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S1 – Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento
Resumo. O presente trabalho apresenta o dimensionamento dos trocadores interno e externo de uma bomba de calor
ar-ar com reversão que atenda às demandas de carga térmica de refrigeração e aquecimento para veículos elétricos,
os quais não contam com o calor de rejeito do motor, como nos veículos movidos por motor de combustão interna.
Foram calculados, para um carro tipo sedan compacto, as taxas de ganho e perda de calor da cabine , assim como as
cargas térmicas de refrigeração e aquecimento. Supondo operação com o refrigerante HFO1234yf, foi efetuada
análise termodinâmica básica para os modos de aquecimento e refrigeração. Com os resultados obtidos e conhecendo
as temperaturas de entrada e saída do ar e do refrigerante, foram calculadas as diferenças médias logarítmicas de
temperatura e as condutâncias (UA) de cada um dos trocadores de calor, interno e externo, ambos operando, em seu
modo de operação respectivo, como condensadores. A partir de testes experimentais com uma bomba de calor ar-ar
com reversão, de capacidade térmica similar, foi possível estimar um valor para o coeficiente global de troca de calor,
para cada serpentina quando em operação como condensador. Determinou-se, então, a área necessária de troca de
calor, para ambos os trocadores, interno e externo .
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1.

INTRODUÇÃO

O aproveitamento contínuo de novas tecnologias tem forçado a indústria automobilística a investir mais no
conforto e segurança dos veículos. Dentre os sistemas responsáveis pelo conforto no interior dos veículos, o
condicionador de ar deixou de ser apenas um componente opcional para se tornar indispensável até mesmo em carros
populares. Por outro lado, a consciência sobre os impactos causados ao meio ambiente, em virtude da queima de
combustível fóssil pelos veículos com motores de combustão interna, tem resultado no aumento do número de veículos
elétricos em circulação. Nestes casos, o acionamento do compressor afeta diretamente a autonomia do veículo e não há
calor de rejeito do motor para o aquecimento. Com este cenário em mente, o presente trabalho estuda a utilização de
uma bomba de calor com reversão, para o aquecimento e refrigeração da cabine de passageiros de veículos elétricos. A
finalidade de uma bomba de calor é transferir calor de uma fonte térmica fria para uma fonte quente. Serve tanto para
refrigeração quanto para aquecimento. Neste último, utiliza o mesmo ciclo termodinâmico usado pelo ar-condicionado
(refrigeração), mas no sentido reverso. O evaporador, ou melhor, o trocador de calor na cabine, passa a atuar como o
condensador, liberando calor. O objetivo deste trabalho é analisar o funcionamento de um sistema de bomba de calor
voltado para veículos elétricos, ou seja, que não possuem motor de combustão interna. Em virtude da ausência de
aquecimento a partir do calor de rejeito do motor a combustão interna, já que este último inexiste no veículo elétrico, a
bomba de calor mostra-se mais eficiente energeticamente, devido ao COP maior que a unidade, que a resistência
elétrica. São poucos os trabalhos sobre bombas de calor automotivas atualmente disponíveis na literatura. Hosoz e
Direk (2006) realizaram um experimento para observar o desempenho de um sistema de ar condicionado veicular
operando como bomba de calor utilizando o ar ambiente como fonte de calor. Observaram, como já esperado, que o
aquecimento por bomba de calor é adequado apenas em condições de inverno ameno e que sua capacidade cai
bruscamente com a queda de temperatura exterior. Pode-se, também, mencionar os trabalhos de Torregrosa-Jaime et al.
(2013), Kondo et al. (2011), Direk et al. (2011) e Pommé (1997), comentados em Campos et al. (2014).
2.

CÁLCULO DA CONDUTÂNCIA DOS TROCADORES DE CALOR

O ponto de partida do dimensionamento dos trocadores de calor foi a estimativa da carga térmica, a partir das
taxas de ganho ou perda de calor, efetuadas com base na metodologia utilizada por Santos (2005). Os cálculos foram
conduzidos levando-se em conta as condições de ambiente externo quente (modo de ar condicionado) ou frio (modo de
aquecimento), que determinava a direção da troca de calor, revelando-se um ganho ou uma perda de calor. O fato de se
tratar de um veículo elétrico exigiu uma nova estimativa da temperatura do compartimento do motor (agora elétrico e
não mais a combustão interna), necessária para o cálculo da taxa de transferência de calor através da parede corta-fogo.
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Para os cálculos de ganhos e perdas de calor foi necessário definir as dimensões e material de cada superfície do veículo
(Santos, 2005). O modelo de veículo para o presente trabalho foi baseado em um sedan nacional compacto de quatro
portas. Estimou-se a carga térmica, para o modo de operação no verão, em, aproximadamente, 2 kW, e 3 kW, para
aquecimento.
O gás refrigerante usado no projeto foi o R1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoropropene, CH2=CF-CF3). Este refrigerante é
o mais provável substituto do refrigerante atualmente usado, o R134a. A principal razão para a mudança é o alto
potencial de aquecimento global do R134a (GWP de aproximadamente 1430), contra um GWP próximo de 4, para o
R1234yf. Segundo Brown (2009), sua classificação de segurança é 2L, por ser inflamável. Suas propriedades
termodinâmicas e características de troca de calor em condensação (Brown, 2009) praticamente o qualificam como um
refrigerante substituto tipo "drop-in" (VCC- "volumetric cooling capacity", ou capacidade volumétrica de refrigeração)
para o R134a.
Dois ciclos termodinâmicos e dois conjuntos de temperaturas do ar correspondentes foram idealizados para os
modos de aquecimento e resfriamento, conforme apresentado na Tabela 1. As propriedades do refrigerante HFO1234yf
foram calculadas a partir do programa REFPROP versão 9 (Lemmon et al., 2013). As condutâncias térmicas de ambos
os trocadores de calor foram, então, calculadas a partir da razão entre a taxa de transferência de calor (carga térmica de
aquecimento para o trocador interno e taxa de rejeição de calor no modo refrigeração para o trocador externo) e a
difeença média de temperaturas correspondente.
Tabela 1 – Ciclo termodinâmico do refrigerante (HFO1234yf) e temperaturas do ar
Modo de operação
Temperatura externa (oC)
Temperatura interna – cabine (oC)
Temperatura de condensação (oC)
Temperatura de evaporação (oC)
Grau de superaquecimento (oC)
Grau de suresfriamento (oC)
Eficiência isentrópica do compressor (-)
Temperatura de entrada do ar no
condensador (oC)
Temperatura de saída do ar no
condensador (oC)
(*): renovação total (100%) do ar da cabine.

Resfriamento
40
25
55
10
30
5
0,80
40

Aquecimento
0
20
35
-15
20
5
0,80
0 (*)

64,5

25

A Fig. 1 apresenta o diagrama P-h para o modo de refrigeração com refrigerante HFO1234yf. A carga térmica de
refrigeração (no evaporador), somada ao consumo do compressor, fornece a taxa de transferência de calor no
condensador (trocador externo). Na Fig. 2 tem-se a distribuição estimada de temperaturas, do ar e refrigerante, no
trocador externo, atuando como condensador.

Figura 1. Diagrama P-h para o modo de refrigeração com o refrigerante HFO1234yf.

Figura 2. Diagrama de temperaturas do ar e do refrigerante no trocador externo, para o modo de refrigeração.
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A diferença média logarítmica de temperaturas é, então, dada por:

തതതതതതത
∆ܶ =

∆்భ ି∆்మ
୪୬

∆భ
∆మ

= 14,5°ܥ

(1)

e, a condutância do condensador (trocador externo) pode ser aproximada por:

(ܷ)ܣ௫௧ =

ொሶ
തതതതതതതത
∆்


= 178,95 ܹ/ܭ

(2)

No modo de aquecimento, o ciclo de compressão opera nos níveis indicados na Fig. 3.

Figura 3. Diagrama P-h para o modo de aquecimento com o refrigerante HFO1234yf.

Figura 4. Diagrama de temperaturas do ar e do refrigerante no trocador interno, para o modo de aquecimento.

Analogamente, a distribuição de temperaturas é dada pela Fig. 4, e diferença média de temperaturas e condutância
do trocador interno são, respectivamente:

തതതതതതത
∆ܶ =

∆்భ ି∆்మ
୪୬

(ܷ)ܣ௧ =

∆భ
∆మ

= 31,5°ܥ

ொሶ
തതതതതതതത
∆்


(3)

= 95,56 ܹ/ܭ

(4)

Uma vez conhecidas as duas condutâncias, (UA)ext e (UA)int, calculadas para cada trocador de calor na função de
condensador, e os coeficientes globais de transferência de calor respectivos, Uext e Uint, determinam-se as áreas de troca
das serpentinas interna e externa, Aext e Aint.
Em um projeto inicial de adaptação de um sistema climatizador automotivo, para operar como ar condicionado e
bomba de calor, a serpentina interna seria um trocador de calor originalmente projetado para operar como um
evaporador a ar. Entretanto, no modo de aquecimento, operaria como um condensador, acomodando as três conhecidas
regiões, isto é, dessuperaquecimento, condensação e subresfriamento. Os autores do presente estudo não encontraram,
na literatura, trabalho que fornecesse o coeficiente de troca de calor no lado do refrigerante, médio ou local, para tal
situação. Por este motivo, os coeficientes globais de transferência de calor, Uext e Uint, foram aqui estimados a partir de
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trabalho experimental (Campos, 2014) com uma bomba de calor automotiva ar-ar de capacidade e características
próximas.
3.

APARATO EXPERIMENTAL

Foi utilizado, tendo como base a norma SAE J2765, no laboratório de Refrigeração, Condicionamento de Ar e
Criogenia da PUC-Rio, um sistema condicionador de ar automotivo constituído de: um compressor de deslocamento
positivo, aberto, tipo "scroll"; um condensador a ar do tipo micro-tubos e aletas; um evaporador do tipo chapa brasada e
aletas; duas válvulas de expansão termostáticas e dois filtros tipoacumulador-secador, quatro válvulas unidirecionais
("check valve") e quatro válvulas do tipo esfera de comando manual para a reversão do ciclo. O sistema condicionador
de ar automotivo aplicado a veículos elétricos, visando aquecimento e refrigeração, estudado no presente trabalho, foi
testado experimentalmente por Campos (2014).
Um diagrama esquemático do ciclo de compressão de vapor é apresentado na Fig. 5. Somente um compressor é
empregado para os dois modos de operação: refrigeração e aqueciemento. O ciclo opera como uma bomba de calor com
reversão. Um circuito de quarto-vias (com duas válvulas de corte) é instalado entre as linhas de descarga e sucção do
compressor. Dois possíveis ciclos ciclos termodinâmicos, tendo o refrigerante co fluido de trabalho, são definidos: o
circuito para refrigeração (ou "ar condicionado"), 1-2-3-4-8-7-5-6-1, e o circuito para aquecimento, 1-2-6-5-7-8-4-3-1.
No primeiro circuito, refrigeração, o trocador de calor externo atua como o condensador, rejeitando calor do ciclo para o
eio externo, e o trocador interno retira calor da cabine de passageiros, resfriando-a. No modo de operação de
aquecimento, o gás de descarga do compressor é direcionado ao trocador de calor interno, rejeitando calor para a
cabine, refrigerando-a, e o trocador externo passa a atuar como o evaporador, retirando calor da fonte fria, agora
representada pelo meio ambiente externo. Nesta bomba de calor com reversão, há a necessidade de instalação de uma
válvula de expansão termostática a montante de cada trocador de calor. Um circuito de "by-pass" com uma válvula de
corte é instalado em paralelo a cada uma das válvulas de expansão, para não restringir o fluxo de refrigerante quando o
trocador de calor correspondente não operar como evaporador.

Figura 5. Diagrama do sistema de bomba de calor com reversão (Campos, 2014).
O aparato experimental de teste da bomba de calor constou de duas câmaras frigoríficas, uma simulando
termicamente o compartimento de passageiro dos veículos (câmara "indoor") e a outra simulando o ambiente externo
(câmara "outdoor"), ambas dotadas de sistema de refrigeração de 3,0 TR de capacidade de refrigeração, aquecimento
elétrico e controlador de umidade (Campos, 2014). Este sistema permitiu o condicionador de ar operar sob temperaturas
na faixa de -20ºC a 55ºC, em ambas as câmaras, simulando a operação no veículo sob as mais variadas condições
climáticas. Ambas as câmaras possuem as seguintes dimensões: câmara “indoor”- 3,10m de comprimento; 3,10m de
largura.; 2,40m de altura e a câmara "outdoor"- 3,10m, 2,00m e 2,40m altura, respectivamente, com espessura das
paredes de 100 mm de poliuretano expandido. Um diagrama esquemático da montagem do aparato experimental é
mostrado na Fig. 6.
Como já mencionado, têm-se dois trocadores de calor, um externo e um interno. Quando o modo de refrigeração
está ativo, o trocador externo funciona como condensador, transferindo calor do refrigerante para o ambiente externo. O
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trocador interno funcionará como um evaporador, retirando calor do ambiente interno da cabine. Quando o modo de
aquecimento está ativo, invertem-se as funções dos trocadores. Nesse caso o trocador externo, como evaporador, retira
calor do meio externo (que passa a atuar como fonte fria) e o trocador interno, como condensador, rejeita calor para
dentro da cabine. O trocador de calor externo é um condensador automotivo disponível comercialmente, de microcanais e aletas tipo persiana, Fig. 7. O trocador de calor interno é um típico evaporador de placas automotivo (modo ar
condicionado), também disponível comercialmente. O ar passa externamente por fileiras de aletas e o refrigerante escoa
por entre as placas corrugadas paralelas que formam canais, conforme mostrado na Fig. 8.

Figura 6. Diagrama ilustrativo das câmaras climatizadoras (Campos, 2014).

Figura 7. Vistas frontal e lateral do trocador externo (Campos, 2014).
Uma série de ensaios foi efetuada (Campos, 2014), tanto para o modo de aquecimento quanto para o de
refrigeração. Variáveis de controle dos experimentos incluíram a velocidade rotacional do compressor e as temperaturas
das câmaras, simulando ambientes interno e externo. Os coeficientes globais de troca de calor de ambas as serpentinas,
interna e externa, ambas operando como condensadores, foram determinados experimentalmente a partir de:

U=

Q cond
A ∆Tlog

(5)
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onde Q cond foi determinado a partir da vazão e dos estados termodinâmicos do ar, a montante e a jusante, A , da
geometria conhecida e ∆Tlog , das temperaturas medidas. A Fig. 9 mostra a variação do coeficiente global de troca de
calor das serpentinas externa (AC) e interna (HP), para diferentes velocidades angulares do compressor e diferentes
temperaturas externas e internas. As velocidades do ar foram mantidas inalteradas (Campos, 2014).

Figura 8. Vista frontal-lateral do trocador interno e detalhe dos micro-canais (Campos, 2014).

Figura 9. Variação, com a velocidade angular do compressor, do coeficiente global de transferência de calor dos
trocadores interno (HP) e externo (AC) quando operando como condensador. Refrigerante: R134a. Campos (2014).
4.

CÁLCULO DAS ÁREAS DE TROCA DE CALOR

Pode-se supor que os coeficientes globais de troca de calor das serpentinas interna e externa apresentarão,
respectivamente, valores próximos aos apresentados na Fig. 9, visto o sistema testado por Campos (2014) e o estudado
no presente trabalho: (i) possuírem o mesmo tipo de geometria nos respectivos trocadores de calor; (ii) operarem com as
mesmas respectivas velocidades do aproximação do ar; e (iii) utilizarem gases refrigerantes, R134a e R1234yf,
semelhantes em suas propriedades termodinâmicas e características de troca de calor por condensação (Brown, 2009).
Com isso tem-se que U int ≈ 20W m 2 K e U ext ≈ 30W m 2 K , da Fig. 9, o que leva aos valores estimados das áreas
de troca de calor, para as serpentinas interna e externa, de Aint = 4,8m 2 e Aext = 4, 4m 2 , respectivamente. A área do
trocador externo é compatível com os valores atualmente encontrados em condensadores automotivos para R134a. Por
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outro lado, a área prevista para a serpentina interna, operando no modo de aquecimento como condensador, mostra-se
superior aos valores dos evaporadores atuais, indicando a necessidade de maior desenvolvimento nete aspecto.
5.

CONCLUSÃO

O sistema climatizador de um veículo elétrico apresenta algumas características distintas daquelas encontradas em
um veículo propulsionado pelo motor a combustão interna. Em primeiro lugar, o consumo do sistema de ar
condicionado (modo refrigeração) compete diretamente com o sistema de propulsão pela energia acumulada na bateria.
Conforto e segurança por ele proporcionados afetam, portanto, a autonomia do veículo. Em segundo lugar, para o
aquecimento da cabine, não se dispõe do calor de rejeito do motor a combustão interna. Com um COP (energia para
aquecimento/energia consumida) maior que a unidade, a bomba de calor mostra-se como uma solução enrgeticamente
vantajosa. Uma bomba de calor automotiva ar-ar foi desenvolvida e testada. Os resultados experimentais obtidos, junto
com análise termodinâmica básica, permitiram prever as áres de troca de calor de ambas as serpentinas do veículo,
interna e externa. A primeira estimativa, apresentada no presente trabalho, aponta para um trocador de calor interno
com área maior que a atualmente empregada em sistemas de ar condicionado, implicando investimentos necessários no
seu desenvolvimento.
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SIZING OF THE INTERNAL AND EXTERNAL COILS OF A HEAT PUMP FOR ELECTRIC VEHICLE
CLIMATE CONTROL
Abstract. New technologies emerged to preserve the environment and a commonly cited solution has been the use of
electric vehicles. This paper presents the design of internal and external coils of a reversible air-to-air heat pump
meeting the heating and cooling demands for the climate control of the cabin an electric vehicle. Particularly, in the
absence of abundant waste heat from the (non-existent) internal combustion engine, cabin heating of electric vehicles
present specific challenges, so as to preserve passenger comfort as well as vehicle mileage. Heat gain (cooling mode)
or loss (heating mode), as well as the heat pump thermal load, were calculated. A basic cycle thermodynamic analysis,
for refrigerant HFO1234yf, and some hypotheses for operational conditions (inlet and outlet temperatures of the air
and the refrigerant), provided the required overall conductances (UA) for both indoor and outdoor coils. With
experimentally determined overall heat transfer coefficients, values for internal and external coil areas could then be
determined.
Key words: HVAC, heat pump, electric vehicle
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