

de líquido, é necessário ter em conta o preço dos componentes adicionais (bombas, tubagens, 

válvulas e separador de líquido), assim como o preço associado à quantidade adicional de fluido 

frigorigéneo. Quanto maior for o índice de recirculação, maior será a quantidade adicional de 

fluido. Para o caso dos HFC, esse preço adicional pode ser substancial. 

 
Tabela 26 – Resultados das simulações com o Pack Calculation Pro. 

Simulação 
Sobreaquecimento 

inútil 

Poupança anual 

devido ao uso de 

evaporador 

inundado[kW.h] 

Poupança 

Anual [€] 

Diminuição 

das emissões 

de CO2 [kg] 

1 4 K 3333 666,6 653,3 

2 9 K 11207 224,14 2196,8 

3 14 K 18012 3602,4 3530,7 

4 19 K 23893 4778,6 4683,5 

 

 
Figura 50 – Poupança energética anual com o evaporador inundado em função do sobreaquecimento inútil no 

sistema com evaporador seco. 

 

6.2 Comparação teórica de ciclos frigoríficos para baixas temperaturas 
de evaporação 

Nesta análise foi usado o exemplo do túnel de congelação de pão, presente no capítulo 5, para 

definir a potência frigorífica necessária e as condições de funcionamento: 
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 Potência frigorífica: 52 kW; 

 Temperatura de condensação: 42°C; 
 Temperatura de evaporação: -41°C 

Para efetuar os cálculos e obter as propriedades físicas dos fluidos foi usado o software EES. 

 

6.2.1 Ciclo de expansão direta a R404A 

O esquema do ciclo de expansão direta usado nos cálculos é mostrado na Figura 51. O 

sobreaquecimento total é igual a 20 K, o sobreaquecimento útil é igual a 6 K e o 

subarrefecimento é igual a 2 K. Os estados do fluido são apresentados na Tabela 27. 

 

 
Figura 51 – Ciclo de expansão direta para comparação (adaptado de Bitzer® s.d.). 

 
Tabela 27 – Estados termodinâmicos do fluido no ciclo de expansão direta. 

Estado 
Temperatura 

[°C] 

Pressão 

[kPa] 

Entalpia 

[kJ/kg] 

Entropia 

[kJ/(kg.K)] 

Caudal 

mássico 

[kg/s] 

1 
Vapor 

sobreaquecido 
-21 125,1 359,1 1,704 0,5906 

2 
Vapor 

sobreaquecido 
72,75 1904 420,5 1,704 0,5906 

3 
Líquido 

comprimido 
39,68 1904 259,7 - 0,5906 

4 
Vapor 

húmido 
-41,3 125,1 259,7 - 0,5906 

5 
Vapor 

sobreaquecido 
-35 125,1 347,7 - 0,5906 

 

Os resultados obtidos são os seguintes: 

 Potência frigorífica: 52 kW; 
 Potência de condensação: 94,98 kW; 
 Potência do compressão: 36,27 kW; 
 COP do sistema: 1,434. 
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6.2.2 Ciclo de duplo estágio com subarrefecimento a R404A 

O esquema do ciclo de duplo estágio com subarrefecimento, usado nos cálculos, é mostrado na 

Figura 52. O sobreaquecimento total é igual a 20 K, o sobreaquecimento útil é igual a 6 K e o 

subarrefecimento no estado 5 é igual a 2 K. A diferença de temperaturas entre o estado 6 e o 

estado 9 é de 5 K. A pressão intermédia considerada é dada pela expressão 6.1. Os estados do 

fluido são apresentados na Tabela 28. 

 

𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑑𝑖𝑎 = √𝑃𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 × 𝑃𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 (6.1) 

 
Figura 52 – Ciclo de duplo estágio com subarrefecimento para comparação (adaptado de Bitzer® s.d.). 

 
Tabela 28 – Estados termodinâmicos do fluido no ciclo de duplo estágio com subarrefecimento. 

Estado 
Temperatura 

[°C] 

Pressão 

[kPa] 

Entalpia 

[kJ/kg] 

Entropia 

[kJ/(kg.K)] 

Caudal 

mássico 

[kg/s] 

1 
Vapor 

sobreaquecido 
-21 125,1 359,1 1,704 0,348 

2 
Vapor 

sobreaquecido 
21,37 488,1 488,8 1,704 0,348 

3 
Vapor 

sobreaquecido 
10,97 488,1 379 1,67 0,556 

4 
Vapor 

sobreaquecido 
63,12 1904 408,9 1,67 0,556 

5 
Líquido 

comprimido 
39,68 1904 259,7 - 0,556 

6 
Líquido 

comprimido 
-1,33 1904 198,3 - 0,348 

7 
Vapor 

húmido 
-41,53 125,1 198,3 - 0,348 

8 
Vapor 

húmido 
-6,65 488,1 259,7 - 0,208 

9 
Vapor 

saturado 
-6,33 488,1 362,6 - 0,208 

10 
Vapor 

sobreaquecido 
-35 125,1 347,7 - 0,348 

 



 Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

67 

Os resultados obtidos são os seguintes: 

 Potência frigorífica: 52 kW; 
 Potência de condensação: 82,93 kW; 
 Potência do compressão no primeiro estágio: 10,34 kW; 
 Potência do compressão no segundo estágio: 16,64 kW; 
 COP do sistema: 1,928. 

 

6.2.3 Ciclo em cascata com NH3 e CO2 

O esquema do ciclo em cascata com NH3 e CO2, usado nos cálculos, é mostrado na Figura 53. 

O fluido usado no ciclo de baixa temperatura é o CO2 e o fluido usado no ciclo de média 

temperatura é o NH3. Foi considerado: 

 Sobreaquecimento total no ciclo de NH3: 10 K; 

 Sobreaquecimento útil no ciclo de NH3: 4 K; 

 Sobreaquecimento total no ciclo de CO2: 20 K; 

 Sobreaquecimento útil no ciclo de CO2: 6 K; 

 Subarrefecimento em ambos os ciclos: 2 K; 

 Temperatura de evaporação no ciclo de NH3: -5°C; 

 Temperatura de condensação no ciclo de CO2: 0°C. 

Os estados do fluido são apresentados na Tabela 29. 

 
Figura 53 – Ciclo em cascata a NH3 e CO2 para comparação (adaptado de Çengel e Boles 2006). 
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Tabela 29 – Estados termodinâmicos do fluido no ciclo em cascata a NH3 e CO2. 

Estado 
Temperatura 

[°C] 

Pressão 

[kPa] 

Entalpia 

[kJ/kg] 

Entropia 

[kJ/(kg.K)] 

Caudal 

mássico 

[kg/s] 

1 
Vapor 

sobreaquecido 
-21 968 -52 -0,604 0,2112 

2 
Vapor 

sobreaquecido 
69,26 3485 12,12 -0,604 0,2112 

3 
Líquido 

comprimido 
-2 3485 -311,8 - 0,2112 

4 
Vapor 

húmido 
-41 968 -311,8 - 0,2112 

5 
Vapor 

sobreaquecido 
-35 968 -65,62 - 0,2112 

6 
Vapor 

sobreaquecido 
5 354,9 1482 5,781 0,0636 

7 
Vapor 

sobreaquecido 
121,1 1643 1718 5,781 0,0636 

8 
Líquido 

comprimido 
40 1643 390,7 - 0,0636 

9 
Vapor 

húmido 
-5 354,9 390,7 - 0,0636 

10 
Vapor 

sobreaquecido 
-1 354,9 1467 - 0,0636 

 

Os resultados obtidos são os seguintes: 

 Potência frigorífica: 52 kW; 
 Potência de condensação: 84,35 kW; 

 Potência do compressão do CO2: 13,54 kW; 

 Potência do compressão do NH3: 14,97 kW; 
 COP do sistema: 1,824. 

 

6.2.4 Discussão dos resultados 

Comparando os 3 ciclos teóricos a trabalhar às mesmas condições, verifica-se que o ciclo de 

duplo estágio a R404A com subarrefecimento é o que apresenta melhor eficiência. O ciclo em 

cascata, que usa NH3 e CO2, apresenta um valor de COP próximo do ciclo de duplo estágio. O 

ciclo de expansão direta a R404A é o que apresenta o COP inferior. 

Apesar de ter um COP superior, o ciclo de duplo estágio com subarrefecimento requer um 

compressor adicional (ou um compressor de duplo estágio), um permutador de placas e mais 

duas válvulas (uma de solenóide e uma termoestática), em relação ao ciclo de expansão direta. 

Já o sistema em cascata é composto por dois ciclos independentes, cujos componentes são mais 

robustos (e caros) do que aqueles que trabalham com HFC’s (como é o caso do R404A). Além 

disso, existe a forte possibilidade de necessitar arrefecimento externo adicional para o 

compressor de NH3 (temperatura do fluido na descarga igual a 121,1 °C). 

No caso analisado, a escolha mais acertada seria o ciclo de duplo estágio com subarrefecimento, 

pois o COP, substancialmente superior, irá provavelmente cobrir as despesas iniciais 
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acrescidas. Este tipo de sistema é recomendado por alguns fabricantes para os seus 

compressores de duplo estágio a trabalhar a temperaturas de evaporação muito baixas. 
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7 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

A ferramenta desenvolvida permite calcular as cargas térmicas, selecionar evaporadores, 

compressores, condensadores, válvulas de expansão termoestática e dimensionar os diâmetros 

das linhas principais para túneis de congelação. 

Os valores das cargas térmicas calculadas com a ferramenta desenvolvida mostram-se 

consistentes com os valores apresentados por outros softwares existentes. As maiores 

diferenças registadas estão na carga dos produtos, que depende da fonte de informação das 

propriedades físicas dos produtos. As maiores parcelas da carga térmica total devem-se à carga 

do produto e à carga introduzida pelos motoventiladores dos evaporadores. 

O tipo de sistema de expansão mais usado nos projetos de túneis de congelação da SKK® é a 

expansão direta (evaporador seco). Os evaporadores sugeridos pela ferramenta desenvolvida, 

após o cálculo das cargas térmicas, coincidem com os do software do fabricante. 

Os compressores mais usados pela SKK® são os semi-herméticos de duplo estágio e os semi-

herméticos de parafuso, ambos com um sistema de subarrefecimento que recorre a um 

permutador de calor de placas (Figura 15 e Figura 16). Os compressores de duplo estágio 

apresentam um COP superior, mas os compressores de parafuso permitem atingir potências 

frigoríficas superiores. 

A seleção dos compressores com a ferramenta, em alguns casos, fornece valores que não 

coincidem com os do software do fabricante. A causa é o facto da ferramenta ter sido 

programada usando valores tabelados nos catálogos dos fabricantes. Os catálogos para os 

compressores semi-herméticos de duplo estágio são construídos admitindo que a temperatura 

de aspiração é igual a 20°C, sendo a totalidade do sobreaquecimento útil. Os catálogos para os 

compressores semi-herméticos de parafuso são construídos para um sobreaquecimento total e 

útil igual a 10 K. 

Na seleção dos condensadores foi usado o software de um fabricante como base de comparação. 

Os resultados das capacidades obtidas têm um erro desprezável. 

A seleção das válvulas de expansão termoestática mostrou-se inconsistente com o software do 

fabricante, principalmente para valores de subarrefecimento muito elevados. As diferenças 

verificaram-se mesmo para casos em que os valores das temperaturas e do subarrefecimento 

coincidiam com os valores tabelados nos catálogos. A explicação mais provável é que os 

catálogos estejam desatualizados. Em casos de inconsistências, a decisão mais acertada é 

confiar nas sugestões dos softwares dos fabricantes. Estes softwares são constantemente 

atualizados. Além disso, os fabricantes são quem melhor conhece os seus próprios 

equipamentos. 

O dimensionamento das principais linhas do sistema foi programado segundo um método 

sugerido pela ASHRAE. O dimensionamento das tubagens não é de grande interesse para a 

SKK®, pois na fase inicial do projeto não são conhecidas as distâncias entre os equipamentos. 

Na prática, o dimensionamento das tubagens assenta na experiência dos instaladores. 
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Na comparação entre um ciclo com expansão direta e um ciclo com evaporador inundado, nas 

mesmas condições de projeto, verificou-se que: 

 O COP do sistema com evaporador inundado é maior, mesmo com os consumos 

adicionais das bombas de líquido; 
 A poupança energética conseguida com um sistema de evaporador inundado, aumenta 

com o grau de sobreaquecimento inútil no sistema de expansão direta; 

 Para o caso considerado, se o sobreaquecimento inútil for de 19 K, a diferença de 

consumo anual entre os dois sistemas é de aproximadamente 24000 kWh; 
 Os custos iniciais de um sistema com evaporador inundado são maiores, devido aos 

equipamentos adicionais e à maior carga de fluido frigorigéneo necessária; 

Na comparação teórica dos ciclos de expansão direta a R404A, duplo estágio com 

subarrefecimento a R404A e cascata NH3/CO2, verificou-se, nas condições impostas, que: 

 O COP do ciclo de expansão direta a R404A é 1,434; 
 O COP do ciclo de duplo estágio com subarrefecimento a R404A é 1,928; 

 O COP do ciclo em cascata NH3/CO2 é 1,824; 

Tanto o ciclo de duplo estágio com subarrefecimento como o ciclo em cascata requerem 

componentes adicionais. No entanto, os equipamentos do ciclo em cascata têm de ser mais 

robustos (altas pressões no lado do CO2 e necessidade de tubagens de aço para o lado do NH3). 

Posto isto, no caso estudado, o ciclo de duplo estágio a R404A seria o mais adequado. 

Como trabalho futuro, será interessante fazer um estudo económico e ambiental mais 

aprofundado dos ciclos: 

 com evaporadores inundados a trabalhar com os fluidos que vêm substituir o R404A; 
 com evaporadores inundados a NH3; 

 de duplo estágio com subarrefecimento a trabalhar com os fluidos que vêm substituir o 

R404A. 

Nesse estudo, deverá ser procurado usar os preços de compra reais dos equipamentos. 

É também sugerido que sejam implementados, na ferramenta existente, equipamentos que 

trabalhem com os fluidos que vêm substituir o R404A. 

Como nota final, é necessário deixar presente que os softwares de seleção disponibilizados 

pelos fabricantes são bastante adequados para realizar um projeto. Esses softwares são 

construídos com base em ensaios práticos e possuem informação não disponível “ao público”. 

 



 Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

73 

Referências 

Afonso, Clito. 2013. Refrigeração. Porto: FEUP Edições. 

ASHRAE. 2013. Handbook Fundamentals Fundamentals (SI).  

—. 2010. Refrigeration. Atlanta: ASHRAE. 

Bally®. s.d. Catálogo de trabalho. Acedido em 3 de Maio de 2017. 
http://www.ballyrefboxes.com/Bally_Literature/Bally_Brochures/Bally_WorkingDataCatalog
ue.pdf. 

Bitzer® . s.d. “BITZER Software v6.6.0 rev1735.” Acedido em 15 de Maio de 2017. 
https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1494838972091&mod=SHK. 

—. s.d. “Catálogo compressores semi-herméticos de duplo estágio.” Acedido em 19 de Maio de 2017. 
https://www.bitzer.de/shared_media/documentation/kp-150-5.pdf. 

Bitzer®. s.d. “BITZER Software v6.6.0 rev1735.” Acedido em 15 de Maio de 2017. 
https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1494838972091&mod=SHK. 

—. s.d. “BITZER Software v6.6.0 rev1735.” Acedido em 15 de Maio de 2017. 
https://www.bitzer.de/websoftware/Calculate.aspx?cid=1494838972091&mod=HS. 

—. s.d. “Catálogo compressores semi-herméticos de parafuso .” Acedido em 19 de Maio de 2017. 
https://www.bitzer.de/shared_media/documentation/sp-100-4.pdf. 

Çengel, Yunus A., e Michael A. Boles. 2006. Thermodynamics, An Engineering Approach. Boston: 
McGraw-Hill. 

Centauro®. 2016. Catálogo Técnico Resumido. Acedido em 14 de Maio de 2017. 
http://centauro.pt/files/CTR/CTRC-2016-2.pdf. 

ColdKit®. s.d. Acedido em 3 de Maio de 2017. http://www.coldkit.com/wp-content/uploads/ColdKit-
Especifica%C3%A7%C3%B5es-t%C3%A9cnicas-Matrix-C%C3%A2maras-frigor%C3%ADficas-
modulares.pdf. 

Daikin®. s.d. Acedido em 19 de Maio de 2017. http://www.daikin.pt/minisite/r22/legislacao/. 

Danfoss®. s.d. “Commercial Refrigeration Systems - Introduction.” Danfoss Learning. Acedido em 5 de 
Maio de 2017. http://www.danfoss.com/learning/#/. 

—. s.d. “Line Components.” Danfoss Learning. Acedido em 5 de Maio de 2017. 
http://www.danfoss.com/learning/#/. 

—. 2016. “Thermostatic expansion valves Data Sheet.” Acedido em 16 de Maio de 2017. 
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/DKRCC.PD.AB0.A5.02_TE5_TE55_sw.pdf. 

Dossat, R. J. 1961. Principles os Refrigeration. John Wiley & Sons. 

EDP. 2017. Energias de Portugal. 27 de julho. Acedido em 27 de julho de 2017. 
https://energia.edp.pt/particulares/apoio-cliente/origem-energia/. 



Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

74 

Incropera, Frank P., David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, e Adrienne S. Lavine. 2011. Fundamentals 
of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons. 

Kide®. 2017. Fichas Técnicas. Acedido em 3 de Maio de 2017. 
http://www.kide.com/gestor/recursos/uploads/productos/fichas_tecnicas/paneles/Panel_in
dustrial.pdf. 

Linde®. s.d. Acedido em 19 de Maio de 2017. http://www.linde-
gas.com/internet.global.lindegas.global/en/images/R442A%20replacement%20for%20R404A
%20Insight%20document17_122200.pdf?v=3.0. 

Metalpanel®. s.d. “Catálogo Isoterm.” Acedido em 3 de Maio de 2017. 
http://www.metalpanel.com/Catalogos-y-Fichas-Tecnicas_es_18.html. 

Monteiro, Victor. 2015. Refrigeração. Vol. 1. 2 vols. Lisboa: Edições Técnicas e Profissionais. 

Singh, R. Paul, e Dennis R. Heldman. 2009. Introduction to Food Engineering. 4th. Academic Press. 

Stoecker, Wilbert F. 1998. Industrial Refrigeration Handbook. McGraw-Hill. 

TSSC®. s.d. Acedido em 3 de Maio de 2017. http://www.tsscuae.com/catalogue/Cold-Room_Nov-
2012_lwr-29-10-2013.pdf. 

Valentas, Kenneth J., R. Paul Singh, e Enrique Rotstein. 1997. Handbook of Food Engineering Practice. 
CRC Press. 

 



 Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

75 

Anexo A: Equipamento 

 

Separador de óleo 

O separador de óleo é um dispositivo instalado na linha de descarga do compressor, o mais 

próximo possível do mesmo. A sua função, como o nome indica, é separar o excesso de óleo 

lubrificante que circula com o fluido frigorigéneo e efetuar o seu retorno ao cárter do 

compressor (Monteiro 2015). Na Figura A 1 é apresentado um esquema de um separador de 

óleo. 

 
Figura A 1 – Esquema de um separador de óleo (adaptado de Danfoss® s.d.). 

Reservatório de líquido 

Após sair do condensador, o fluido frigorigéneo segue para o reservatório de líquido. Este 

equipamento tem duas funções principais: 

 O reservatório de líquido compensa as mudanças de nível de fluido no estado líquido 

no condensador devido à variação da carga térmica. Quando a válvula de expansão 

abre/fecha, o nível de líquido no condensador varia, e sem uma quantidade extra de 

fluido no sistema pode haver défice de líquido à entrada da válvula de expansão, fazendo 

com que todo o sistema tenha um funcionamento instável (Danfoss® s.d.); 

 O reservatório de líquido também assegura que apenas fluido no estado líquido chega à 

válvula de expansão (Danfoss® s.d.). 

A seleção do reservatório de líquido deve ser feita em função (Monteiro 2015): 

 Da capacidade da instalação; 

 Do volume nominal do reservatório, para um enchimento igual ou inferior a 80%; 

 Do tipo de fluido frigorigéneo; 

 Da posição na instalação (vertical ou horizontal). 

 

Válvula de corte manual 

As válvulas de corte manual são componentes instalados nas linhas com o objetivo de seccionar 

o sistema e isolar certas partes de forma a facilitar o diagnóstico do sistema em caso de falha e 

também facilitar as manobras de reparação e manutenção (Danfoss® s.d.). Um exemplo da sua 

utilização é o seccionamento do sistema para efetuar a substituição do filtro desidratador. A 

seleção das válvulas de corte manual é feita em função do diâmetro da linha e do tipo de ligação 

(roscar, soldar, flanges) (Monteiro 2015). 
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Filtro desidratador 

O filtro desidratador é um componente que é montado nas linhas de líquido e de aspiração, e 

cuja função é retirar partículas sólidas do sistema e fixar eventuais vestígios de humidade que 

circulem nas tubagens. É composto por um invólucro metálico, no interior do qual se encontra 

um núcleo composto por uma rede de malha muito fina e um material altamente higroscópico 

(Monteiro 2015). A sua seleção pode ser feita em função (Danfoss® s.d.): 

 Do fluido frigorigéneo; 

 Da capacidade do sistema (kW); 

 

Visor de líquido e humidade 

O visor de líquido e humidade é instalado na linha de líquido a jusante do filtro desidratador. A 

sua função é a de possibilitar um meio de verificar se o sistema dispõe de pouca quantidade de 

fluido frigorigéneo ou se a perda de carga no filtro desidratador é excessiva (aparecimento de 

bolhas). Além disso permite detetar se a humidade no sistema excede os valores máximos 

recomendados através da mudança de cor do indicador de humidade. Para selecionar um visor 

de líquido e humidade é necessário conhecer o tipo de fluido frigorigéneo e o diâmetro da 

tubagem onde será instalado (Danfoss® s.d.). 

 

Válvula de solenoide 

 As válvulas de solenoide são usadas no controlo automático do sistema de refrigeração, 

permitindo ou impedindo a passagem de fluido. Estas válvulas são atuadas por um controlador 

ou por sinal direto de termostatos e pressostatos. No caso da Figura 14, a válvula de solenoide 

a montante do evaporador é controlada por um termostato instalado dentro do túnel de 

congelação, permitindo a alimentação da válvula de expansão enquanto a temperatura não 

atingir um determinado valor predefinido. A seleção das válvulas de solenoide é feita em função 

(Monteiro 2015): 

 Do caudal de fluido que passa pela válvula; 

 Da diferença máxima de pressão permitida; 

 Da perda de carga causada pela válvula. 

 

Válvulas de regulação de pressão 

 Válvula de regulação da pressão de evaporação: 

Esta válvula é instalada a jusante do evaporador e evita que a pressão de evaporação, e 

consequentemente a temperatura de evaporação desçam abaixo do nível especificado. 

 Válvula de regulação da pressão de condensação: 

A função deste componente é manter uma pressão mínima no condensador. Enquanto a 

pressão de condensação for mantida abaixo de um determinado valor, a válvula 

mantém-se fechada. No reservatório de líquido a pressão vai baixando. Quando a 

pressão predefinida é excedida, a válvula reguladora abre-se, fazendo baixar a pressão 

de condensação. Esta válvula é montada a jusante do condensador e a montante do 

reservatório de líquido, sempre em paralelo com uma linha onde está montada uma 

válvula de retenção. Esta montagem permite que seja mantida uma pressão mínima no 

reservatório de líquido quando a temperatura ambiente é baixa (Danfoss® s.d.). 
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Regulador de capacidade 

Quando existe uma grande diminuição da carga térmica é necessário evitar as pressões de 

aspiração demasiado baixas e os constantes ciclos de “pára-arranque” do compressor. Os 

reguladores de capacidade são válvulas montadas numa linha secundária entre a descarga e a 

aspiração do compressor e que permitem a passagem de fluido quando a pressão de aspiração 

é demasiado baixa (Monteiro 2015). 

 

Permutador de calor 

O permutador de calor presente na instalação da Figura 14 permite trocas de calor entre a linha 

de líquido e a linha de aspiração. Desta forma o líquido à entrada da válvula de expansão terá 

um subarrefecimento maior e o vapor na entrada do compressor terá um sobreaquecimento 

maior. É uma solução simples que garante o bom funcionamento da válvula de expansão, assim 

como evita a entrada de líquido no compressor. Além disso, nos casos em que o ganho em efeito 

frigorífico é superior ao aumento do trabalho de compressão, o COP do sistema será melhorado. 

 

Pressostatos de alta/baixa 

O pressostato de alta pressão é um dispositivo de controlo usado para segurança dos 

equipamentos situados na linha de alta pressão. É montado na linha de descarga do compressor, 

e assim que a pressão ultrapassa um valor pré-definido efetua o corte da alimentação elétrica 

do compressor. O rearme do sistema pode ser automático ou manual (Monteiro 2015). 

O pressostato de baixa pressão é utilizado fundamentalmente como um dispositivo de controlo 

da temperatura em conjunto com a válvula de solenoide da linha de líquido e um termostato 

instalado no túnel. Quando a temperatura no túnel atinge um valor baixo, pré-definido, o 

termostado envia um sinal à válvula de solenoide que interrompe a passagem de fluido. À 

medida que o fluido remanescente no evaporador passa ao estado gasoso e é aspirado pelo 

compressor, a pressão de aspiração vai diminuindo até atingir o valor definido no pressostato 

de baixa. O pressostato efetua o corte da alimentação elétrica do compressor. Assim que a 

temperatura no túnel sobe até um valor fixado pelo utilizador, o sistema volta ao funcionamento 

normal (Monteiro 2015).  

O pressostato da Figura 14 incorpora as funções de pressostato de alta pressão e de baixa 

pressão, sendo por isso designado por pressostato duplo. 
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Anexo B: Tabelas 

 
Tabela B 1 – Coeficientes de transferência de calor U [W/m2.K] (adaptado de Monteiro 2015). 

Espessura [mm] Cortiça Fibra de Vidro Poliestireno Lã de Mineral Poliuretano (PUR) 

50 0,81 0,8 0,77 0,72 0,38 

60 0,79 0,72 0,69 0,65 0,32 

75 0,77 0,6 0,57 0,55 0,26 

85 0,69 0,52 0,49 0,48 0,23 

100 0,58 0,41 0,38 0,36 0,19 

120 0,47 0,36 0,33 0,31 0,16 

150 0,38 0,31 0,29 0,27 0,13 

200 0,29 0,21 0,2 0,19 0,08 

 
Tabela B 2 - Coeficientes de transferência de calor U [W/m2.K] dos painéis frigoríficos industriais em poliuretano 

(adaptado de Kide® 2017). 

Espessura [mm] 60 75 100 120 150 180 200 

 

U [W/m2.K] 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15 0,13 0,12 

 
Tabela B 3 – Renovação de ar nas câmaras frigoríficas (Monteiro 2015). 

Volume 

[m3] 

Recinto com temperatura > 0 °C Recinto com temperatura < 0 °C 

Fraco Normal Forte Muito 

Forte 

Fraco Normal Forte Muito 

Forte 

2 49,8 83 124,5 166 45,6 76 114 152 

3 75 125 187,5 250 64,8 108 162 216 

4 95,4 159 238,5 318 82,2 137 205,5 274 

5 114 190 285 380 96,6 161 241,5 322 

6 129,6 216 324 432 110,4 184 276 368 

7 144 240 360 480 115,2 192 288 384 

8 157,2 262 393 524 130,8 218 327 436 

9 168 280 420 560 139,2 232 348 464 

10 178,2 297 445,5 594 145,8 243 364,5 486 

11 186,6 311 466,5 622 152,4 254 381 508 

12 195 325 487,5 650 158,4 264 396 528 

13 203,4 339 508,5 678 164,4 274 411 548 

14 210 350 525 700 170,4 284 426 568 

15 216 360 540 720 175,8 293 439,5 586 

16 222 370 555 740 180 300 450 600 

17 226,8 378 567 756 184,8 308 462 616 

18 232,2 387 580,5 774 189 315 472,5 630 

19 236,4 394 591 788 192,6 321 481,5 642 
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20 243 405 607,5 810 195 325 487,5 650 

21 248,4 414 621 828 198,6 331 496,5 662 

22 254,4 424 636 848 202,2 337 505,5 674 

23 258,6 431 646,5 862 205,8 343 514,5 686 

24 265,2 442 663 884 208,8 348 522 696 

25 270 450 675 900 213,6 356 534 712 

26 276 460 690 920 220,2 367 550,5 734 

27 283,8 473 709,5 946 223,8 373 559,5 746 

28 289,2 482 723 964 228,6 381 571,5 762 

29 295,8 493 739,5 986 235,2 392 588 784 

30 301,8 503 754,5 1006 238,8 398 597 796 

40 348 580 870 1160 271,2 452 678 904 

50 375 625 937,5 1250 300 500 750 1000 

75 472,8 788 1182 1576 360 600 900 1200 

100 540 900 1350 1800 408 680 1020 1360 

125 600 1000 1500 2000 450 750 1125 1500 

150 630 1050 1575 2100 486 810 1215 1620 

175 682,8 1138 1707 2276 514,8 858 1287 1716 

200 720 1200 1800 2400 552 920 1380 1840 

300 864 1440 2160 2880 666 1110 1665 2220 

400 984 1640 2460 3280 744 1240 1860 2480 

500 1080 1800 2700 3600 840 1400 2100 2800 

700 1260 2100 3150 4200 1008 1680 2520 3360 

800 1344 2240 3360 4480 1056 1760 2640 3520 
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Anexo C: Imagens dos exemplos do capítulo 5 

 

 
Figura C 1 – Cargas térmicas para o túnel de congelação de peixe (1º separador). 

 



 Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

81 

 
Figura C 2 – Cargas térmicas para o túnel de congelação de peixe (2º separador). 
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Figura C 3 – Cargas térmicas e seleção do evaporador para o túnel de congelação de peixe (sofware do 

fabricante). 
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Figura C 4 – Seleção do evaporador para o túnel de congelação de peixe (ferramenta da SKK®). 
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Figura C 5 – Seleção do compressor para o túnel de congelação de peixe (ferramenta da SKK®). 
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Figura C 6 – Seleção do compressor para o túnel de congelação de peixe com o software do fabricante. 
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Figura C 7 – Seleção do condensador para o túnel de congelação de peixe (ferramenta da SKK®). 
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Figura C 8 – Seleção do condensador para o túnel de congelação de peixe (software do fabricante). 
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Figura C 9 – Seleção da válvula de expansão termoestática para o túnel de congelação de peixe (ferramenta da 

SKK®). 
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Figura C 10 – Dimensionamento das tubagens para o túnel de congelação de peixe (ferramenta da SKK®). 
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Figura C 11 – Cargas térmicas para o túnel de congelação de pão (1º separador). 
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Figura C 12 – Cargas térmicas para o túnel de congelação de pão (2º separador). 
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Figura C 13 – Cargas térmicas e seleção do evaporador para o túnel de congelação de pão (software do 

fabricante). 
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Figura C 14 – Seleção do evaporador para o túnel de congelação de pão (ferramenta da SKK®). 
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Figura C 15 – Seleção do compressor para o túnel de congelação de pão (ferramenta da SKK®). 

 



 Projeto e dimensionamento de equipamento frigorífico para túneis de congelação 

95 

 
Figura C 16 – Seleção do compressor para o túnel de congelação de pão com o software do fabricante. 
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Figura C 17 – Seleção do condensador para o túnel de congelação de peixe (ferramenta da SKK®). 
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Figura C 18 – Seleção do condensador para o túnel de congelação de peixe (software do fabricante). 
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Figura C 19 – Seleção da válvula de expansão termoestática para o túnel de congelação de pão (ferramenta da 

SKK®). 
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Figura C 20 – Dimensionamento das tubagens para o túnel de congelação de pão (ferramenta da SKK®). 


