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RESUMO 

 

O presente projeto de conclusão de curso tem como objetivo principal a determinação 

de carga térmica e seleção de componentes para câmara fria, com foco para aplicação em lojas 

de conveniência de postos de combustíveis. Inicia-se o estudo com avaliação de materiais a 

serem utilizados para a construção do sistema, visando atender aos requisitos de apresentar 

elevada resistência térmica, resistência mecânica satisfatória, boa estética, facilidade de 

instalação e disponibilidade comercial. A partir desta análise, concluir-se que painéis 

comerciais de aço carbono recoberto com galvalume (liga de alumínio, zinco e silício) apresenta 

vantagem em relação às outras soluções, sendo que esta alternativa é disponível comercialmente 

em painéis pré-fabricados preenchidos com poliuretano expandido rígido, que corresponde do 

isolante térmico. O poliuretano expandido rígido apresenta condutividade térmica de 

aproximadamente 0,025 W/m⋅K, provendo assim elevada resistência térmica ao sistema. A 

partir da definição das dimensões, das condições de contorno e dos materiais a serem utilizados, 

estimou-se a carga térmica do sistema, que contempla fenestração de ar, circulação de pessoas, 

refrigeração de produtos, transmissão a partir do meio externo, e de componentes elétricos. 

Com base nesta análise, obtém-se carga térmica de 3,39 kW para câmara fria com 2,52×2,52 

m² instalada na cidade do Rio de Janeiro, da qual as maiores parcelas correspondes a 38 e 22% 

sendo relacionadas, respectivamente, ao resfriamento do produto e ocupação. A partir do 

conhecimento dos requisitos do sistema define-se componentes para o sistema de refrigeração, 

contemplando unidades condensadora e evaporada comerciais operando com R134a ou R404A. 

Uma análise econômica preliminar foi realizada e conclui-se que os materiais para construção 

do sistema proposto somam aproximadamente R$18 mil (2018), com gasto mensal de energia 

elétrica de aproximadamente R$970. 

 

Palavras-chave: Câmara Fria; Carga térmica; Refrigeração; Conveniência; Postos. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to determine the thermal load and to select cold chamber components, 

with focus on the application of fuel station convenience stores. The study begins with 

evaluation of materials to be used for the construction of the system, aiming to meet the 

requirements of presenting high thermal resistance, satisfactory mechanical resistance, good 

esthetics, ease of installation and commercial availability. From this analysis, it can be 

concluded that galvalume-coated carbon steel panels (aluminum alloy, zinc and silicon) have 

an advantage over other solutions, and this alternative is commercially available in 

prefabricated panels filled with expanded polyurethane the thermal insulation. The rigid 

expanded polyurethane exhibits thermal conductivity of approximately 0.025 W / m⋅ K, thus 

providing high thermal resistance to the system. Based on the definition of the dimensions, 

boundary conditions and materials to be used, the thermal load of the system was estimated, 

including air fenestration, people circulation, product cooling, transmission from the external 

environment, and Electrical components. Based on this analysis, a thermal load of 3.39 kW is 

obtained for a cold room with 2.52 × 2.52 m² installed in the city of Rio de Janeiro, of which 

the largest parcels correspond to 38 and 22% being related respectively, to product cooling and 

occupancy. From the knowledge of the system requirements, components for the refrigeration 

system are defined, including commercial condensing and evaporating units operating with 

R134a or R404A. A preliminary economic analysis was carried out and it was concluded that 

the materials for construction of the proposed system amount to approximately R$ 18,000 

(2018) with monthly electric energy expenditure of approximately R$ 970. 

 

 

Keywords: Coldstore; Thermal load; Convenience; Fuel station. 

  



Wallace Luiz Torres Costa Introdução 

 

10 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Planta layout de elevação de uma loja de Conveniência Barra da Tijuca 

(Ipiranga, 2018) ........................................................................................................................ 15 

Figura 2 – Vista em corte do projeto de uma loja de Conveniência Barra da Tijuca 

(Ipiranga, 2018) ........................................................................................................................ 16 

Figura 3 – Planta de posicionamento de equipamentos de uma loja de Conveniência 

Barra da Tijuca (Ipiranga, 2018). ............................................................................................. 16 

Figura 4 – Projeto do modelo de câmara fria para lojas de conveniência em Postos de 

Combustível. ............................................................................................................................. 18 

Figura 5 - Produção do aço galvalume no mudo (CSN, 2010) ..................................... 20 

Figura 6 - Isolante de lã de rocha (Casa do Refratário, 2018) ...................................... 22 

Figura 7 – Isolante de aglomerados de cortiça expandida (Casa do Refratário ,2018) 23 

Figura 8 – Isolante de poliestireno expandido (Isotran, 2018) ..................................... 24 

Figura 9 - Isolante de espuma rígida de poliuretano (Tecnotermo, 2018) .................... 24 

Figura 10 – Painéis de aço galvanizado compostos por espuma rígida de poliuretano 

(Grupo Painel Sandwich, 2018)................................................................................................ 26 

Figura 11 – Escoamento de ar quente e frio característico de uma câmara fria 

(ASHRAE,2003) ...................................................................................................................... 31 

Figura 12 – Nível de infiltração do ar externo no interior da câmara (Alberto Hernandez 

Neto, 2014) ............................................................................................................................... 32 

Figura 13 – Carta psicométrica para temperaturas de bulbo seco (Universal Cryo Gas, 

2004) ......................................................................................................................................... 34 

Figura 14 – Carga térmica por tipo de componente em kW ......................................... 42 

Figura 15 – Funcionamento de um compressor alternativo (Pinheiro, 2014) .............. 43 

Figura 16 – Esquematização de uma unidade evaporadora (HeatCraft, 2018) ............ 46 

 

 

  



Wallace Luiz Torres Costa Introdução 

 

11 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Dimensões do projeto de câmara fria .......................................................... 19 

Tabela 2 - Materiais para revestimento da Câmara ...................................................... 21 

Tabela 3 – Propriedades de isolantes térmicos a 20 °C (Protolab, 2018). .................... 25 

Tabela 4 – Dados climáticos relativos a um dia típico no Galeão/RJ. ......................... 34 

Tabela 5 - Efetividade dos dispositivos de proteção de portas da câmara fria. ............ 37 

Tabela 6 – Valor do coeficiente de transferência de calor por convecção em função do 

tipo de parede (ASHRAE, 2003) .............................................................................................. 38 

Tabela 7 – Carga térmica por transmissão em cada superfície. .................................... 39 

Tabela 8 - Especificação unidade compressora/condensadora. .................................... 44 

Tabela 9 – Capacidade térmica da unidade compressora/condensadora de acordo com a 

temperatura ............................................................................................................................... 44 

Tabela 10 – Especificação unidade evaporadora. ......................................................... 45 

Tabela 11 - Capacidade térmica da unidade evaporadora de acordo com a temperatura

 .................................................................................................................................................. 45 

Tabela 12  – Análise de custo do projeto. ..................................................................... 46 

 

  



Wallace Luiz Torres Costa Introdução 

 

12 

SUMÁRIO 

Dedicatória ...................................................................................................................... 6 

Agradecimentos .............................................................................................................. 7 

Resumo ........................................................................................................................... 8 

Abstract ........................................................................................................................... 9 

Lista de ilustrações ....................................................................................................... 10 

Lista de tabelas ............................................................................................................. 11 

Sumário ......................................................................................................................... 12 

1 Introdução ............................................................................................................... 13 

2 Análise do projeto ................................................................................................... 14 

2.1 Dimensões ........................................................................................................ 14 

2.2 Análise dos materiais utilizados ....................................................................... 19 

3 Carga térmica .......................................................................................................... 27 

3.1 Carga pelo produto ........................................................................................... 28 

3.2 Carga por infiltração do ar externo no ambiente refrigerado ........................... 30 

3.3 Carga por transmissão de calor por paredes, teto e piso .................................. 37 

3.4 Carga devido a motores elétricos ..................................................................... 39 

3.5 Carga por iluminação ....................................................................................... 39 

3.6 Carga por ocupação .......................................................................................... 40 

3.7 Carga devido a outros motores ......................................................................... 41 

3.8 Fator de segurança ........................................................................................... 41 

3.9 Carga térmica total ........................................................................................... 42 

4 Definição de componentes ...................................................................................... 43 

4.1 Análise de custo ............................................................................................... 46 

5 Conclusões .............................................................................................................. 49 

5.1 Recomendações para trabalhos futuros ............................................................ 50 

6 Referências bibliográficas ....................................................................................... 51 



Wallace Luiz Torres Costa Introdução 

 

13 

1 INTRODUÇÃO 

Define-se refrigeração como sendo a ação de resfriar determinado ambiente de forma 

controlada, tanto para viabilizar processos, processar e conservar produtos ou efetuar 

climatização para conforto térmico (KUEHN et al., 1998)[FTK1]. Assim, tem-se a refrigeração 

como principal ferramenta para armazenamento de produtos perecíveis, bem como para 

melhorar a experiência do consumo, como, especificamente para o projeto em questão, é o caso 

de bebidas alcoólicas. 

Câmara fria, ou câmara frigorífica, é qualquer espaço de armazenagem, que tenha as 

suas condições internas controladas por um sistema de refrigeração (CHAGAS, 2012). Mais 

precisamente, são sistemas para resfriamento e armazenamento de produtos em maior escala se 

comparado a refrigeradores domésticos ou comerciais, sendo bastante utilizadas em frigoríficos, 

açougues, peixarias, e em alguns casos para armazenamento de vegetais e flores[FTK2] . 

Adicionalmente, as câmaras frias geralmente contam com sistema de controle que permite 

ajuste da temperatura interna de acordo com as necessidades e requisitos dos produtos 

armazenados. 

Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo principal o dimensionamento e 

análise de câmara frigorífica para resfriamento e armazenamento de bebidas, com foco em 

aplicação em loja de conveniência de postos de combustível, mais especificamente instalados 

na região da cidade do Rio de Janeiro. A avaliação contempla análise dos materiais disponíveis 

no mercado, a viabilidade econômica para utilização dos mesmos, seguido do desenvolvimento 

de cálculo para a análise da carga térmica necessária para o equipamento. Ressalta-se ainda que 

a motivação do tema do presente trabalho decorre também da atuação do presente autor neste 

segmento. 

Assim, empregou-se conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia 

Mecânica para execução de todo o dimensionamento necessário e posterior instalação do 

equipamento. Conhecimentos oriundos de matérias voltadas para análise térmica, como 

Termodinâmica, Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos, auxiliaram para a abordagem 

da carga térmica do equipamento. Em outro ponto de vista, para a análise dos materiais 

empregados na projeção da câmara, assim como para a elaboração do projeto em si, matérias 

voltadas para a área de sólidos foram fundamentais, visto que permitem uma visão estrutural 

do projeto proposto. Consequentemente, pode-se afirmar que se trata de um projeto complexo, 

no qual os conceitos de mecânica dos sólidos e dos fluidos foram juntamente aplicados. 
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2 ANÁLISE DO PROJETO 

O objetivo, conforme mencionado, é a construção de um modelo de câmara fria para 

aplicação em lojas de conveniência de postos de combustível, o que acarreta na necessidade de 

análise de tópicos específicos sobre o local em questão. Assim, avalia-se os dados disponíveis 

e restrições de projeto para o dimensionamento.  

2.1 DIMENSÕES 

Inicialmente, a fim de projetar um modelo padrão de câmara fria, analisou-se alguns 

exemplos de plantas de lojas de conveniência. Assim, o passo inicial é a análise da arquitetura 

das lojas, assim como a disposição das instalações presentes in loco. 

Primeiramente, estuda-se a arquitetura do local, tendo em vista a área disponível na loja 

e a altura do pé direito, sendo estes parâmetros bastante importantes na definição das dimensões 

do modelo de câmara fria. O objetivo em tal análise será visualizar as medidas que serão 

adotadas nas paredes da câmera, isto é, comprimento, largura e altura. Porém tal análise não 

pode ser feita separadamente, já que, de início, o projeto é feito com o ambiente vazio, isto é, 

sem nenhum equipamento instalado. Em um segundo instante, estuda-se a implantação da 

câmara fria com o ambiente montado, estando presente equipamentos, móveis e produtos. 

Nesse instante já pode-se considerar o espaço total disponível. 

Assim, em suma, pode-se afirmar que, acerca da arquitetura e infraestrutura disponível 

no local, são levados em consideração os itens: área e altura do pé direito disponíveis, 

instalações elétricas presentes no local, posicionamento diante da exposição da luz solar e 

posicionamento diante do tráfego de pessoas, conforme o seguinte detalhamento: 

 Área disponível: Análise referente ao espaço total da loja disponível para instalação da 

câmara fria, levando em consideração a presença de demais equipamentos e itens; 

 Disponibilidade de rede elétrica: A rede elétrica é item fundamental para o 

posicionamento das câmaras frias, já que se tratam de equipamentos dependentes de energia 

elétrica; 

 Posicionamento diante da exposição da luz solar: Conforme será explicado na seção de 

análise dos cálculos, fatores físicos afetam diretamente a carga térmica relacionada com a 

câmara. Para o caso de elevada exposição à luz solar, a perda de carga também será elevada, 

visto que os raios afetaram o desempenho da câmara; 
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 Posicionamento diante do tráfego de pessoas: Conforme será explicado na seção de 

análise de cálculos, a abertura das portas do equipamento acarreta do aumento da 

temperatura interna, visto que ocorre mistura de ar interno e externo, que está mais quente. 

Para fins de definição de dimensões da câmara frigorífica, adota-se a planta base de uma 

loja de conveniência implantada no Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Analisou-se 

o projeto em questão, focando no espaço existente no interior da loja de conveniência, 

apresentada nas Figuras 1 e 2. A partir da análise da planta base, constata-se que a área total 

disponível no estabelecimento é de 79,18 m², e pé direito de 2,80 metros. Assim, conclui-se que 

há espaço disponível para implantação da câmara frigorífica. 

 

Figura 1 – Planta layout de elevação de uma loja de Conveniência Barra da Tijuca (Ipiranga[FTK3], 2018) 
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Figura 2 – Vista em corte do projeto de uma loja de Conveniência Barra da Tijuca (Ipiranga, 2018) 

 

É importante novamente ressaltar que a área de 79,18 m² está disponível com a loja 

vazia, sendo primordial o estudo com os equipamentos e produtos instalados. Assim a Figura 3 

ilustra o planejamento dos itens a serem instalados no referido estabelecimento. 

 

[FTK4] 

Figura 3 – Planta de posicionamento de equipamentos de uma loja de Conveniência Barra da Tijuca (Ipiranga, 2018). 
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A partir da Figura 3 é possível identificar o espaço disponível para instalação da câmara 

fria que, por sua vez, localiza-se no canto inferior direito do projeto. Os equipamentos e 

mobiliários ocupam cerca de 50% do espaço disponível, restando 50% para circulação dos 

clientes e instalação da câmara. 

Após a análise das condições locais e espaço disponível, optou-se por adotar um modelo 

de câmara fria com área de base quadrada, conforme representado no canto inferior direito da 

Figura 3, visto que tais dimensões se encaixam com maior facilidade no padrão das lojas de 

conveniência dos postos de combustível. Ressalta-se ainda que o objetivo do presente estudo é 

que o modelo dimensionado possa ser implantado em diversas lojas. 

Inicialmente, tendo em vista que o objetivo é a projeção de um modelo com área de base 

quadrada, esboçou-se a medida de 3,0 × 3,0 m². Após a aplicação dessa medida em alguns 

modelos de plantas de lojas de conveniência, observou-se que a dimensão de aproximadamente 

2,50 × 2,50 m² seria mais adequada para o projeto em questão. Dessa forma, projetou um 

modelo de câmara fria com 2,52 × 2,52 m², tendo em vista a intenção de um espaço extra para 

instalação de prateleiras para disposição de bebidas para comercialização. As dimensões citadas 

podem ser melhor evidenciadas na Figura 4. 
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Figura 4 – Projeto do modelo de câmara fria para lojas de conveniência em Postos de Combustível. 

 

É importante evidenciar que, como a intenção é a comercialização de bebidas, projetou-

se o equipamento com estantes inclusas, a fim de permitir a disposição dos compartimentos. 

Para isso, serão utilizadas, em cada instante, quatro prateleiras de dois modelos distintos, cada 

qual com cinco níveis de exposição. 

As estantes serão próprias para aplicação em câmaras frias, cujas características podem 

ser observadas abaixo: 

 Planos aramados com regulagem independente de altura a cada 25 mm; 

 Pintura de alta resistência para evitar avarias; 

 Capacidade de carga aproximada em 100 kg; 

 Pés com regulagem de nível. 

Assim, as dimensões do projeto detalhadas na Tabela 1. Após a definição das dimensões 

da câmara e prateleiras, o objetivo tornou-se a escolha pelo melhor modelo de fabricação do 

equipamento. Assim, o modelo indicado acima foi projetado tendo em vista a aplicação de 

painéis modulares pré-fabricados, que contam com isolante térmico recoberto com material de 

elevada resistência para evitar degradação e danificação. Essa opção tem relação direta com a 
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intenção de prolongar a vida útil do material, sendo formado por placas desmontáveis de aço 

pré-fabricadas com encaixe, que também provê maior facilidade de instalação e menor 

necessidade de especialização por parte dos instaladores. Em seguida, analisou-se a 

disponibilidade de materiais no mercado para aplicação no projeto, enfatizando a necessidade 

de conciliação entre requisitos do projeto e viabilidade econômica. 

Tabela 1 - Dimensões do projeto de câmara fria 

Dimensões internas [m] 

Comprimento Largura Altura Volume 

2,32 2,32 2,40 12,95 

    

Item Comprimento Largura Altura 

Prateleira Frontal 1,07 1,8 0,55 

Prateleira Lateral 1,52 1,8 0,50 

 

2.2 ANÁLISE DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

Após a escolha das dimensões mais adequadas para o projeto, iniciou-se o estudo 

relacionado ao melhor material para fabricação das paredes, teto e piso, pois, conforme citado 

anteriormente, tal escolha influencia diretamente no isolamento térmico do sistema, com 

consequente impacto na carga térmica e consumo de energia elétrica do sistema.  

Assim, realizou-se uma análise dos materiais disponíveis comercialmente para esta 

aplicação, e como conclusão optou-se por placas de poliuretano expandido recobertas por aço 

galvalume branco RAL-9003. Tal aço teve desenvolvimento iniciado em 1962, com principal 

finalidade de melhorar o desempenho dos aços galvanizados, tornando mais eficaz o 

mecanismo de barreira e proteção galvânica em inúmeros ambientes (CSN, 2010). Ainda, a 

combinação de zinco e alumínio une a performance característica do zinco em proteger bordas 

e descontinuidades no revestimento com a capacidade de proteção por barreira oferecida pelo 

alumínio (ROCHA, 2014). Após uma série de avaliações de distintas opções e ligas, foi 

constatada que a liga que oferecia a melhor combinação entre proteção galvânica e proteção 

por barreira possui a composição de 55,0, 43,5 e 1,5% em massa de alumínio, zinco e silício, 

respectivamente, conforme discutido por (CSN, 2010). A Figura 5 apresenta o histórico de 

comercialização mundial de galvalume, ilustrando a tendência crescente de consumo. 
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Figura 5 - Produção do aço galvalume no mudo (CSN, 2010) 

A utilização desse tipo de material é indicada para a aplicação em questão, já que deseja-

se resistência à corrosão atmosférica[FTK5], melhor aspecto superficial e beleza do produto 

acabado. Adicionalmente, tendo em vista que o galvalume se trata somente do metal de 

recobrimento, é importante evidenciar a elevada resistência mecânica do aço base permite a 

utilização de pequenas espessuras desse material, o que, por conseguinte, reduz os custos e peso 

com o projeto das câmaras frigoríficas. Vale mencionar ainda que caso a superfície metálica 

em contato com poliuretano expandido esteja sem proteção contra corrosão, esta também 

poderia sofrer oxidação. Assim, os modelos comerciais também contam com recobrimento 

galvânico galvalume na face em contato com o poliuretano. 

Este recobrimento sofre oxidação que resulta em camada estável e resistente a 

sucessivas oxidações, protegendo o material de base. A camada de óxido é formada pelo 

alumínio, e em paralelo a área rica em Zinco oferece proteção galvânica, para eventual 

exposição do metal-base. 

Enfatiza-se ainda as reduzidas absortividades térmicas da camada de galvalume 

conforme mencionado acima, que implica em redução da carga térmica do sistema, tendo 

impacto em menor requisito de sistema de refrigeração e menor consumo de energia. Assim, 
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utilizou-se tal material em toda a estrutura das câmaras, com dimensões apresentadas na Tabela 

2. 

Tabela 2 - Materiais para revestimento da Câmara 

Parte da 

Câmara 
Área [m²] Espessura [mm] 

Revestimento 

externo 
Revestimento interno 

Parede 19,87 100 
Aço galvalume 

branco RAL - 9003 

Aço galvalume branco RAL 

– 9003 

Teto 6,36 100 
Aço galvalume 

branco RAL - 9003 

Aço galvalume branco RAL 

– 9003 

Batente 1,6 100 
Aço galvalume 

branco RAL - 9003 

Aço galvalume branco RAL 

– 9003 

Porta 1,76 100 
Aço galvalume 

branco RAL - 9003 

Aço galvalume branco RAL 

– 9003 

Isolante do 

Piso 
5,77 100 

Aço galvalume 

branco RAL - 9003 

Aço galvalume branco RAL 

– 9003 

 

Em um segundo momento, direcionou-se o estudo para a escolha do isolamento térmico 

adequado para aplicação. O isolante térmico tem objetivo de reduzir as taxas de transferência 

de calor, e dessa forma, reduzir a carga térmica e manter a temperatura da parede externa da 

câmara próxima à do ambiente externo a fim de evitar problemas relacionados à condensação 

de umidade atmosférica.  

O isolamento térmico deve ser formado por materiais de reduzida condutividade térmica, 

reduzida massa específica e elevada densidade de poros. Ademais, deseja-se materiais inertes 

quimicamente, estáveis dimensionalmente e de fácil aplicação e trabalhabilidade. Essa 

combinação de fatores acarreta em características desejadas de isolantes térmicos, conforme os 

seguintes aspectos: 

 Boa impermeabilidade à água e umidade; 

 Baixo coeficiente de expansão térmica; 

 Baixa variação da condutividade térmica; 

 Resistência ao fogo. 

Dessa forma, e conforme citado anteriormente, a utilização de isolantes térmicos 

acarreta em uma série de benefícios para o projeto, dentre as quais pode-se destacar: economia 

de energia, maior acompanhamento e controle de todo o processo de refrigeração, proteção 

pessoal e contra incêndios, e atenuação do som.  

Isolantes térmicos possibilitam a diminuição na troca de calor entre os ambientes interno 

e externo, resultando, dessa forma em maior controle e estabilidade da temperatura no interior 
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da câmara fria. Adicionalmente, a redução da taxa de transmissão de calor do ambiente externo 

para o interno implica em redução da carga térmica de refrigeração, com consequente redução 

de custos de instalação e operação do sistema.  

Objetivando a escolha do melhor material para aplicação, observou-se que os mesmos 

podem ser classificados como fibroso, celular e granular (Isar, 2018). Os fibrosos são formados 

por filamentos de reduzido diâmetro de substâncias com baixa densidade e elevada porosidade, 

como o caso de mantas cerâmicas para fornos industriais. Já os celulares são materiais de matriz 

geralmente polimérica, contendo poros de reduzidas dimensões preenchidos com gás, e são 

versáteis para preenchimento de moldes de modo a se obter formas geométricas complexas, 

como o caso de poliuretano expandido. Os isolantes granulares são caracterizados por reduzidos 

volumes de materiais de reduzida condutividade térmica dispostos em conjunto, como no caso 

de cortiça solta. 

Assim, estudou-se a descrição dos principais isolantes térmicos disponíveis no mercado, 

tendo em vista suas características vantajosas na aplicação, desvantagens e custo. Inicialmente, 

focou-se o estudo nos isolantes de origem mineral, principalmente na aplicação de lãs de rocha, 

ilustrada na Figura 6. A Lã de Rocha é feita a partir da rocha basáltica vulcânica e outros 

minerais fundidos a alta temperatura para serem transformados em fibras por centrifugação 

(Isar, 2018). Esse material apresenta flamabilidade nula, é imputrescível e apresenta um elevado 

ponto de fusão, sendo aplicado em isolamento de forros, tanto inclinados como planos. Sua 

comercialização é realizada em painéis rígidos ou semirrígidos, aglomerados com resinas, 

feltros mantas e coquilhas.  

 

Figura 6 - Isolante de lã de rocha (Casa do Refratário, 2018) 
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Seguindo a análise, estudou-se a aplicabilidade de isolantes de origem vegetal, com foco 

na utilização de aglomerados de cortiça expandida. Trata-se de um dos mais antigos isolantes 

térmicos já utilizados, um produto natural e de origem vegetal (Isocor, 2018). A junção dos 

aglomerados acarreta na formação de painéis, conforme é ilustrado na Figura 7. As 

propriedades físicas e mecânicas da cortiça proporcionam a criação de um produto elástico, 

permeável ao vapor, de longa durabilidade (sem alterações das suas propriedades) e com 

excelentes características de isolamento térmico, acústico e de vibrações. 

Apresenta vantagens por ser um produto natural e de menor impacto ambiental, além de 

ser elástico, permeável ao vapor e com alta capacidade de isolamento térmico, acústico e de 

vibrações. Adicionalmente, apresenta resistência satisfatória à flexão e compressão, facilidade 

na aplicação durante a montagem e longa durabilidade. 

 

 

Figura 7 – Isolante de aglomerados de cortiça expandida (Casa do Refratário ,2018) 

 

Após o estudo direcionado para a aplicação de aglomerados de cortiça expandida, 

analisou-se os isolantes sintéticos. No primeiro momento, o poliestireno expandido, também 

conhecido como EPS, ou comercialmente denominado como isopor, e é ilustrado na Figura 8. 

Trata-se de um material isolante derivado do petróleo e do gás natural, do qual se obtém o 

polímero plástico do estireno na forma de grânulos. Dentre suas vantagens na aplicação, pode-

se citar a baixa condutividade térmica; alto poder se isolamento em função de sua estrutura de 

células fechadas e cheias de ar; reduzida massa específica que acarreta drasticamente na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estireno
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diminuição do peso da estrutura quando comparado com outros isolantes e, moderada 

resistência mecânica (Abiquim, 2016). 

 

Figura 8 – Isolante de poliestireno expandido (Isotran, 2018) 

Seguindo o estudo dos isolantes sintéticos, analisou-se a aplicabilidade da espuma rígida 

de poliuretano. Tendo em vista sua composição química, esse material é formado por reações 

químicas de isocianatos sobre constituintes de poliol e demais aditivos. O tipo mais comum de 

isocianato utilizado é o MDI polimérico, devido à sua funcionalidade elevada e propriedades 

físicas favoráveis. Acerca dos polióis, utilizam-se, principalmente, a base de sacarose, já que 

possuem baixo custo e alta funcionalidade. Em suma, pode-se ressaltar uma série de vantagens 

que a aplicação da espuma rígida de poliuretano possui: facilidade na instalação, já que a 

aplicação se dá entre duas chapas de aço recobertas com galvalume; adequação para baixas 

temperaturas; impermeabilização, visto que todas as superfícies nas quais há aplicação de 

poliuretano tornam-se totalmente impermeáveis; e facilidade de manutenção. A Figura 9 ilustra 

artigos comerciais feitos de espuma rígida de poliuretano. 

 

Figura 9 - Isolante de espuma rígida de poliuretano (Tecnotermo, 2018) 
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Dessa vez, analisou-se a espuma rígida à base de policloreto de vinil, também conhecido 

como PVC. Dentre suas propriedades principais, destacam-se a baixa condutividade, boa 

impermeabilidade ao vapor de água, além de boa resistência mecânica. Todavia, a análise do 

custo de aplicação inviabiliza economicamente o projeto, tornando tal aplicação possível 

apenas em casos particulares. 

A Tabela 3 apresenta as propriedades dos isolantes térmicos avaliados neste texto, e a 

partir desta tabela constata-se que o material de menor condutividade térmica é a espuma rígida 

de poliuretano, enquanto que o material de menor massa específica é o poliestireno expandido. 

Ressalta-se ainda que a maioria dos isolantes térmicos para aplicação industrial apresentam 

variação de densidade devido a variações de processos de fabricação e de requisitos de 

aplicação, com consequente variação de propriedades de transporte. 

Tabela 3 – Propriedades de isolantes térmicos a 20 °C (Protolab, 2018). 

Material Lã de rocha Aglomerados 

de cortiça 

expandida 

Poliestireno 

expandido 

Espuma rígida 

de poliuretano 

k [W/m⋅K] 0,04 0,04 0,035 0,021 

ρ [kg/m³] 48 120 20 40 

Trabalhabilidade Baixa Baixa Alta Alta 

Impermeabilidade Sim Sim Sim Sim 

Durabilidade Alta Alta Média Alta 

Custo [R$/𝑚2] 19,97 37,60 20,52 50,23 

 

Assim, tendo em vista todas as possibilidades de aplicação informadas acima, analisou-

se o material que mais estaria de acordo com o objetivo do projeto, a partir das características 

listadas na Tabela 3 e das seguintes considerações: principais vantagens na aplicação e 

trabalhabilidade, facilidade de aplicação, manutenção, custo e disponibilidade de mercado. É 

importante ressaltar que a facilidade de aplicação e manutenção foram considerados 

fundamentais para o projeto. Em tal análise, a espuma rígida de poliuretano (PUR) destacou-se, 

já que apresenta uma série de vantagens para o projeto, sendo tais: menor coeficiente de 

condutividade térmica, massa específica reduzida, facilidade de aplicação e manutenção, 

impermeabilidade e alta durabilidade. Acerca do custo, nesse momento faz-se necessário 

enfatizar que a diferença de custo da espuma rígida de poliuretano para os demais isolantes não 

justifica a opção por outro tipo. 
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Um dos fatores comentados, a facilidade de transporte do isolante é também apresentada 

na Figura 10, sendo aplicada entre placas painéis modulares de aço galvalume. 

Após a análise das possibilidades citadas anteriormente, optou-se pelo método de 

isolamento pré-fabricado e integrado, no qual são utilizados painéis pré-fabricados, com a 

finalidade de isolar termicamente o equipamento e, além disso, funcionar como barreira de 

vapor. É importante ressaltar que nessa aplicação os próprios painéis fazem o isolamento, 

estando o mesmo dentro da estrutura, proporcionando uma série de vantagens, tais como: 

modularidade; excelentes propriedades mecânicas; alta resistência contra a passagem de calor; 

ampla gama de espessuras em seu núcleo e de chapas metálicas de revestimento em suas faces 

e viabilidade econômica, tendo em vista o custo moderado. A Figura 10 ilustra os painéis 

comerciais mencionados. 

 

Figura 10 – Painéis de aço galvanizado compostos por espuma rígida de poliuretano (Grupo Painel Sandwich, 2018). 

Ademais, pensando na facilidade da aplicação, os painéis serão fixados entre si por meio 

de engates padrão para cada modelo comercial, não havendo a necessidade de materiais 

adicionais durante o processo de montagem.  
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3 CARGA TÉRMICA 

Após a escolha dos materiais para realização do projeto da câmara, fez-se necessário a 

indicação de toda a metodologia empregada para a determinação da carga térmica do mesmo, 

para posterior definição de componentes e equipamentos necessários para atender as demandas 

de refrigeração. Para tal, inicialmente adotou-se a análise de carga térmica, levando em 

consideração os tópicos abaixo: 

 3.1 - Carga pelo produto; 

 3.2 - Carga por infiltração do ar externo no ambiente refrigerado; 

 3.3 - Carga por transmissão de calor por paredes, teto e piso; 

 3.4 - Carga devido a motores elétricos; 

 3.5 - Carga por iluminação; 

 3.6 - Carga por ocupação; 

 3.7 - Carga devido a outros motores 

Todos os tópicos informados acima relacionam-se com indicadores específicos do 

equipamento em questão e serão levados em consideração. Assim, analisou-se algumas 

características projetadas no equipamento, visto que esses itens acarretam diretamente no 

aumento ou diminuição da carga, tais como: 

 Tubulação (distância e desnível); 

 Tipo de isolamento térmico; 

 Espessura do isolamento; 

 Temperatura interna da câmara; 

 Temperatura ambiente do local de instalação; 

 Fator de utilização (abertura de portas - normal, intenso); 

 Número de pessoas (operação); 

 Tempo de permanência (horas); 

 Iluminação - tempo de utilização; 

 Motores (relacionado com a potência do mesmo); 

 Tempo de utilização (horas); 

 Tipo de produto a ser armazenado; 

 Temperatura de entrada; 

 Carga do produto (kg) rotatividade; 
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 Tempo de processo (horas). 

Tendo em vista a análise da carga térmica, pode-se defini-la como sendo a quantidade 

de calor sensível e latente que deve ser retirada de um ambiente, a fim de manter as condições 

de temperatura e umidade estabelecidas para ele. 

A seguir, faz-se uma descrição de cada forma de carga citada anteriormente, assim como 

o procedimento para calculá-la. É importante ressaltar que se utilizou a metodologia da 

ASHRAE (2003) para esse procedimento. 

3.1 CARGA PELO PRODUTO 

Pode-se dividir a carga térmica do produto em duas partes: o calor que necessita ser 

removido do produto para redução de sua temperatura no interior da câmara fria e o calor gerado 

pelo produto armazenado. Como o objetivo é o armazenamento de garrafas de cerveja, o 

segundo índice é desprezível. 

Primeiramente, tendo em vista o calor que necessita ser removido do produto, faz-se 

necessário o conhecimento das características do mesmo, assim como as condições que serão 

aplicadas no estudo em questão, como temperaturas de entrada e final. Como o produto a ser 

refrigerado e armazenado não será congelado, nesta etapa considera-se somente o calor sensível 

de resfriamento. Em casos que se seja congelar e subresfriar produtos, necessita-se de avaliar 

também o calor latente de liquefação/congelamento e o calor sensível de subresfriamento. 

As cargas térmicas de câmaras utilizadas para o resfriamento ou congelamento dos 

produtos, como no presente caso, são consideravelmente superiores se comparadas às câmaras 

projetadas para estocagem de produtos previamente resfriados ou congelados, como no caso de 

armazenamento e comercialização de sorvetes. O recebimento de produtos com temperaturas 

acima das especificadas no Plano Operacional, e que serviram de base para o projeto do sistema, 

irá ocasionar uma carga térmica adicional que poderá inclusive comprometer a operação do 

sistema, aumentando também substancialmente o consumo de energia. 

Assim, pode-se calcular a carga pelo produto da seguinte forma: 

𝑄1 = 𝑚 × 𝑐1 × (𝑡1 − 𝑡2) (1)[FTK6] 

onde 

𝑚 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑘𝑔 
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𝑐1 : 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑚 𝑘𝐽/𝑘𝑔 ⋅ °𝐶 

𝑡1: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 °𝐶 

𝑡2: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑚 °𝐶 

É importante ressaltar que especificamente para o caso do projeto em questão será 

utilizada uma mistura de 95% água e 05% álcool etílico, em uma garrafa tipo long neck padrão 

de mercado, com 330 mL de volume de líquido. Assim, o volume de água e álcool etílico são 

de 313,5 e 16,5 mL, respectivamente, e dadas as massas específicas a 20 °C como sendo 997 e 

789 kg/m³ (UFG, 2018), conclui-se que as massas de cada substância são de 0,313 e 0,013 kg, 

respectivamente para água e álcool. 

Posteriormente será apresentado que assume-se a condição de contorno de temperatura 

externa de 30 °C, conforme recomendação de ASHRAE (2003). Portanto, assume-se que o 

produto a ser refrigerado é inserido na câmara a mesma temperatura, o qual deve ser resfriado 

até 0 °C. 

Nesse momento é importante evidenciar que o volume do líquido no interior na garrafa 

foi considerado sendo somente formado pela mistura composta por água e álcool, totalizando 

100% do volume. Assim, temos: 

𝑐1 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝑚á𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝑐á𝑔𝑢𝑎 +

𝑚á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝑐á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 

(2) 

onde os calores específicos da água e do etanol são respectivamente de 4,18 e 2,42 kJ/kg⋅°C, 

resultando em calor específico da mistura de 4,11 kJ/kg⋅°C. 

Tendo em vista que a câmara fria comporta quatro estantes com quatro prateleiras cada, 

as quais permitem a exposição de 40 unidades, isto é 640 unidades de long neck, conclui-se que 

a massa total do produto é de 208,64 kg, o que resulta na carga térmica de 25725,31 kJ. 

Além do calor removido para resfriar o produto, há a parcela referente à embalagem, 

no caso, composta de vidro. Como trata-se de uma câmara armazenadora somente de cervejas, 

a embalagem desse produto representa parte significativa da massa total introduzida na câmara. 

Assim, o calor removido para resfriar a embalagem torna-se um índice importante e, por isso, 

deve ser calculado. 

𝑄𝑒 = 𝑚𝑒 × 𝑐𝑒 × (𝑡1 − 𝑡2) (3) 
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onde me é a massa da embalagem, que foi determinada a partir de medição com balança de 

precisão e é igual a 175,32⋅10-3 kg, e ce é o calor específico da embalagem igual a 0,669 

kJ/kg⋅°C (Setor Vidreiro, 2018). Novamente aplicando para as 640 unidades de long neck 

disponíveis, tem-se carga térmica de resfriamento de embalagem total Qe,total de 2251,95 kJ. 

Então, a carga total a ser removida do produto será dada pela soma das parcelas de 

líquido e de embalagem, conforme: 

𝑄ℎ = 𝑄1 + 𝑄𝑒 = 27977,26 𝑘𝐽 
(4) 

A carga térmica pelo produto (�̇�ℎ) deverá ser calculada relacionado a carga total a ser 

removida (𝑄ℎ) com o tempo necessário (𝜏) para que isso aconteça, tendo em vista a relação 

abaixo. 

�̇�ℎ =
𝑄ℎ

3600 × 𝝉
 (5) 

É importante evidenciar que o tempo do processo está diretamente relacionado com a 

capacidade da câmara refrigerar o produto desde sua temperatura inicial (temperatura ambiente) 

até a temperatura requerida. Para o caso em questão, determinou-se 𝜏 = 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, resultando 

em 1,30 kW de carga térmica de resfriamento de produto. 

3.2 CARGA POR INFILTRAÇÃO DO AR EXTERNO NO AMBIENTE REFRIGERADO 

A carga térmica relacionada à infiltração de ar é a parcela correspondente ao calor do ar 

que atinge a câmara através de suas aberturas. Dessa forma, a infiltração de ar externo na câmara 

fria pode contribuir com uma parcela significativa da carga térmica total de refrigeração. 

Toda vez que a porta é aberta, o ar externo penetra no interior da câmara, representando 

uma carga térmica adicional. Evidentemente, a determinação exata deste volume é muito difícil, 

sendo valores aproximados para o número de trocas por dia, em função do tipo e volume da 

câmara. A infiltração de ar em demasia acarreta um bloqueio dos evaporadores, devido a 

formação de gelo em seu redor, o que reduz a capacidade do sistema de refrigeração, e 

consequentemente, aumenta o consumo de energia elétrica.  
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É importante evidenciar que tais infiltrações acontecem principalmente em função da 

diferença de densidades entre o ar externo (que está em temperatura ambiente) e o ar interno 

(que se encontra a menor temperatura). 

A Figura 11 ilustra o fluxo de ar quente e frio que ocorre tipicamente em câmaras frias. 

 

Figura 11 – Escoamento de ar quente e frio característico de uma câmara fria (ASHRAE,2003) 

HERNANDEZ NETO (2014) apresentaram resultados experimentais e para duas 

dimensões de portas, e para distintas larguras de frestas, conforme representado na Figura 11, 

que indica incremento da vazão de fenestração com a espessura da abertura. 
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Figura 12 – Nível de infiltração do ar externo no interior da câmara (Alberto Hernandez Neto, 2014) 

O cálculo para essa carga térmica foi realizado de acordo com recomendações de 

ASHRAE (2003), conforme a seguinte relação: 

�̇�𝑎 = 𝑞 × 𝐷𝑡 × 𝐷𝑓 × (1 − 𝐸) (6) 

onde 

𝑞 ∶ 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠í𝑣𝑒𝑙 𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑘𝑊 

𝐷𝑡 ∶ 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠, 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐷𝑓 ∶ 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎, 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐸 ∶ 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒çã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎, 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

A carga térmica sensível e latente do ar q é estimada a partir de propriedades de ar úmido, 

conforme a seguinte relação: 

𝑞 = 0,221 × 𝐴 × (ℎ𝑖 − ℎ𝑟) × 𝜌𝑟 × (1 −
𝜌𝑖

𝜌𝑟
)
0,5

× (𝑔 × 𝐻)0,5 × 𝐹𝑚 
(7) 
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onde 

𝐴 ∶ á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 em 𝑚2 

ℎ𝑖 ∶ 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 em 
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄  

ℎ𝑟 ∶ 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 em 
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄  

𝜌𝑖 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝜌𝑟 ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 em 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑔 ∶ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 em 𝑚
2

𝑠⁄  

𝐻 ∶ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 em m 

𝐹𝑚 : 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

[
 
 
 

2

1 + (
𝜌𝑟

𝜌𝑖
)
1

3⁄

]
 
 
 
1,5

 

(8) 

  

Os valores das entalpias do ar de infiltração e refrigerado, assim como os da massa 

específica podem ser obtidos a partir da análise da carta psicrométrica, conforme representada 

na[FTK7] Figura 13. Para isso, devem ser conhecidas pelo menos duas propriedades da análise 

em questão. Em seguida, os dados serão retirados da carta para temperaturas de bulbo seco 

(TBS) maiores que – 10ºC. 

Assim, utilizou-se os dados referentes ao mês de fevereiro no aeroporto do Galeão – Rio 

de Janeiro, conforme pode-se observar na Tabela 4 obtida da ASHRAE (2003). A partir destes 

parâmetros é possível estimar os valores das entalpias do ar de infiltração e refrigerado, assim 

como suas respectivas massas específicas, conforme representado na Figura 13. 
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Figura 13 – Carta psicométrica para temperaturas de bulbo seco (Universal Cryo Gas, 2004) 

 

Tabela 4 – Dados climáticos relativos a um dia típico no Galeão/RJ. 

RJ / FEV 

Rio de Janeiro 

Galeão 

Latitude Longitude Altitude Pr.atm Período 

22,82S 43,25W 6m 101,25 82/01 

Resfriamento e desumidificação Baixa umidade 

TBS TBU TBSc TPO w TBSc 

38,1 28,1 32,8 27,1 22,9 30,1 

36,2 27,5 32 26,2 21,7 29,3 

35 27 31,3 26 21,4 29,1 

 

Assim, adotando a temperatura de bulbo seco do ar de infiltração como sendo 35°𝐶, 

obtém-se a partir da carta psicrométrica os seguintes parâmetros: 

ℎ𝑖 ∶ 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 = 85 
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄  

𝑣𝑖 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 = 0,90𝑚3

𝑘𝑔⁄  

Logo: 
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𝜌𝑖 =
1

𝑣𝑖
= 1,111111

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

(9) 

Considerando que as aletas do evaporador estarão a temperatura significativamente 

inferior à temperatura de orvalho e à temperatura final, pode-se concluir que uma considerável 

parcela da umidade absoluta do ar de fenestração condensará, o que fará com que a umidade 

final do ar seja consideravelmente menor que à da entrada. Por isso, considera-se que após o 

resfriamento a umidade absoluta do  ar seja igual ao ponto de orvalho para temperatura de 

evaporação do fluido refrigerante. Assim, obtêm-se as seguintes propriedades: 

ℎ𝑟 ∶ 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1,50
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄  

𝑣[FTK8]𝑟 ∶ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0,777777 𝑚3

𝑘𝑔⁄  

Logo: 

𝜌𝑟 =
1

𝑣𝑖
= 1,285714

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

(10) 

Assim, tem-se o valor do fator de densidade Fm igual a 0,96 conforme recomendado por 

ASHRAE (2003). Ainda, de acordo com os materiais geralmente utilizados, determina-se as 

características geométricas da porta, com área A de 1,22 m² e altura H de 1,60 m. Substituindo 

os valores na equação (7), a carga térmica sensível e latente é de 40,56 kW[FTK9]. 

Tendo em vista a expressão (6), faz-se necessário a determinação dos valores de 

𝐷𝑡 , 𝐷𝑓 𝑒 𝐸 para posterior aplicação na equação da carga térmica sensível e latente. Adotando 

ainda a metodologia descrita em ASHRAE (2003), estes parâmetros são estimados a partir das 

seguintes relações: 

𝐷𝑡 =
𝑃 × (𝜃𝑃 + 𝜃𝑜)

3600 × 𝜃𝑑
 

(11) 

 

𝑃 ∶ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 

𝜃𝑃 ∶ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡[FTK10]𝑎 𝑒𝑚 𝑠 

𝜃𝑜 ∶ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 em s 
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𝜃𝑑 ∶ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Os valores de P, 𝜃𝑃  e 𝜃𝑜  foram determinados com base na análise da circulação de 

pessoas em uma loja de conveniência. Assim, o presente autor frequentou um estabelecimento 

deste tipo para avaliar empiricamente estes termos, acompanhando número de vezes que 

consumidores deslocam-se até os refrigerados. A partir desta avaliação, conclui-se que, em 

média, três consumidores vão em busca do consumo de bebidas alcoólicas por hora na câmara 

frigorífica, o que resulta em 72 acessos ao interior. 

𝑃 = 24 × 3 = 72 (12) 

  

O tempo entre abertura e fechamento de porta, assim como o tempo de permanência da 

porta aberta, foram estimados conforme os seguintes valores: 

𝜃𝑃 = 10 𝑠 

𝜃𝑜 = 20 𝑠 

𝜃𝑑 ∶ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Substituindo os valores acima na equação (11), temos: 

𝐷𝑡 =
𝑃 × (𝜃𝑃 + 𝜃𝑜)

3600 × 𝜃𝑑
=

72 × (10 + 20)

3600 × 24
= 0,025 

(13) 

  

Acerca do fator de fluxo da porta 𝐷𝑓, trata-se de uma relação entre a troca de ar real e a 

troca de fluxo completamente desenvolvido. Quando o fluxo é completamente desenvolvido, 

isto é, a abertura da porta deve-se para o exterior ou algum outro ambiente, 𝐷𝑓 = 1 . Em 

condições normais, tal valor varia entre 0,7 e 0,8. Para o caso das lojas de conveniência, a 

câmara fria terá a abertura da porta direcionada para o ambiente restrito e pequeno, não havendo 

um fluxo intenso. Assim, adota-se 𝐷𝑓 de 0,75. 

Sobre o sistema de proteção da porta, projetou-se a aplicação de cortina de tiras para 

portas e portinholas, a fim de minimizar as trocas de ar e as variações de temperatura entre os 

ambientes interno e externo. Essa aplicação beneficia o rendimento do sistema e diminui os 

ciclos de descongelo, resultando em economia energética. A cortina foi projetada com 

composição de tiras de PVC comerciais, parcialmente sobrepostas, flexíveis, transparentes e 

resistentes a baixas temperaturas. 
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Com esses fatores em mente, calcula-se a efetividade E dos dispositivos de proteção da 

porta. Para portas sem nenhuma proteção, que não é o caso, 𝐸 = 0. Para portas com diferentes 

dispositivos de proteção segue na Tabela 5 os valores correspondentes da efetividade. 

Tabela 5 - Efetividade dos dispositivos de proteção de portas da câmara fria. 

Dispositivo Efetividade E 

Cortina de ar vertical 0,79 

Cortina de ar horizontal 0,76 

Cortina de tiras de plástico 0,93 

Cortina de ar + cortina de plástico 0,91 

 

Dessa forma, E é igual a 0,93. Substituindo os valores na equação (6), temos o calor de 

renovação de ar de 0,054 kW[FTK11]. 

3.3 CARGA POR TRANSMISSÃO DE CALOR POR PAREDES, TETO E PISO 

A troca de calor entre os ambientes interno e externo é um importante ponto de 

transmissão a ser analisado, visto que através de paredes, forro e piso ocorre o ganho de calor 

sensível, em virtude da grande diferença de temperatura entre esses ambientes. 

A taxa de calor transmitida por paredes, teto e piso deve ser calculada da seguinte forma: 

�̇�𝑡 = 𝑈 × 𝐴 × (𝑡1 − 𝑡2) (14) 

onde: 

�̇�𝑡 ∶  𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 em W 

𝑈 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 em W/𝑚2𝐾 

𝐴 ∶ á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒, 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑝𝑖𝑠𝑜 em 𝑚2 

𝑡1 ∶ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 em °C 

𝑡2 ∶ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 em °C 

O coeficiente global de transferência de calor (U) varia com de acordo com algumas 

especificações da parede, teto e piso do espaço refrigerado e do isolamento utilizado. Sendo 

assim, a espessura da parede/isolamento, a condutividade térmica do isolante desprezando as 

faces metálicas, e os coeficientes de transferência de calor por convecção nas paredes interna e 

externa do espaço refrigerado. 
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𝑈 =
1

1
ℎ𝑖

+
𝑥
𝑘

+
1
ℎ0

 
(15) 

onde 

𝑈 ∶ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 em W/𝑚2𝐾 

ℎ𝑖: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑐â𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎

 em W/𝑚2𝐾 

ℎ0: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐çã𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑐â𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎

 em W/𝑚2𝐾 

𝑘 ∶ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 em W/m⋅K 

𝑥 ∶ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒/𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 em m 

Para a obtenção dos coeficientes de transferência de calor por convecção nas paredes 

interna e externa da câmara fria, adota-se os valores propostas pela ASHRAE (2003), para 

convecção forçada sobre superfícies planas verticais e horizontais, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 – Valor do coeficiente de transferência de calor por convecção em função do tipo de parede (ASHRAE, 2003) 

Situação h [W/m²K] 

Paredes internas 8 

Paredes externas (sem vento) 25 

Pisos internos 10,5 

Forro interno 6 

Superfícies horizontais externas (sem vento) 29 

 

Ressalta-se que câmara fria estudada, conforme informado na seção 2.2, foi projetada 

de aço galvalume com isolação térmica de espuma rígida de poliuretano. Tal espuma é formada 

pela combinação de poli-hidróxilo, resina poliéster e poli-isocianato que reagem na presença 

de um agente de expansão. A combinação desses materiais acarreta em uma baixa 

condutividade térmica para o isolante, o que, por consequência, resulta em elevada resistência 

térmica, sendo, com isso, dominante para a análise em questão. Dessa forma, mesmo aplicando 

a relação simplificada para a estimativa do coeficiente de transferência de calor, eventuais 

desvios terão impacto desprezível na estimativa do coeficiente global de transferência de calor. 

Todas os painéis de isolamento do sistema contam com espessura de isolante de 100 mm, e 

condutividade térmica de 0,02[FTK12]5 W/m⋅K.Assim, com base nos parâmetros geométricos e 

de transferência de calor é possível estimar as cargas térmicas por transmissão em cada 
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superfície do sistema, conforme apresentado na Tabela 7. Ressalta-se que neste cálculo 

considera-se que a porta apresenta mesmas características da parede lateral. Adicionalmente, 

considera-se que a taxa de transmissão de calor do exterior para o interior da câmara por 

condução através do piso é estimada a partir de fator de forma conforme recomendado em 

ASHRAE (2003), com condutividade térmica de 0,025 W/m⋅K, resultando em resistência 

térmica equivalente de 0,83 K/W para a geometria considerada[FTK13].[FTK14] 

Tabela 7 – Carga térmica por transmissão em cada superfície. 

Coeficiente Parede Teto Piso 

hi [W/m²K] 8 6 10,5 

ho [W/m²K] 25 29 29 

x [m] 0,10 0,10 0,10 

U [W/m²K] 0,20 0,20 0,21 

A [m²] 19,87 6,36 5,77 

Q̇ [kW] 119,22 38,16 36,35 

 

Em seguida, somando os valores parciais, temos a totalidade da carga de transmissão 

entre parede, teto e piso, sendo tal de 193,73 W, isto é, 0,19 kW. 

3.4 CARGA DEVIDO A MOTORES ELÉTRICOS 

Esta parcela de carga térmica decorre de equipamentos elétricos no interior da câmara, 

com exceção dos ventiladores do evaporador. Tendo em vista que o compressor encontra-se na 

unidade compressora, localizada externa ao ambiente refrigerado, considera-se tal carga nula. 

[FTK15] 

3.5 CARGA POR ILUMINAÇÃO 

É a carga térmica relacionada com o calor dissipado pelas fontes internas de iluminação 

presentes no equipamento, que segundo recomendações da ASHRAE (2003) é dado pela 

seguinte relação: 

�̇�𝑖 = 𝑊𝑖 × 𝐴𝑝 × 𝐷𝑡0 (16) 

onde: 

𝑊𝑖 ∶ 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 em W/𝑚2 
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𝐴𝑝 ∶ á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐â𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 em 𝑚2 

𝐷𝑡0: 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑎 (𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

Especificamente para a aplicação em questão, utilizou-se luminária à prova de vapor 

com lentes em policarbonato e lâmpadas fluorescentes, cujo interruptor é com tecla luminosa e 

encontra-se junto a porta. Além disso, como regra, a taxa de iluminação utilizada em projetos 

de câmaras frias e frigoríficas é de 10 𝑊 𝑚2⁄ , e a área de piso interna é de 5,77 m². 

Para o cálculo de 𝐷𝑡0 , levou-se em consideração que a iluminação interna de LED 

permanece acesa durante 24h/dia. Assim, a carga térmica devido a iluminação é de 57,7 W, isto 

é, 0,058 kW ao longo do dia.  

3.6 CARGA POR OCUPAÇÃO 

Conforme projeto, o objetivo é que o modelo de câmara fria em questão seja instalado 

em uma loja de conveniência, a fim de aumentar as vendas de bebidas alcóolicas. Assim, o 

equipamento estará exposto à entrada e saída de pessoas, visto que a os consumidores entrarão 

no local para escolher os produtos. 

Por conseguinte, a partir do fluxo de pessoas no equipamento, uma quantidade de calor 

será liberada pelo corpo humano devido ao metabolismo. Essa ação caracteriza a carga por 

ocupação e torna-se função da temperatura presente no local, tipo de trabalho realizado, tipo de 

roupa e tamanho da pessoa. 

A carga por ocupação pode ser calculada da seguinte forma, conforme recomendações 

da ASHRAE (2003): 

�̇�𝑂 = 𝑁𝑝 × 𝑄𝑒𝑞
× 𝐷𝑡0 (17) 

onde: 

𝑁𝑝 ∶ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑄𝑒𝑞
∶ 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 em W/pessoa 

𝐷𝑡0: 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜  

O calor equivalente dos ocupantes é estimado a partir de relação empírica conforme a 

seguinte relação: 
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𝑄𝑒𝑞
= 272 − 6 × 𝑡𝑖 (18) 

onde ti é a temperatura do espaço refrigerado, igual a 0 °C, e a estimativa resultante é 

dada em W, que resulta em 272 W por pessoa. 

Ainda, para o cálculo de 𝐷𝑡0, afirmou-se em que, em média, três consumidores vão 

ao refrigerador por hora, adotando o funcionamento do equipamento durante 24h/dia. 

Ainda, considerou-se que cada um desse consumidor leva 45 segundos para escolher sua 

bebida. 

𝐷𝑡0 = (3 × 24 × 45) = 3240 𝑠
𝑑𝑖𝑎⁄ = 0,0375 (19) 

𝑁𝑝 = 3
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ = 3 × 24 = 72
𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎⁄  (20) 

E a partir destes cálculos, chega-se a carga térmica de 0,74 kW ao longo do dia. 

3.7 CARGA DEVIDO A OUTROS MOTORES 

Esta carga consiste basicamente do calor dissipado pelos ventiladores do evaporador e 

presente no reaquecimento, isto é, quando o controle de umidades é utilizado. Conforme 

indicado por ASHRAE (2003), esse fator em geral é considerado como 10 a 15% do valor da 

carga térmica total. Dessa forma, será optou-se por acrescentar 10% no valor da carga térmica 

total, tendo em vista que se trata de um fator plausível e coerente com a especificação em 

vigência, resultando em 0,23 kW ao longo do dia. 

3.8 FATOR DE SEGURANÇA 

É importante evidenciar que, como na maioria dos projetos de engenharia, faz-se 

necessário a utilização de um fator de segurança, tendo em vista possíveis discrepâncias que 

podem ocorrer entre a metodologia de estudo, projeto e aplicação prática. Assim, utilizou um 

fator de 10% aplicado à carga térmica total calculada, resultando em um acréscimo de 0,26 kW. 

 Após o cálculo das parcelas dos fatores que contribuem para a carga térmica do projeto, 

pode-se analisar o cenário total ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 – Carga térmica por tipo de componente em kW 

 

3.9 CARGA TÉRMICA TOTAL 

A carga térmica total é obtida através da soma de todas as cargas parciais calculadas 

anteriormente, conforme a seguinte relação: 

�̇�𝑇 = (�̇�ℎ + �̇�𝑎 + �̇�𝑡 + �̇�𝑣 + �̇�𝑖 + �̇�𝑜 + �̇�𝑚) ×
24 ℎ

𝑇
 

(21) 

onde T é tempo máximo, em horas, de funcionamento permitido ao sistema de 

refrigeração, determinado como 20h. Substituindo os valores determinados 

anteriormente na equação (21), a carga térmica total é de 3,09 kW, e com o fator de 

segurança de 10%, obtém-se 3,39 kW. 

Posteriormente a determinação da carga térmica, pode-se definir os componentes e 

sistema para refrigeração. 

0,054 0,058

0,19
0,23 0,26

0,74

1,3
Carga por infiltração do ar
externo

Carga por iluminação

Carga por transmissão de calor
por paredes, teto e piso

Carga devido a outros motores

Fator de segurança

Carga por ocupação

Carga pelo produto e embalagem
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4 DEFINIÇÃO DE COMPONENTES 

Tendo em vista o desenvolvimento matemático mostrado acima, utilizou-se uma 

unidade compressora com compressor alternativo, tendo em vista que esse modelo é o mais 

utilizado em sistemas de refrigeração, tendo assim maior disponibilidade comercial de modelos. 

A Figura 15 ilustra o processo de funcionamento de um compressor alternativo, onde o 

gás refrigerante, durante a expansão do êmbolo, é aspirado pela válvula de admissão, e durante 

a compressão, o refrigerante é empurrado para fora da válvula de descarga. 

 

Figura 15 – Funcionamento de um compressor alternativo (Pinheiro, 2014) 

 

Mais especificamente, selecionou-se o compressor alternativo hermético, sendo 

caracterizado pelo motor e compressor estarem dentro da mesma carcaça. Após a análise da 

disponibilidade presente no mercado, optou-se pelo modelo que está de acordo com a carga 

necessária para refrigeração do produto, conforme pode-se observar na Tabela 8, que opera com 

refrigerantes alternativos ecológicos R404A e R134a. 

Nesse momento faz-se necessário uma ressalva acerca da utilização do gás refrigerante 

no sistema de refrigeração. Esse material possui o coeficiente de transferência de calor por 

convecção elevado, o que indica uma grande capacidade de transferência de calor por 

convecção, isto é, capacidade de grande transferência de calor em um espaço reduzido.[FTK16] 

Acerca do refrigerante R404A, é um fluido a base de hidrofluorcarboneto (HFC) que 

não degrada a camada de ozônio e aplicado para equipamentos com baixa temperatura de 

evaporação (Gas Servei S.A., 2018).  
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O refrigerante R134a é um fluido com propriedades termodinâmicas semelhantes ao 

R12, todavia menos danosas ao meio ambiente, já que se trata de um gás HFC e não reage com 

ozônio. Possibilita a operação em temperaturas mais baixas se comparado aos demais HFCs, 

além de ser um produto energeticamente eficiente (Gas Servei S.A., 2018). Assim como o R-

404a, não é inflamável e apresenta baixa toxidade. 

O escoamento do refrigerante ocorre em uma tubulação totalmente de Cobre, 

dimensionada de acordo com a capacidade de perda de carga, que será evidenciada em seguida. 

Especificamente na linha de sucção, projetou-a com tubos de espuma flexível de polietileno 

fixados por berços metálicos. Essa característica permite a operação em baixa temperatura, não 

ocasionando danos ao sistema. 

Nas Tabelas 8 e 9 pode-se verificar as características e especificações da unidade 

compressora/condensadora escolhida para o projeto em questão [FTK17] . Considerou-se a 

capacidade de refrigeração da unidade, assim como sua vazão, adequada para o projeto, tendo 

em vista os cálculos de carga térmica realizados anteriormente. 

Tabela 8 - Especificação unidade compressora/condensadora. 

Tipo Hermético 

Modelo HJZ 022 

Vazão (𝒎𝟑/𝒉) 2400 

Tensão (V) 220 

Fase Monofásico 

Diâmetro Ventilador (mm) 1x355 

Gás refrigerante R404A 

Temperatura de Evaporação (ºC) -5 

 

Tendo em vista que a capacidade térmica varia com a temperatura, temos: 

Tabela 9 – Capacidade térmica da unidade compressora/condensadora de acordo com a temperatura 

Temp. 

ambiente (ºC) 

Capacidade de refrigeração (kW) na temperatura de evaporação (ºC) 

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 

32 1,24 1,75 2,37 3,08 3,89 4,80 5,80 6,88 8,03 

35 1,14 1,64 2,23 2,91 3,69 4,55 5,50 6,53 7,63 

38 1,05 1,52 2,09 2,73 3,47 4,29 5,19 6,17 7,22 

43 0,87 1,32 1,83 2,42 3,09 3,84 4,67 5,56 6,54[FTK18] 

 

Tendo em vista as unidades condensadoras, as mesmas são refrigeradas a ar, com 

motoventiladores independentes, do tipo baixo nível de ruído. Possuem gabinetes à prova de 

intempéries, incluindo válvulas de serviço nas linhas de líquido e sucção, localizadas 
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externamente ao gabinete. Assim, permite-se a ágil instalação, além do posicionamento do 

quadro elétrico de fácil acesso, com abertura externa, sem a necessidade de remoção do gabinete. 

Em relação a unidade evaporadora, selecionou-se uma unidade comercial produzida 

pela Heatcraft, com características apresentadas nas Tabelas 10 e 11 e ilustrada na Figura 16, 

com capacidade de carga térmica e de vazão compatível com a unidade condensadora definida, 

e apropriada para este tipo de aplicação. Ressalta-se que esta unidade condensadora conta com 

sistema de degelo automático por resistência elétrica. 

Tabela 10 – Especificação[FTK19] unidade evaporadora. 

Tensão (V) 220 

Fase Trifásico 

Vazão (𝒎𝟑/𝒉) 2489 

Nº ventiladores 3 

Diâmetro (mm) 254 

Tubulação de cobre 

Distância (m) da Unidade 

Condensadora a unidade 

Evaporadora 

18 

 

Tabela 11 - Capacidade térmica da unidade evaporadora de acordo com a temperatura 

Capacidade de refrigeração (kW) na temperatura de evaporação (ºC) 

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

4,61 4,37 4,13 3,88 3,70 3,62 3,52 3,41 3,30 3,19 3,08 

 

[FTK20][FTK21]
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Figura 16 – Esquematização de uma unidade evaporadora (HeatCraft, 2018) 

onde A = 1170 mm, B = 346 mm, C = 388 mm, D = 983 mm, E =492 mm, F = 255,85 

mm e G = 62 mm. 

 

É importante informar que a tubulação do gás refrigerante é totalmente de Cobre, 

dimensionada de acordo com a capacidade e perda de carga. Há isolamento térmico da linha de 

sucção, com a presença de tubos de espuma flexível de polietileno (ideais para condição de 

baixa temperatura) fixados por berços metálicos. 

Ainda, projetou-se a presença de um quadro de comando e distribuição elétrica 

individual e equipados com microprocessadores, cujas funções são: 

 Termômetro digital; 

 Termostato de temperatura ambiente; 

 Controlador de descongelo elétrico; 

 Alarme de temperatura. 

Ressalta-se que a unidade condensadora, componente de maior custo e relevância na 

determinação da capacidade térmica do sistema, possui capacidade de refrigeração de 4,80 kW 

para as mesmas temperaturas do presente projeto, que corresponde a desvio de 41% em relação 

ao equipamento definido. Assim, pode-se concluir que o presente projeto é coerente com 

práticas adotadas por empresa com experiência de mercado, corroborando assim a metodologia 

e hipóteses adotadas. 

4.1 ANÁLISE DE CUSTO 

Esta seção tem como objetivo apresentar de maneira sumarizada uma avaliação de 

custos para implantação do sistema dimensionado. A Tabela 12 apresenta os preços obtidos a 

partir de consulta em sites de fornecedores. A estimativa dos custos de mão de obra não foi 

viável para o presente projeto. 

Tabela 12  – Análise de custo do projeto (Dados referentes ao ano de 2018) 

Produto Custo (R$) 

Placas de aço galvalume branco RAL - 9003 10647,00 

Isolamento em espuma rígida de poliuretano 1607,36 
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Unidade Compressora 3076,00 

Unidade Evaporadora 787,54 

Prateleiras 320,00 

Outros 10% 

Total 18081,69 

 

É importante ressaltar que esse custo leva em consideração o armazenamento de 640 

garrafas long necks de cerveja. Para o semelhante armazenamento em refrigeradores 

tradicionais, seria necessário a utilização de 4 unidades. Sendo o custo unitário, em média, de 

R$3000,00, o orçamento final seria de R$12000,00. 

Nesse momento é necessário evidenciar que analisou-se a diferença de área existente 

entre quatro unidades de refrigeradores padrão de mercado, aproximadamente 0,45 𝑚2/cada, 

para o modelo de câmara fria, cujo área é de 6,35 𝑚2. Nesse quesito, fica claro que o projeto 

utiliza uma área total maior que os refrigeradores convencionais, porém não entende-se que 

esse seja um fator prejudicial ou crítico para a análise. 

Vale mencionar também a estimativa de custos de operação, tendo em vista que a 

principal parcela se refere a energia elétrica. Assim, considerando a carga térmica estimada de 

11,68 kW ao longo do dia, e COP do compressor presente no sistema de refrigeração de 1,97, 

conforme o fabricante, uma estimativa superficial da energia consumida é de 35 kW⋅h /dia, que 

ao longo do mês resulta em 1050 kW⋅h. Adotando a tarifa para estabelecimentos comerciais da 

empresa Light (2018), que para sistemas trifásicos é de R$0,93 por kW⋅h, o custo de 

acionamento do compressor é de R$976,50 por mês. Acerca das quatro unidades de 

refrigeradores tradicionais, uma estimativa mensal da energia consumida é de 440 kW⋅h, o que 

geraria um custo de R$409,20 por mês. 

Nessa análise, é importante ressaltar que a implantação de uma câmara fria em lojas de 

conveniência acarreta no aumento, em média, de 62% das vendas de bebidas (Ipiranga, 2018). 

Ainda, conforme dados retirados de uma Rede de Lojas de Conveniência instaladas no país, o 

aumento em 62% das vendas reflete, para a região da Barra da Tijuca, por exemplo, o valor 

aproximado de R$7800,00. 

Ademais, visando maximizar a visibilidade da comercialização dos produtos nas 

câmaras para os consumidores, as paredes externas servirão como meio de merchandising, onde 
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serão aplicados painéis expositores de marcas de distribuidoras de bebidas. Dessa forma, ao 

entrar nas lojas de conveniência, será nítido a existência de um local de comercialização dos 

produtos. Essa alternativa, além de alavancar o faturamento, proporciona uma nova fonte de 

receita, já que as distribuidoras financiarão a exposição de suas respectivas marcas. 

Dessa forma, tendo em vista os custos com os materiais utilizados para aplicação do 

projeto, consumo energético e aumento do faturamento com as consequentes vendas, pode-se 

garantir a viabilidade econômica do projeto. 
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5 CONCLUSÕES 

Tendo em vista a análise do escopo do projeto, conclui-se que o dimensionamento foi 

realizado com êxito, já que todas as etapas propostas foram executadas. Durante a disciplina de 

Projeto Final I, objetivou-se os seguintes tópicos: análise do mercado de varejo no país, 

verificação da viabilidade econômica do projeto, escolha das dimensões mais eficazes do ponto 

de vista da Engenharia e, finalmente, dimensionamento (mecânico e térmico). Em um segundo 

momento, a partir da disciplina de Projeto Final II, analisou-se tópicos relacionados aos 

materiais presentes no projeto, com ênfase no estudo dos materiais a serem empregados nas 

paredes, piso e teto, assim como a escolha do melhor isolante térmico para aplicação. 

Tendo em vista o desenvolvimento matemático, torna-se notório a necessidade de uma 

robusta análise da carga térmica envolvida, já que os resultados obtidos acarretam diretamente 

na escolha da unidade condensadora a ser aplicada. Dessa forma, pode-se, por exemplo, 

enfatizar a importância da utilização de cortinas protetoras que funcionam como barreiras entre 

as trocas de ar com o meio externo. Caso não fossem aplicadas no projeto em questão, a carga 

relacionada aumentaria em aproximadamente 14 vezes. Adicionalmente, ressalta-se que as 

maiores parcelas de carga térmica são referentes ao produto/embalagem e ocupação, 

correspondendo a respectivamente 38 e 22 % da carga térmica total. 

Ademais, é importante evidenciar a escolha relacionados aos materiais para aplicação. 

A aplicação de painéis pré-fabricados de aço galvanizado preenchidos com espuma rígida de 

poliuretano tornou o projeto mais eficaz, visto que possibilitou a junção de características do 

aço (resistência à corrosão e mecânica, refletividade do calor e melhor aspecto superficial, por 

exemplo) e do isolante (baixa condutividade térmica, boa impermeabilidade e resistência 

mecânica). 

Para finalizar, por meio da metodologia empregada, concluiu-se que a unidade 

condensadora para a aplicação deve estar de acordo com o cálculo da carga térmica realizado, 

sendo a mesmo de aproximadamente 3,39 kW. Dessa forma, optou-se pela aplicação do modelo 

da fabricante Danfoss, cuja capacidade de refrigeração à temperatura de evaporação de 0ºC é 

5,80 kW e à temperatura de -5 ºC é 4,80 kW, podendo ser facilmente encontrada no mercado. 
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5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base neste projeto, pode-se sugerir alguns tópicos para continuidade e 

melhoramento deste estudo, conforme a seguinte relação: 

 Avaliação mais detalhada de termos de circulação de pessoas, e de reposição de 

materiais para refrigeração para refinar o dimensionamento. 

 Aplicação de fluidos refrigerantes com menor impacto climático, como as 

hidrofluorolefinas (HFOs). 

 Desenvolvimento de energia solar fotovoltaica agregada à rede elétrica na instalação. 

 Definição prática e posterior diminuição do consumo energético atrelado ao sistema de 

refrigeração. 
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