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1. RESUMO

A avaliação e levantamento das emissões de fluido refrigerante do sistema de 
refrigeração é essencial devido ao impacto ambiental causado por essas emissões, 
principalmente no que se diz respeito a redução da camada de ozônio e aquecimento global da 
terra, a perda do fluido refrigerante também implica na diminuição de capacidade frigorífica do 
equipamento conseqüentemente uma baixa eficiência energética além dos custos operacionais.

2. OBJETIVOS

- Estudar os vazamentos de fluidos refrigerantes halogenados e a sua relação com a camada de 
ozônio e o efeito estufa,
- Analisar os tipos de sistema e fluidos refrigerantes mais usados,
- Pontuar todas as ocorrências,
- Descobrir os principais pontos de vazamento,
- Descobrir percentual de recarga anual.

Esse estudo está sendo desenvolvido a 40 meses em 214 supermercados.
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Analise dos números encontrados na pesquisa:

Foram pesquisados 214 supermercados durante 40 meses, analisado os tipos de sistema 
frigoríficos e carga térmica, basicamente foram encontrados 03 tipos de sistemas:

- Sistema com compressores abertos, encontrados somente em lojas com mais de 10 anos;
- Sistema com varias unidades condensadoras com compressores semi-hermetico, encontrados 

em lojas de pequeno porte, que expandiram ao longo do tempo e com investimento inicial 
baixo;

- Sistemas “Rack” com compressores semi-hermetico em paralelo, encontrados nas lojas com 
menos de 07 anos;

As 22 piores unidades (10%) apresentaram uma recarga anual média de 137% e as 22 
melhores unidades apresentaram uma recarga anual média de  4%.

Se tirarmos as 22 (10%) melhores e piores unidades, essa recarga anual média e de 
39%. 

Segundo o cap. 11 do relatório do comitê de opções técnicas em refrigeração e ar condicionado 
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente os paises desenvolvidos 
possuem uma recarga anual media de 15% e para instalações com menos de 10 anos 
essa media cai para 3 a 5%

Os piores resultados estão nos sistemas de refrigeração com compressores abertos, que só 
encontramos em instalações antigas, na maioria dos casos os vazamentos são originados 
pelo selo mecânico do compressor, normalmente ocasionado pela falta de alinhamento 
entre as polias e folga nas correias, e os melhores resultados estão em sistemas de 
refrigeração “Rack” com compressores semi-hermetico em paralelo. 
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Despesas x Investimento:

Nesses últimos 03 anos para essas 214 lojas foram gastos 202 toneladas de fluido 
refrigerante, que é o equivalente a R$ 1.500.000,00, sendo que, 45 lojas (21%) 
representa 50% dos gastos.

Investindo nas 45 piores lojas que representam 50% dos gastos são necessários 
aproximadamente R$ 24.000.000,00 que representa um pay-back de 90 meses, 
dificultando aprovações dos investidores.

Uma das soluções para diminuir os vazamentos de fluidos refrigerantes em supermercados é 
criar um “leasing” do frio alimentar e ar condicionado.

Na maioria dos casos eles já são responsáveis pelas instalações do frio alimentar e se 
agregarem a manutenção, com certeza irão se dedicar melhor aos projetos de instalações e 
a qualidade dos equipamentos, acessórios e mão de obra empregada.

Uma instalação executada erroneamente gera despesas altíssimas, depois de alguns 
meses, que hoje é assumida pelo contratante e passa a ser do instalador até a 
depreciação do equipamento, como por exemplo: aplicação de mão de obra 
especializada e equipada para atendimentos corretivos, quebra de compressores, 
perda de fluido refrigerante, alta pressão no sistema, perda de carga na linha, 
arraste de óleo, etc.
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Pesquisa de vazamentos de fluidos refrigerantes hálogenados

Foram analisamos todos pontos de vazamentos de fluidos refrigerantes halogenados em 
sistemas refrigeração comercial, como e porque ele ocorre e quais as possibilidade de 
contenção 

Os maiores pontos de vazamentos estão nas porcas, flanges e evaporadores, mas  normalmente 
não são os repensáveis pelos maiores cargas de fluído refrigerante por ficarem nas linha de 
baixa pressão, a não ser em sistemas pequenos (U.C.) onde qualquer vazamento 
compromete toda carga de fluido refrigerante.

As maiores recargas de fluido refrigerante ocorrem quando o vazamento é no condensador por 
ficar na linha de alta pressão e transformar o fluido de vapor para liquido. 
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Pesquisa de vazamentos de fluidos refrigerantes hálogenados

Pontos de vazamentos
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