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Resumo 

A produção de água quente sanitária (AQS), tem uma contribuição significativa na fatura 

energética numa habitação. Por isso, a procura de soluções energeticamente eficientes e 

ambientalmente sustentáveis, deve ser uma prioridade dos fabricantes de equipamentos 

produtores AQS. A produção de AQS com recurso a bombas de calor, mais caras mas 

também mais eficientes, é cada vez mais frequente. No entanto, este tipo de equipamento usa 

fluidos frigorigéneos que se libertados no ambiente, contribuem significativamente para o 

aumento do efeito de estufa.  

Os fluidos frigorigéneos inflamáveis, que apresentam performance equivalente ou superior 

aos convencionais e com impacto ambiental relativamente ao CO2 praticamente nulo, podem 

ser uma excelente alternativa para este tipo de equipamentos. Contudo, pelo facto de serem 

inflamáveis, a quantidade permitida é limitada e está devidamente regulamentada. 

Para testar a aplicabilidade de fluidos frigorigéneos inflamáveis, é utilizado um 

termoacumulador de 80 litros do tipo bomba de calor, concebido para substituir diretamente 

um termoacumulador tradicional, sem obras adicionais e que usa o R134a.  

Efetua-se um estudo prévio e teoricamente, verifica-se que a performance do R290 e R600a, 

comparativamente com o R134a numa aplicação de alta temperatura é praticamente igual. Isto 

é, o R600a apresenta um COP cerca de 2% superior, enquanto que, o R290 apresenta um COP 

2 % inferior.  

Realizam-se testes práticos com dois equipamentos, um é adaptado para testar o R134a, R290 

e R600a, o outro serve de referência e mantem sempre as caraterísticas originais. Para 

comparar os fluidos frigorigéneos, realizam-se testes em simultâneo com o equipamento 

adaptado que usa o R290 ou o R600a e com o equipamento de referência que usa o R134a. 

Durante os testes, são registados diversos parâmetros que permitem perceber o 

comportamento do equipamento com os diferentes fluidos. Os testes revelam que 

comparativamente com o R134a, o equipamento funcionando com o R290 apresenta um COP 

igual, no entanto, funcionando com o R600a o COP desce cerca de 20 %. Constata-se também 

que o tempo de aquecimento da água, reduz em média 20 minutos quando o equipamento 

funciona com o R290 e 33 minutos com o R600a.Verifica-se que é suficiente apenas metade 

da carga de R290 ou R600a em massa, comparativamente com a carga de fluido frigorigéneo 

original.  

Tendo em conta que os testes são desenvolvidos num equipamento concebido para funcionar 

com o R134a, existe potencial de otimização para operar com R290 ou R600a. Ou seja, num 

equipamento otimizado para R290 ou R600a, é possível obter uma performance igual, 

eventualmente superior ao R134a e preservando as caraterísticas funcionais do equipamento. 
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Use of flammable refrigerants in heat pump type domestic hot water 
cylinders 

Abstract 

The production of domestic hot water (DHW), contributes significantly to the energy bill in a 

house. Therefore, the search for an energetically efficient and environmentally sustainable 

solution, should be a priority of the DHW equipment manufacturers. The DHW production, 

with heat pumps, more expensive but more efficient, it is becoming more usual. However, this 

kind of equipment uses a refrigerant fluid that if released in the environment contributes, 

significantly for the greenhouse effect. 

The flammable refrigerants, wich have a superior or equivalent performance to the 

conventional refrigerants and a practically null environmental impact related to the CO2, can 

be an excellent alternative to use with these equipments. However, and due to is flammability, 

the allowed quantity is limited and it is properly regulated. 

In order to test the applicability of flammable refrigerants, it is used a 80 liters heat pump type 

domestic hot water cylinder, designed to replace directly a traditional hot water cylinder 

without additional construction works and which uses R134a. 

A previous study is done, and theoretically, it is verified that the performance of R290 and 

R600a, comparatively to the R134a in a high temperature application is practically the same. 

That is, the R600a reveals a COP about 2 % superior, while the R290 reveals a COP 2 % 

inferior. 

Pratical tests are performed  with two equipments, one is adapted to test the R134a, R290 and 

R600a, the other will serve as a reference and keeps always the original features. To compare 

the refrigerants, tests are performed simultaneously with adapted equipment, that uses the 

R290 or R600a and the reference equipment that uses the R134a. During the tests, are 

reccorded several parameters, that allow to understand the behavior of the equipment with 

diferent refrigerants. The tests reveals that comparatively to the R134a, the equipment 

working with the R290 presents the same COP, however, working with the R600a the COP 

drops  about 20 %. It is also noted that the water heating time, reduces in mean 20 minutes 

whem the equipment works with the R290 and 33 minutes with the R600a. It is verified that 

half of mass charge of R290 or R600a is enough, comparatively with the original charge of 

refrigerant. 

Considering that the tests are developed in a equipment designed to work with R134a, exists 

optimization potential to operate with R290 or R600a. That is, in a optimized equipment to 

R290 ou R600a, is possible to get the same performance, eventually superior to the R134a 

and preserving the same functional features of the equipment 
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Definições 

«Água quente sanitária» ou «AQS», a água potável aquecida em dispositivo próprio, com energia convencional 

ou renovável, até uma temperatura superior a 45 °C, e destinada a banhos, limpezas, cozinha ou fins análogos. 

Decreto-Lei n.º 118/2013. 

«Aquecedor de água tradicional», um aquecedor de água que gera calor através da queima de combustíveis 

fósseis e/ou de biomassa e do efeito de Joule em elementos de aquecimento por resistência elétrica. 

REGULAMENTO (UE) N.º 814/2013. 

«Aquecedor de água com bomba de calor», um aquecedor de água que utiliza calor ambiente a partir de uma 

fonte atmosférica, aquática ou geotérmica e/ou calor residual para a geração de calor. REGULAMENTO (UE) 

N.º 814/2013. 

«Aquecedor de água solar», um aquecedor de água equipado com um ou mais coletores solares, reservatórios de 

água quente solar, geradores de calor e eventualmente bombas de calor no circuito dos coletores e noutros 

componentes; um aquecedor de água solar é colocado no mercado como uma só unidade. REGULAMENTO 

(UE) N.º 814/2013. 

«Aquecedor combinado», um aquecedor de ambiente concebido para também fornecer água quente potável ou 

para fins sanitários a determinados níveis de temperatura, quantidades e caudais durante determinados intervalos, 

e que está ligado a um fornecimento externo de água potável ou para fins sanitários. REGULAMENTO (UE) N.º 

813/2013. 

«Aquecedor de água instantâneo» Aparelho destinado a aquecer a água enquanto ela flui através do aparelho.  

«Bomba de calor», uma máquina, um dispositivo ou uma instalação que transferem calor dos elementos naturais 

circundantes, como o ar, a água ou o solo, para os edifícios ou processos industriais invertendo o fluxo de calor 

natural de forma a que este passe de uma temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. No caso de 

bombas de calor reversíveis, a transferência de calor pode fazer-se também do edifício para os elementos 

naturais circundantes. Diretiva 2010/31/EU. 

«Caldeira», o conjunto formado pelo corpo da caldeira e pelo queimador, destinado a transmitir a fluidos o calor 

libertado por um processo de queima. Diretiva 2010/31/EU. 

«Energias renováveis», a energia de fontes não fósseis renováveis, designadamente eólica, solar, aerotérmica, 

geotérmica, hidrotérmica e oceânica, hídrica, de biomassa e de biogás. Decreto-Lei n.º 118/2013. 

«Potência nominal útil», a potência calorífica máxima, expressa em kW, fixada e garantida pelo construtor, que 

pode ser fornecida em funcionamento contínuo, respeitando o rendimento útil por ele anunciado. Diretiva 

2010/31/EU. 

«Termoacumulador» um aquecedor de água equipado com um ou mais reservatórios de água quente, um ou mais 

geradores de calor e, eventualmente, outros componentes, inseridos numa mesma caixa. REGULAMENTO (UE) 

N.º 814/2013. 

«Potencial de aquecimento global» GWP (sigla inglesa) ou PAG (sigla portuguesa) potencial de aquecimento 

climático de um gás com efeito de estufa por comparação com o do dióxido de carbono, CO2, calculado em 

termos de relação entre os potenciais de aquecimento de um quilograma de gás com efeito de estufa e de um 

quilograma de CO2 num período de 100 anos. REGULAMENTO (UE) N.º 517/2014. 
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«Potencial de empobrecimento do ozono» ODP (sigla inglesa) potencial de empobrecimento do ozono. 

REGULAMENTO (CE) N.º 1005/2009. 

«Gases fluorados com efeito de estufa», os hidrofluorocarbonetos, os perfluorocarbonetos, o hexafluoreto de 

enxofre e outros gases com efeito de estufa que contenham flúor, tal como enumerados no Anexo I do 

REGULAMENTO (UE) N.º 517/2014, ou misturas que contenham qualquer dessas substâncias. 

«Sistema selado», Um sistema frigorífico no qual todas as partes contendo fluido frigorigéneo são mantidos 

estanques, através de uniões soldadas, por brasagem ou por outras uniões permanentes similares, incluindo 

válvulas munidas de capacete e/ou orifícios de serviço selados, que permitem reparações ou a recuperação do 

fluido para destruição e cuja taxa de fugas, determinada por ensaio, seja inferior a 3 g de fluido por ano, à 

pressão de pelo menos um quarto da pressão máxima admissível. NP EN 378-1:2018 
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Siglas/Acrónimos 

AQS-Água Quente Sanitária 

ASHRAE-American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

ATEL- Limite de Exposição a Toxicidade Aguda 

AVAC&R-Aquecimento Ventilação Ar Condicionado & Refrigeração 

CC-Cilindrada do compressor 

CENFIM-Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica 

CFC-Clorofluorcarboneto 

CO2e-CO2 equivalente 

COP-Coefficient of Performance 

DC-Corrente Contínua 

DGEG-Direção Geral de Energia e Geologia 

DHW-Domestic Hot Water 

EEA-European Environment Agency 

EES-Engineering Equation Solver 

EHPA- European Heat Pump Association. 

EPDM-Borracha sintética do tipo etileno-propileno-dieno (Ethylene Propylene Diene Monomer) 

F-Gases-Gases fluorados com efeito de estufa 

GEE-Gases de Efeito de Estufa 

GWP-Global Warming Potential 

HCFC-Hidroclorofluorocarboneto 

HC-Hidrocarboneto 

HFC-Hidrofluorocarboneto 

HFO-Hidrofluorolefina (também conhecido como HFC insaturado) 

HMBP-High-Medium Back Pressure 

ICESD-2010, Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico 2010 

IIR-International Institute of Refrigeration 

INE-Instituto Nacional de Estatística 

IPQ-Instituto Português da Qualidade 

ISO-International Organization for Standardization 

LFL-Limite Inferior de Inflamabilidade 

MAC-Mobile Air-conditioning Systems 

NTC-Sonda de temperatura do tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) 

ODL- Limite de Privação de Oxigénio 
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ODP-Ozone Depleting Potential 

PAG-Potencial de Aquecimento Global (GWP) 

PP-Termoplástico derivado do propeno (Polypropylene) 

PVC-Termoplástico derivado do cloro e eteno (Polyvinyl chloride) 

R134a-Fluido frigorigéneo, tetrafluoroetano 

R290-Fluido frigorigéneo, propano 

R600a-Fluido frigorigéneo, isobutano 

RGEU-Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

TEWI-Impacto Total Equivalente sobre o Efeito de Estufa 

TIM-Técnico de Instalação e Manutenção 
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Nomenclatura/Símbolos 

 

Utilizada no texto da dissertação 

cágua-Calor específico da água [kJ/(kg·K)] 

COPBC,Carnot-Coeficiente de performance do equipamento no ciclo de aquecimento operando num ciclo reversível 

de Carnot 

COPBC-Coeficiente de performance do sistema frigorífico, em relação ao calor libertado na condensação 

COPDHW- Coeficiente de performance do equipamento produtor de água quente sanitária 

COPR,Carnot-Coeficiente de performance do equipamento no ciclo de arrefecimento operando num ciclo reversível 

de Carnot 

COPR-Coeficiente de performance do sistema frigorífico, em relação ao calor libertado na evaporação 

h1-Entalpia específica à saída do evaporador/entrada do compressor [kJ/kg] 

h2,s-Entalpia específica  à saída do compressor/entrada do condensador, considerando a compressão isentrópica 

[kJ/kg] 

h2-Entalpia específica à saída compressor/entrada do condensador [kJ/kg] 

h3-Entalpia específica à saída do condensador/entrada do dispositivo de expansão [kJ/kg] 

h4-Entalpia específica à saída do dispositivo de expansão/entrada do evaporador [kJ/kg] 

HRamb.-Humidade relativa ambiente [%] 

m-Massa de água [kg] 

mact-Diferença entre duas pesagens [kg] 

ntap-Número de tiragens durante um perfil de consumo 

Pcond.-Pressão de condensação [kPa] 

PDHW-Potência ativa absorvida pelo equipamento produtor de água quente sanitária [W] 

Pes-Potência de standby [kW] 

Pevap.-Pressão de evaporação [kPa] 

QEL-LP-Energia elétrica fornecida pela resistência elétrica durante uma tiragem [kWh] 

QH-Calor transferido para a fonte quente [kJ] 

QHP-tap-Energia útil obtida numa tiragem [kWh] 

QL-Calor removido da fonte fria [kJ] 

QLP-Energia útil total obtida num perfil de consumo completo [kWh] 

Tágua-Temperatura da água do depósito [°C] 

Tamb.-Temperatura ambiente [°C] 

Tcomp.-Temperatura do compressor [° C] 

Tcond.-Temperatura de condensação [°C] 

Tevap-Temperatura de evaporação [°C] 
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TH-Temperatura da fonte quente [K] 

th-Tempo de aquecimento [hh:mm:ss] 

TL-Temperatura da fonte fria [K] 

Tmax.comp.-Temperatura máxima do compressor [° C] 

tTTC-Duração de um perfil de consumo em horas [h] 

Vm-Volume do depósito [l] 

Weh-M-Consumo de energia elétrica medida na fase de aquecimento [kWh] 

Weh-M-Consumo de energia elétrica medida durante o período de aquecimento em [kWh] ou [Wh] 

WEL-Corr- Correção devido ao consumo de energia por ventiladores/bombas [kWh] 

WEL-LP-Consumo de energia elétrica total num perfil de consumo completo [kWh] 

WEL-M-LP-Consumo de energia elétrica total medida durante um perfil de consumo completo [kWh] 

WEL-OFF-Consumo de energia elétrica calculada na função “off-peak” [kWh] 

Wnet,in-Energia necessária para a transferir o calor entre as fontes [kJ] 

Wreal,in-Trabalho de compressão real [kJ] 

ΔSC-Subarrefecimento [K] 

ΔSH-Sobreaquecimento [K] 

ΔT-Diferença entre a temperatura final e inicial da água 

Δth-Variação do tempo de aquecimento [hh:mm:ss] ou [%] 

ΔWeh-M-Variação do consumo de energia elétrica medida durante o período de aquecimento [Wh] ou [%] 

ηHP,Carnot-Rendimento de uma bomba de calor em relação ao ciclo reversível de Carnot 

ηR,Carnot-Rendimento da máquina frigorífica em relação ao ciclo reversível de Carnot 

ηs,comp-Rendimento isentrópico do compressor 

ρ(T)-Densidade da água [kg/m
3
] 
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Utilizada no EES (algoritmos em anexos) 

CC-Cilindrada do compressor [cm^3] 

COP_BC-Coeficiente de performance do sistema frigorífico, em relação ao calor libertado na condensação 

COP_R-Coeficiente de performance do sistema frigorífico, em relação ao calor absorvido na evaporação 

d_in-Diâmetro interno do capilar [mm] 

DELTAh_vap-Entalpia de vaporização [kJ/kg] 

DELTAT_SC-Subarrefecimento [K] 

DELTAT_SH-Sobreaquecimento [K] 

e_frig_vol-Efeito frigorífico volúmico [kJ/m^3] 

eta_s_comp-rendimento isentrópico do compressor 

F_pot-Fator de potência 

h_e_cap-Entalpia específica à entrada do capilar [kJ/kg] 

h_e_comp-Entalpia específica  à entrada do compressor [kJ/kg] 

h_e_cond-Entalpia específica à entrada do condensador [kJ/kg] 

h_e_evap-Entalpia à entrada do evaporador [kJ/kg] 

h_s_comp_s-Entalpia específica à saída do compressor considerando a compressão isentrópica [kJ/kg] 

h_s_comp-Entalpia específica  à saída do compressor [kJ/kg] 

h_s_cond-Entalpia específica  à saída do condensador [kJ/kg] 

h_s_evap-Entalpia específica  à saída do evaporador [kJ/kg] 

Hora-Momento de registo da medição 

HR_amb-Humidade relativa ambiente [%] 

k_liq-Condutibilidade térmica do líquido [W/(m.K)] 

k_vap-Condutibilidade térmica do vapor [W/(m.K)] 

L_cap-Comprimento reto do capilar [m] 

m_dot_hr-Caudal mássico horário [kg/h] 

m_dot-Caudal mássico [kg/s] 

mu_liq-Viscosidade dinâmica do líquido [Pa.s] 

mu_vap-Viscosidade dinâmica do vapor [Pa.s] 

P_a_comp-Potência de acionamento do compressor [W] 

P_cond-Pressão de condensação [kPa] 

P_DHW-Potência ativa da bomba de calor [W] 

P_evap-Pressão de evaporação [kPa] 

P_frig-Potência frigorífica [W] 

P_sat-Pressão de saturação [kPa] 
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rho_e_comp-Massa volúmica à entrada do compressor [kg/m^3] 

rho_gas_25-Massa volúmica do vapor à temperatura de saturação de 25 °C [kg/m^3] 

rho_liq_25-Massa volúmica do líquido à temperatura de saturação de 25 °C [kg/m^3] 

RPM-Velocidade nominal do compressor [rotações por minuto] 

s_e_comp-Entropia à entrada do compressor [kJ/(kg.K)] 

s_s_comp_s-Entropia à saída do compressor considerando a compressão isentrópica [kJ/(kg.K)] 

T_água-Temperatura da água do depósito [°C] 

T_amb-Temperatura ambiente [°C] 

T_comp-Temperatura da carcaça do compressor [°C] 

T_e_comp-Temperatura à entrada do compressor [°C] 

T_e_cond-Temperatura à entrada do condensador [°C] 

T_e_evap-Temperatura à entrada do evaporador [°C] 

T_s_comp_corr-Temperatura à saída do compressor corrigida [°C] 

T_s_comp-Temperatura à saída do compressor [°C] 

T_s_cond-Temperatura à saída do condensador [°C] 

T_s_evap_corr-Temperatura à saída do evaporador corrigida [°C] 

T_s_evap-Temperatura à saída do evaporador [°C] 

T_sat-Temperatura de saturação [°C] 

TC-Temperatura crítica [°C] 

v_e_cap-Volume mássico à entrada do capilar [dm^3/kg] 

w_comp_vol-trabalho de compressão volúmico [kJ/m^3] 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

A utilização de água quente nas habitações é essencial para o conforto e higiene do ser 

humano. Uma habitação, possui pelo menos um equipamento de produção de água quente 

sanitária, que é responsável por uma parcela significativa da fatura energética de uma família. 

A disponibilização de equipamentos eficientes é de grande importância para a sociedade, pois 

a procura de maior conforto implica um aumento do consumo energético. Tradicionalmente, 

os equipamentos produtores de AQS, são dependentes de recursos energéticos que não são 

renováveis. Através do nosso clima, embora seja possível obter AQS gratuitamente, ainda é 

necessário recorrer a equipamentos que estão dependentes direta ou indiretamente de 

combustíveis fósseis.  

A utilização de bombas de calor para produção de AQS, pode contribuir para a redução da 

fatura energética das famílias, contribuindo ao mesmo tempo para a preservação de recursos 

energéticos. No entanto, estes equipamentos para o seu funcionamento, recorrem a fluidos 

frigorigéneos que quando libertados no ambiente contribuem significativamente para o efeito 

de estufa.  

Considerando que o global warming potential (GWP) do R134a é de 1430 (1), uma bomba de 

calor para AQS com uma carga de 0,5 kg de fluido, se libertado na atmosfera, causará o 

mesmo impacto que 715 kg de CO2. Para se ter uma ideia mais concreta, considerando apenas 

o impacto ao nível do efeito de estufa, corresponde à mesma poluição provocada por um 

automóvel que liberte 120 g/km para percorrer 6000 km! Estes equipamentos possuem 

pequenas cargas desses fluidos, mas tendo em conta que o parque deste tipo de equipamentos 

está a crescer significativamente, o dano causado no ambiente pode ser significativo. 

Poder-se-á dizer que os fluidos frigorigéneos, não podem ser deliberadamente libertados no 

ambiente, pois, efetivamente isso é uma prática proibida, e o problema estaria resolvido. 

Contudo, isso está muito longe daquilo que na realidade acontece, e grande parte das cargas 

são libertadas para o ambiente antes de serem devidamente encaminhadas para o correto 

abate.  

Tendo em conta o exposto, a utilização de fluidos frigorigéneos inflamáveis de baixo GWP 

em termoacumuladores domésticos do tipo bomba de calor, pode ajudar a reduzir 

significativamente danos ambientais, causados pela libertação acidental ou não, desses 

fluidos. Esta dissertação é motivada pela procura de soluções que recorram a fluidos 

frigorigéneos que globalmente sejam mais vantajosos, garantindo o conforto e segurança que 

os utilizares esperam de um equipamento de produção de AQS. O uso de fluidos 

frigorigéneos inflamáveis, por questões de segurança, é limitado.  
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No entanto, já são usados há algumas décadas, nomeadamente em frigoríficos domésticos 

com cargas limitadas por regulamentos a 150 g.  

Recorrendo a essa premissa, esta dissertação visa verificar a viabilidade de utilização de 

bombas de calor para AQS, com cargas de fluidos frigorigéneos inflamáveis abaixo dos 150 

g. 

1.2 Enquadramento do projeto no CENFIM 

O CENFIM-Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica, é 

um centro de formação profissional de âmbito nacional, onde entre as mais diversas áreas de 

formação, desenvolve atividades formativas na área de Refrigeração e Climatização. Esta 

dissertação foi desenvolvida mais concretamente no núcleo do Porto, uma vez que possui 

instalações de referência a nível nacional para a formação na área de aquecimento, ventilação, 

ar condicionado e refrigeração (AVAC&R) e Gases Combustíveis. 

Grande parte do público-alvo das ações de formação que o CENFIM desenvolve nesta área, 

são técnicos de instalação/manutenção de equipamentos térmicos, nomeadamente, 

equipamentos produtores de água quente para aquecimento e AQS, que utilizam as mais 

diversas fontes de energia.  

O CENFIM, disponibiliza uma vasta oferta formativa para empresas/técnicos na área de Gás 

AVAC&R. Destacando-se a formação certificada pela Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) na área de construção/manutenção de redes de gás, instalação/manutenção de 

aparelhos a gás, formação relevante para certificação de técnicos de instalação e manutenção 

(TIM) e manuseamento de gases fluorados. Para o efeito, o núcleo do Porto possui um 

laboratório de formação, equipado com equipamentos domésticos de última geração de 

aquecimento e produção de AQS da marca ARISTON. Além disso, neste núcleo, estão 

também disponíveis ferramentas e equipamentos de medida/registo, tipicamente utilizados na 

instalação/manutenção nesta área de atividade. 

Apesar de não ser uma instituição dedicada à investigação, o CENFIM, como entidade 

formadora, permite uma partilha muito vasta de conhecimentos práticos, proporcionada pelas 

centenas de técnicos que todos os anos passam por esta instituição. A parceria do CENFIM 

com a empresa ARISTON também é muito importante nesta dissertação. Para além da 

disponibilização de equipamentos, a partilha de informação técnica, tendências de mercado, 

entre outras, são muito profícuas para a dissertação. 

Os fluidos frigorigéneos inflamáveis, são usados há alguns anos em frigoríficos domésticos e 

cada vez mais usados/procurados em aplicações comerciais e climatização. Nesse sentido, 

esta dissertação permite também ao CENFIM e aos seus técnicos, uma 

atualização/aprofundamento de conhecimento técnico no uso deste tipo de fluidos.  

Pelo exposto, pode considerar-se que o CENFIM reúne condições para a realização deste 

projeto com benefícios para as partes envolvidas. 

 

1.3 Objetivos da dissertação 

Atualmente, existe uma grande oferta de bombas de calor do tipo monobloco para AQS, que 

usam o R134a como fluido de trabalho. O objetivo principal desta dissertação, é testar a 

aplicabilidade de fluidos frigorigéneos inflamáveis de baixo GWP, em bombas de calor 

monobloco domésticas de AQS. Para o efeito, pretende-se com a dissertação atingir os 

seguintes objetivos específicos:   



Utilização de Fluidos Frigorigéneos Inflamáveis em Termoacumuladores Domésticos do Tipo Bomba de Calor 

3 

o Analisar o estado da arte relativo a equipamentos de produção de AQS; 

o Analisar o impacto ambiental e legislação/normalização associada à 

manipulação/utilização de fluidos frigorigéneos; 

o Identificar e comparar teoricamente alternativas ecológicas de fluidos frigorigéneos 

relativamente ao fluido original do equipamento; 

o Analisar o funcionamento de um equipamento comercial de produção de AQS que 

incorpore uma bomba de calor; 

o Desenvolver testes práticos num equipamento, aplicando os fluidos alternativos. 

O equipamento analisado e utilizado nos testes, é uma bomba de calor monobloco de 80 litros 

que usa o fluido R134a, que é adaptado para a realização de testes com o R290 e R600a. 

 

1.4 Metodologia seguida no projeto  

No capítulo 2 é realizado um profundo levantamento do estado da arte, de equipamentos 

domésticos para produção de água quente para aquecimento ambiente e AQS. De seguida, no 

capítulo 3, são abordados conceitos de termodinâmica, importantes para o enquadramento dos 

cálculos realizados e resultados obtidos. No capítulo 4 são apresentadas considerações sobre 

propriedades termodinâmicas dos fluidos frigorigéneos em causa, para conhecer a 

performance/comportamento do equipamento face ao uso de um determinado fluido. Tendo 

em conta as limitações de uso de fluidos frigorigéneos inflamáveis, é também efetuada uma 

abordagem neste capítulo à norma NP EN 378. Esta análise permite fazer um enquadramento 

do uso de fluidos frigorigéneos inflamáveis neste tipo de equipamentos. No capítulo 5 é 

efetuada uma caraterização exaustiva do equipamento usado nos testes, mantendo o foco em 

caraterísticas técnicas relacionadas com performance do mesmo. No capítulo 6 é realizada 

uma abordagem à metodologia de teste prescrita pela norma EN 16147. Dentro do possível, 

será seguida a mesma metodologia da norma referida nos testes a realizar. Apesar das 

informações técnicas disponíveis, neste capítulo é também realizado um estudo sobre o 

funcionamento do equipamento utilizado. Isso implica a realização de pequenas alterações e 

diversos testes com o fluido de trabalho original, que permitem a obtenção de elementos 

importantes sobre o funcionamento do equipamento, e que não são fornecidos pelo fabricante. 

Numa primeira fase, fluido de trabalho é substituído pelo R290, e posteriormente pelo R600a. 

Antes de cada teste são realizadas as respetivas alterações ao equipamento. Para a comparação 

entre fluidos frigorigéneos, os testes são realizados com dois equipamentos do mesmo modelo 

a funcionar em simultâneo. Ou seja, um equipamento sem qualquer alteração e com o fluido 

original e outro, com o fluido que se pretende testar e com as alterações técnicas mínimas e 

possíveis de realizar. No final do capítulo 6 são apresentados os resultados dos testes 

realizados. 

Durante os testes são medidas e registadas variáveis como: temperatura, pressão, consumo 

energético, entre outras, que depois de convenientemente tratadas, vão permitir tirar 

conclusões fundamentadas dos testes realizados.  

Para a obtenção de propriedades termodinâmicas, resolução de equações, produção de 

gráficos e tratamento de dados obtidos nos ensaios, será utilizado o programa EES. Os valores 

de entalpia e entropia calculados no EES, seguem a referência do International Institute of 

Refrigeration (IIR). Em anexo, encontram-se os vários algoritmos do programa EES usados 

na dissertação. Quando aplicável, nos cálculos e nos resultados apresentados, são 

consideradas as seguintes condições do ciclo frigorífico, e que serão justificadas no decorrer 

da dissertação:  
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o Tcond, 43 °C; 

o Tevap, 7 °C; 

o Subarrefecimento, 1 K; 

o Sobreaquecimento, 3K; 

o ηs,comp, 0,5; 

o Expansão adiabática e sem perdas de carga no circuito frigorífico. 

Por defeito, a não ser que seja referido o contrário, a pressão será apresentada em valores 

absolutos. 
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2 Estado da Arte 

2.1 Água para AQS e Aquecimento Ambiente-Caraterização energética 

O sistema de bomba de calor tem sido cada vez mais utilizado em aplicações que vão para 

além da refrigeração e sistemas de climatização. Nas últimas décadas, o sistema tem vindo a 

ser utilizado em aplicações domésticas de aquecimento de água para utilização sanitária e 

aquecimento ambiente. Normalmente, este serviço é realizado através da queima de 

combustíveis fósseis e eletricidade. 

O uso de água quente nas habitações é um fator muito importante para o conforto humano. A 

principal, e mais básica, utilização de água quente está relacionada com a higiene pessoal, 

nomeadamente, os banhos. Como se pode observar na Figura 2.1 grande parte do consumo 

dos portugueses em energia, 23,5 %, é destinado à produção de águas quentes sanitárias (2). 

 

 
Figura 2.1-Distribuição do consumo de energia no alojamento por tipo de utilização, fonte ICESD-2010. 

A eletricidade não tem um grande peso na preparação de AQS, como se pode verificar pela 

análise da Figura 2.2, o tipo de fonte mais usada é o gás, 78,1 %, sendo que, o tipo de gás 

mais usado é (ou era) o butano. 
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Estes valores são retirados do Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico 2010 

(ICESD-2010), mas considero surpreendentes as percentagens associadas ao gás butano, 

lenha e eletricidade. Verifica-se uma alta percentagem associada ao gás butano, e como fonte, 

a lenha ainda é mais usada que e eletricidade, que impressionantemente apresenta um valor 

muito baixo. É certo que já passaram 8 anos após este estudo e, provavelmente, neste 

momento, o GN será o tipo de energia mais utilizada e a eletricidade também deve ser subido. 

 

 
 Figura 2.2-Distribuição do consumo de energia para produção de AQS por tipo de combustível, fonte ICESD-

2010. 

Na busca de maior conforto, o uso de água quente tornou-se também usual nos sistemas de 

aquecimento ambiente. Os sistemas de aquecimento ambiente representam 21,5 % do 

consumo de energia num alojamento, sendo que, neste caso, a eletricidade já assume um papel 

mais preponderante, 13,9 % como se pode observar na Figura 2.3 (2). 

Também associado ao conforto, está o aumento das exigências do ser humano, isto é, ao 

longo do tempo, para além de uma maior vulgarização dos sistemas, houve um aumento na 

frequência e temperatura de uso de água quente. 

A forma de produção de água quente também foi evoluindo, desde os combustíveis às 

tecnologias usadas. Com aparecimento da energia elétrica e combustíveis fósseis, 

nomeadamente, a distribuição destes em redes ou recipientes, assistiu-se a um acentuado 

desenvolvimento dos equipamentos até aos dias de hoje. 
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Figura 2.3-Distribuição do consumo de energia para aquecimento ambiente por tipo combustível, fonte ICESD-

2010 

2.2 Metodologia de produção de AQS 

Existem, essencialmente, dois métodos de produção de AQS, isto é, instantâneo ou por 

acumulação. Não é muito frequente, mas é possível encontrar no mercado, equipamentos que 

combinem os dois métodos.  

Os equipamentos de produção instantânea aquecem a água no momento em que tal é 

solicitado. Estes equipamentos estão limitados a uma taxa de produção instantânea, 

garantindo sempre esse caudal, desde que exista energia. Por exemplo, no limite, um 

esquentador de 11 l/min, consegue debitar esse caudal com um ΔT de 25 °C indefinidamente 

enquanto existir gás. Estes equipamentos estão limitados pelo caudal, mas não pelo tempo em 

que podem debitar esse caudal.  

Nos equipamentos de produção por acumulação passa-se o inverso, ou seja, estão limitados 

pelo tempo em que podem fornecer água quente, mas não pelo caudal. Por exemplo, um 

termoacumulador pode fornecer água a vários pontos de consumo ao mesmo tempo. No 

entanto, quando começar a fornecer água abaixo da temperatura desejada, é necessário esperar 

que volte a aquecer, até que a água esteja disponível para um novo uso. Este tipo de sistemas 

é indicado para aplicações onde é necessário um elevado caudal de água quente numa 

determinada altura do dia, por exemplo, hotéis, balneários, entre outros. 

Ambos têm as suas vantagens e desvantagens, mas é preciso perceber as suas diferenças, 

nomeadamente, quando se está a fazer comparações entre sistemas. Aliás, este é um dos erros 

mais frequentes pois, efetivamente, o objetivo final é o mesmo, mas a forma como se chega lá 

é diferente. Para o consumidor final isso pode não ser importante, mas na realidade o 

conforto/economia que se obtém com um ou outro sistema é diferente. 

Por outro lado, as próprias limitações do projeto impõem logo à partida o sistema a usar, por 

exemplo, num hotel será praticamente inviável o uso de um sistema de produção de AQS 

instantâneo. A demanda de água quente em determinadas horas do dia é de tal ordem, que a 

produção instantânea só seria possível recorrendo a equipamentos muito potentes ou 

eventualmente mais pequenos, instalados em cascata. 
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A Tabela 2.1 apresenta uma comparação entre os dois sistemas, com as respetivas 

vantagens/desvantagens associadas. 

 

Tabela 2.1-Comparação entre metodologias de produção de AQS. 

 Vantagens Desvantagens 

Produção instantânea 

(Esquentadores e 

caldeiras) 

Disponibilidade de água quente 

durante longos períodos de 

tempo. 

Equipamentos pequenos e 

compactos. 

Limitação de caudal. 

Elevadas potências. 

Necessário 

armazenamento/rede de 

combustível. 

Produção por acumulação 

(Caldeiras, 

termoacumuladores e 

bombas de calor) 

Baixas potências 

Podem funcionar com energia 

elétrica ou combustível. 

Disponibilidade de caudais 

instantâneos elevados. 

Propício à proliferação de 

bactérias. 

Equipamentos volumosos. 

Grandes volumes de 

acumulação, para garantir o 

fornecimento permanente. 

Perdas energéticas associadas à 

acumulação. 

 

Todos os equipamentos referidos são ainda utilizados nos dias de hoje, basta por exemplo, 

visitar uma grande superfície comercial e verificar que toda esta oferta está disponível. O 

princípio de funcionamento é o mesmo, isto é, aquecimento direto através de eletricidade ou 

queima de um combustível. Diferenciam-se apenas pela evolução tecnológica, mas são 

equipamentos, mais eficientes, mais seguros e mais práticos. 

No nosso país, o parque de equipamentos domésticos para a produção de águas quentes 

sanitárias é essencialmente constituído por esquentadores, termoacumuladores e caldeiras 

mistas. Continuam a ser os sistemas mais usados, devido essencialmente ao preço dos 

equipamentos, bem como ao custo de instalação. Os últimos dados estatísticos disponíveis (2) 

indicam que o equipamento mais usado é o esquentador, 78,6 %, seguido das caldeiras, 11,9 

% e depois os termoacumuladores, 11,2 %. Contudo, no que diz respeito às caldeiras, nesta 

percentagem, estão incluídas as que fazem também aquecimento central. Como existem mais 

equipamentos que alojamentos, a soma das percentagens referidas é ligeiramente superior a 

100 %. Isto porque, este rácio é obtido tendo em conta o n.º de alojamentos com água quente 

e n.º total do parque de equipamentos, e existem alojamentos que possuem mais que um 

equipamento de produção de AQS. 

Relativamente à capacidade/produção, em média, o esquentador mais usado é o de 14 l/min. 

As caldeiras, quando de acumulação, a capacidade média é de 104 l e no caso do 

termoacumulador é de 73 l. 

Com uma taxa muito baixa, apenas 1,8 % dos alojamentos utilizam sistemas solares térmicos 

e cuja capacidade média de acumulação é de 238 l.  

A Tabela 2.2 apresenta exemplos de equipamentos domésticos típicos no nosso país, para 

produção de água quente para aquecimento e fins sanitários. 
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Tabela 2.2-Exemplos de equipamentos para AQS e aquecimento ambiente. 

 
Termoacumulador 

elétrico 
Termoacumulador a gás Esquentador ventilado 

Caldeira mista a gás de 

condensação 

 

  

  

Marca VIDEIRATERM FLECK VULCANO ARISTON 

Modelo 80L AGM 100 WTD 14 ALTEAS ONE 

Serviço AQS AQS AQS AQS e Aquecimento 

Tipo de produção AQS Acumulação Acumulação Instantânea Instantânea 

Capacidade 80 l 100 l 14 l/min 15,4 l/min 

Tipo de energia Eletricidade GN/GPL GN/GPL GN/GPL 

Potência [kW] 2 5,2 23,6 24 

Câmara de combustão Não aplicável Aberta Aberta Fechada 

Tipo de tiragem Não aplicável Natural Forçada Forçada 

 

 
Caldeira mista a gasóleo 

estanque 
Caldeira a pellet Fogão de sala a lenha Fogão de cozinha a lenha 

 

 
 

 
 

Marca BAXI ECOFOREST HÉRGON ALBICALOR 

Modelo LIDIA Confort Plus COMPACT H-02/22 Domosky S30 

Serviço AQS e Aquecimento Aquecimento Aquecimento Aquecimento 

Tipo de produção AQS  Acumulação Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Capacidade 120 l Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Tipo de energia Gasóleo Pellet Lenha Lenha 

Potência [kW] 20 12 18 32 

Câmara de combustão Aberta Aberta Aberta Aberta 

Tipo de Tiragem Natural Natural Natural Natural 
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2.3 Bombas de Calor-Sistemas 

Curiosamente, no estudo referenciado (2), não aparecem sistemas de aquecimento do tipo 

bomba de calor. Contudo, certamente em 2010 já eram usados este tipo equipamentos para a 

produção de AQS. Pois, há já alguns anos que estão no mercado este tipo de produtos, como 

tal é porque existem instalados nas habitações portuguesas. Provavelmente, na altura do 

estudo indicado, ainda não tinha expressão suficiente.   

Utilizam-se bombas de calor para o aquecimento de água há bastante tempo, inclusivamente, 

recorrendo a diversas formas de captação de energia para fornecer à água. O preço desta 

tecnologia sempre foi um obstáculo à proliferação destes sistemas. No entanto, no nosso país, 

há cerca de uma década que se tem assistido a uma utilização mais frequente deste tipo de 

equipamentos, nomeadamente, sistemas que usam o ar como fonte de energia. 

Os sistemas de bomba de calor recorrem também à eletricidade para o seu funcionamento. No 

entanto, devido às vicissitudes do princípio de funcionamento, pode ser mais vantajoso a 

utilização de uma bomba de calor, em detrimento do uso direto de energia elétrica para o 

aquecimento de água. De uma forma genérica, a bomba de calor é um equipamento que 

transfere calor entre uma fonte fria e uma fonte quente. Dependendo do objetivo, arrefecer ou 

aquecer, basta apenas inverter o sentido de circulação da energia. 

Relativamente à fonte energia, pode-se classificar os sistemas em três principais categorias: 

o Água-Neste caso, a energia é retirada da água, de um reservatório superficial ou no 

subsolo, através de furos, por exemplo. Estes sistemas beneficiam do facto de a água 

ser um bom elemento transportador de energia. 

o Solo-Este tipo de sistemas aquece a água com a energia do solo. O ponto forte desta 

aplicação é o facto de aproveitar a elevada estabilidade da temperatura dos solos. 

o Ar-Este tipo de sistemas retira energia do ar envolvente ao equipamento, exterior ou 

interior dependendo onde o equipamento está instalado, transferindo-o para a água que 

se pretende aquecer. Estes sistemas são os mais simples, contudo, a sua performance 

ou aplicabilidade pode variar significativamente em função da temperatura do ar 

ambiente. 

Assim, e tendo em conta a fonte de calor, pode-se ter bombas de calor do tipo geotérmicas ou 

aerotérmicas. As primeiras usam como fonte calor o solo ou a água, enquanto que as segundas 

usam o ar. 

 

2.4 Bombas de Calor Geotérmicas 

As bombas de calor geotérmicas apresentam como principal vantagem o facto de aproveitar a 

estabilidade de temperatura da fonte, o solo ou reservatório de água. Por isso, por vezes são a 

melhor alternativa para zonas onde existem climas severos. Estes equipamentos, no inverno, 

retiram calor da fonte, para aquecimento de águas, ambiente, entre outros, e de verão invertem 

o ciclo, retiram calor do ambiente que se pretende arrefecer, injetando-o na fonte. 

Normalmente, o fluido que é enviado à zona de captação é uma solução de água glicolada, 

fazendo a permuta de calor com o fluido frigorigéneo na bomba de calor. 

Em relação ao tipo de captação, pode-se encontrar os seguintes sistemas: 

o Sistemas do tipo circuito fechado (“cloosed loop”) 

o Sistemas do tipo circuito aberto (“open loop”) 
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Os sistemas “closed loop” apresentam as variantes de instalação horizontal, vertical ou 

freática. A instalação horizontal necessita de uma área significativa para a sua instalação, 

aspeto que em algumas circunstâncias pode ser uma limitação. Contudo, é o sistema cujo 

custo de instalação é mais acessível, sendo a aplicação mais viável na construção de novas 

moradias, onde a tubagem é enterrada a cerca de 1,2 a 1,5 metros de profundidade. Neste tipo 

de sistemas, existem também no mercado sistemas de expansão direta, isto é, em vez de fazer 

circular água glicolada, é o fluido frigorigéneo que circula na tubagem enterrada. Dessa 

forma, aumenta a eficiência da permuta, aumentando também a eficiência do sistema. A 

variante de instalação vertical é indicada para sistemas de maior dimensão e onde não existe 

área plana suficiente. A profundidades superiores a 20 metros, o solo apresenta uma 

temperatura constante de 10 °C, o que é excelente para o funcionamento deste tipo de 

equipamentos. Neste tipo de configuração, são executados furos com uma profundidade entre 

os 30 e 120 metros. Os sistemas “closed loop” incluem ainda os sistemas de captação em 

reservatórios de água em lagos, lençóis freáticos, entre outros. Nestes casos tem que existir 

uma quantidade de água suficiente para que o sistema funcione.  

Nos sistemas tipo “open loop” existem no mínimo dois poços de água, um para extração de 

energia e outro para devolução. A água é extraída de um dos poços, sendo-lhe retirada 

energia, de seguida é enviada para outro poço com menos energia. A distância entre poços 

tem que permitir a criação de um gradiente energético. É um sistema mais complexo, mas 

mais eficiente, podendo inclusivamente em determinadas condições, proporcionar 

arrefecimento passivo, sem recurso à bomba de calor. Uma das desvantagens deste sistema 

está relacionada com a qualidade da água pois não deve ser agressiva para os materiais 

utilizados e deve ser isenta de impurezas que possam danificar os equipamentos. 

A Figura 2.4 ilustra os diferentes sistemas de bomba de calor aplicados na geotermia. Este 

tipo de sistemas apresenta um elevado investimento inicial para a sua instalação, devido ao 

preço dos próprios equipamentos e mesmo até de todas as obras que são necessárias executar, 

escavações, entre outros. Por isso, ainda não são muito usados, muito menos para a produção 

exclusiva de AQS.  

Para que este tipo de sistemas seja interessante do ponto de vista económico, o mais comum é 

encontrar sistemas completos, isto é, sistemas integrados que incluam aquecimento e 

arrefecimento ambiente, produção de AQS e até mesmo aquecimento de piscinas. É ainda 

possível fazer a sua integração com outros sistemas, nomeadamente solar térmico. 

 

2.5 Bombas de Calor Aerotérmicas 

2.5.1 Bombas de Calor tipo “Split” 

A eficiência de uma bomba de calor, está diretamente relacionada com a temperatura das 

fontes com as quais fazem trocas de calor, bem como a estabilidade de temperatura destas. As 

bombas de calor são mais competitivas em relação aos equipamentos tradicionais, em 

aplicações de uso intensivo, caso contrário, o retorno de investimento é demasiado longo. Por 

outro lado, considerando que o nosso clima é ameno, a questão da eficiência das bombas de 

calor não é tão premente. Além disso, o custo de instalação, o preço dos equipamentos e o 

poder de compra das famílias portuguesas, fazem com que se opte muitas das vezes, por 

bombas de calor aerotérmicas no setor doméstico. 
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 Figura 2.4-Tipo de sistemas de captação de energia geotérmica, fonte U.S. Department of Energy, Office of 

Energy and Efficiency and Renewable Energy. 

 

As bombas de calor do tipo “split” caraterizam-se por terem os permutadores de calor, 

condensador e evaporador separados, isto é, instalados em equipamentos diferentes, sendo 

interligados por tubagens onde circula o fluido frigorigéneo.  

Os componentes do circuito frigorífico estão divididos entre a unidade exterior, instalada 

normalmente no exterior do edifício, e a unidade interior, instalada dentro do espaço para 

onde se transfere ou retira energia.  

Neste tipo de equipamentos, as fontes de calor trocam energia diretamente com fluido 

frigorigéneo tornando o equipamento mais eficiente. Existem diversas variantes deste tipo de 

equipamentos, em função do tipo de serviço a que se destinam, bem como de aspetos 

relacionados com a sua construção. Os equipamentos mais comuns integram na unidade 

exterior a maioria dos componentes do circuito frigorífico, compressor, permutador de calor 

(condensador/evaporador), dispositivo de expansão, entre outros. Na unidade interior, está um 

ou mais permutadores onde se faz a transferência de energia entre o fluido frigorigéneo e a 

água que se pretende aquecer.  
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Existem sistemas deste tipo mais complexos, nomeadamente, os que fazem aquecimento e 

arrefecimento ambiente e produção de AQS, podendo inclusivamente ter mais que um circuito 

frigorífico. 

Uma das variantes destes sistemas são os designados sistemas solares termodinâmicos. Neste 

tipo de equipamentos, a maioria dos componentes do sistema frigorífico está na unidade 

interior e no exterior são instalados apenas os painéis evaporadores.  

Normalmente, nestes sistemas também é possível a sua interligação com outras fontes de 

energia, por exemplo, energia solar térmica. Desta forma, e até mesmo recorrendo à mesma 

fonte de energia que a bomba de calor, a eletricidade, mas usando resistências elétricas, é 

possível otimizar o rendimento da bomba de calor. A Figura 2.5 ilustra o exemplo de uma 

bomba de calor tipo “split” e as suas potencialidades. O equipamento ilustrado fornece uma 

solução integrada de produção de AQS, aquecimento por radiador, piso radiante e 

ventiloconvector, estando ainda integrado com um sistema solar térmico. 

 

 
Figura 2.5-Bomba de calor tipo “split”, adaptado de DAIKIN. 

Quando são exigidas temperaturas na ordem dos 80 °C, normalmente, usam-se sistemas em 

cascata, isto é, dois circuitos frigoríficos que funcionam com fluidos frigorigéneos diferentes. 

O primeiro circuito funciona entre a unidade exterior e a unidade interior e o segundo circuito 

funciona apenas na unidade interior. 
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2.5.2 Bombas de Calor tipo Monobloco 

Este tipo de equipamentos é o mais usado quando o objetivo é apenas a produção de AQS e 

normalmente, é o escolhido para o setor residencial doméstico. São estes que, tendo em conta 

a tipologia de instalação, preço, entre outros, serão a principal alternativa aos sistemas 

convencionais de produção de AQS. Os fabricantes destes equipamentos indicam valores de 

COP entre os 2,5 e 3 comparativamente com um termoacumulador tradicional e reclamam 

poupanças até 75 %. 

Estes equipamentos caraterizam-se desta forma, porque os componentes do 

equipamento/circuito frigorífico estão todos dentro do mesmo “bloco”. Pode parecer um 

contrassenso, pois como se sabe, numa bomba de calor, os permutadores que trocam calor 

com as fontes devem estar separados. Mas, na realidade, apesar de estarem instalados no 

mesmo equipamento, construtivamente, os permutadores de calor estão fisicamente 

separados. A Figura 2.6 ilustra um exemplo de instalação de uma bomba de calor monobloco. 

Neste caso, trata-se de um equipamento que retira a energia do ar do local onde está instalado 

e conduz o ar com menos energia e frio, até ao exterior. Na Figura 2.7, pode observar-se o 

princípio de funcionamento de uma bomba de calor do tipo monobloco, bem como os 

principais componentes da mesma. Nessa mesma imagem, vê-se a localização do condensador 

que envolve o depósito de água, localizado o mais possível numa zona inferior do depósito, 

permitindo assim uma melhor estratificação da água. Também é possível verificar que o 

equipamento dispõe de uma resistência elétrica. A resistência pode ter várias funções, 

continuar a elevar a temperatura da água quando a bomba de calor já não tem capacidade de o 

fazer, ou a eficiência desta desce consideravelmente. Pode ser apenas um sistema de recurso, 

se por algum motivo a bomba de calor não funcionar, o equipamento pode ser utilizado como 

um simples termoacumulador. Ou então, elevar a temperatura da água, a um nível que permita 

a conveniente proteção contra a legionella por via da desinfeção térmica.  

 

 
Figura 2.6-Bomba de calor do tipo monobloco para AQS, fonte ARISTON. 
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Figura 2.7-Constituição genérica de uma bomba de calor monobloco, adaptado de STIEBEL ELTRON. 

 

Como o objetivo deste equipamento é o aquecimento de águas sanitárias, o calor necessário 

para o fazer, ou é retirado do espaço onde o equipamento está instalado, na cozinha por 

exemplo, ou então é retirado do ambiente exterior da habitação. Nesse caso, é necessário a 

construção de uma rede de condutas para captar ar no exterior, retirar-lhe energia e devolvê-lo 

novamente.  

Esta condicionante construtiva, tanto pode ser uma vantagem como uma desvantagem, isto é, 

dependendo do clima, no verão até pode ser interessante, pois ao mesmo tempo que se aquece 

água, consegue-se arrefecer pelo menos o espaço onde o equipamento está instalado. No 

entanto, no inverno, o funcionamento da bomba de calor pode tornar o espaço desconfortável. 

Caso isso aconteça, é necessário a instalação de condutas para conduzir o ar frio para o 

exterior do espaço. Existem inclusivamente variantes destes equipamentos que estão 

preparados para fazer também a ventilação da habitação, ou seja, através de uma rede de 

condutas, é retirado ar dos diferentes espaços da habitação conduzindo-o à bomba de calor, 

esta retira-lhe energia para produção de AQS e encaminha o ar frio para o exterior.  

Outra condicionante destes equipamentos está relacionada com as temperaturas das fontes 

entre as quais há troca de calor, isto é, caso a temperatura da fonte fria seja muito baixa, o 

rendimento desce significativamente, ao mesmo tempo o equipamento pode até não operar 

pois o evaporador está constantemente congelado. 
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Por outro lado, caso seja exigido ao equipamento uma temperatura de produção de AQS 

acima dos 55 °C, o rendimento da bomba de calor desce significativamente. Aliás, alguns 

destes equipamentos, estando a funcionar no modo “ECO”, estão limitados a uma temperatura 

de 53 °C. Caso seja necessário disponibilizar água a temperaturas superiores, os equipamentos 

estão equipados com uma resistência elétrica, para complementar a bomba de calor. 

Efetivamente, em função das condições de funcionamento, o COP pode reduzir 

significativamente, ao ponto de ser preferível aquecer água com uma resistência elétrica. Já 

existem equipamentos no mercado cuja gestão eletrónica permite ao equipamento funcionar 

no modo bomba de calor, resistência elétrica ou ambos tendo em vista a maximização do 

rendimento do equipamento.  

Apesar de ser relativamente fácil a interligação com um sistema solar térmico, este tipo de 

aplicação não será, em princípio, muito interessante do ponto de vista económico. Neste caso, 

há que acrescentar um custo extra a um sistema que já é mais caro que um sistema tradicional. 

Por outro lado, a maior contribuição do sistema solar térmico é nos meses com mais radiação 

solar, precisamente a altura em que a bomba de calor também é mais eficiente.  

A maioria destes equipamentos inclui sistemas eletrónicos de controlo avançados, que 

permitem por exemplo, a sua utilização apenas nas horas cujas tarifas de energia são mais 

económicas, ou até mesmo também a sua interligação com sistemas fotovoltaicos.  

Não muito frequentes atualmente no nosso mercado para efeitos só de AQS, mas também 

consideradas bombas de calor monobloco, são os equipamentos que integram todos os 

componentes do circuito frigorífico, num equipamento que fica instalado no exterior do 

edifício. A Figura 2.8 apresenta o princípio de funcionamento deste tipo de equipamentos. 

Neste caso, para fora deste equipamento apenas saem tubagens hidráulicas que transportam 

água ou um outro fluido térmico, o fluido frigorigéneo fica confinado no equipamento, que 

neste caso, está fora do edifício. 

Esta caraterística pode ser bastante interessante pois permite o uso de fluidos frigorigéneos 

inflamáveis, muito menos nocivos para o ambiente, em quantidades superiores às permitidas 

em espaços fechados. 

 

 
Figura 2.8- Princípio de funcionamento de uma bomba de calor monobloco com instalação no exterior do 

edifício, fonte ROTEX. 
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Apesar de os equipamentos tradicionais ainda serem os mais usados no nosso país, prevê-se 

que o uso de bombas de calor cresça cada vez mais. A julgar pelas ofertas comerciais das 

principais marcas e mesmo até pelos indicadores fornecidos pela European Heat Pump 

Association (EHPA), este é um mercado em franca expansão. De acordo com a EHPA, em 

2016, na europa (21 países onde se inclui Portugal) foram vendidas cerca de 1 milhão de 

bombas de calor que permitiram evitar a emissão de 2,6 Mt CO2 (3) (4). Claro está que, 

associados aos benefícios ambientais, estão também os inerentes benefícios energéticos, 

nomeadamente a poupança.  

Na Tabela 2.3, estão alguns exemplos representativos de equipamentos típicos do tipo bomba 

de calor, usados no setor doméstico para AQS e aquecimento e arrefecimento ambiente. 

 

Tabela 2.3-Exemplos de equipamentos do tipo bomba de calor para AQS, aquecimento e arrefecimento. 

 
Bomba de calor 

geotérmica 

Bomba de calor 

aerotérmica/split 

Bomba de calor 

aerotérmica/monobloco 

(interior) 

Bomba de calor 

aerotérmica/monobloco 

(exterior) 

 

 

 

 

 

Marca ECOFOREST DAIKIN ARISTON MITSUBISHI/VIDEIRA 

Modelo EcoGEO C2-3-12 

EHVX16S18CB3V 

ERLQ011CV3 

EKHWS150B3V3 

NUOS 80 EVO 
PUHZ-HW112YHA 

EASYDAN E200 

Serviço AQS e Aquecimento 
AQS, aquecimento e 

arrefecimento 
AQS 

AQS, aquecimento e 

arrefecimento 

Tipo de produção 
AQS 

Acumulação Acumulação Acumulação Acumulação 

Capacidade 165 l 150 l 80 l 200 l 

Fonte de energia Híbrida-geotérmica /ar Ar Ar Ar 

Potência [kW] 141,3 11,22,3 0,854 11,22 

COP 4,61,3 4,382,3 2,73 4,24 

Fluído frigorigéneo/[kg] R-410A/1,35 R-410A/3,4 R-134a/0,5 R-410A/4 

1 De acordo com EN 14511 nas condições B0W35 

2 De acordo com a norma EN 14511 nas condições A7W35 

3 Em modo de aquecimento 

4 Potência térmica média da BC, ar a 20 °C 

3 Dados relativos a uma temperatura de aquecimento de 55 °C, temperatura da água fria de 10 °C e ar a 7 °C de acordo com a norma EN 
16147 
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2.6 Enquadramento legislativo/normativo 

Hoje em dia, existe bastante legislação e normalização relacionada com os equipamentos de 

produção de água quente para aquecimento e fins sanitários. Com diferentes vertentes, desde 

segurança, eficiência energética, entre outros, estes documentos contribuem para que o 

mercado disponibilize melhores equipamentos. Uma das grandes dificuldades dos 

consumidores/instaladores é a análise das caraterísticas/performance destes equipamentos. 

Contudo, atualmente, este tipo de informação prestada pelos fabricantes está mais 

padronizada, permitindo que os utilizadores/instaladores possam fazer uma escolha 

fundamentada.  

Os seguintes extratos são retirados da principal legislação nacional relacionada com os 

edifícios, Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto e com implicação nos sistemas de 

produção de AQS. 

o «Energias renováveis», a energia de fontes não fósseis renováveis, designadamente 

eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e oceânica, hídrica, de biomassa e 

de biogás. 

o Artigo 27.° - A instalação de sistemas solares térmicos para aquecimento de água 

sanitária nos edifícios novos é obrigatória sempre que haja exposição solar 

adequada…Em alternativa à utilização de sistemas solares térmicos prevista no 

número anterior, podem ser considerados outros sistemas de aproveitamento de 

energias renováveis que visem assegurar, numa base anual, a obtenção de energia 

equivalente ao sistema solar térmico. 

o Artigo 35.° - Os sistemas técnicos dos edifícios abrangidos pelo presente capítulo 

devem ser avaliados e sujeitos a requisitos, tendo em vista promover a eficiência e a 

utilização racional de energia, incidindo, para esse efeito, nas componentes de 

climatização e de preparação de água quente sanitária. 

A legislação/normalização é extensa, no entanto, são apresentados os principais regulamentos 

e normas nacionais e europeus relacionados com a produção de AQS e respetivos 

equipamentos. 

o Decreto-Lei n.º 118/2013 - Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, 

o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços e 

transpõe a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 

maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

o Despacho n.º 3777/2017 - Quantificação da contribuição da energia renovável obtida a 

partir de bombas de calor para a determinação das necessidades nominais anuais de 

energia útil para aquecimento e arrefecimento ambiente, as necessidades nominais de 

energia útil para a produção de águas quentes sanitárias (AQS) e as necessidades 

nominais anuais globais de energia primária. 

o Despacho n.º 14985/2015 - Procede à publicação da metodologia a usar para 

determinar os valores (Qusable) e do Seasonal Performance Factor (SPF) utilizados na 

metodologia de cálculo da contribuição da energia renovável obtida a partir de bombas 

de calor. 

o Regulamento Delegado (UE) N.° 812/2013-Complementa a Diretiva 2010/30/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética dos 

aquecedores de água, reservatórios de água quente e sistemas mistos de aquecedor de 

água e dispositivo solar.  
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o Regulamento (UE) N.° 813/2013-Execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica 

aplicáveis aos aquecedores de ambiente e aquecedores combinados. 

o Regulamento (UE) N.° 814/2013-Execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica 

aplicáveis aos aquecedores de água e reservatórios de água quente. 

o Diretiva 2010/30/EU-Indicação do consumo de energia e de outros recursos por parte 

dos produtos relacionados com a energia, por meio de rotulagem e outras indicações 

uniformes relativas aos produtos. 

o Diretiva 2009/125/CE-Criação de um quadro para definir os requisitos de conceção 

ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia. 

o EN 14511-1 de 2013-Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with 

electrically driven compressors for space heating and cooling Part 1: Terms, 

definitions and classification. 

o CEN/TR 15316-Sistemas de aquecimento e sistemas de arrefecimento por água em 

edifícios. (série de normas). 

o NP EN 13203-1 de 2016-Aparelhos domésticos que produzem água quente sanitária e 

que utilizam combustíveis gasosos; Parte 1: Avaliação do desempenho em 

escoamentos de água quente. 

o NP EN 50440 de 2017-Eficiência de termoacumuladores e métodos de ensaio 

associados. 

o NP EN 16147 de 2017-Bombas de calor com compressores acionados por motor 

elétrico; ensaios, desempenho nominal e requisitos para a marcação de unidades de 

produção de águas quentes sanitárias. 

o NP EN 15316 de 2017-Sistemas de aquecimento e sistemas de arrefecimento por água 

em edifícios (série de normas). 
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3 Considerações Termodinâmicas 

3.1 Ciclo de Carnot invertido 

O ciclo termodinâmico de Carnot é o mais eficiente a operar entre duas fontes e pode ser 

invertido. Esta caraterística, inversão do ciclo, é a base do funcionamento de um ciclo 

frigorífico, obedece à segunda lei da termodinâmica, que interpretada segundo o enunciado de 

Clausius, diz o seguinte: 

“É impossível construir um dispositivo que opere segundo um ciclo e que o seu efeito 

seja apenas transferir energia de um corpo a baixa temperatura para outro corpo a uma 

temperatura superior” 

Ou seja, na prática, este enunciado justifica o funcionamento das máquinas frigoríficas como 

por exemplo, um simples frigorífico. Isto é, para transferir energia de uma fonte fria para uma 

fonte quente, é necessário fornecer energia, e num ciclo de compressão de vapor, a energia 

para que isso aconteça é fornecida ao compressor. A Figura 3.1 representa a aplicação da 

segunda lei da termodinâmica a uma máquina térmica, que na situação (a) denomina-se 

máquina frigorífica, o objetivo é arrefecer, e na situação (b) bomba de calor, o objetivo é 

aquecer. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.1- Máquina Frigorífica (a) e bomba de calor (b), fonte Thermodynamics An Engineering Approach 

Yunus A. Cengel, Michael A. Boles – fifth edition. 
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O princípio de funcionamento de uma máquina frigorífica e de uma bomba de calor é 

exatamente o mesmo, no entanto, o propósito é diferente. Num frigorífico, o objetivo é manter 

o seu interior frio, retirando-lhe energia e descarregando-a numa fonte mais quente, neste caso 

o ambiente que rodeia o frigorífico. Numa bomba de calor para aquecimento de água, o 

objetivo é aquecer água, então a energia é retirada de uma fonte fria (ar ambiente) e 

descarregada numa fonte quente (água). Para expressar o desempenho deste tipo de máquinas, 

é utilizado o Coeficiente of Performance (COP) que em termos gerais é definido de acordo 

com a equação (3.1): 

 

     
            

                 
 (3.1) 

 

Aplicando a equação (3.1) a uma máquina frigorífica ou a uma bomba de calor obtém-se 

respetivamente as equações (3.2) e (3.3): 

 

      
 

 

       

 (3.2) 

 

       
 

 

       

 (3.3) 

 

Onde: 
COPR, é o COP do equipamento no ciclo de arrefecimento; 
COPBC, é o COP do equipamento no ciclo de aquecimento; 
QL, é o calor removido da fonte fria em kJ; 
QH, é o calor transferido para a fonte quente em kJ; 
Wnet,in, é a energia necessária para a transferir o calor entre as fontes em kJ. 

Aplicando o princípio da conservação da energia a uma máquina que opera ciclicamente, 

obtém-se a equação (3.4): 

 

            
  

 
 (3.4) 

 

Rearranjando as equações (3.2) e (3.3) obtém-se as equações (3.5) e (3.6): 

 

 
     

 
 

 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

  

 
(3.5) 

 

 
      

 
 

 
 
  

 

 
 

  
 

 

 
 

 
(3.6) 
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Combinando as equações (3.5) e (3.6) obtém-se a equação (3.7): 

 

              (3.7) 

 

Atendendo a que o ciclo reversível de Carnot é constituído por absorção e libertação de calor 

a temperatura constante, que o fluido é comprimido e expandido isentropicamente, Figura 3.2, 

pode-se definir o COP para máquinas frigoríficas e bombas de calor ideais de acordo com as 

equações (3.8) e (3.9):  

 

 
            

 

  

  
  

 
(3.8) 

 

 
             

 

  
  

  

 
(3.9) 

 

Onde: 
TH, é a temperatura da fonte quente em K; 
TL, é a temperatura da fonte fria em K. 

Na prática, não é possível a implementação deste ciclo ideal numa máquina frigorífica ou 

bomba de calor. Por isso, para as mesmas temperaturas das fontes, pode ser interessante saber 

num ciclo o quanto ele se aproxima de um ciclo ideal. Para isso, é preciso calcular o 

rendimento da máquina frigorífica ou rendimento da bomba de calor através das equações 

(3.10) e (3.11): 

 

 

 
 
        

 
    

           

 (3.10) 

 

             
     

            
 (3.11) 

 

Onde: 
ηR,Carnot, é o rendimento da máquina frigorífica em relação ao ciclo reversível de Carnot; 
ηBC,Carnot, é o rendimento de uma bomba de calor em relação ao ciclo reversível de Carnot; 
COPR,Carnot, é o COP do equipamento no ciclo de arrefecimento operando num ciclo reversível 
de Carnot; 
COPBC,Carnot, é o COP do equipamento no ciclo de aquecimento operando num ciclo reversível 
de Carnot. 
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Figura 3.2- Ciclo reversível de Carnot, fonte Thermodynamics An Engineering Approach Yunus A. Cengel, 

Michael A. Boles – fifth edition. 

 

3.2 Ciclo de compressão de vapor ideal 

Não sendo possível a implementação do ciclo reversível de Carnot, é possível chegar ao ciclo 

de compressão ideal, utilizando um fluido de trabalho que condense/vaporize e substituindo a 

turbina por um dispositivo de expansão. Assim, teremos um ciclo de compressão de vapor que 

será constituído pelas seguintes transformações: 

o Compressão isentrópica 

o Libertação de calor a pressão constante num condensador 

o Expansão isentálpica. 

o Absorção de calor a pressão constante num evaporador  

Na Figura 3.3 estão duas das representações mais frequentes de um ciclo ideal de compressão 

de vapor, diagrama T-s (a) e diagrama P-h (b), também conhecido como diagrama de Mollier. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3.3- Ciclo ideal de compressão de vapor, (a) diagrama T-s, (b) diagrama P-h, fonte Thermodynamics 

An Engineering Approach Yunus A. Cengel, Michael A. Boles – fifth edition. 
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Tendo em conta que não se realiza trabalho no condensador nem no evaporador, considerando 

a compressão adiabática então as equações (3.2) e (3.3) assumem a seguinte a forma: 

 

      
 
 

       

 
     

     
 (3.12) 

 

       
 
 

       

 
     

     
 (3.13) 

 

Onde: 
h1, entalpia específica à saída do evaporador/entrada do compressor em kJ/kg; 
h2, entalpia específica à saída compressor/entrada do condensador em kJ/kg; 

h3, entalpia específica à saída do condensador/entrada do dispositivo de expansão em kJ/kg; 
h4, entalpia específica à saída do dispositivo de expansão/entrada do evaporador em kJ/kg. 

 

3.3 Ciclo de compressão de vapor real 

Devido a determinados aspetos, irreversibilidade dos processos, perdas de carga no 

condensador e evaporador, compressão não isentrópica, subarrefecimento e sobreaquecimento 

do fluido, entre outros, o ciclo real pode diferir bastante do ciclo ideal. 

Um dos fatores que pode influenciar significativamente o COP do equipamento, é o facto de a 

compressão não ser isentrópica. O desvio entre a compressão ideal isentrópica e real é 

relacionado pela equação (3.14): 

 

  
      

 
       

        

 
       

     
 (3.14) 

 

Onde: 
wreal,in, é o trabalho de compressão real específico em kJ/kg; 
h2,s, é a entalpia específica à saída do compressor/entrada do condensador, considerando a 
compressão isentrópica em kJ/kg. 

Na Figura 3.4 estão sobrepostos o ciclo ideal e real podendo-se observar as divergências entre 

ambos. O subarrefecimento e sobreaquecimento aparecem num ciclo frigorífico, porque, por 

um lado é impossível garantir o início das transformações exatamente nos pontos indicados 

no ciclo ideal, e por outro lado são provocados propositadamente. Estes desvios, medem-se 

em Kelvin, e no caso do subarrefecimento, é a diferença entre a temperatura de condensação e 

a temperatura à entrada do dispositivo de expansão (pode-se medir em outros pontos do 

circuito de alta pressão). Garantindo subarrefecimento do fluido à entrada do dispositivo de 

expansão, garante-se que está 100 % no estado líquido e aumenta a eficiência do ciclo. O 

sobreaquecimento (total) é a diferença entre a temperatura à entrada do compressor e a 

temperatura de evaporação. A existência de sobreaquecimento garante que o fluido está 100 

% no estado gasoso à entrada do compressor, e não há aspiração de líquido. 
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Figura 3.4-Ciclo ideal vs ciclo real. 

As considerações deste capítulo são importantes para o tratamento de dados/cálculos relativos 

aos ensaios realizados ao equipamento. 
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4 Fluidos Frigorigéneos 

4.1 Impacto Ambiental e Segurança 

O ciclo de refrigeração de compressão de vapor, utilizado na maioria dos sistemas de 

refrigeração, é possível, devido às caraterísticas específicas dos fluidos frigorigéneos. Este 

ciclo, recorre a esses fluidos de trabalho para transportar a energia entre fontes térmicas. 

Contudo, a maioria desses fluidos, que são obtidos artificialmente pelo homem, podem 

provocar grandes danos ambientais. 

Os clorofluorcarbonetos (CFC), são um grupo fluidos frigorigéneos que eram comummente 

usados em larga escala na refrigeração. Tudo decorria normalmente na indústria da 

refrigeração e afins, até que, em finais da década de 70 verificou-se que os CFC provocavam 

a destruição do ozono. Mais tarde, descobre-se o que se viria a designar como “buraco do 

ozono”, sendo que, estes fluidos eram responsáveis em larga medida por este fenómeno. Na 

prática, o que se verificou, (embora seja um fenómeno com características sazonais) é que na 

região da Antártica a camada de ozono estava mais “pobre”. O ozono estratosférico, 

desempenha um papel importante na proteção dos seres vivos contra a radiação ultravioleta. 

Verificou-se também, que este tipo de substâncias, que não eram (são) apenas substâncias 

utilizadas na indústria de refrigeração, quando libertadas no ambiente, tem um longo período 

de vida na atmosfera. Ou seja, quando libertadas na atmosfera, podem continuar a provocar 

estragos durante muitos anos.  

No final da década de 70, começa-se a implementar planos de ação tendo em vista a proteção 

da camada de ozono. No entanto, foi em 1985 que se deram os primeiros passos através da 

convenção de Viena para a proteção da camada de ozono, e que culminou na ratificação em 

1987 do protocolo de Montreal por 197 países. Desde então, houve 5 emendas ao protocolo, a 

última, emenda de Kigali, deverá ter a sua aplicação plena a partir de janeiro de 2019. 

Na altura, já eram usados também os hidroclorofluorocarbonetos (HCFC) que também 

empobrecem a camada de ozono, mas em muito menor escala. O cloro presente nos CFC e 

HCFC é o responsável pelo empobrecimento da camada de ozono. 

No entanto, o dano causado ao ambiente por estes fluidos, não é apenas pela via da destruição 

da camada de ozono. Isto é, estes fluidos quando libertados para a atmosfera são também 

poderosos agentes causadores do efeito de estufa, por conterem fluor na sua composição.  

Os CFC e HCFC começaram a ser substituídos pelos hidrofluorocarbonetos (HFC), que não 

contém cloro na sua composição, não provocam danos na camada de ozono, mas continuam a 

conter fluor, que contribui para o efeito de estufa. 
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A existência do efeito de estufa é referido pela comunidade científica no século 19, no 

entanto, só muito recentemente, finais da década de 80, é que a comunidade começa a 

preocupar-se seriamente com esta problemática. Este efeito como se sabe, é provocado por 

gases presentes na atmosfera, que impedem que a terra devolva energia para o espaço, 

provocando assim um aumento da temperatura média da terra. O instrumento que na altura foi 

criado para reduzir a emissão de gases de efeito de estufa (GEE), foi o protocolo de Quioto, 

assinado em 1997.  

Na altura, o protocolo identifica a necessidade de redução de emissão de 6 GEE de origem 

antropogénica, onde se incluem os HFC. O objetivo era obter no período de 2008 a 2012, 

níveis de emissões destes gases 5% abaixo dos níveis de 1990 (5). O final da vigência do 

protocolo (2012), foi prolongado até 2020 pela emenda de Doha. 

Concretamente, para controlar/eliminar os danos causados por substâncias que contém fluor, 

nomeadamente os HFC, a União Europeia estabeleceu um quadro normativo nesse sentido. 

Destaca-se nesse âmbito atualmente, o Regulamento (UE) N.º 517/2014, cuja execução 

interna é assegurada pelo é Decreto-Lei n.º 145/2017 de 30 de novembro. Entre outros, um 

dos resultados esperados com esta regulamentação, é a redução em cerca de dois terços das 

emissões de gases fluorados até 2030, em relação ao ano de 2010 (6). Estes regulamentos 

estão muito focados na indústria da Refrigeração e Climatização, pois como se pode verificar 

na Figura 4.1, esta indústria é o principal consumidor de gases fluorados com efeito de estufa 

(F-Gases) na europa. 

 

 
Figura 4.1- Fornecimento de F-gases por área de utilização em 2016 na UE, % em toneladas e % CO2e, fonte 

EEA. 

Os fluidos frigorigéneos, são classificados num determinado grupo de segurança de acordo 

com a norma ISO 817:2014, em função da sua toxicidade e inflamabilidade. Relativamente à 

toxicidade, podem ser da classe A ou B, isto é, baixa toxicidade ou alta toxicidade 

respetivamente. No que diz respeito à inflamabilidade, podem ser da classe 1, 2 ou 3. 
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A classe 1 corresponde aos fluidos frigorigéneos não inflamáveis, classe 2, inflamáveis e 

classe 3, altamente inflamáveis. Existe ainda uma subdivisão da classe 2, isto é, a classe 2L, 

onde se incluem os fluidos inflamáveis, mas com baixa velocidade de propagação de chama. 

Na Tabela 4.1 está resumida a classificação dos fluidos frigorigéneos por grupo de segurança. 

 

Tabela 4.1-Grupos de segurança de fluidos frigorigéneos, fonte ISO 817:2014. 

 

 

Na Tabela 4.2 estão resumidas algumas informações importantes de vários fluidos 

frigorigéneos. Em Portugal, uns já são proibidos, mas ainda podemos encontrar equipamentos 

que os utilizam, outros, ainda se usam mas com horizonte limitado devido ao seu elevado 

GWP, os inflamáveis, estão a ser cada vez mais usados. Por exemplo, praticamente todas as 

marcas de ar condicionado já disponibilizam versões de equipamentos com o R32. Nos 

automóveis, é usado o R1234yf nos novos modelos de acordo com a diretiva MAC. O R600a 

já é usado há muito tempo, e neste momento, por força da regulamentação F-Gases, é a 

alternativa para os frigoríficos e congeladores domésticos. Quanto ao R290, muitos dos 

fabricantes nacionais já estão a usar este fluido em pequenas aplicações comerciais, como por 

exemplo balcões frigoríficos. 

 

Tabela 4.2-Informações práticas de fluidos frigorigéneos, fonte NP EN 378-1:2018. 

Designação comum ODP GWP 
Grupo de 

segurança 
Tipo Observações 

R12 1 10 900 A1 CFC Proibido 

R22 0,055 1810 A1 HCFC Proibido 

R134a 0 1430 A1 HFC Elevado GWP 

R407C 0 1774 A1 HFC Elevado GWP 

R410A 0 2088 A1 HFC Elevado GWP 

R404A 0 3922 A1 HFC Elevado GWP 

R600a 0 3 A3 HC Altamente Inflamável 

R32 0 675 A2L HFC 
 Inflamável (baixa velocidade de propagação da 

chama) 

R290 0 3 A3 HC Altamente Inflamável 

R1234yf 0 4 A2L HFO 
Inflamável (baixa velocidade de propagação da 

chama) 

R744 (CO2) 0 1 A1 Inorgânico Altas pressões de serviço 

R717 (Amoníaco) 0 0 B2L Inorgânico 
Tóxico e inflamável (baixa velocidade de 

propagação da chama) 
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Analisando a Tabela 4.2, verifica-se que os fluidos inflamáveis, apesar de não serem inócuos 

ambientalmente, apresentam valores de GWP muito baixos. Compare-se por exemplo, o GWP 

do R134a com o R600a, e tendo em conta que num passado recente em que todos os 

frigoríficos domésticos estavam equipados com o R134a, veja-se o contributo conseguido 

para a redução do efeito de estufa. O CO2 do ponto de vista ambiental é um bom fluido 

frigorigéneo, contudo, e apesar de atualmente existirem instalações que usam este fluido, as 

limitações tecnológicas, custo, entre outros, fazem com que o seu uso seja ainda muito 

limitado. O amoníaco é um excelente fluido frigorigéneo do ponto de vista termodinâmico e 

ambiental, no entanto, o facto de ser tóxico, é um forte constrangimento ao seu uso.  

 

4.2 Utilização de fluidos frigorigéneos inflamáveis-NP EN 378 

O uso de um determinado fluido frigorigéneo, apesar de importante, não é determinado 

apenas por aspetos de caráter ambiental. Há outros aspetos, termodinâmicos, compatibilidade 

com óleo lubrificante e com materiais, económicos, entre outros, que são preponderantes na 

escolha de um determinado fluido. A inflamabilidade de um fluido frigorigéneo é uma forte 

limitação, pois acima de tudo, os equipamentos não devem colocar em causa a segurança de 

pessoas e bens.  

Contudo, é possível usar fluidos frigorigéneos inflamáveis, com as devidas alterações aos 

equipamentos, escolha dos locais de instalação, quantidade de fluido, que não coloquem em 

causa a segurança. Para o efeito, existe regulamentação, nomeadamente, a norma NP EN 378-

1:2018, que determina os requisitos para o uso em segurança de fluidos frigorigéneos. A 

norma é bastante abrangente, mas a sua aplicação nesta dissertação, centra-se no uso de 

fluidos inflamáveis em espaços do alojamento como, cozinha, despensa, ou similares, que é a 

localização típica do termoacumulador testado. 

A determinação do limite da carga de um fluido, deve ser efetuado pelo método descrito no 

ponto C.1 do Anexo C da norma referida. Note-se desde já, que este procedimento deve ser 

aplicado a todos os fluidos e não apenas aos inflamáveis. O limite da carga de um fluido deve 

ser calculado de acordo com tabela C.1 e C.2 da norma, que se encontram no Anexo A, em 

função da sua toxicidade e/ou inflamabilidade.  

Para um determinado sistema, o método a aplicar é o seguinte: 

a) Determinar a categoria de acesso, a, b ou c de acordo com a tabela 4 da norma e a 

localização I, II, III ou IV de acordo com o ponto 5.3; 

b) Determinar a classe de toxicidade do fluido usado no sistema. O limite de toxicidade, 

será o valor mais alto de ATEL/ODL ou o limite prático, definido na tabela E. 

c) Determinar a carga limite baseada na toxicidade, como sendo o maior valor de: 

1) Limite da carga obtido da tabela C.1; 

2) 20 m
3
 vezes o limite de toxicidade para sistemas de refrigeração selados; 

3) 150 g para sistemas de refrigeração selados que usam fluidos da classe de 

toxicidade A. 

d) Determinar a classe de inflamabilidade do fluido e o valor de LFL de acordo com o 

Anexo E da norma; 
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e) Determinar a carga limite baseada na inflamabilidade, como sendo o maior valor de: 

1) Limite de carga obtido da tabela C.2; 

2) m1 x 1,5 para fluidos da classe 2L usados em sistemas de refrigeração selados; 

3) m1 para fluidos da classe 2 ou 3 usados em sistemas de refrigeração selados; 

4) 150 g para sistemas de refrigeração selados; 

f) O valor limite da carga de fluido, será menor dos valores obtidos nas alíneas c) e e). 

Para a determinação de limite de carga de fluidos da classe 1 a procedimento da 

alínea e) não é aplicável. 

O termoacumulador usado na dissertação, é considerado um sistema selado de acordo com o 

definido na norma NP EN 378-1:2018. Considera-se também que este produto será instalado 

no interior de uma habitação, que corresponde segundo a norma, à categoria de acesso a e a 

uma localização da classe I. A norma define como: 

Categoria de acesso a; 

o Acesso geral. Divisões, partes de edifícios, edifícios: onde estão previstas instalações 

para dormir; 

o …etc. 

Localização de classe I; 

o Classe I-Equipamento mecânico localizado num local ocupado. Se o sistema 

frigorífico ou parte dele contendo fluido frigorigéneo está localizado num local 

ocupado, a não ser que o próprio sistema cumpra os requisitos da classe II. 

Os fluidos testados, R290 e R600a, são ambos da classe de toxicidade A e da classe de 

inflamabilidade 3, isto é, de acordo com a Tabela 4.1, são do grupo do segurança A3. A 

norma também entra em consideração com volume do espaço onde equipamento está 

instalado. Não será definido na dissertação um valor específico do volume de uma cozinha, no 

entanto, considera-se o pior cenário para a instalação do equipamento. Isto é, de acordo com o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), uma cozinha deve ter uma área mínima 

de 6 m
2
, e o pé-direito livre mínimo de um edifício deve ser 2,4 m. Portanto, no pior cenário, 

o equipamento será instalado numa cozinha com 14,4 m
3
.  

A Tabela 4.3, resume o cálculo da carga máxima que pode ser colocada no equipamento, caso 

o equipamento opere com R290 ou R600a. 

Como se pode verificar, mesmo num espaço com menos de 14,4 m
3
, a carga máxima continua 

a ser 152 g e 172 g respetivamente para o R290 e R600a. Por isso, neste caso concreto, acaba 

por ser irrelevante o volume mínimo do espaço onde o equipamento será instalado.  

É importante também referir, que a norma apenas admite o uso de equipamentos selados que 

não sejam para conforto humano, com fluidos da classe de inflamabilidade 3, em espaços de 

categoria de acesso a e localização da classe I (cozinha, por exemplo). 

Existem outros documentos normativos internacionais, nomeadamente, as normas IEC 60335-

2-24, IEC 60335-2-40 e IEC 60335-2-89, que incluem os requisitos relacionados com o 

fabrico de equipamentos que usam fluidos frigorigéneos inflamáveis. Estas normas limitam, a 

carga de gás de pequenos equipamentos domésticos de refrigeração a 150 g.  
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Tabela 4.3-Cálculo da carga permitida para o R290 e R600a. 

Requisitos da norma R290 R600a 

Alínea a)  a e I a e I 

Alínea b) 

ATEL/ODL [kg/m
3
] 0,09 0,011 

Limite prático [kg/m
3
] 0,008 0,059 

Limite de toxicidade 0,09 0,059 

Alínea c) 1)  0,09x14,4=1,3 kg 0,059x14,4=0,8 kg 

Alínea c) 2)  20x0,09=1,8 kg 20x0,059=1,2 kg 

Alínea c) 3)  150 g 150 g 

Limite em função da toxicidade 1,8 kg 1,2 kg 

Alínea d) LFL [kg/m
3
] 0,038 0,043 

Alínea e) 1)  0,2x0,038x14,4=0,11 kg 0,2x0,043x14,4=0,12 kg 

Alínea e) 2)  Só para classe 2L Só para classe 2L 

Alínea e) 3)  4x0,038=0,152 kg 4x0,043=0,172 kg 

Alínea e) 4)  150 g 150 g 

Limite em função da inflamabilidade 152 g 172 g 

   

Alínea f) o menor dos limites calculados em função da 

toxicidade e inflamabilidade 
152 g 172 g 

 

4.3 R134a vs R290 e R600a 

Como já referido anteriormente, o principal objetivo desta dissertação, é verificar o potencial 

de aplicação de fluidos inflamáveis numa bomba de calor para AQS. No entanto, antes da 

realização dos ensaios práticos, serão apresentadas algumas considerações teóricas, 

nomeadamente, sobre a performance esperada, implicações nos principais componentes do 

circuito, entre outras. A análise dos valores apresentados na Tabela 4.4, ajudam a perceber as 

diferenças que podemos encontrar com a utilização dos fluidos em causa. Os valores 

constantes na Tabela 4.4 foram obtidos através de cálculos realizados no EES, cujo algoritmo 

se encontra no Anexo B. 

Uma das principais caraterísticas que é analisada quando se está perante fluidos diferentes, é a 

pressão de saturação. No gráfico da Figura 4.2 estão apresentadas as pressões de saturação 

dos fluidos em análise, e como se pode verificar, o R290 é o que apresenta maior pressão de 

saturação, como tal apresentará maiores pressões de serviço. O gráfico da Figura 4.2 foi 

obtido através do algoritmo do Anexo C. 

 

 
Figura 4.2-Pressões de saturação do R134a, R290 e R600a. 
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Tabela 4.4-Propriedades termodinâmicas e COP do R134a, R290 e R600a. 

 R134a R290 R600a 

Temperatura crítica [°C] 101 97 135 

Temperatura de evaporação [°C] (à pressão atmosférica) -26,1 -42,1 -11,7 

Massa volúmica [kg/m
3
] (a 25 °C) 

líquido 1207,0 492,1 549,2 

vapor 32,4 20,6 9,12 

Volume mássico [dm
3
/kg] (à entrada do capilar, (*)) 0,88 2,16 1,90 

Massa volúmica [kg/m
3
] (à entrada do compressor, (*)) 18,04 12,47 5,27 

Entalpia específica de vaporização [kJ/kg]  193 365 348 

Efeito frigorífico volúmico [kJ/m
3
] (*) 2634 3421 1407 

Trabalho de compressão volúmico [kJ/m
3
] (*) 821 1088 429 

Temperatura à saída do compressor [°C](*) 70,5 69,0 62,3 

Viscosidade [Pa.s] (temperatura de saturação,7 ºC] 

líquido 0,0002430 0,0001193 0,0001836 

vapor 0,0000112 0,0000080 0,0000072 

Condutibilidade térmica [W/(m.K)] (temperatura de 

saturação,7 ºC) 

líquido 0,0916 0,1043 0,0957 

vapor 0,0128 0,0166 0,0151 

COP (*) 

arrefecimento 3,208 3,143 3,284 

aquecimento 4,208 4,143 4,284 

(*)Valores obtidos para um ciclo a operar nas seguintes condições: Tcond=43 °C, Tevap=7 °C, Subarrefecimento, 1 K, Sobreaquecimento 3K, 
ηcomp=0,5, expansão adiabática e sem perdas de carga no circuito frigorífico. 

 

Relativamente à carga de fluido, pode ser feita uma estimativa tendo em conta a massa 

volúmica dos respetivos fluidos. Olhando para os valores de massa volúmica do líquido e do 

vapor, a fase líquida é muito mais preponderante na massa total. Pretendendo carregar no 

mesmo circuito fluidos diferentes, o volume de fluido será o mesmo, mas a massa será 

diferente. Comparativamente com o R134a, e analisando os valores de massa volúmica a 25 

°C da Tabela 4.4, a quantidade de R290 e R600a a carregar em massa será cerca de 40 % e 45 

% inferior respetivamente. 

Analisando o efeito frigorífico volúmico do R290, verifica-se que é cerca de 1,3 vezes 

superior ao do R134a. Já no caso do R600a, este valor desce para cerca de metade. Pode-se 

concluir que, para a mesma potência frigorífica, um sistema com R290 necessitará de um 

compressor mais pequeno, menor cilindrada, mas um sistema com R600a necessitará de um 

compressor de maior cilindrada. Ou seja, para a mesma potência frigorífica e 

comparativamente com o R134a, num equipamento que utilize o R290, o compressor deverá 

ter uma cilindrada cerca de 25 % inferior. Caso utilize o R600a, o compressor deverá ter uma 

cilindrada cerca de 85 % superior. 
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No gráfico apresentado na Figura 4.3, obtido através do algoritmo do Anexo D, pode-se 

observar em função da cilindrada do compressor a potência frigorífica obtida para cada um 

dos fluidos. 

 

 
Figura 4.3-Potência frigorífica para R134a, R290 e R600a em função da cilindrada do compressor. 

O trabalho de compressão volúmico, dá uma indicação da potência do motor de acionamento 

do compressor para o mesmo volume de fluido deslocado (igual cilindrada). Verifica-se que, 

relativamente ao R134a, o R290 exige uma potência de acionamento cerca de 130 % superior, 

já em relação ao R600a, a potência de acionamento é cerca de 50% inferior. No entanto, esta 

análise apenas tem em conta o volume deslocado, que sendo igual, resulta em potências 

frigoríficas diferentes. Por isso, tendo em conta a potência frigorífica, observando o gráfico da 

Figura 4.4, verifica-se que a potência de acionamento do compressor será sensivelmente a 

mesma para os três fluidos. O algoritmo para a obtenção do deste gráfico está no Anexo E. 

 

 
Figura 4.4-Potência de acionamento do compressor para R134a, R290 e R600a. 

Outras caraterísticas importantes que constam da Tabela 4.4, são a viscosidade e a 

condutibilidade térmica. Verifica-se que, quer o R290 quer o R600a, apresentam valores mais 

favoráveis relativamente ao R134a. Isto é, valores mais baixos de viscosidade e mais altos de 

condutibilidade térmica.   
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Todas as caraterísticas referidas até ao momento são importantes, no entanto, o COP é 

altamente valorizado quando se pretende comparar o comportamento entre fluidos 

frigorigéneos. Na Tabela 4.4, são apresentados valores de COP tendo em conta apenas as 

caraterísticas termodinâmicas. Como se pode observar, teoricamente, o R600a, para as 

condições específicas referidas é o que apresenta maior COP, seguindo-se o R134a e depois o 

R290. No entanto, as diferenças são muito ténues, isto é, comparativamente com o R134a, a 

variação é de apenas 2 % inferior no caso do R290 e 2 % superior no caso do R600a.  

Para efetuar uma análise mais objetiva, e tendo em conta que os valores apresentados são 

teóricos, a Tabela 4.5, mostra dados de performance de modelos de compressores que usam 

diferentes fluidos. O equipamento testado usa um compressor do tipo rotativo/pistão, no 

entanto, apenas foi possível encontrar modelos similares para os três fluidos em análise do 

tipo alternativo/pistão, mas cuja performance é similar. 

 

Tabela 4.5-Performance de compressores DANFOSS, para vários fluidos e cilindrada. 

Modelo Fluido Aplicação 
Cilindrada 

[cm
3
] 

Potência 

Frigorífica 

(real) 

[W] 

Potência 

Frigorífica 

(teórica*) 

[W] 

Consumo 

[W] 
COP 

GLY60RAa R134a HMBP 5,98 582 747 246 2,36 

NLY60RAa R290 HMBP 5,98 837 970 325 2,58 

GPY12RAb R134a HMBP 12,10 1198 1511 457 2,62 

HPY12RAb R600a HMBP 12,10 692 807 256 2,70 

*-Valores teóricos obtidos com o mesmo algoritmo do EES do gráfico da Figura 4.3. 

Compressores da marca DANFOSS. Condições de teste dos compressores, ASHRAE HBP, temperatura de 

evaporação 7,2 °C, temperatura de condensação, 54,4 °C, temperatura de sucção, 35,0 °C, temperatura ambiente, 

35 °C e temperatura do líquido, 46 °C. 

 

Os valores de potência frigorífica teórica são superiores, o que é normal no tipo de cálculo 

realizado, no entanto, estão em consonância com os valores reais. Embora fosse possível, com 

cálculos mais elaborados, obter valores mais próximos da realidade, é sempre necessário 

recorrer a testes práticos laboratoriais para a conhecer a performance dos equipamentos. 

Analisando a Tabela 4.5, comparativamente com o R134a e para a mesma cilindrada, o R290 

apresenta uma potência frigorífica superior, cerca de 44 %, valores reais e 30 %, tendo em 

conta os cálculos teóricos. Utilizando a mesma analogia, para comparar o R134a com o 

R600a, verifica-se que a potência frigorífica é inferior, cerca de 42 %, valores reais e 47 % 

tendo em conta os cálculos teóricos. 

A diferença verificada entre a potência frigorífica real e teórica do R134a e do R290, entre 

outros fatores, está relacionada com o COP. Pois o valor real (para estes compressores 

DANFOSS) de COP do R290 é superior ao do R134a, enquanto que, o COP teórico do R290 

é ligeiramente inferior ao do R134a.  

A diferença de performance nos valores reais e teóricos entre o R134a e R290, pode estar 

relacionada com aspetos construtivos dos próprios compressores. Por outro lado, não esquecer 

outro ponto muito importante que também influência a comparação, isto é, os valores teóricos 

e práticos apresentados não são obtidos para as mesmas condições do ciclo frigorífico. 
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Relativamente ao dispositivo de expansão, nomeadamente, o tubo capilar, também existem 

diferenças em função do tipo de fluido utilizado. Tendo em conta que, os três fluidos 

apresentam pressões de funcionamento e propriedades termodinâmicas diferentes, para a 

mesma potência frigorífica resultam capilares com comprimentos diferentes. Recorrendo à 

função interna do EES “Call CapTube1_CL”, cujo algoritmo se encontra no Anexo F foram 

obtidos os resultados apresentados na Tabela 4.6. Para a obtenção destes valores, o EES 

recorre à relação empírica publicada no "ASHRAE 2014 Refrigeration Handbook, Chapter 

11, Capillary Tubes", considerando o escoamento no capilar adiabático. 

 

Tabela 4.6-Comprimento do capilar para R134a, R290 e R600a. 

 R134a R290 R600a 

Lcap [m] 12 28 9 

Pfrig=350 W, dint=1,4 mm, Tcond=43 °C, Tevap=7 °C, Subarrefecimento, 1 K, Sobreaquecimento 3K. 

 

Os valores são válidos para capilares retos, por isso, o comprimento real será menor tendo em 

conta que estes são aplicados em troços enrolados, que dessa forma aumenta a perda de carga. 

No entanto, e tendo em conta que o cumprimento correto é obtido através de testes, estes 

valores podem ser um bom ponto de partida para estimar o comprimento inicial. Isto é, para a 

mesma potência frigorífica, e comparativamente com o R134a, um sistema que utilize o R290 

necessita de um capilar com o dobro do comprimento, caso utilize o R600a o comprimento é 

sensivelmente o mesmo.  

Outro aspeto importante são os permutadores de calor, o evaporador e condensador. Em 

princípio os permutadores de calor não serão muito diferentes, nomeadamente ao nível da 

transferência de calor. No entanto, há vários aspetos a ter em conta, e que determinam que 

deverão ser projetados permutadores de calor diferentes, tendo em conta as caraterísticas do 

fluido utilizado. Nomeadamente, a resistência mecânica, pois existem diferenças 

significativas nas pressões de funcionamento para os diferentes fluidos. Também se verifica 

que nos três casos, as velocidades de escoamento são diferentes. Neste tipo de equipamentos, 

o óleo do compressor circula juntamente com o fluido. Por isso, é importante um correto 

dimensionamento do diâmetro das tubagens, para evitar a acumulação de óleo no circuito e 

garantir que o mesmo retorne ao compressor. 

O R134a, implica o uso de óleo sintético à base de polioléster, já os hidrocarbonetos, são 

compatíveis com óleo mineral e sintéticos à base de polioléster e alquilbenzeno, além disso, 

garantem uma boa miscibilidade com o óleo.  

Além da compatibilidade com o óleo, os fluidos devem ser compatíveis com outros materiais 

presentes num sistema de refrigeração. Os hidrocarbonetos são compatíveis com a maioria 

dos materiais, exceto com alguns tipos de plásticos e borrachas (borracha natural, EPDM, PP, 

PVC, entre outros) mas que normalmente não se encontram nos sistemas de refrigeração. 

Em sistemas com R290 e R600a, para além dos compatíveis com o R134a, é possível o uso de 

uma gama mais ampla de filtros secadores, exceto os de sílica. 

Deve-se ter presente o risco de inflamabilidade quando se usa fluidos como o R290 e R600a, 

que é uma desvantagem quando comparado com o R134a. Na Tabela 4.7 estão indicados os 

valores mínimos de concentração a partir do qual pode existir a inflamação dos respetivos 

fluidos. 
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Os fabricantes de equipamentos, de acordo com a normalização existente, disponibilizam 

equipamentos que salvaguardam o mais possível a segurança de pessoas e bens. 

Nomeadamente, tudo que seja uma possível fonte de ignição, relés de arranque, termostatos, 

ventiladores, entre outros, devem ser encapsulados para evitar que qualquer faísca resultante 

da manobra destes, possa entrar em contato com o fluido. 

 

Tabela 4.7-Inflamabilidade do R134a, R290 e R600a, fonte NP EN 378-1:2018. 

 R134a R290 R600a 

LFL [kg/m
3
] Não inflamável 38 g/m

3
 43 g/m

3
 

Temperatura de auto-ignição [°C]  470 460 

. 
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5 Caraterização do equipamento 

5.1 Principais caraterísticas 

O equipamento em estudo da marca ARISTON modelo LYDOS HIBRID 80, é um 

termoacumulador elétrico assistido por uma bomba de calor, o fabricante identifica-o como 

um termoacumulador híbrido. O equipamento cujas principais caraterísticas estão resumidas 

na Tabela 5.1, está pensado para ser um substituto direto dos termoacumuladores tradicionais. 

Isto é, estamos perante um termoacumulador que inclui uma bomba de calor mas tendo em 

conta as suas dimensões, não requer adaptações ao local para substituir um termoacumulador 

tradicional.  

 

Tabela 5.1-Principais caraterísticas do equipamento em estudo, ARISTON LYDOS 80. 

Capacidade l 80 

Tipo de depósito  Aço vitrificado 

Potência média bomba de calor W 190 

Potência da resistência elétrica W 1200 

Potência máxima BC + resistência W 1420 

Quantidade de fluido frigorigéneo kg 0,180 

Quantidade de água condensada l/h 
0,023 (HR, 37 %) 

0,23 (HR, 60 %) 

Tempo de aquecimento (*) h:min 

9:21 (GREEN) 

5:25 (i-MEMORY) 

2:34 (BOOST) 

Consumo elétrico durante o aquecimento (*) kWh 

1,592 (GREEN) 

2,820 (i-MEMORY) 

3,420 (BOOST) 

(*)-Valores obtidos com ar exterior a 20 °C, humidade relativa de 37 %, temperatura da água de 10 °C e setpoint 

de 53 °C de acordo com condições de ensaio da norma EN 16147. 

 

De acordo com a tipologia de equipamentos apresentados no capítulo 2, normalmente este 

tipo de equipamentos, exige a instalação de um sistema de condutas para admissão de ar 

(quente) ambiente e posterior devolução (frio). No entanto, este tipo de equipamento, com 

bombas de calor mais potentes, tem cargas de fluido frigorigéneo acima dos 500 g, a sua 

adaptação a fluidos frigorigéneos inflamáveis levar-nos-ia certamente a cargas de fluido 

superiores a 150 g.  
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Sendo a potência frigorífica do equipamento pequena, o equipamento retira energia do ar do 

local onde está instalado e descarrega o ar (mais frio) no mesmo espaço, sem causar 

problemas maiores de conforto para os ocupantes, segundo o fabricante. Por isso, e tendo em 

conta todas as caraterísticas construtivas, nomeadamente o posicionamento dos pontos de 

água, este equipamento pode substituir diretamente um termoacumulador tradicional. 

 

5.2 Modos de funcionamento e funções especiais 

Comparativamente com o termoacumulador tradicional, possui um controlo avançado que 

permite um maior conforto e poupança energética.  

Este equipamento apresenta quatro modos de funcionamento: 

o “BOOST”, o equipamento usa a bomba de calor e resistência elétrica em simultâneo 

para o aquecimento de água.  

o “i-MEMORY”, este modo está pensado para proporcionar o consumo mínimo de 

energia e maximização do conforto. Isto é, o equipamento dispõe de um algoritmo que 

estuda o perfil de consumo de AQS, e tendo em conta essa análise, o equipamento, 

define a temperatura adequada de aquecimento da água e define quando usa a 

resistência e/ou bomba de calor para otimizar o consumo de energia. 

o “GREEN”, este modo permite o equipamento gastar o mínimo de energia possível, ou 

seja, a água apenas é aquecida pela bomba de calor e até uma temperatura máxima de 

53 °C. 

o “PROGRAM”, permite ao utilizador programar a temperatura a hora desejada de 

aquecimento da água. 

Em qualquer das situações a bomba de calor apenas funciona até uma temperatura de 53 °C, 

para obter temperaturas superiores apenas recorrendo à resistência elétrica. 

Além disso é possível configurar determinadas funções específicas do equipamento: 

o “NIGHT”, esta função permite desligar o compressor durante a noite para reduzir o 

ruído. 

o “COOLING”, quando ativada desliga o compressor para prevenir que o espaço onde 

equipamento está instalado, desça a temperaturas desconfortáveis. 

o “PROTEÇÃO ANTILEGIONELA”, permite configurar ciclos de desinfeção térmica 

entre 60 °C e 75 °C. 

o “ANTI-GELO”, evita que a temperatura do depósito desça abaixo dos 5 °C, ligando a 

resistência elétrica. 

o “DEFROST”, em caso de congelação do evaporador, o compressor desliga efetuando 

o degelo passivamente através do ventilador do próprio evaporador. 

o “PRÉ-AQUECIMENTO”, apenas funciona a resistência elétrica até uma temperatura 

de 8 °C. 

Possui ainda as seguintes proteções: 

o “CAL”, protege o equipamento contra a formação de calcários que podem provocar 

erros na leitura das sondas. 
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o “ÂNODO ATIVO”, verifica continuamente o sistema de proteção contra corrosão do 

depósito, que é do tipo ânodo ativo de corrente impressa. 

o “ÂNODO ATIVO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZIO”, utiliza o circuito de proteção 

contra corrosão para verificar se o equipamento tem água dentro do depósito. 

 

5.3 Principais componentes do equipamento 

A Figura 5.1 e Figura 5.2 permitem perceber melhor o equipamento, a sua constituição e 

princípio de funcionamento. 

 

 

 
Figura 5.1-Aspeto geral do equipamento, ARISTON LYDOS 80. 
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1-Suporte de fixação 

2-Termoacumulador de 80 litros 

3-Condensador de alumínio (Ø 8 

mm) 

4-Baínha para sonda NTC de água 

quente 

5-Ânodo de magnésio 

6-Ânodo “Protech” 

7-Resistência elétrica (1200 W) 

 

 

1- Carenagem do evaporador 

2- Evaporador 

3-Sonda NTC de temperatura 

ambiente 

4-Válvula de serviço (toma de 

pressão) 

5-Tubagem de baixa pressão 

(aspiração) 

6-Microswitch (depósito de 

condensados) 

7-“silent block”, absorvedores de 

ruído 

8-Compressor 

9-Condensador de arranque 

10-Tubagem de alta pressão 

(tubagem de descarga) 

11-Ventilador do evaporador 

Figura 5.2-Principais componentes da bomba de calor, ARISTON LYDOS 80. 
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5.3.1 Compressor 

Na Figura 5.3 está apresentada uma imagem do compressor da bomba de calor, da marca 

HIGHLY, modelo BSA357CV-R1AN. Na Tabela 5.2 estão as suas principais caraterísticas. 

 

 

1-Descarga 

2- Aspiração 

Figura 5.3-Compressor da bomba de calor, HIGHLY BSA357CV-R1AN. 

 

Tabela 5.2-Caraterísticas do compressor da bomba de calor, HIGHLY BSA357CV-R1AN. 

Tipo compressor  Rotativo/pistão 

N.º polos do motor  2 

Condensador de arranque  4,7 μF/400 V  

Resistência dos enrolamentos marcha/arranque  40,8 Ω/74,4 Ω 

Óleo   120 cm³ (POE 150/32) 

Peso (óleo incluído)  3,6 kg  

Alimentação elétrica 1 fase 220-240V 50Hz 

Potência  170/190 W ± 7,5 %  

Corrente absorvida  0,78/0,83 A ± 10 % 

Potência de arrefecimento 365/375 W ± 5 % 

Condições de teste do compressor, ASHRAE HBP, temperatura de evaporação 7,2 °C, temperatura de 

condensação, 54,4 °C, temperatura de sucção, 35,0 °C, temperatura ambiente, 35 °C e temperatura do líquido, 

46 °C. 

 

5.3.2 Condensador 

A Figura 5.4 mostra o aspeto do condensador que é fabricado em tubos de alumínio de 8 mm 

de diâmetro, e a sua aplicação na parte exterior do depósito. A tubagem do condensador é 

aplicada na parte inferior do depósito, onde a água está mais fria, aumentando assim a 

eficiência do condensador e consequentemente a eficiência do equipamento. Além disso, a 

diferença de densidades criada pelo aumento de temperatura da água na zona inferior do 

depósito, permite que a água aquecida pelo condensador se desloque para a parte superior do 

depósito, promovendo uma boa estratificação da água. Desta forma, garante-se que a água 

mais fria está a zona inferior do depósito e a mais quente zona superior, local de onde é 

retirada para consumo. 
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Figura 5.4-Condensador aplicado ao redor do depósito, ARISTON LYDOS 80. 

 

5.3.3 Dispositivo de Expansão 

O dispositivo de expansão deste equipamento é do tipo tubo capilar, que neste caso concreto, 

tem um diâmetro interno de 1,4 mm e um comprimento de 0,57 m. Na Figura 5.5, podemos 

ver a aplicação e localização do tubo capilar. Pode-se também verificar, através da Figura 5.7, 

que o capilar está envolvido por uma “tela” cuja função é absorver ruídos indesejados. 

 

5.3.4 Evaporador 

Na Figura 5.5 e Figura 5.6, vê-se o evaporador também construído em alumínio e com 

aplicação de finas alhetas. Imediatamente atrás do evaporador está localizado o ventilador do 

evaporador com uma potência de 13 W. 

 

 
 

1-Entrada 

2-Saída 

Figura 5.5-Aplicação e localização do tubo capilar, 

ARISTON LYDOS 80. 

 Figura 5.6-Evaporador com tubagem de entrada, saída 

e ventilador, ARISTON LYDOS 80. 
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Na Figura 5.7 para além do tubo capilar, pode-se ver a localização das sondas de temperatura 

de evaporação e ambiente e também da válvula de serviço instalada na linha de baixa pressão.  

 

 
Figura 5.7-Evaporador e localização de principais componentes na zona do evaporador. 

5.4 Performance do equipamento  

Na Tabela 5.1 estão informações que permitem avaliar a performance do equipamento, 

nomeadamente, o tempo de aquecimento da água e o respetivo consumo para o efeito. Apesar 

de não ser apresentado pelo fabricante, por ser classificado como termoacumulador e não 

bomba de calor, o COP é um parâmetro que nos permite avaliar a performance do 

equipamento. Como referido no capítulo 3, o COP é calculado pela equação (3.1): 

 

     
            

                 
  

 

Neste caso, a “Energia útil” é a fornecida à água e a “Energia fornecida” é a fornecida ao 

equipamento. 
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Aplicando a 1.ª lei da Termodinâmica ao depósito de água, considerando-o um sistema 

fechado e estacionário obtemos a equação (5.1). 

 

      (5.1) 

 

Onde: 
Q é a energia calorífica transferida para o sistema em kJ; 
ΔU é a variação de energia interna do sistema em kJ. 

Para calcular a energia fornecida à água, e considerando que a água é um fluido 

incompressível, então pode-se reescrever a equação (5.1) e obtém-se a equação (5.2): 

 

              (5.2) 

 

Onde: 
m, é a massa de água em kg; 
cágua é o calor específico da água em kJ/(kg·K); 
ΔT é a diferença entre a temperatura final e inicial da água. 

De acordo com a Tabela 5.1, nas condições de ensaio especificadas, os 83 kg (no capitulo 6.2 

será explicado porque se considera 83 kg) de água são aquecidos de 10 °C para 53 °C em 9 

horas e 22 minutos, sendo preciso fornecer para o efeito 1,592 kWh de energia. Para o cálculo 

do COP, reescrevendo a equação (3.1) atendendo às considerações feitas obtém-se a equação 

(5.3).  

 

        
          

                 
 (5.3) 

 

Onde: 
COPDHW-Coeficiente de performance do equipamento produtor de AQS 

Fazendo os cálculos obtém-se: 

 

        
               

          
      

 

Optou-se por introduzir o termo COPDHW, para estar em sintonia com a terminologia da 

norma EN 16147 e que vai ser usado mais à frente. Nestes cálculos foram feitas algumas 

simplificações que não afetam significativamente o resultado final. Durante o processo de 

aquecimento da água, foi considerado constante o calor específico de 4,18 kJ/(kg·K). Este 

cálculo contempla ainda outras simplificações, isto é, não são contabilizadas as perdas de 

energia do depósito, nem as perdas de energia no compressor. É necessário também ressalvar, 

que o COPDHW obtido diz respeito ao equipamento no seu todo e não ao circuito frigorífico. 
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Este resultado permite desde já fazer uma análise à performance do equipamento. Pela análise 

dos dados da Tabela 5.2, conclui-se que o COP do compressor no ciclo de arrefecimento 

(COPR) é de 2,1. Então, em termos teóricos, e tendo em conta a equação (3.7), o COP no ciclo 

de aquecimento (COPBC) para este compressor é de 3,1. 

Não esquecer que, o COP de um equipamento será sempre inferior ao do compressor 

instalado nesse equipamento. 

De acordo com a Tabela 5.2, a potência frigorífica proporcionada pelo compressor é cerca de 

370 W. Considerando um COPBC de 3,1 do compressor em modo de aquecimento, e tendo em 

conta a equação (3.3), pode-se inferir que o circuito frigorífico associado ao compressor, 

proporciona uma potência de aquecimento de cerca de 560 W. Pode-se também verificar, 

através de cálculos anteriores, que o COP do equipamento é cerca de 15 % inferior ao COP do 

compressor (3,1 e 2,6). Então, em termos médios, pode-se considerar que a bomba de calor 

fornece uma potência 15 % inferior, ou seja, cerca de 475 W.  

Deste modo, é possível também ter uma ideia do desvio entre a energia entregue pela bomba 

de calor e a energia necessária para o aquecimento dos 83 kg de água. Na prática, esta 

diferença são as perdas de energia do equipamento. 

Considerando um ciclo de aquecimento, com a bomba de calor a disponibilizar uma potência 

de 475 W durante 9 horas e 22 minutos, a bomba de calor entrega a seguinte quantidade de 

energia: 

 

 
             

    
           

 

Sabe-se de cálculos anteriores que a energia necessária para o aquecimento de 83 kg de água é 

de: 

 

                           

 

Portanto em termos médios se a bomba de calor fornece 16023 kJ, mas para aquecer a água 

são precisos 14918 kJ, então a diferença, 1105 kJ, são perdas de energia num ciclo de 

aquecimento. 
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6 Testes realizados e resultados 

6.1 Metodologia geral utilizada 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e metodologia utilizada para os obter. Nos 

testes são usadas bombas de calor do mesmo modelo, exatamente com as mesmas 

caraterísticas. Basicamente pode-se dividir os testes em dois tipos. 

O primeiro tipo de testes é realizado com uma bomba de calor, com R134a, para perceber 

com mais detalhe algumas caraterísticas de funcionamento do equipamento, pressão, 

temperatura, entre outros. As condições do ciclo frigorífico indicadas no Capítulo 1.4, e que 

são a referência para diversos tipos de cálculo da dissertação, são valores médios obtidos 

neste tipo de teste para as condições de inverno e verão. 

O segundo tipo de testes, é realizado com as duas bombas a funcionar em simultâneo, uma 

“original”, sem qualquer alteração, e outra com alterações técnicas e utilizando R290 ou 

R600a. O objetivo do segundo tipo de testes, é comparar o comportamento entre as duas 

bombas de calor do mesmo modelo que estão a funcionar com fluidos diferentes. 

Por isso, é importante identificar inequivocamente os dois equipamentos e qual a sua função. 

A bomba de calor identificada para efeito de testes como LYDOS 1, é a que sofre as 

alterações técnicas. No primeiro tipo de testes usa o fluido original e no segundo tipo de testes 

usa o R290 ou o R600a. A segunda bomba de calor, identificada como LYDOS 2, apenas é 

utilizada no segundo tipo de testes. A LYDOS 2 não sofre nenhuma alteração técnica e 

funciona sempre com o fluido original. No equipamento LYDOS 2, apenas são removidas as 

carenagens similares à LYDOS 1, para que fiquem neste aspeto em igual circunstância. 

Nos dois tipos de testes, são cumpridos procedimentos que serão explicados nos capítulos 

seguintes. A metodologia utilizada é a seguinte: 

o Esvaziar/encher o depósito (este processo será melhor explicado do capítulo seguinte); 

o “Reset” aos contadores/esvaziamento de memória nos equipamentos de medida (se 

aplicável); 

o Acerto de relógio dos vários equipamentos de registo (se necessário); 

o Início do teste, sendo o registo efetuado a cada dois segundos durante todo o teste 

(cada equipamento de medida faz o registo individual); 

o No fim do teste, os dados de cada equipamento de medida são exportados para excel e 

posteriormente transferidos para um “ficheiro único” de excel; 

o De seguida os dados do “ficheiro único” são exportados para o EES, para o cálculo de 

propriedades termodinâmicas e se aplicável, produção de gráficos; 

o Depois de calculadas as propriedades termodinâmicas, temperaturas de saturação entre 

outras, são importados de volta para completar o “ficheiro único” de excel, que a partir 

deste momento reúne toda informação do teste. 
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O registo em intervalos de tempo de 2 segundos, produz uma quantidade imensa de dados que 

tem uma utilidade relativa, isto é, apenas são usados para o cálculo da energia consumida e 

duração da fase de aquecimento.  

Para os restantes cálculos, nomeadamente propriedades termodinâmicas no EES, apenas são 

considerados valores registados em intervalos de tempo de 30 segundos. Nestes cálculos, 

também não se consideram os primeiros 15 minutos do teste, porque verifica-se que é o tempo 

necessário para obter leituras estáveis de pressão e temperatura.  

Cada tipo de teste, é validado com três testes consecutivos nas mesmas condições. Os valores 

médios de testes apresentados na dissertação, dizem respeito à média de três testes.  

 

6.2 Metodologia para a realização dos testes segundo norma EN 16147 

Os ensaios a este tipo de equipamentos, no que diz respeito à sua performance, seguem o 

estipulado pela norma EN 16147:2017. Nesta dissertação, apenas são observados/adaptados 

alguns aspetos da norma, pois também não é aplicável a profundidade dos ensaios prescritos 

na norma. O que se pretende, é a comparação de diferentes fluidos frigorigéneos. Para isso, os 

parâmetros que mais interessam são o tempo de aquecimento, th, e o consumo de energia 

elétrica medida na fase de aquecimento, Weh-M.  

Para testar os diferentes fluidos frigorigéneos, apenas são alterados aspetos relacionados com 

o circuito frigorífico. Na parte superior do equipamento, zona do termoacumulador, ver 

Figura 5.1, não existem alterações. Ou seja, nos diferentes testes, o volume de água, o 

rendimento da transferência de energia entre condensador e depósito e a taxa de perda de 

energia, são considerados iguais. 

Por outro lado, a replicação de testes de acordo com a norma exigiria condições/equipamentos 

laboratoriais que não estão disponíveis. No entanto, dentro do possível, foram utilizados os 

seguintes procedimentos e usados termos da referida norma; 

o Fase de estabilização (ponto 7.5 da norma). O equipamento é mantido à temperatura 

ambiente até que todas as partes estejam a essa temperatura. Para o efeito, antes de 

iniciar um teste o equipamento permanece nestas condições no mínimo 24 horas; 

o Enchimento e armazenamento (ponto 7.6 da norma). Este procedimento visa 

determinar o volume (massa) de água armazenada. O equipamento é pesado vazio, 

posteriormente é enchido à pressão da rede e pesado novamente. Nas duas pesagens, 

os acessórios, válvulas, entre outros, também são pesados. O volume do depósito é 

obtido pela equação (6.1); 

 

         
    

    
 (6.1) 

 

Onde: 
Vm é volume do depósito em l; 
mact é a diferença entre as duas pesagens em kg; 
ρ(T) é a densidade da água em kg/m

3
. 

Na aplicação desta fase do teste, verifica-se que o equipamento armazena 83 kg de água. 
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o Enchimento e tempo de aquecimento (ponto 7.7 da norma). O equipamento é cheio, 

devendo a água circular até que a temperatura de saída seja igual à de entrada. Além 

disso, a norma determina que para este tipo de equipamento a temperatura de entrada 

da água deve ser de 10 °C. Contudo, nos testes realizados não foi possível respeitar 

este requisito, a água da rede estava sempre acima dos 13 °C no inverno e 25 °C no 

verão. Posteriormente, o equipamento é ligado, contabilizando-se th e Weh-M, até que 

seja desligado pelo termostato de água quente do depósito; 

o Cálculo de COP (ponto 7.9 da norma). Neste ponto serão feitas as devidas adaptações 

ao tipo de teste. A norma considera que o COP é obtido em testes completos, e para 

um determinado perfil de consumo. Ou seja, incluem a fase de aquecimento inicial, 

seguida de tiragens e fases de aquecimento sucessivas. Nesta dissertação, apenas é 

realizada a fase de aquecimento. As Equações (6.2), (6.3) e (6.4) transcritas da norma, 

mostram como é efetuado o cálculo do COPDHW para um perfil de consumo completo. 

 

  
  
   

       

    

   

   
       

    

   

 (6.2) 

 
Onde: 

QLP é a energia útil total obtida num perfil de consumo completo em kWh; 
QHP-tapi é a energia útil obtida numa tiragem em kWh; 
QEL-tapi é a energia de aquecimento calculada, produzida pela resistência elétrica numa tiragem 
em kWh; 
ntap é o número de tiragens durante um perfil de consumo completo. 

 

                                              
         (6.3) 

 

Onde: 
WEL-LP é consumo de energia elétrica total num perfil de consumo completo em kWh; 
WEL-M-LP é o consumo de energia elétrica total medida durante um perfil de consumo completo 
em kWh; 
WEL-Corr é a correção devido ao consumo de energia por ventiladores/bombas em kWh; 
tTTC é a duração de um perfil de consumo em horas; 
Pes é a potência de standby em kW; 
QEL-LP é a energia de aquecimento calculada, produzida pela resistência elétrica durante todo o 
perfil de carga em kWh; 
WEL-OFF é o consumo de energia elétrica calculada na função “off-peak”. 

 

        
 

  

      

 (6.4) 

 

Onde: 

COPDHW é o coeficiente de performance do equipamento produtor de água quente sanitária. 

As equações expostas, são gerais, estão concebidas para a aplicação a vários tipos de 

equipamentos e condições de teste. 
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Por isso, tendo em conta as condições particulares dos testes realizados nesta dissertação, são 

feitas as seguintes simplificações/considerações: 

o Não se utiliza aquecimento adicional com resistência elétrica, QEL-LP=0; 

o A energia útil no final da fase de aquecimento, é igual à descarregada numa tiragem. 

Portanto, a energia obtida numa tiragem, QHP-tap, é igual à energia no final do ciclo de 

aquecimento e corresponde a QLP; 

o O ventilador do evaporador está incluído no próprio equipamento e não está conectado 

a nenhum sistema de condutas. Como tal, a energia absorvida pelo ventilador serve 

apenas para circular ar através do evaporador, e será contabilizada para o cálculo de 

COPDHW. Atendendo a esta consideração WEL-Corr=0; 

o A energia consumida nos períodos de standby é zero. Os testes iniciam e terminam 

sem o equipamento entrar em standby, logo Pes=0; 

o Função “off-peak”, não é utilizada, por isso, WEL-OFF=0; 

o Como os testes terminam na fase de aquecimento, o consumo de energia elétrica total 

medida durante um perfil de consumo, é igual ao consumo de energia elétrica medida 

na fase de aquecimento, isto é WEL-M-LP=Weh-M. 

Atendendo às considerações efetuadas, e reescrevendo a Equação (6.4), obtém-se a equação 

(6.5) que será utilizada para o cálculo do COPDHW do equipamento nos diferentes testes. 

 

        
 

  

      

 
 

  

     

 (6.5) 

 

Onde: 
Weh-M é o consumo de energia elétrica medida durante o período de aquecimento em kWh. 

A norma considera perfis de consumo, que podem variar de 3 XS a 4XL. No total são 10 

perfis de consumo diferentes e cada um define como a água quente é usada, caudais e 

temperaturas, entre as 7h00 e as 21h45. Esta metodologia é importante, pois permite simular 

as condições reais de utilização de água quente para um determinado perfil. Sendo replicada 

nas mesmas condições para diferentes marcas, permite uma comparação clara de produtos e 

fabricantes. Para este equipamento em particular, o fabricante indica os valores apresentados 

na Tabela 5.1, que foram obtidos para um perfil de consumo M. 

Nesta dissertação, o equipamento é sempre o mesmo, a componente de armazenamento de 

energia não é alterada, por isso a realização de tiragens de água quente para a simulação de 

um perfil de consumo não irá acrescentar informação relevante ao tipo de estudo que se 

pretende. 

A energia elétrica total consumida, inclui a energia consumida pelo compressor, ventilador do 

evaporador e para o controlo/gestão do equipamento. Neste caso concreto, a aplicação da 

equação (6.5), reflete a aplicação da equação (5.3) que já foi usada anteriormente para 

calcular o COP do equipamento, nas condições de ensaio indicadas pelo fabricante.  
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Resumindo, o procedimento da norma aplicado nos testes é o seguinte: 

o Estabilização no mínimo de 24 horas; 

o Enchimento do depósito e circulação de água até que a temperatura de entrada seja 

igual à de saída; 

o Início do teste, para obtenção th e Weh-M; 

o Cálculo de COPDHW. 

 

6.3 Sistema de medição/aquisição de dados 

Para medir e registar valores dos testes, foi preparado um sistema de medição e aquisição de 

dados. Não são equipamentos com precisão laboratorial, mas são de marcas conceituadas, 

usados nas diversas tarefas de assistência técnica/serviço e para o efeito desta dissertação, 

considera-se que tem precisão suficiente. O sistema é constituído pelos vários equipamentos 

que constam na Tabela 6.1. O conjunto de sondas TESTO SMART PROBES, são usadas 

conectadas a um dispositivo tipo “smartphone”, onde são visualizados valores instantâneos e 

registados/guardados os valores medidos. São usados dois equipamentos METRIX e CARLO 

GAVAZZI, apenas quando estão duas bombas em teste. O contador de energia CARLO 

GAVAZZI não faz aquisição de dados, apresenta o valor total de consumo de energia, que no 

final de cada teste, é usado para comparar com os valores do equipamento METRIX. 

 

Tabela 6.1-Equipamentos do sistema de medição /aquisição de dados. 

Marca/n.º de série Sondas/Função 

TESTO SMART PROBES 

449i 49264338 

449i, 49264340 

115i 49467346 

115i 49470581 

115i 49470593 

115i 49488468 

Duas sondas para medição de pressão e 4 sondas tipo NTC para 

medição de temperatura por contato. 

KIMO AMI 310 

3P180103042 

Sonda de temperatura e humidade relativa 

SHR 110 

4P180427491 

Quatro termopares tipo “T” para medição de temperatura por contato. 

Sonda de temperatura ambiente e humidade relativa. 

METRIX PX 110 

114692LGH 
Medição de potência ativa e fator de potência. 

METRIX PX 110 

144703LGH 
Medição de potência ativa e fator de potência. 

CARLO GAVAZZI EM2172D 

BP2950065001G-1151277 
Medição de energia (totalizador) 

CARLO GAVAZZI EM2172D 

BP3030073001G-1152075 
Medição de energia (totalizador) 
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Na Figura 6.1, pode-se observar o sistema de registo de dados, neste caso aplicado às duas 

bombas de calor. No equipamento LYDOS 1, está-se a medir todos os parâmetros inerentes 

ao teste, no LYDOS 2, apenas se está a medir consumo de energia e tempo de aquecimento. 

 

 

Figura 6.1-Bombas de calor com sistema de registo de dados instalado. 

 

Os parâmetros medidos/registados diretamente nos testes são, pressão, temperatura, humidade 

relativa, potência ativa e fator de potência. O tempo de aquecimento não é obtido diretamente, 

mas os equipamentos, ao registar um parâmetro, registam também a hora, e dessa forma é 

possível obter a duração do teste. A energia consumida num ciclo de aquecimento, é calculada 

a partir da potência ativa instantânea registada pelo equipamento METRIX. A Tabela 6.2 

juntamente com o desenho do Anexo G complementam a Tabela 6.1, indicado a localização 

das respetivas sondas, no circuito frigorífico.  
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Tabela 6.2-Lista de equipamentos e localização dos respetivos pontos de medição. 

Marca Sonda Local Símbolo (excel) Parâmetro medido 

TESTO 338 Linha de baixa pressão Pevap. Pressão 

TESTO 340 Linha de alta pressão Pcond. Pressão 

TESTO 346 Entrada do compressor Te.comp. 
Temperatura 

TESTO 581 Saída do compressor Ts.comp. 
Temperatura 

TESTO 593 Entrada do condensador Te.cond. 
Temperatura 

TESTO 468 Saída do condensador Ts.cond. 
Temperatura 

KIMO T1 Bainha do depósito de água, no topo Tàgua Temperatura 

KIMO T2 Saída do evaporador Ts.evap. Temperatura 

KIMO T3 Entrada do evaporador Te.evap. Temperatura 

KIMO T4 Carcaça do compressor Tcomp. Temperatura 

KIMO C1 
Na estrutura do equipamento a alguns 

centímetros do evaporador 

Tamb.                            

HRamb 

Temperatura e humidade 

relativa 

METRIX  Alimentação do equipamento 
PDHW                          

Fpot. 

Potência ativa e fator de 

potência 
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6.4 Adaptação do equipamento LYDOS 1 para a realização de testes com R134a 

Para perceber melhor o funcionamento do equipamento, foram aplicadas no circuito do fluido 

frigorigéneo mais três válvulas de serviço, para medir as pressões nos respetivos locais e 

efetuar outras operações de serviço, vácuo, ensaios de resistência mecânica, entre outros.  

A aplicação destas válvulas em locais estratégicos, permite medir a pressão à saída do 

compressor/entrada do condensador, pressão à saída do condensador/entrada do dispositivo de 

expansão e pressão à saída do evaporador/entrada do compressor. A válvula de serviço 

original está localizada na saída do dispositivo de expansão/entrada do evaporador.  

Na Figura 6.2 e Figura 6.3 pode-se ver a aplicação das respetivas válvulas. Como o 

equipamento é muito compacto, os troços de tubagem que interligam os diversos 

componentes são muito pequenos. Tendo em conta esta caraterística, em cada válvula 

instalada pode-se medir a pressão referente a dois pontos do circuito. Por exemplo, a válvula 

instalada na linha de alta pressão, permite medir a pressão à saída do compressor e à entrada 

do condensador. 

 

 
Figura 6.2-Aplicação de válvulas de serviço extra na linha de baixa pressão e alta pressão. 

 

No total, o equipamento LYDOS 1, depois de adaptado, dispõe de quatro pontos de medição 

de pressão. No entanto, apenas são utilizados dois, isto é, para a medição da pressão na linha 

de alta pressão (saída do compressor) e medição de pressão na linha de baixa pressão (saída 

do evaporador). Os restantes pontos servem para serviço, e também para verificar as perdas de 

carga no evaporador e condensador. Verifica-se que ambos os permutadores de calor 

apresentam perdas de carga desprezáveis. 

No primeiro tipo de testes não foram feitas mais alterações técnicas ao equipamento. Contudo, 

até porque isso era necessário para colocação das respetivas sondas, os testes foram realizados 

sem as carenagens que tapam o compressor e evaporador. Nestas circunstâncias, a 

performance do equipamento tanto pode melhorar como piorar. Isto é, por um lado o 

evaporador e a linha de baixa pressão ao estarem mais “destapados”, conseguem recolher 

mais energia do ar ambiente. 
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 Figura 6.3-Aplicação de válvula de serviço extra na linha de alta pressão. 

 

Por outo lado, o compressor ao estar mais “destapado” perde energia, que em condições 

normais seria conduzida pelo fluido para o condensador, e consequentemente para a água. 

Todos os testes são realizados sem as referidas carenagens, condição que afetará de igual 

modo os resultados dos diversos testes. 

 

6.5 Adaptação do equipamento LYDOS 1 para a realização de testes com R290 

e R600a 

O equipamento LYDOS 1, no segundo tipo de testes vai ser carregado com R290 e R600a, 

por isso, é necessário acautelar a segurança deste tipo de operação, nomeadamente 

conhecendo as pressões de serviço do equipamento com o R134a. Segundo as informações do 

fabricante, a linha de baixa pressão está projetada para uma pressão máxima de 1300 kPa e a 

linha de alta pressão para 2800 kPa. A introdução de R600a no equipamento, não levanta 

questões preocupantes, pois as pressões de funcionamento são inferiores às do R134a. 

Contudo, o mesmo não sucede com o R290, que tem pressões de funcionamento superiores. 

Nos testes efetuados com o R134a, foram registados os valores médios e máximos da Tabela 

6.3. Estes valores são obtidos com testes realizados no verão, do ponto de vista da pressão, é a 

condição de funcionamento mais desfavorável. 

  

Tabela 6.3- Valores máximos e médios dos ensaios com R134a nas condições de verão (LYDOS 1). 

 
Valores médios de 

condensação 

Valores máximos de 

condensação 

Valores médios de 

evaporação 

Valores máximos de 

evaporação 

Pressão [kPa] 1193 1544 408 440 

Temperatura [°C] 46 56 10 12 

  



Utilização de Fluidos Frigorigéneos Inflamáveis em Termoacumuladores Domésticos do Tipo Bomba de Calor 

55 

Considerando o funcionamento do equipamento com as mesmas temperaturas de saturação, 

mas com diferentes fluidos, pode-se atingir as pressões e temperaturas indicadas na Tabela 

6.4. Na prática, estes são os valores esperados considerando as temperaturas de 

funcionamento do R134a, mas em princípio os valores reais não serão muito diferentes. Na 

Tabela 6.4, estão também indicadas as temperaturas de saturação correspondentes às pressões 

máximas da linha de alta e baixa pressão.  

 

Tabela 6.4-Pressões e temperaturas previstas para as condições extremas de funcionamento. 

 

Pressão à 

temperatura de 

condensação de 

56 °C                          

[kPa] 

Pressão à 

temperatura de 

evaporação de    

12 °C             

[kPa] 

Temperatura de 

saturação a                

2800 KPa                

[°C] 

Temperatura de 

saturação a             

1300 KPa                 

[°C] 

Temperatura 

crítica 

[°C] 

R134a 1544 440 83 49 101 

R290 1948 674 74 38 97 

R600a 791 235 119 78 135 

 

Se o equipamento operar com o R290, a uma temperatura de condensação de 56 °C, ainda 

existe uma margem de cerca de 850 kPa (8,5 bar), em relação à pressão máxima admissível 

para a linha de alta. Para atingir os 2800 kPa, a temperatura de condensação tem que subir até 

aos 74 °C. Relativamente à linha de baixa pressão, no pior dos cenários, evaporação a 12 °C, 

a pressão correspondente é cerca de metade da pressão máxima admissível. Por isso, apesar 

do equipamento ter sido projetado para pressões de funcionamento respeitantes ao R134a, 

pode-se considerar que é seguro, no que diz respeito à resistência mecânica dos componentes, 

utilizar o R290 no equipamento. 

Para além das alterações técnicas que o equipamento LYDOS 1 já tem para a realização de 

testes com o R134a, são feitas alterações ao equipamento para testes com o R600a. 

De acordo com exposto no capítulo 4.3, para a mesma potência frigorífica, em função do 

fluido, é necessário um compressor e um dispositivo de expansão diferente. 

Um equipamento que use o R290, deve ter um compressor com uma cilindrada cerca de 25 % 

inferior, e 85 % superior caso use o R600a. O equipamento em teste, que originalmente usa o 

R134a, tem um compressor com uma cilindra de 3,57 cm
3
, para usar o R290 no equipamento, 

deveria ser instalado um compressor com 2,68 cm
3
. Apesar do fabricante do compressor ter 

no catálogo um compressor com 2,72 cm
3
, não foi possível encontrá-lo no mercado 

português. Por isso, no caso do R290, os testes são realizados com o compressor original. 

Para o R600a é necessário um compressor com 6,6 cm
3
, o modelo da mesma marca que mais 

se adequa é de 6,45 cm
3
, que foi possível encontrar no nosso mercado, e portanto é utilizado 

nos testes. 

Esta marca apenas disponibiliza compressores para esta gama de cilindrada para o R134a. 

Ambos os compressores utilizados são indicados para o R134a, e não estão otimizados para 

funcionar com outro tipo de fluido. Por exemplo, usando um compressor de R134a com 6,45 

cm
3
, a potência do motor elétrico está otimizada para esse fluido, sendo superior caso o 

compressor estivesse otimizado para o R600a. Como já referido, a potência e acionamento 

para os três fluidos, é sensivelmente a mesma para a mesma potência frigorífica. Logo, 

trocando de fluido, deve ser alterada a cilindrada mas mantida a potência de acionamento. 
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Por isso, ao manter o mesmo compressor nos testes com R290, a potência de acionamento é 

sensivelmente a indicada, e a cilindrada é superior ao recomendado. Ao trocar de compressor 

para os testes com R600a, a cilindrada é a indicada e a potência de acionamento superior ao 

recomendado. No entanto, apesar de tudo, este é o melhor equilíbrio que se encontra para a 

realização dos testes. Na Figura 6.4 pode-se ver a brasagem de tubagem, inerente à aplicação 

do compressor de R600a. 

Relativamente ao dispositivo de expansão, é mantido o mesmo capilar para todos os testes, 

quer com R290 quer com o R600a. Anteriormente foi referido que para as mesmas condições, 

um capilar para o R290 deveria ter em média o dobro do comprimento relativamente ao 

R134a. Contudo, como também não se troca o compressor, o caudal de fluido a circular é 

superior, por isso, para criar a mesma perda de carga o capilar necessário também deve ser 

mais pequeno. Já no caso do R600a, com a troca de compressor, teoricamente o caudal em 

circulação é sensivelmente o recomendado, e manteve-se o mesmo capilar. Os testes 

confirmaram estas opções, pois os equipamentos, como se verá mais à frente, apresentavam 

valores satisfatórios de temperatura de evaporação, subarrefecimento e sobreaquecimento. 

Não quer dizer que não seja possível otimizar o comprimento do capilar, aliás como se sabe, o 

único método credível para o fazer, é a realização de testes. 

O ponto de partida para a obtenção da carga de fluido frigorigéneo, é o estipulado no capítulo 

4.3, isto é, cerca de 40 % e 45 % inferior respetivamente para o R290 e R600a, relativamente 

ao R134a. Após vários testes, tendo como referência a temperatura de evaporação e 

sobreaquecimento relativos ao R134a, chega-se a uma carga de fluido de 94 g para o R290 e 

95 g para o R600a. Tendo em conta que o equipamento original tem uma carga de 180 g de 

R134a, as cargas de fluido de R290 e R600a são coerentes com as considerações teóricas 

efetuadas. Na Figura 6.5, está representado uma operação de carga de R600a.  

 

  
Figura 6.4 Aplicação do compressor de R600a. Figura 6.5-Operação de carga de R600a. 
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6.6 Resultados dos testes com R134a 

Alguns destes resultados já foram evidenciados no capítulo 6.5, nomeadamente as pressões de 

funcionamento. Este teste é realizado com o equipamento LYDOS 1 e procura-se conhecer 

pressões, temperaturas, subarrefecimento, sobreaquecimento, entre outros. Este tipo de testes 

produz uma quantidade de dados que não é prático reproduzir no texto da dissertação, por 

isso, na Tabela 6.5, estão os valores mais importantes que se podem obter num teste.  

Os valores da Tabela 6.5, dizem respeito aos valores médios de testes realizados no verão. 

Optou-se pela apresentação destes valores, porque os testes com os outros fluidos também são 

realizados com condições de verão. Portanto, para além de permitirem uma comparação mais 

objetiva, servem de orientação para a afinação do equipamento quando operar com os outros 

fluidos. 

No Anexo H, encontra-se um extrato de uma folha de cálculo (ficheiro único), que reúne 

todos os dados de um teste. Nas células a cinzento estão os valores registados no teste, os 

restantes são calculados pelo EES. No Anexo I, está o algoritmo de EES utilizado para a 

obtenção de propriedades termodinâmicas e realização de cálculos que dependem destas. 

 

Tabela 6.5-Valores médios dos testes com R134a para as condições de verão (LYDOS 1). 

Pevap.                                

[kPa] 

Pcond.                     

[kPa] 

Tevap.                                                    

[°C] 

Tcond.                                    

[°C]  

ΔSC                              

[K] 

ΔSH                              

[K] 

HRamb.                                                             

[%] 

Tamb.                                                             

[°C] 

408 1193 9,5 45,7 0,1 5,6 62 23,3 

Tcomp.                 

[°C] 

Tmax.comp.               

[°C] 

PDHW                 

[W] 

Weh-M     

[Wh] 
ηs.comp. COPBC COPDHW th 

73,5 84,0 189 929 0,5 3,9 2,6 4:54:58 

 

Nos gráficos da Figura 6.6 e Figura 6.7 pode-se observar o comportamento do equipamento 

durante um ensaio.  

 

 
Figura 6.6-Evolução da temperatura de condensação, evaporação, água do depósito e ambiente num ensaio com 

R134a (LYDOS 1). 
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Figura 6.7-Evolução do COP num teste com R134a (LYDOS 1). 

Os resultados destes testes, nomeadamente a temperatura de evaporação e sobreaquecimento, 

são a base para a afinação do equipamento para funcionar com o R290 e R600a. 

Analisando o gráfico da Figura 6.6 constata-se que, a temperatura de condensação e 

evaporação, seguem o comportamento das temperaturas das fontes com as quais trocam calor 

e com um diferencial de temperatura praticamente constante. O COP, como se pode verificar 

pela análise do gráfico da Figura 6.7, desce à medida que a temperatura da água do depósito 

sobe até aos 53 °C, até que o equipamento desliga. Comparativamente com os valores teóricos 

calculados no capítulo 5.4, o valor obtido nos testes de COPDHW é igual, mas o COPBC é 

superior. Em parte, a justificação para esse facto, está relacionada com as condições de ensaio 

para as quais o COPBC (compressor) teórico foi obtido, que não são as mesmas em que se 

realizaram estes testes. 

  

6.7 Resultados dos testes com R290 

O objetivo deste tipo de teste é diferente do anterior. Mais do que conhecer as condições de 

funcionamento do equipamento com outro tipo de fluido, pretende-se comparar o consumo 

energético, Weh-M, e tempo de aquecimento, th, com fluidos diferentes. Os dois equipamentos, 

estão simultaneamente em teste sob as mesmas condições de temperatura ambiente, humidade 

relativa e temperatura inicial da água no depósito. Para o equipamento LYDOS 1 são 

registados todos os parâmetros, para o LYDOS 2 apenas é registado o consumo de energia e 

tempo de aquecimento. Os valores apresentados na Tabela 6.6 apresentam a média de valores 

obtidos no LYDOS 1. Comparativamente com o R134a, a temperatura de evaporação e 

sobreaquecimento não são exatamente os mesmos, mas foi o mais próximo que se conseguiu 

ao fim de vários testes para afinar a carga de fluido.  

A comparação de performance entre o R290 e R134a, torna-se objetiva através da análise da 

Tabela 6.7. Verifica-se que num ciclo de aquecimento nas mesmas condições, o R290 

necessita ligeiramente de mais energia, mas demora menos cerca de 20 minutos.  
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Se a quantidade de água a aquecer é a mesma e o equipamento com R290 gasta mais 2,9 % de 

energia, então tendo em conta a equação (5.3), pode-se afirmar que o COPDHW para o R290 é 

também cerca de 2,9 % inferior. 

Este resultado é coerente com as considerações teóricas efetuadas, Tabela 4.4, onde foi 

apontado um COP 2 % inferior para o R290. Como se usa um compressor ligeiramente acima 

do recomendado, faz com que o tempo de aquecimento também seja inferior. Neste teste os 

compressores são exatamente iguais, no entanto, o compressor a funcionar com o R290 

consome mais, porque para a mesma cilindrada, Tabela 4.4, o trabalho de compressão 

volumétrico do R290 é superior. 

 

Tabela 6.6-Valores médios dos testes com R290 para as condições de verão (LYDOS 1). 

Pevap.                                

[kPa] 

Pcond.                     

[kPa] 

Tevap.                                                  

[°C] 

Tcond.                                    

[°C]  

ΔSC                              

[K] 

ΔSH                              

[K] 

HRamb.                                                             

[%] 

Tamb.                                                             

[°C] 

624 1598 9,3 46,5 0,0 6,9 61 23,8 

Tcomp.                 

[°C] 

Tmax.comp.        

[°C] 

PDHW                

[W] 

Weh-M     

[Wh] 
ηs.comp COPBC COPDHW th 

71,6 82,6 208 938 0,5 3,9 2,6 4:33:30 

 

Tabela 6.7-Valores médios de testes R290 vs R134a. 

LYDOS 1 (R290) LYDOS 2 (R134a)  Variação [%] 

Weh-M                                                          

[Wh] 
th 

Weh-M                                                              

[Wh] 
th 

ΔWeh-M                                                                                 

[Wh] 
Δth 

ΔWeh-M                                                                                          

[Wh] 
Δth 

938 04:33:30 912 04:53:26 26 00:19:57 +2,9 -6,8 

 

Analisando os gráficos da Figura 6.8 e Figura 6.9 verifica-se que a evolução das temperaturas 

e COP do R290 e R134a são similares, sendo que no caso do R290, as curvas apresentam uma 

evolução mais suave, indicando uma boa sintonia entre o fluido e o sistema frigorífico. 

 

 
Figura 6.8-Evolução da temperatura de condensação, evaporação, água do depósito e ambiente num ensaio com 

R290 (LYDOS 1). 
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Figura 6.9-Evolução do COP num teste com R290 (LYDOS 1). 

 

6.8 Resultados dos testes com R600a 

 

Neste teste usa-se um compressor com a cilindrada adequada, mas com motor de acionamento 

com potência acima da necessária. Analisando a Tabela 6.8, verifica-se que os valores de 

COPBC e COPDHW descem comparativamente ao R134a e R290 e de acordo, com os valores 

teóricos da Tabela 4.4, o COPBC deveria ser ligeiramente superior. 

Com este fluido verifica-se uma diferença considerável na temperatura do compressor. Em 

termos teóricos, dos três fluidos, este deveria apresentar a mais baixa temperatura à saída do 

compressor, mas, verifica-se exatamente o contrário. Quer dizer que o compressor não se 

ajusta nas melhores condições ao circuito frigorífico, quer em termos termodinâmicos, quer 

em termos físicos. Isto é, o compressor não é devidamente arrefecido pelo fluido frigorigéneo 

e sendo maior, obriga a uma instalação mais compacta, prejudicando o arrefecimento natural 

do compressor. Esta conjugação de fatores, contribuiu para um aumento da temperatura do 

compressor. Por este motivo, é que se verifica que o rendimento isentrópico desce 

significativamente, implicando maior consumo e diminuição do COP. 

Olhando para a Tabela 6.9, face ao R134a, verifica-se um aumento do consumo de 10 %, logo 

o COPDHW, desce na mesma proporção. O tempo de aquecimento desce cerca de 30 minutos, 

reduz ainda mais que no caso do R290. 

 

Tabela 6.8-Valores médios dos testes com R600a para as condições de verão (LYDOS 1). 

Pevap.                                

[kPa] 

Pcond.                     

[kPa] 

Tevap.                                                    

[°C] 

Tcond.                                    

[°C]  

ΔSC                              

[K] 

ΔSH                              

[K] 

HRamb.                                                             

[%] 

Tamb.                                                             

[°C] 

206 632 8,0 46,4 2,5 5,6 50 22,4 

Tcomp.                 

[°C] 

Tmax.comp.        

[°C] 

PDHW                

[W] 

Weh-M     

[Wh] 
ηs.comp COPBC COPDHW th 

79,6 87,4 236 1060 0,3 3,1 2,2 4:31:16 
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Tabela 6.9-Valores médios de testes R600a vs R134a. 

LYDOS 1 (R600a) LYDOS 2 (R134a)  Variação [%] 

Weh-M                                                          

[Wh] 
th 

Weh-M                                                              

[Wh] 
th 

ΔWeh-M                                                                                 

[Wh] 
Δth 

ΔWeh-M                                                                                     

[Wh] 
Δth 

1060 04:31:16 961 05:04:32 99 00:33:16 +10,4 -10,9 

 

Os gráficos da Figura 6.10 e Figura 6.11, apresentam a evolução de alguns parâmetros durante 

um ensaio. Verifica-se que a temperatura de evaporação e o próprio COP revelam alguma 

instabilidade, para isso contribui o facto do ajuste entre os componentes do circuito frigorífico 

não ser o ideal. 

 

 
Figura 6.10-Evolução da temperatura de condensação, evaporação, água do depósito e ambiente num ensaio com 

R600a (LYDOS 1). 

 

 
Figura 6.11-Evolução do COP num teste com R600a (LYDOS 1). 
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7 Conclusão e perspetivas futuras 

Um sistema frigorífico para funcionar harmoniosamente, deve estar projetado para que os 

componentes estejam todos em “sintonia”, compressor, condensador, dispositivo de expansão, 

entre outros. Quando se parte para esta dissertação, já se sabe que não é possível garantir essa 

sintonia, apenas é possível alterar parte do equipamento, capilar e compressor. Seria ótimo 

que tal fosse possível, permitindo comparar com rigor os resultados teóricos projetados. No 

entanto, e apesar dessas limitações, considera-se que os resultados obtidos são credíveis, 

mesmo não estando o equipamento otimizado para o respetivo fluido, permitindo, com as 

devidas ressalvas, ter conclusões objetivas. 

Tendo em conta apenas aspetos termodinâmicos, e dependendo das condições de 

funcionamento, na comparação dos três fluidos, o R600a apresenta um COP superior, segue-

se o R134a e depois o R290, foi assim apresentado na Tabela 4.4. Na Tabela 4.5 estão valores 

de performance de compressores, indicando que, entre os três fluidos, o R600a apresenta 

maior COP, seguido do R290 e depois o R134a. Mas, existem inclusivamente fabricantes de 

compressores que apontam o R290 como tendo um COP superior ao R600a (7)(6). Claro que, 

isso é do ponto de vista do compressor (do fabricante). No entanto, há que avaliar o 

comportamento do equipamento no seu todo, estas previsões não entram em linha de conta 

com aspetos construtivos, que influenciam o COP do equipamento. 

Quer com o R290 (cilindrada), quer com R600a (potência), são usados compressores 

ligeiramente superiores ao que seria recomendado para o equipamento em questão. Por isso, 

em ambos os casos se obteve consumo energético superior, e tempo de aquecimento inferior. 

Em princípio, no caso do R290, deveria ser necessário alterar o capilar, mas tal não é 

necessário, a conjugação entre capilar e compressor, determina que o equipamento funcione 

praticamente nas condições esperadas. 

No caso do R600a, não é possível fazer uma adaptação tão harmoniosa do compressor no 

equipamento. Mas neste caso, o problema não reside só no compressor, pois devido ao baixo 

efeito frigorífico volúmico, o R600a necessita de um caudal (mássico e volúmico) mais 

elevado comparativamente com o R134a. Ora o equipamento, condensador, evaporador e 

tubagens, não estão otimizados para esse aumento de caudal. O compressor, apresenta uma 

potência superior à necessária, fazendo que o consumo num ciclo de aquecimento seja 

também superior, penalizando o COP. O R600a é usado há muitos anos em frigoríficos 

domésticos, antes ainda da regulamentação F-Gases, certamente porque apresenta uma boa 

performance. 

Para desmistificar definitivamente, qual o fluido que apresenta melhor COP neste tipo de 

aplicação, só mesmo testando o respetivo fluido em equipamentos devidamente preparados 

para o efeito. Ou então, pelo menos utilizar um compressor indicado para o fluido a testar. 
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A análise de fluidos frigorigéneos deve ser mais abrangente. Aliás, a norma NP EN 378-

1:2018 refere o conceito de TEWI, que considera o impacto de todo o sistema frigorífico no 

aquecimento global, durante o período de vida útil do equipamento. Este parâmetro, inclui a 

contribuição das perdas de fluido, emissão de gases relacionados com o isolamento e emissão 

de gases gerados na produção de energia fornecida ao sistema. Por isso, um fluido com baixo 

GWP pode não ser interessante caso a sua utilização implique um elevado consumo 

energético. Mas isso, não é o que se verifica com os fluidos inflamáveis analisados. 

Aliás, fazendo um simples exercício teórico, sabendo que o fabricante indica um consumo de 

613 kWh/ano (8), considerando um COP para o R290 2 % inferior, o consumo deverá ser 2 % 

superior, logo com o R290, o equipamento consume mais 13 kWh anualmente. Considerando 

que o CO2 libertado na produção de eletricidade é 187,85 g /kWh (9), quer dizer que, esse 

consumo adicional provoca uma libertação de 2,3 kg de CO2 por ano. Sabendo que o R134a 

tem um GWP de 1430, a libertação dos 180 g de fluido do equipamento, provocam um 

impacto semelhante a 257 kg de CO2. A libertação de CO2, devido ao consumo adicional pelo 

uso do R290 é equivalente a uma fuga de 1,3 g/ano de R134a! É certo que o R290 também 

tem GWP, mas é de 3! Por isso, considerando que não existe “fugas zero”, que infelizmente o 

destino do fluido não é o correto, mesmo que o COP seja ligeiramente inferior, globalmente 

em termos ambientais continua a ser preferível o uso de R290. 

O uso de Hidrocarbonetos (HC) é praticamente exclusivo a aplicações de baixa temperatura. 

No entanto, existem muitas evidências de que o R290 e R600a, apresentam um melhor COP 

comparativamente com o R134a, em aplicações de alta temperatura de evaporação. O tipo de 

equipamento testado, é uma aplicação de alta temperatura, onde pode ser viável a utilização 

de fluidos inflamáveis dentro da quantidade permitida pela regulamentação. É um 

equipamento especial de produção de AQS, pelos motivos já referidos, e foi escolhido para os 

testes precisamente pela viabilidade de poder funcionar com uma carga de fluido inflamável 

abaixo dos 150 g. Como demonstrado, o equipamento operou com cargas de fluido na ordem 

dos 90 g, muito abaixo do permitido pelos regulamentos. Portanto, o uso de fluidos 

inflamáveis, prevê-se uma excelente opção para este tipo de equipamento, que pode ainda ser 

melhorado.  

Contudo, este tipo de fluidos têm um grande inconveniente, são inflamáveis. Podem por em 

causa a segurança de utilizadores, técnicos e bens. Tem sido esse o principal constrangimento 

ao uso destes fluidos, mas, para as cargas em causa, sendo equipamentos selados produzidos e 

testados sob controlo, o perigo é praticamente nulo. Provavelmente, o maior perigo é para os 

técnicos, mas cumprindo as regras de manuseamento deste tipo de fluidos é suficiente para 

que se evitem acidentes. 

Tratando-se de um “eletrodoméstico”, quer-se compacto, e para facilitar nesse aspeto, o 

fabricante faz recurso a um compressor do tipo rotativo. No entanto, não existem no mercado 

compressores tão pequenos, para R290 e R600a, aliás por esse motivo, se usou nos testes 

compressores de R134a. Curiosamente, o fabricante de compressores disponibiliza uma gama 

específica de compressores para bombas de calor, mas apenas para o R134a e R290, e no caso 

do R290, o mais pequeno é de 10,4 cm
3
. Para além de compacto, este tipo de equipamento 

deve ser silencioso e um compressor pequeno ajuda. Tendo em conta o exposto na Tabela 4.4, 

comparativamente com o R290, o R600a precisa de um compressor com uma cilindrada cerca 

de 140 % superior. Ou seja, um compressor maior, mais ruidoso, mais caro e com o COP 

teórico apenas 3 % superior para o ciclo considerado. 
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Outro aspeto importante a considerar é o preço do fluido. Recentemente, fruto da legislação 

F-Gases, os preços dos fluidos ditos “tradicionais” onde se inclui o R134a, subiram 

drasticamente. O R134a em apenas um ano aumentou cerca de 150 %. Por causa disso, os 

fabricantes de pequenos equipamentos de refrigeração comercial tem procurado cada vez mais 

o R290. Numa consulta recente ao mercado, o R134a apresentava um preço de 31 €/kg, o 

R290 18 €/kg e o R600a 26 €/kg. Contudo, como as cargas de fluido inflamáveis são cerca de 

metade, o custo com fluido num equipamento é ainda mais baixo.  

Também não se pode esquecer as pressões de funcionamento e neste caso, o R600a leva a 

melhor sobre os outros fluidos, pois apresenta menores pressões de funcionamento. Isso terá 

influência na resistência mecânica do equipamento, que terá de ser mais robusto no caso do 

R290. No entanto, quanto muito, será mais um problema económico que técnico, já que 

existem no mercado equipamentos que funcionam com pressões muito superiores ao R290 

sem qualquer problema. 

Há também questões técnicas, relacionadas com o fabrico de equipamentos que usam fluidos 

inflamáveis a considerar. Desde as linhas de produção de equipamentos, até à conceção dos 

produtos que usam fluidos inflamáveis, é necessário garantir que não há contato do fluido 

com uma possível fonte de ignição. Contudo, esse tipo de questões devem estar bastante 

maturadas, pois há muitos anos que já se fabricam equipamentos que usam fluidos 

inflamáveis. 

Por todas as considerações efetuadas, pode afirma-se que é possível otimizar o 

termoacumulador usado nos testes, para que use o R290 ou o R600a, com performance 

similar, eventualmente superior ao R134a e com as vantagens ambientais que advém do uso 

de fluidos inflamáveis. No entanto, globalmente, considera-se que o R290 é o fluido indicado 

para substituir o R134a neste tipo de equipamento.  

Antes de terminar algumas notas que podem ser interessantes no desenvolvimento de 

produtos deste tipo. Para maximizar o uso deste tipo de produto, o utilizador deve usar apenas 

a bomba de calor para aquecimento de água, levando a um tempo de aquecimento longo. O 

R290 recorre a compressores mais pequenos, portanto sem alterar as dimensões do 

equipamento, é possível usar um compressor mais potente. Redesenhando o equipamento, a 

carga de fluido poderia ser aumentada pelo menos até aos 150 g, obtendo uma maior potência, 

que permite reduzir o tempo de aquecimento e/ou aumentar o volume de acumulação.  

Outra aplicação interessante, atendendo à potência de acionamento do compressor, é usar um 

sistema solar fotovoltaico para alimentar diretamente o equipamento. Há fabricantes que já 

disponibilizam compressores DC para R290 e R600a que podem otimizar ainda mais o 

funcionamento deste tipo de equipamento.  

Esta dissertação foi desenvolvida tendo em conta um determinado equipamento, contudo, e 

até porque existem perspetivas no sentido de aumentar os limites das cargas de fluidos 

inflamáveis, a aplicação destes fluidos pode ter maior potencial. 
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Anexo A: Tabelas C1 e C2 da norma NP EN 378-1 
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Anexo B: Cálculo de propriedades termodinâmicas e COP do R134a, 
R290 e R600a (EES) 
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$UnitSytem SI C kPa kJ mass 

$REFERENCE R134a IIR 

$REFERENCE R290 IIR 

$REFERENCE R600a IIR 

 

{Cálculo de propriedades termodinâmicas, efeito frigorífico volúmico, trabalho de compressão volúmico e COP 

em função do fluido frigorigéneo, para as condições do ciclo indicadas} 

 

{expansão adiabática, sem perdas de carga no circuito frigorífico e rendimento isentrópico de 0,5} 

 

{Condições do ciclo} 

 

T_evap=7 

T_cond=43 

DELTAT_SC=1 

DELTAT_SH=3 

eta_s_comp=0,5 

 

{cálculos para R134a} 

 

TC_R134a=T_crit(R134a) 

T_evap_R134a_atm=T_sat(R134a;P=101,325) 

P_cond_R134a=P_sat(R134a;T=T_cond) 

P_evap_R134a=P_sat(R134a;T=T_evap) 

v_e_cap_R134a_=Volume(R134a;P=P_cond_R134a;T=T_cond-DELTAT_SC)*convert(m^3/kg;dm^3/kg) 

rho_liq_25_R134a=Density(R134a;T=25;x=0) 

rho_gas_25_R134a=Density(R134a;T=25;x=1) 

rho_e_comp_R134a=Density(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

DELTAh_vap_R134a=Enthalpy_vaporization(R134a;T=T_evap) 

k_liq_R134a=Conductivity(R134a;P=P_evap_R134a;x=0) 

k_vap_R134a=Conductivity(R134a;P=P_evap_R134a;x=1) 

mu_liq_R134a=Viscosity(R134a;P=P_evap_R134a;x=0) 

mu_vap_R134a=Viscosity(R134a;P=P_evap_R134a;x=1) 

h_s_cond_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_cond_R134a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_s_cond_R134a=h_e_cap_R134a 

h_e_cap_R134a=h_e_evap_R134a  

h_s_evap_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

h_e_comp_R134a=h_s_evap_R134a 

s_e_comp_R134a=Entropy(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

s_s_comp_s_R134a=s_e_comp_R134a 

h_s_comp_s_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_cond_R134a;s=s_s_comp_s_R134a) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s_R134a-h_e_comp_R134a)/(h_s_comp_R134a-h_e_comp_R134a) 

h_s_comp_R134a=h_e_cond_R134a 

T_s_comp_R134a=Temperature(R134a;P=P_cond_R134a;h=h_s_comp_R134a) 

e_frig_vol_R134a=(h_s_evap_R134a-h_e_evap_R134a)*rho_e_comp_R134a 

w_comp_vol_R134a=(h_s_comp_R134a-h_e_comp_R134a)*rho_e_comp_R134a 

COP_R_R134a=(h_s_evap_R134a-h_e_evap_R134a)/(h_s_comp_R134a-h_e_comp_R134a) 

COP_BC_R134a=(h_e_cond_R134a-h_s_cond_R134a)/(h_s_comp_R134a-h_e_comp_R134a) 

 

{cálculos para R290} 

 

TC_R290=T_crit(R290) 

T_evap_R290_atm=T_sat(R290;P=101,325) 

P_cond_R290=P_sat(R290;T=T_cond) 

P_evap_R290=P_sat(R290;T=T_evap) 

v_e_cap_R290_=Volume(R290;P=P_cond_R290;T=T_cond-DELTAT_SC)*convert(m^3/kg;dm^3/kg) 

rho_liq_25_R290=Density(R290;T=25;x=0) 

rho_gas_25_R290=Density(R290;T=25;x=1) 

rho_e_comp_R290=Density(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

DELTAh_vap_R290=Enthalpy_vaporization(R290;T=T_evap) 

k_liq_R290=Conductivity(R290;P=P_evap_R290;x=0) 

k_vap_R290=Conductivity(R290;P=P_evap_R290;x=1) 

mu_liq_R290=Viscosity(R290;P=P_evap_R290;x=0) 
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mu_vap_R290=Viscosity(R290;P=P_evap_R290;x=1) 

h_s_cond_R290=Enthalpy(R290;P=P_cond_R290;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_s_cond_R290=h_e_cap_R290 

h_e_cap_R290=h_e_evap_R290  

h_s_evap_R290=Enthalpy(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

h_e_comp_R290=h_s_evap_R290 

s_e_comp_R290=Entropy(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

s_s_comp_s_R290=s_e_comp_R290 

h_s_comp_s_R290=Enthalpy(R290;P=P_cond_R290;s=s_s_comp_s_R290) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s_R290-h_e_comp_R290)/(h_s_comp_R290-h_e_comp_R290) 

h_s_comp_R290=h_e_cond_R290 

T_s_comp_R290=Temperature(R290;P=P_cond_R290;h=h_s_comp_R290) 

e_frig_vol_R290=(h_s_evap_R290-h_e_evap_R290)*rho_e_comp_R290 

w_comp_vol_R290=(h_s_comp_R290-h_e_comp_R290)*rho_e_comp_R290 

COP_R_R290=(h_s_evap_R290-h_e_evap_R290)/(h_s_comp_R290-h_e_comp_R290) 

COP_BC_R290=(h_e_cond_R290-h_s_cond_R290)/(h_s_comp_R290-h_e_comp_R290) 

 

{cálculos para R600a} 

 

TC_R600a=T_crit(R600a) 

T_evap_R600a_atm=T_sat(R600a;P=101,325) 

P_cond_R600a=P_sat(R600a;T=T_cond) 

P_evap_R600a=P_sat(R600a;T=T_evap) 

v_e_cap_R600a_=Volume(R600a;P=P_cond_R600a;T=T_cond-DELTAT_SC)*convert(m^3/kg;dm^3/kg) 

rho_liq_25_R600a=Density(R600a;T=25;x=0) 

rho_gas_25_R600a=Density(R600a;T=25;x=1) 

rho_e_comp_R600a=Density(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

DELTAh_vap_R600a=Enthalpy_vaporization(R600a;T=T_evap) 

k_liq_R600a=Conductivity(R600a;P=P_evap_R600a;x=0) 

k_vap_R600a=Conductivity(R600a;P=P_evap_R600a;x=1) 

mu_liq_R600a=Viscosity(R600a;P=P_evap_R600a;x=0) 

mu_vap_R600a=Viscosity(R600a;P=P_evap_R600a;x=1) 

h_s_cond_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_cond_R600a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_s_cond_R600a=h_e_cap_R600a 

h_e_cap_R600a=h_e_evap_R600a  

h_s_evap_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

h_e_comp_R600a=h_s_evap_R600a 

s_e_comp_R600a=Entropy(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

s_s_comp_s_R600a=s_e_comp_R600a 

h_s_comp_s_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_cond_R600a;s=s_s_comp_s_R600a) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s_R600a-h_e_comp_R600a)/(h_s_comp_R600a-h_e_comp_R600a) 

h_s_comp_R600a=h_e_cond_R600a 

T_s_comp_R600a=Temperature(R600a;P=P_cond_R600a;h=h_s_comp_R600a) 

e_frig_vol_R600a=(h_s_evap_R600a-h_e_evap_R600a)*rho_e_comp_R600a 

w_comp_vol_R600a=(h_s_comp_R600a-h_e_comp_R600a)*rho_e_comp_R600a 

COP_R_R600a=(h_s_evap_R600a-h_e_evap_R600a)/(h_s_comp_R600a-h_e_comp_R600a) 

COP_BC_R600a=(h_e_cond_R600a-h_s_cond_R600a)/(h_s_comp_R600a-h_e_comp_R600a) 
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Anexo C: Cálculo da pressão de saturação do R134a, R290 e R600a 
(EES) 
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$UnitSytem SI C kPa kJ mass 

$REFERENCE R134a IIR 

$REFERENCE R290 IIR 

$REFERENCE R600a IIR 

 

{Cálculo da pressão de saturação em função da temperatura} 

 

P_sat_R134a=P_sat(R134a;T=T_sat) 

P_sat_R290=P_sat(R290;T=T_sat) 

P_sat_R600a=P_sat(R600a;T=T_sat) 
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Anexo D: Cálculo da potência frigorífica para R134a, R290 e R600a 
em função da cilindrada do compressor (EES)  
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$UnitSytem SI C kPa kJ mass 

$REFERENCE R134a IIR 

$REFERENCE R290 IIR 

$REFERENCE R600a IIR 

 

 

{Cálculo da potência frigorífica em função da cilindrada do compressor} 

 

{expansão adiabática, sem perdas de carga no circuito frigorífico} 

 

{Condições do ciclo} 

 

T_evap=7 

T_cond=43 

DELTAT_SC=1 

DELTAT_SH=3 

RPM=2845 [min^-1] 

 

{cálculos para R134a} 

 

P_cond_R134a=P_sat(R134a;T=T_cond) 

P_evap_R134a=P_sat(R134a;T=T_evap) 

h_s_cond_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_cond_R134a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_s_cond_R134a=h_e_cap_R134a 

h_e_cap_R134a=h_e_evap_R134a  

h_s_evap_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

rho_e_comp_R134a=Density(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

m_dot_R134a=(CC*RPM)*(1e-6/60)*rho_e_comp_R134a 

P_frig_R134a=m_dot_R134a*(h_s_evap_R134a-h_e_evap_R134a)*convert(kW;W) 

 

{cálculos para R290} 

 

P_cond_R290=P_sat(R290;T=T_cond) 

P_evap_R290=P_sat(R290;T=T_evap) 

h_s_cond_R290=Enthalpy(R290;P=P_cond_R290;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_s_cond_R290=h_e_cap_R290 

h_e_cap_R290=h_e_evap_R290  

h_s_evap_R290=Enthalpy(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

rho_e_comp_R290=Density(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

m_dot_R290=(CC*RPM)*(1e-6/60)*rho_e_comp_R290 

P_frig_R290=m_dot_R290*(h_s_evap_R290-h_e_evap_R290)*convert(kW;W) 

 

{cálculos para R600a} 

 

P_cond_R600a=P_sat(R600a;T=T_cond) 

P_evap_R600a=P_sat(R600a;T=T_evap) 

h_s_cond_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_cond_R600a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_s_cond_R600a=h_e_cap_R600a 

h_e_cap_R600a=h_e_evap_R600a  

h_s_evap_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

rho_e_comp_R600a=Density(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

m_dot_R600a=(CC*RPM)*(1e-6/60)*rho_e_comp_R600a 

P_frig_R600a=m_dot_R600a*(h_s_evap_R600a-h_e_evap_R600a)*convert(kW;W) 
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Anexo E: Cálculo da potência de acionamento do compressor para 
R134a, R290 e R600a (EES) 
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$UnitSytem SI C kPa kJ mass 

$REFERENCE R134a IIR 

$REFERENCE R290 IIR 

$REFERENCE R600a IIR 

 

{Cálculo da potência de acionamento do motor do compressor em função da potência frigorífica} 

{expansão adiabática e sem perdas de carga no circuito frigorífico} 

 

{condições do ciclo} 

T_evap=7 

T_cond=43 

eta_s_comp=0,5 

DELTAT_SC=1 

DELTAT_SH=3 

 

 

{Cálculos para R134a} 

 

P_cond_R134a=P_sat(R134a;T=T_cond) 

P_evap_R134a=P_sat(R134a;T=T_evap) 

h_e_cap_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_cond_R134a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_e_evap_R134a=h_e_cap_R134a 

h_s_evap_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

h_e_comp_R134a=h_s_evap_R134a 

P_frig=m_dot_R134a*(h_s_evap_R134a-h_e_evap_R134a)*convert(kJ/s;W) 

s_e_comp_R134a=Entropy(R134a;P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

s_e_comp_R134a=s_s_comp_s_R134a 

h_s_comp_s_R134a=Enthalpy(R134a;P=P_cond_R134a;s=s_s_comp_s_R134a) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s_R134a-h_e_comp_R134a)/(h_s_comp_R134a-h_e_comp_R134a)  

P_a_comp_R134a=m_dot_R134a*(h_s_comp_R134a-h_e_comp_R134a)*convert(kW;W) 

 

 

{Cálculos para R290} 

 

P_cond_R290=P_sat(R290;T=T_cond) 

P_evap_R290=P_sat(R290;T=T_evap) 

h_e_cap_R290=Enthalpy(R290;P=P_cond_R290;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_e_evap_R290=h_e_cap_R290 

h_s_evap_R290=Enthalpy(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

h_e_comp_R290=h_s_evap_R290 

P_frig=m_dot_R290*(h_s_evap_R290-h_e_evap_R290)*convert(kJ/s;W) 

s_e_comp_R290=Entropy(R290;P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

s_e_comp_R290=s_s_comp_s_R290 

h_s_comp_s_R290=Enthalpy(R290;P=P_cond_R290;s=s_s_comp_s_R290) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s_R290-h_e_comp_R290)/(h_s_comp_R290-h_e_comp_R290)  

P_a_comp_R290=m_dot_R290*(h_s_comp_R290-h_e_comp_R290)*convert(kW;W) 

 

{Cálculos para R600a} 

 

P_cond_R600a=P_sat(R600a;T=T_cond) 

P_evap_R600a=P_sat(R600a;T=T_evap) 

h_e_cap_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_cond_R600a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_e_evap_R600a=h_e_cap_R600a 

h_s_evap_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

h_e_comp_R600a=h_s_evap_R600a 

P_frig=m_dot_R600a*(h_s_evap_R600a-h_e_evap_R600a)*convert(kJ/s;W) 

s_e_comp_R600a=Entropy(R600a;P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

s_e_comp_R600a=s_s_comp_s_R600a 

h_s_comp_s_R600a=Enthalpy(R600a;P=P_cond_R600a;s=s_s_comp_s_R600a) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s_R600a-h_e_comp_R600a)/(h_s_comp_R600a-h_e_comp_R600a)  

P_a_comp_R600a=m_dot_R600a*(h_s_comp_R600a-h_e_comp_R600a)*convert(kW;W) 
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Anexo F: Cálculo de comprimento do capilar para R134a, R290 e 
R600a (EES) 
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$UnitSytem SI C kPa kJ mass 

$REFERENCE R134a IIR 

$REFERENCE R290 IIR 

$REFERENCE R600a IIR 

 

{Cálculo do comprimento reto do capilar, para o R134a, R290 e R600a, para as mesmas condições de 

funcionamento. É utilizada a função interna do EES para cálculo de capilares, que por sua vez recorre à relação 

empírica publicada no "ASHRAE 2014 Refrigeration Handbook, Chapter 11, Capillary Tubes", considerando o 

escoamento no capilar adiabático} 

 

{condições de funcionamento do ciclo} 

 

T_cond=43 [°C] 

T_evap=7 [°C] 

DELTAT_SC=1 [K] 

DELTAT_SH=3 [K] 

d_in=1,4*convert(mm;m) 

Pot_frig=365*convert(W;kW) 

 

{Cálculos para o R134a} 

 

P_cond_R134a=P_sat(R134a;T=T_cond) 

P_evap_R134a=P_sat(R134a;T=T_evap)  

h_e_cap_R134a=enthalpy(R134a;P=P_cond_R134a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_e_cap_R134a=h_e_evap_R134a 

h_s_evap_R134a=enthalpy('R134a';P=P_evap_R134a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

m_dot_R134a=Pot_frig/(h_s_evap_R134a-h_e_evap_R134a) 

Call CapTube1_CL('R134a';d_in;L_cap_R134a;P_cond_R134a;h_e_cap_R134a:m_dot_R134a) {função interna 

do EES para cálculo de capilares} 

m_dot_hr_R134a=m_dot_R134a*convert(kg/s;kg/hr) 

 

{Cálculos para o R290} 

 

P_cond_R290=P_sat(R290;T=T_cond) 

P_evap_R290=P_sat(R290;T=T_evap)  

h_e_cap_R290=enthalpy(R290;P=P_cond_R290;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_e_cap_R290=h_e_evap_R290 

h_s_evap_R290=enthalpy('R290';P=P_evap_R290;T=T_evap+DELTAT_SH) 

m_dot_R290=Pot_frig/(h_s_evap_R290-h_e_evap_R290) 

Call CapTube1_CL('R290';d_in;L_cap_R290;P_cond_R290;h_e_cap_R290:m_dot_R290) {função interna do 

EES para cálculo de capilares} 

m_dot_hr_R290=m_dot_R290*convert(kg/s;kg/hr) 

 

{Cálculos para o R600a} 

 

P_cond_R600a=P_sat(R600a;T=T_cond) 

P_evap_R600a=P_sat(R600a;T=T_evap)  

h_e_cap_R600a=enthalpy(R600a;P=P_cond_R600a;T=T_cond-DELTAT_SC) 

h_e_cap_R600a=h_e_evap_R600a 

h_s_evap_R600a=enthalpy('R600a';P=P_evap_R600a;T=T_evap+DELTAT_SH) 

m_dot_R600a=Pot_frig/(h_s_evap_R600a-h_e_evap_R600a) 

Call CapTube1_CL('R600a';d_in;L_cap_R600a;P_cond_R600a;h_e_cap_R600a:m_dot_R600a) {função interna 

do EES para cálculo de capilares} 

m_dot_hr_R600a=m_dot_R600a*convert(kg/s;kg/hr) 
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Anexo G: Localização das sondas de pressão, temperatura e 
humidade relativa 
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Anexo H: Extrato de folha de cálculo com os resultados de um teste 
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Anexo I: Cálculo de propriedades termodinâmicas/tratamento de 
dados recolhidos nos testes (EES) 
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$UnitSytem SI C kPa kJ mass 

$REFERENCE R134a IIR 

$REFERENCE R290 IIR 

$REFERENCE R600a IIR 

 

{Cálculo de propriedades termodinâmicas, subarrefecimento, sobreaquecimento, rendimento isentrópico do 

compressor e COP, para os diversos pontos medidos num ensaio} 

 

{Se a temperatura à saída do evaporador for maior que à entrada do compressor, este procedimento corrige a 

temperatura à saída do evaporador para ser igual à temperatura à entrada do compressor} 

 

PROCEDURE CORR_TEMP_BP(T_s_evap;T_e_comp:T_s_evap_corr) 

$COMMON T_s_evap 

$COMMON T_e_comp 

 

IF T_s_evap>T_e_comp THEN T_s_evap_corr:=T_e_comp ELSE T_s_evap_corr:=T_s_evap 

 

END 

 

{Se a temperatura à saída do compressor for menor que a temperatura à entrada do condensador, este 

procedimento corrige a temperatura à saída compressor para ser igual à temperatura à entrada do condensador} 

 

PROCEDURE CORR_TEMP_AP(T_s_comp;T_e_cond:T_s_comp_corr) 

$COMMON T_s_comp 

$COMMON T_e_cond 

 

IF T_s_comp<T_e_cond THEN T_s_comp_corr:=T_e_cond ELSE T_s_comp_corr:=T_s_comp 

 

END 

 

{Calculo do subarrefecimento, e não permite que este seja inferior a zero} 

 

PROCEDURE SC(T_cond; T_s_cond:DELTAT_SC) 

$COMMON T_cond 

$COMMON T_s_cond 

 

IF (T_cond-T_s_cond)<=0 then DELTAT_SC:=0 ELSE DELTAT_SC:=(T_cond-T_s_cond) 

 

END 

 

{Calculo do sobreaquecimento, e não permite que este seja inferior a zero} 

 

PROCEDURE SH(T_e_comp;T_evap:DELTAT_SH) 

$COMMON T_e_comp 

$COMMON T_evap 

 

IF (T_e_comp-T_evap)<=0 then DELTAT_SH:=0 ELSE DELTAT_SH:=(T_e_comp-T_evap) 

 

END 

 

{cálculo da entalpia à saída do condensador. Caso o subarrefecimento seja zero, calcula a entalpia para o ponto 

de líquido saturado (x=0)} 

 

PROCEDURE HE_S_COND(R$;T_s_cond; P_cond;DELTAT_SC:h_s_cond) 

$COMMON T_s_cond 

$COMMON P_cond 

 

IF DELTAT_SC<=0 THEN h_s_cond:=Enthalpy(R$;P=P_cond;X=0) ELSE 

h_s_cond:=Enthalpy(R$;P=P_cond;T=T_s_cond) 

 

END 
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{cálculo da entalpia à saída do evaporador. Caso o sobreaquecimento total seja zero, calcula a entalpia para o 

ponto de vapor saturado (x=1)} 

 

PROCEDURE HE_S_EVAP(R$;T_s_evap;P_evap;DELTAT_SH:h_s_evap) 

$COMMON T_s_evap 

$COMMON P_evap 

 

IF DELTAT_SH<=0 THEN h_s_evap:=Enthalpy(R$;P=P_evap;X=1) ELSE 

h_s_evap:=Enthalpy(R$;P=P_evap;T=T_s_evap) 

 

END 

 

{cálculo da entalpia à entrada do compressor. Caso o sobreaquecimento total seja zero, calcula a entalpia para o 

ponto de vapor saturado (x=1)} 

 

PROCEDURE HE_E_COMP(R$;T_e_comp;P_evap;DELTAT_SH:h_e_comp) 

$COMMON T_e_comp 

$COMMON P_evap 

 

IF DELTAT_SH<=0 THEN h_e_comp:=Enthalpy(R$;P=P_evap;X=1) ELSE 

h_e_comp:=Enthalpy(R$;P=P_evap;T=T_e_comp) 

 

END 

 

{cálculo da entropia à entrada do compressor. Caso o sobreaquecimento total seja zero, calcula a entropia para o 

ponto de vapor saturado (x=1)} 

 

PROCEDURE EN_E_COMP(R$;T_e_comp;P_evap;DELTAT_SH:s_e_comp) 

$COMMON T_e_comp 

$COMMON P_evap 

 

IF DELTAT_SH<=0 THEN s_e_comp:=Entropy(R$;P=P_evap;X=1) ELSE 

s_e_comp:=Entropy(R$;P=P_evap;T=T_e_comp) 

 

END 

 

R$='R600a' {Fluido} 

 

T_evap=T_sat(R$;P=P_evap) 

T_cond=T_sat(R$;P=P_cond) 

CALL CORR_TEMP_BP(T_s_evap;T_e_comp:T_s_evap_corr) 

CALL CORR_TEMP_AP(T_s_comp;T_e_cond:T_s_comp_corr) 

CALL SC(T_cond;T_s_cond:DELTAT_SC) 

CALL SH(T_e_comp;T_evap:DELTAT_SH) 

CALL HE_S_COND(R$;T_s_cond;P_cond;DELTAT_SC:h_s_cond) 

CALL HE_S_EVAP(R$;T_s_evap_corr;P_evap;DELTAT_SH:h_s_evap) 

CALL HE_E_COMP(R$;T_e_comp;P_evap;DELTAT_SH:h_e_comp) 

h_e_evap=h_s_cond 

h_s_comp=Enthalpy(R$;T=T_s_comp_corr;P=P_cond) 

h_e_cond=Enthalpy(R$;T=T_e_cond;P=P_cond) 

COP_BC=(h_e_cond-h_s_cond)/(h_s_comp-h_e_comp) 

COP_R=(h_s_evap-h_e_evap)/(h_s_comp-h_e_comp) 

CALL EN_E_COMP(R$;T_e_comp;P_evap;DELTAT_SH:s_e_comp) 

s_e_comp=s_s_comp_s 

h_s_comp_s=Enthalpy(R$;P=P_cond;s=s_s_comp_s) 

eta_s_comp=(h_s_comp_s-h_e_comp)/(h_s_comp-h_e_comp)  
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