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Resumo

Resumo
Neste relatório é feita uma análise dos processos de refrigeração e congelação
de produtos alimentares por fileira agroindustrial, são apresentados os sistemas
e equipamentos mais usados nestes processos assim como outros aspetos afins.
Numa primeira fase são analisados os processos de conservação de produtos
cárneos,

lácteos,

hortofrutícolas,

piscícolas

e

os

requisitos

para

o

armazenamento em frio destes produtos.
Numa segunda fase são apresentados os permutadores de calor utilizados
nestes processos, os acessórios empregues nas instalações de refrigeração, os
sistemas de arrefecimento por convecção forçada, os sistemas industriais de
congelação de produtos alimentares e são caracterizados os veículos de
transporte de refrigerados.
Numa fase final são apresentados dois aspetos afins aos processos de
refrigeração/congelação, a importância da segurança alimentar e as condições
de stress térmico sobre um trabalhador.

Palavras-chave
Conservação de alimentos, refrigeração de carnes, segurança e higiene
alimentar, atividade microbiana, inocuidade dos alimentos, proliferação de
micro-organismos.
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Nomenclatura
Geral:

𝑄̇

Quantidade de calor por unidade de tempo, [W];

A

Superfície da temperatura considerada [m2];

B

Largura da porta, [m];

c

Calor específico, [J.kg-1.K-1];

C

Coeficiente minorante/Capacidade;

d

Duração média da abertura das portas, [min];

D

Diâmetro, [m];

e

Espessura do isolamento [m];

f

Fluxo diário de produto, [ton];

F

Fator de correção;

H

Altura da porta [m];

ℎ

Coeficiente de convecção [W.m-1.K-1];

hr

Horas, [h];

k

Condutividade térmica do material [W.m-1.K-1];

L

Calor latente de vaporização, [kJ kg ];

n

Taxa de renovação de ar exterior, [trocas/dia];

np

Número de pessoas na câmara;

P

Potência, [W];

q

Fluxo máximo de calor [W.m2];

R

Resistência térmica, [m2.K.W-1];

t

Tempo, [s];

U

Coeficiente global de transmissão de calor da parede (W.m-2.K-1);

V

Caudal volumétrico, [m3/dia];

v

Volume especifico do ar exterior, [m3.kg-1];

X

Comprimento do tubo, [m];

𝑚

Massa [kg];

.
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Índices inferiores:

ab

Abertura;

c

Frio;

d

Diário;

e

Superfície externa;

emp

Empilhador;

i

Superfície interna;

in

Entrada;

int

Intermédia;

out

Saída;

p

Pressão constante;

prev

Previsional;

resp

Respiração;

s

Superfície;

t

Teto;

ton

Tonelada;

v

Água vaporizada;

1

Paredes, teto e pavimento;

2

Renovação do ar;

3

Abertura de portas;

4

Iluminação da câmara;

5

Pessoal dentro da câmara;

6

Empilhadores;

7

Temperatura de entrada dos produtos;

8

Respiração dos frutos;

x

Nomenclatura

Simbologia grega:

∆𝑥

Diferença de espessura entre as duas faces da parede [m];

Δh

Diferença de entalpias entre o ar exterior e o da câmara (J.kg-1).

ΔT

Gradiente de temperatura, [ºC];

𝜀

Eficiência de transferência de calor;

Acrónimos:

AC

Salas de atmosfera controlada;

COP

Coeficiente de desempenho;

ECM

Motores eletronicamente comutados;

EMS

Sistema com base na gestão de energia por via eletrónica;

EPA

Environmental Protection Agency;

FAO

Food and Agriculture Organization;

FDA

Food and Drug Administration;

HACCP

Hazard analysis and critical control points;

HVAC&R

Heating, Ventilation, and Air Conditioning & Refrigeration;

ICSMSF

International Commission on Microbiological Specifications for
Foods;

LMTD

Log mean temperature difference;

MAP

Embalagem com Atmosfera Modificada;

NFPA

National Fire Protection Association;

NTU

Number of Transfer Units;

OSHA

Occupational Safety and Health Administration;

PSC

Condensadores permanentes;
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Nomenclatura

RSW

Água do mar refrigerada;

TXVs

Válvulas de expansão termostática de duas vias;

UHT

Ultra-High Temperature;

USDA

United States Department of Agriculture;
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Introdução

1. Introdução
A conservação dos alimentos surgiu com a civilização. O homem pré-histórico
logo cedo compreendeu que deveria guardar as sobras de alimentos dos dias de
fartura, para os tempos de escassez. Tudo indica que os primeiros pedaços de
mamute deveriam ter sido apenas secos ao sol já que a secagem rápida da
camada externa possibilita a conservação da parte interna.
Com a descoberta do fogo, surgiu a defumação, ainda hoje utilizada. Seguiu-se
a descoberta da salga, um processo simples e muito prático. Homero e Hesíodo
mostram que na Grécia antiga, a salga da carne e do peixe era utilizada em
grande escala. Heródoto afirma que os egípcios faziam o mesmo. Os fenícios
em suas longínquas viagens, alimentavam-se com peixes e carnes salgados.
Comiam também caças provenientes de distantes regiões conservadas no mel.
Os gauleses da Armórica alimentavam-se com carne seca pulverizada, de fácil
transporte. O mesmo hábito tinha alguns povos da Ásia Menor no tempo dos
imperadores, quando se conservavam carnes imersas na banha.
Atualmente essa técnica ainda é utilizada como processo de conservação, nos
alimentos guardados a uma temperatura mais baixa o processo de deterioração
é retardado. Devido a grande evolução das civilizações foram desenvolvidas
várias técnicas de conservação de alimentos, mas o frio continua a ser uma das
mais utilizadas devido à ausência de aditivos.
Alguns destes processos fazem parte das técnicas agrícolas, pesqueiras ou
pecuárias e têm que ver com as formas de obter e acondicionar os produtos,
evitando perda de qualidade. O objetivo principal destes processos é evitar as
alterações provocadas pelas enzimas próprias dos produtos naturais ou por
micro-organismos que, para além de causarem o apodrecimento dos alimentos,
podem produzir toxinas que afetam a saúde dos consumidores, mas também
existe a preocupação em manter a aparência, o sabor e conteúdo nutricional
dos alimentos.
A Refrigeração é o processo de remoção de calor de um espaço fechado, ou de
uma substância para o meio ambiente. O objetivo principal da refrigeração é
diminuir a temperatura do espaço fechado ou substância e, em seguida, manter
uma temperatura mais baixa. O termo de arrefecimento geralmente refere-se a
qualquer processo natural ou artificial pelo qual o calor é dissipado. O processo
de produzir artificialmente frio extremo é chamado de criogenia.
13

Introdução

1.1. Perspetiva Geral
Na indústria alimentar existe uma enorme necessidade de produção de frio
desde o início de conservação, até ao transporte que é designado por cadeia de
frio. A cadeia de frio (também conhecida por rede de frio e rede ou cadeia
frigorífica) é todo o processo desde a conceção, passando pelo
armazenamento, até ao transporte do produto, preservando todas as condições
de refrigeração e garantindo a sua conservação.
A cadeia de frio é composta normalmente pelos seguintes elementos: Equipa
especializada; Equipamento; Armazém; Transporte; Controlo de temperatura.
A nossa sociedade não seria a mesma sem a existência da cadeia de frio. Seria
impossível obter muitos dos alimentos que consumimos, pois não nos chegariam
nas devidas condições. Um dos ramos que exigem cadeia de frio devidamente
projetada é a indústria dos gelados e congelados, pois a cadeia de frio é
indispensável em todo o seu processo, com destaque para o fabrico, a
armazenagem, a distribuição e a conservação. Para que seja possível criar e
manter a cadeia de frio é necessário a existência de um sistema de
refrigeração.
As principais causas da deterioração dos alimentos são: a respiração, a
fermentação e a putrefação. O fator que leva a alteração dos alimentos é a
concentração de micro-organismos que existem no interior dos mesmos, que
como todos os seres vivos adaptam ao meio que o rodeia, tendo mesmo a
capacidade de se reproduzir. Grande parte destes micro-organismos são
inofensivos para o ser humano mas outro são patogénicos e quando em
determinadas concentrações formam uma ameaça para a saúde pública.
Segundo o sistema de gestão de segurança alimentar HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Point), a conservação visa retardar ou impedir a alteração
dos alimentos preservando, tanto quanto possível, as suas propriedades
nutricionais e organoléticas.
Dentro da conservação importa referir que existem a congelação (gama de
temperatura na ordem dos -18oC) e a refrigeração (gama acima entre os 0oC e
15 OC), no caso em análise esta gama situa-se entre 0 ºC a 5 ºC.

14
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2. Refrigeração/congelação de produtos
alimentares por fileira agroindustrial

2.1. Conservação de produtos cárneos por refrigeração
A conservação de carnes através do frio (refrigeração), é um dos métodos
industriais mais utilizados e aquele que envolve maiores preocupações e
perigos para a saúde pública devido a utilização de temperaturas acima do
ponto de congelação. Nesta secção são apresentadas as causas que
provocam a alteração da qualidade dos produtos cárneos e o controlo de
qualidade, higiene e segurança associado. São ainda introduzidos alguns
processos que retardão essa alteração de qualidade.
A conservação de carnes através do processo de refrigeração (conservação
por frio acima do ponto de congelação) é um dos processos industriais mais
solicitados e também um dos que apresenta maior grupo de risco.

2.1.1. Refrigeração de produtos cárneos
A refrigeração a fim de inibir a ação de micro-organismos patogénicos mais
frequentes na carne delimita como referência para a sua conservação de
carne determinadas especificações que serão abordadas posteriormente,
sendo estes parâmetros determinados e inspecionadas por entidades de
controlo de qualidade a nível da higiene e segurança alimentar como por
exemplo a HACCP, Comissão do Codex Alimentarius e a ICMSF.
A refrigeração como processo de conservação de alimentos representa uma
grande resposta às necessidades de consumo energético e preservação
morfológica dos alimentos, pois devido às suas temperaturas ainda que
superiores quantitativamente às de congelação, permitem que certos
agentes microbianos sejam inibidos à custa de um consumo energético
bastante inferior ao necessário para congelação.
Muito resumidamente este processo mantem os
temperatura baixa, contudo esta temperatura

produtos a uma
é favorável ao
17
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desenvolvimento de enzimas. De notar que nesta gama de temperaturas,
agentes microbianos como os termófilos deixam de se multiplicar e entram
num estado de incubação, mas classes como os psicrófilos ou mesófilos
mais tolerantes a esta variável apresentam crescimento do seu número de
colónias.

2.1.2. Importância do saneamento
Práticas de saneamento devem ser aplicadas em todas as etapas do
processamento de produtos cárneos, só assim se garante a proteção dos
consumidores e o bom estado dos produtos. Todas as fábricas de
processamento destes produtos devem possuir fontes de água sanitária e
instalações de lavagem, secções de deposição de resíduos, inseticidas,
germicidas e fungicidas. Salvaguardas adequadas e boas práticas de
fabricação deve minimizar a contaminação bacteriana e seu crescimento.
Isso envolve uso de materiais limpos, água e ar purificados, controlo da
temperatura e limpeza de todas as superfícies em contacto com o produto.

2.1.3. Normas estabelecidas pelas entidades de controlo de higiene e
saúde alimentar
Segundo as normas estabelecidas pelas entidades de controlo de higiene e
saúde alimentar, para a conservação de carne por frio positivo
(refrigeração) a temperatura deverá encontrar-se compreendida entre os 05ºC, não excedendo o seu período de permanência os 4-5 dias.

Tabela 1 - Tempos de refrigeração dos alimentos
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Alimento

Tempo de refrigeração

Vísceras e carne moída

2 a 3 horas

Peixe fresco

1 a 2 dias

Carne fresca

4 a 5 dias

Legumes, verduras e frutas em geral

4 a 5 dias

Ovos

10 a 30 dias
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Fig. 1 - Comparação do crescimento de diferentes tipos de colónias para 5ºC e 20ºC
respectivamente à esquerda e à direita, com uma actividade de água de 99,7% e pH
próximo do neutro (6,5)

2.1.1.

Papel da HACCP, ICSMF e do Codex Alimentarius

A carne tal como outro produto alimentar na sua refrigeração tem
especificações criteriosas na sua conservação. Estas especificações
obedecem a um conjunto de normas definidas por entidades de controlo da
qualidade, segurança e higiene alimentar, como são exemplo disso temos o
caso da Comissão do Codex Alimentarius, ICSMSF e a HACCP.
Estas entidades têm por objetivo zelar pela prática das normas, levando
assim a manter as propriedades físicas referentes à qualidade sanitária,
nutritiva e organolética especificada pelo consumidor, sendo o tempo de
conservação limitado por fatores como a carga microbiana inicial, a
temperatura de conservação e a atividade de água.

2.1.2. Medidas possíveis de otimização para a conservação dos
alimentos por refrigeração
Para evitar um crescimento abrupto destas colonias e garantir que a sua
concentração de carga contaminante não apresente uma ameaça para a
saúde pública foram tomadas medidas de otimização para a conservação
dos alimentos por refrigeração segundo os seguintes princípios
(Monvoisin,1953):
• Só alimentos sãos e de boa qualidade devem ser conservados a frio;
• Devem ser submetidos ao frio quanto antes após processamento;
• Devem ser mantidos numa cadeia de frio constante até chegar ao
consumidor.
19
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Estas medidas justificam-se devido ao facto já referido de alguns agentes
patogénicos apresentarem resistência a baixas temperaturas e
apresentarem nestas condições indícios de atividade. Deste modo os
alimentos devem ser refrigerados o mais rapidamente possível desde a sua
produção até ao consumidor final.

2.1.3. Uso de bicos de pulverização para arrefecimento
Pulverização intermitente de água fria em carcaças entre 3 a 8 horas
durante o arrefecimento é atualmente o procedimento normal em
matadouros de bovinos. Basicamente este procedimento usa arrefecimento
evaporativo, contudo aumenta ligeiramente o peso da carcaça pelo que
existem regulamentos a não permitir que o peso da carcaça depois de
lavada/arrefecida não exceda o peso inicial sendo necessário
posteriormente a evaporação da água infiltrada.

2.1.4. Processos de refrigeração da carne e tempos de arrefecimento
Este alimento, por ter grande valor nutricional, é um excelente meio de
cultura para desenvolvimento de micro-organismos. Após o abate é
essencial a iniciação de uma cadeia de refrigeração contínua que garanta o
decréscimo do desenvolvimento microbiano na carne recorrendo-se
usualmente à refrigeração das carcaças que se encontram geralmente entre
os 30-39ºC. As carcaças devem ser refrigeradas a temperaturas
compreendidas entre os – 4 a 0ºC e posteriormente mantidas em câmaras
frigoríficas com temperaturas entre os 0-5ºC.
Para carcaças de grande porte recomenda-se a refrigeração numa
antecâmara (pré-refrigeração) para se conseguir um arrefecimento mais
rápido tendo em conta que possui uma maior massa. Neste caso a potência
de arrefecimento terá de ser superior de acordo com a expressão:

𝑄̇ = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇

(Erro! Marcador não de�inido. )

Sendo m a massa da carcaça, c p o calor específico da carne e ΔT o
gradiente de temperatura da câmara de refrigeração e da carcaça.
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Um fator determinante num processo de refrigeração é a velocidade com
que se consegue arrefecer a carcaça desde a temperatura a que se
encontra após o abate até à temperatura de conservação.
Por sua vez, a velocidade de refrigeração da carcaça além da sua massa
depende ainda do calor específico da carcaça, da quantidade de gordura
externa, da condutividade térmica, da temperatura da câmara de
refrigeração e da velocidade de circulação de ar.
Deste modo, o calor específico é diretamente proporcional à percentagem
do teor de gordura da carcaça e consequentemente reduz a dissipação de
calor.
Segundo Roça, existem vários tipos de processos de refrigeração de carnes:
• Método usual: Carcaças bovinas atingem 10ºC em 24 horas e de 0 a 4ºC
em 48 horas. Carcaças Suínas atingem 10ºC em 12 horas e 0ºC em 24 horas.
A perda de peso estimada é de 2,0 a 2,5%.
• Método rápido: a temperatura da câmara é mantida de -1 a 2ºC, com
humidade relativa (UR) de 85-90% e velocidade de circulação de ar de 2 a
4m/s. As carcaças de bovinos atingem temperaturas iguais ou inferiores a
4ºC em 18-24 horas e suínos entre 12-16 horas. A perda de peso estimada é
de 1,8%.
• Método super-rápido: inicialmente as carcaças são mantidas por 2 horas
em antecâmaras com temperaturas de -8 a -5ºC, UR de 90%, e velocidade
de circulação de ar de 2 a 4 m/s. A seguir são transferidas para câmara a
0ºC, UR de 90% e velocidade de circulação de ar de 0,1m/s. A duração do
arrefecimento (para atingir uma temperatura inferior a 4ºC) é de 12 a 18
horas para bovinos e 8 a 12 horas para suínos. A perda de peso estimada é
de 1,3 a 1,4%.
Em aves é utilizada a imersão em água com gelo. É um processo de
refrigeração relativamente rápido. É conveniente que a temperatura
interna muscular das aves desça aos 5ºC ou menos em 4 horas após o abate.

2.1.5. Carne congelada
O tratamento e venda de carne congelada em porções ajustadas ao
consumidor oferecem várias vantagens quando comparada com a carne
fresca comercializada. A preparação e embalamento podem ser feitos no
matadouro permitindo economias de produção em massa, menores custos
de transporte e maior facilidade em cumprir exigências do mercado. A nível
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retalhista, a carne congelada reduz requerimentos de espaço e de
investimento.

2.1.6. Armazenamento de produtos cárneos
O embalamento para vários tipos de carne não tem tamanhos ou dimensões
normalizados. Exigências atuais são uma embalagem que aguente o
transporte com o tamanho necessário para garantir o bom
acondicionamento do produto. Tamanhos e materiais de embalagem
padronizados promovem uma mais rápida refrigeração e um tratamento
mais económico. O armazenamento dos vários tipos de produtos cárneos
depende do seu destino. Por exemplo para um armazenamento de curta
duração (uma semana) e uso local, -2 a -1ºC é considerada uma boa
temperatura interna para o produto. Já um armazenamento para posterior
transporte, a temperatura interna do produto deve ser mantida abaixo dos
-20ºC. Outros fatores que afetam o tempo de armazenamento são o tipo de
embalagem, a temperatura da câmara de congelamento, a humidade
relativa, quantidade de humidade removida no primeiro arrefecimento e o
produto em si.

2.1.7. Considerações finais
A refrigeração de carnes a nível industrial como processo de conservação,
tem a necessidade de ser controlada e inspecionada por entidades
certificadoras de higiene e segurança alimentar (ICSMSF e a HACCP) estas
entidades têm por obrigação inspecionar todos os produtores, distribuidores
e vendedores de carne a fim de se fazer cumprir as normas de conservação,
de outro modo, representaria uma ameaça para a saúde pública.
As temperaturas de refrigeração para a carne encontram-se compreendidas
entre os 0-5ºC, pela razão que nesta gama de temperaturas a atividade
microbiana é bloqueada, na maioria dos casos, e para as espécies mais
tolerantes ao fim de 3-4 dias ainda não apresentam perigo de
contaminação. Além disso, a carne refrigerada tem como objetivo um curto
prazo de tempo de exposição até chegar ao consumidor, daí que não é
submetida a congelação na qual este período de conservação é prolongado
para vários meses.
A humidade relativa e o número de colonias inicial também são parâmetros
que se devem ter em consideração na refrigeração, dado a sua contribuição
na evolução da atividade microbiana na carne.
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2.2. Conservação de produtos lácteos
Consideram-se produtos lácteos, o grupo de alimentos que inclui o leite,
assim como os seus derivados processados (geralmente fermentados). As
fábricas que produzem estes alimentos pertencem à indústria de laticínios
e se caracterizam pelo manejo de um produto altamente perecível, como o
leite, que deve ser mantido sob vigilância e analisado corretamente
durante todos os passos da cadeia de frio até sua chegada ao consumidor. A
maior parte do leite empregado na elaboração de laticínios é o leite de
vaca, embora também se possa consumir o leite procedente de outros
mamíferos, como a cabra, a ovelha e, em alguns países, a búfala, a
camela, a iaque e a égua, dentre outros animais. Atualmente, a maior
parte dos alimentos funcionais são elaborados a partir de produtos lácteos.

2.2.1. Conservação do leite
O processo de obtenção do leite cru começa na ordenha por um processo
mecânico ou manual no qual se retira ao animal o leite no seu estado
“cru”. Todo o processo deve ser feito de modo higiénico. De seguida o leite
deve ser armazenado em recipientes apropriados e fechados. O leite deve
ser rapidamente arrefecido a temperaturas à volta de 6ºC sendo que o
período de retenção/armazenamento deste não deve ser superior a 48
horas para prevenir alterações enzimáticas. O transporte deve ser feito em
carros cisterna ou em latões e a temperatura de transporte não deve
ultrapassar os 10ºC. Chegando à fábrica de processamento é feita a
termização onde o leite é arrefecido a temperaturas geralmente inferiores
a 4ºC. Posteriormente é submetido a um tratamento térmico (aquecimento)
num permutador de placas a 65ºC durante 15 segundos destruindo-se a
maior parte da carga microbiana. Prossegue-se a desnatagem onde são
removidas as impurezas do leite e retiradas as natas através de
centrifugações. Segue-se depois a normalização onde se procede à mistura
do leite desnatado e da nata em proporções determinadas, de modo a que
em função dos diferentes índices de gordura se separe o leite em 3 tipos:
(1) O leite magro, que tem um teor máximo de gordura de 0,3%; (2) O leite
meio-gordo que tem um teor mínimo de gordura de 1,6 %; (3) O leite gordo
que tem um teor mínimo de gordura de 3,5%. Para que não haja formação
de nata é realizada a homogeneização que é um processo que consiste na
distribuição uniforme da gordura, melhorando a estabilidade e consistência
do leite. De modo a ampliar o tempo de prateleira do leite (para perto de
4/5 meses) procede-se à ultrapasteurização que destrói a maioria das
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bactérias que ainda não tenham sido mortas, processo este que consiste em
aquecer o leite a uma temperatura de cerca de 145 ºC (Ultra High
Temperature) durante apenas 2 a 3 segundos, seguido de um arrefecimento
brusco até 20 ºC. O leite é novamente arrefecido até cerca dos 4 ºC
normalmente em permutadores de placas e procede-se ao enchimento
asséptico que consiste em encher os recipientes previamente esterilizados
com leite possibilitando a sua conservação a temperaturas moderadas
durante alguns meses.

2.2.2. Conservação do Iogurte
O processo geral de fabrico do iogurte engloba a escolha do leite, a
preparação do lote, o tratamento térmico, a fermentação, o arrefecimento
e o acondicionamento. Após a pasteurização, o leite é fermentado a
temperaturas entre os 38 e 44 °C, favoráveis ao crescimento da flora
específica adicionada. Os iogurtes devem ser conservados no frigorífico a
uma temperatura entre 0 e 6 °C, devendo observar-se durante o transporte
uma temperatura máxima de 8 °C para o transporte de longa duração e de
10 °C para o transporte ao nível da distribuição. O prazo de validade,
convencionado entre os fabricantes, não deve ultrapassar os 28 dias.

2.2.3. Conservação da manteiga
A manteiga é, essencialmente, a fração gorda do leite. Pode ser feita a
partir de natas acidificadas ou não, e pode ou não levar sal. Hoje em dia, a
produção industrial de manteiga é o resultado dos conhecimentos e da
experiência que foram sendo entretanto adquiridos nas áreas da higiene,
fisiologia bacteriana e tratamentos térmicos, bem como do rápido
desenvolvimento tecnológico que tornou possível o equipamento avançado
que se encontra em uso presentemente. A produção de manteiga
normalmente é feita a partir dos excessos de produção de leite que não
tiveram saída no mercado.
O fabrico da manteiga baseia-se na inversão das fases água/gordura
(contínua-dispersa) em gordura/água (dispersa-contínua). Esta inversão é
conseguida pelo batimento das natas. A primeira etapa da produção de
manteiga consiste na maturação das natas. O principal componente do
aroma da manteiga é o diacetilo. Usam-se bactérias das espécies
Lactococcus lactis subsp. cremoris e L. lactis subsp. lactis. A maturação das
natas poderá durar entre 16-18 h. Segue-se a batedura das natas que deve
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ser iniciada lentamente mas de forma constante, com as natas a uma
temperatura de 10º C. Vai-se observando o estado de adiantamento da
batida. Logo que se verifique a inversão das fases, i.e., logo que a gordura
esteja aglomerada em grânulos de tamanho desejável. Segue-se a lavagem
que visa a eliminação dos restos de leitelho. Esta deve ser feita com água
purificada e a uma temperatura de 6 – 10ºC. Para completar o processo
procede-se à malaxagem que permite que a manteiga perca o aspeto
granuloso, passando a apresentar-se com uma textura uniforme e cremosa.
Para a sua conservação a embalagem deve ser esterilizada. O tempo de
conservação depende essencialmente da temperatura de armazenamento.
Para conservar durante poucos dias deve ser acondicionada a uma
temperatura moderada. Caso se queira conservar durante mais tempo deve
ser mantida a temperaturas mais baixas. Para armazenamento até 1 mês
manter entre 2 a 5 ºC. De 1 a 2 meses manter a aproximadamente 0 ºC e
para armazenar durante mais tempo (2 a 6 meses) deve ser congelada a
uma temperatura entre -5 a –12 ºC.

2.2.4. Conservação do queijo
Queijo é um alimento sólido feito a partir do leite de vacas, cabras,
ovelhas, búfalas e/ou outros mamíferos. O queijo é produzido pela
coagulação do leite. Isto é realizado, em uma primeira etapa, pela
acidificação com uma cultura bacteriana e em seguida, empregando uma
enzima, a quimosina (coalho ou substitutos) para transformar o leite em
"coalhada e soro". A bactéria precisa e o processamento da coalhada
desempenham um papel na definição da textura e sabor da maioria dos
queijos. Existem aproximadamente 800 nomes de queijos mas existem
apenas 18 tipos distintos.
Como regra geral os queijos não devem ser sujeitos a temperaturas abaixo de -1,7 ºC. O
armazenamento deve ser feito a uma temperatura ligeiramente abaixo da temperatura de
fusão. A temperatura máxima de armazenamento para vários tipos de queijo apresenta-se
na

Tabela 2.

Tabela 2 – Intervalo de temperaturas para tipos comuns de queijo.

Tipo de queijo

Temperatura Temperatura
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ideal, ºC

máxima, ºC

Brick

-1 a 1

10

Camembert

-1 a 1

10

Cheddar

-1 a 1

15

Cottage

-1 a 1

7

Cream

0a1

7

Roquefort

-1 a 1

10

Comidas à base
de queijo

4a7

13

O Queijo não curado é altamente perecível e, portanto, não deve ser
armazenado acima de 7 ºC, de preferência deve armazenar-se a 1,7 ºC.

2.2.5. Ultrapasteurização
Ultra Alta Temperatura ou Ultrapasteurização, também conhecido por UHT
(abreviação do inglês "Ultra-High Temperature") é um processo parcial de
esterilização de alimentos com consequências mínimas na alteração
sensorial e nutritiva, pelo aquecimento durante um curto período de
tempo, de 2 a 4 segundos, a uma temperatura de 140°C a 150 °C,
temperatura qual é necessária para matar ou neutralizar esporos
bacterianos do leite. De seguida o alimento é resfriado imediatamente a
uma temperatura inferior a 32°C. O produto UHT mais conhecido é o leite,
mas esse processo também é usado em sucos de frutas, cremes, iogurtes,
vinhos, sopas e outros.
Leite que sofre o processo UHT (conhecido como longa vida) tem uma vida
de prateleira, ou vulgarmente conhecida como validade, garantida até 180
dias antes de ser aberto caso seja feito um envase hermético e asséptico.

2.2.6. Considerações finais
Tal como no caso da carne, igualmente os produtos lácteos têm que ser
submetidos a inspeções na sua produção de forma a assegurar a sua
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qualidade. Os lacticínios são produtos altamente perecíveis pelo que o
cumprimento das normas definidas pelas entidades de controlo de
qualidade, segurança e higiene alimentar é crucial.
A conservação mais prolongada do leite deve-se essencialmente à
ultrapasteurização. O iogurte tem um prazo de validade mais reduzido,
cerca de um mês, já a manteiga e o queijo em geral conservam-se durante
mais tempo se cumpridos os requisitos de conservação.

2.3. Conservação de produtos hortofrutícolas - métodos
de pré-arrefecimento e de refrigeração
O arrefecimento inibe o crescimento de microrganismos que provocam
deterioração, reduz a atividade enzimática e respiratória, e reduz a perda
de humidade. Pré-arrefecimento é a rápida remoção do calor de frutas e
vegetais frescos antes do armazenamento. Assim, o pré-arrefecimento
adequado reduz a deterioração e retarda a perda de frescura e qualidade.
O arrefecimento rápido requer maior capacidade de refrigeração e maior
movimento do fluido de arrefecimento do que as salas de armazenamento,
que mantêm os produtos a uma temperatura constante. Assim, o préarrefecimento é tipicamente uma operação separada do armazenamento. O
pré-arrefecimento pode ser feito através de vários métodos: arrefecimento
por vácuo, arrefecimento do ar, arrefecimento por água e por contacto.
Estes métodos de transferência de calor podem ocorrer rapidamente
demorando alguns minutos ou podem demorar até mais de 24 horas.

2.3.1. Requisitos e métodos para o pré-arrefecimento
Durante o armazenamento das frutas frescas e dos legumes, estes perdem
humidade através da pele por meio da transpiração, começando a
deteriorem-se, por exemplo pode resultar, se a perda de humidade for
elevada, o enrugamento e alteração do sabor. Para minimizar as perdas por
transpiração e aumentar a qualidade e o tempo de vida, estes produtos
devem ser armazenados a baixa temperatura e num ambiente com
humidade elevada. A atividade metabólica nos vegetais frescos continua
por um curto período após a colheita. A energia necessária para manter
esta atividade vem da respiração, que envolve a oxidação de açúcares para
produzir dióxido de carbono, água e calor. O tempo de conservação em
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armazenamento é influenciado pela atividade respiratória destes produtos.
Ao armazenar um produto a baixa temperatura, a respiração é reduzida
aumentando o tempo de vida em armazenamento. O tipo de colheita
determina os requisitos e métodos para o pré-arrefecimento. Alguns
produtos são altamente perecíveis e deve-se começar a refrigeração o mais
brevemente possível após a colheita. Exemplos deste tipo de produtos são
os espargos, feijão-verde, brócolos, couve-flor, milho doce, melão,
abóbora, tomates, alcachofras, couve-de-bruxelas, repolho, aipo,
cenouras, ervilhas e rabanetes. Produtos menos perecíveis, como batata
branca, batata-doce, abóbora, podem precisar de ser curadas a uma
temperatura superior. Frutas comercialmente importantes que precisam
pré-arrefecimento imediato incluem damascos, abacates, cerejas,
pêssegos, nectarinas, ameixas e frutos tropicais e subtropicais, como
goiabas, manga, mamões, e abacaxis. As frutas tropicais e subtropicais
deste grupo são suscetíveis a danos pelo frio e, portanto precisam de ser
arrefecidos de acordo com exigências de temperatura individuais. As
cerejas, uvas, peras e citrinos têm uma vida mais longa após a colheita,
mas o arrefecimento rápido é essencial para manter a alta qualidade
durante a exploração. As bananas necessitam de tratamento especial de
maturação e, portanto, não são pré-arrefecidas.

2.3.2. Métodos para estimativa do tempo de pré-arrefecimento
A eficiente operação no pré-arrefecedor envolve: (1) Dimensionamento
adequado do equipamento de refrigeração para manter a temperatura
constante; (2) Fluxo adequado no arrefecimento; (3) O tempo de
permanência do produto adequado ao meio de arrefecimento.
Assim, para projetar um pré-arrefecedor adequadamente, é necessário,
estimar o tempo necessário para arrefecer os produtos da sua temperatura
inicial à temperatura final, imediatamente antes do transporte e/ou
armazenamento. Para uma temperatura especificada de arrefecimento
média e taxa de fluxo, este tempo de arrefecimento dita o tempo de
permanência no pré-arrefecedor que é necessário para o arrefecimento
adequado.
Podem ser obtidas estimativas precisas utilizando elementos finitos em
programas de computador, mas o esforço exigido torna isso impraticável
para o engenheiro de projeto, pois simular a duas ou três dimensões requer
preparação de dados e tempo de computação significativo.
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A maioria das pesquisas até à data tem sido através de desenvolvimentos
semi-analíticos e empíricos que utilizam hipóteses simplificadoras, mas
mesmo assim produzem resultados precisos.
Todos os processos de arrefecimento apresentam comportamento
semelhante. Após um desfasamento inicial, a temperatura no centro
diminui exponencialmente. Como mostrado na Fig.2, uma curva de
arrefecimento que descreve este comportamento pode ser obtida através
da representação gráfica, nos semieixos de escala logarítmicas, a diferença
de temperatura fracionada inacabada Y versus tempo (Eq. 1).

𝑌=

𝑡𝑚 − 𝑡
𝑡 − 𝑡𝑚
=
𝑡𝑚 − 𝑡𝑖 𝑡𝑖 − 𝑡𝑚

(Erro! Marcador não de�inido. )

Fig.2 - Curva típica de arrefecimento

Esta curva semi-logarítmica consiste numa curvilínea inicial, seguido por
uma reta, tm é a temperatura de arrefecimento, ti é a temperatura do
produto inicial e t é a temperatura média do produto. Simples fórmulas
empíricas que descrevem o comportamento de arrefecimento, tal como
meio-tempo de arrefecimento e coeficiente de arrefecimento, têm sido
propostos para a estimativa do tempo de arrefecimento de frutas e
vegetais.
Um conceito comum usado para caracterizar o processo de arrefecimento é
o meio tempo de arrefecimento, que é o tempo necessário para reduzir a
diferença de temperatura entre o produto e o meio de arrefecimento para
metade.
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Isto é equivalente ao tempo necessário para reduzir a diferença de
temperatura fracionada inacabada Y a metade.
Têm sido desenvolvidos diagramas específicos para cada produto, que,
quando utilizado em conjunto com o meio-tempo de arrefecimento, pode
proporcionar estimativas de tempos de arrefecimento para frutos e
vegetais. Além disso, um diagrama geral foi construído para calcular os
tempos hidro-refrigeração de produtos com base nos seus meios-tempos de
arrefecimento. Na Figura 2, a temperatura do produto é traçada ao longo
do eixo vertical versus tempo medido em meio período de arrefecimento ao
longo do eixo horizontal. No tempo zero, a temperatura do produto é a
temperatura inicial; em tempo infinito, a temperatura do produto é igual a
temperatura da água. Para usar a Figura 2, deve desenhar-se uma linha
reta a partir da temperatura inicial no tempo zero (eixo da esquerda) para
a temperatura a tempo infinito (eixo direito). Em seguida, desenha-se uma
linha horizontal na temperatura final (eixos esquerdo e direito). A
intersecção destas duas linhas determina o número de meios
arrefecimentos necessários (eixo inferior). Para se obter o tempo de hidrorefrigeração multiplica-se o tempo de meio-arrefecimento para o produto
em questão pelo número de meio-tempo de arrefecimento.
O seguinte exemplo ilustra a utilização do nomograma geral para a
determinação do tempo hidro-refrigeração.
Exemplo 1: Suponha que rabanetes com um tempo de meio-resfriamento de
2,2 min devem ser arrefecidos por água a 0°C. Quanto tempo seria
necessário para arrefecer os rabanetes de 27 °C a 10 °C?
Solução: Utilizando o nomograma geral na Figura 2, desenhar uma linha
reta a partir de 27°C no lado esquerdo para 0°C à direita. Em seguida,
desenhe uma linha horizontal na temperatura final, 10 ° C. Essas linhas se
cruzam em 1,4 períodos de meio resfriamento, multiplicando esta pelo
tempo de meio arrefecimento (2,2min) para obter o tempo total de hidrorefrigeração 3,1 min.
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Fig.3 – Nomograma geral para determinar o período de meio-arrefecimento

Usando nomogramas pode ser demorado e complicado, no entanto. O
tempo de arrefecimento θ de frutas e vegetais pode ser determinado sem o
uso de nomogramas usando o tempo de meio-tempo de arrefecimento Z:
A alternativa ao uso de nomogramas é o cálculo analítico através da Eq. 2.
𝜃=

−Z ∙ ln 𝑌
ln 2

(Erro! Marcador não de�inido. )

Para além destas técnicas analíticas existem ainda técnicas numéricas.
Becker e Fricke desenvolveram uma técnica numérica para determinar
taxas de arrefecimento, bem como cargas de calor latente e sensível
causadas por refrigeração de grandes quantidades de frutas e legumes. Este
modelo de computador pode prever a perda de humidade durante o
armazenamento e a distribuição de temperatura dentro do produto,
utilizando um meio poroso aproximado para simular os fenómenos
combinados de transpiração, respiração, o fluxo de ar e de calor por
convecção e transferência de massa. Usando este modelo numérico, Becker
et al. verificaram que aumentando o fluxo de ar diminui a perda de
humidade, reduzindo o tempo de arrefecimento, que rapidamente reduz o
deficit de pressão de vapor entre o produto e o ar circundante, reduzindo
assim a taxa de transpiração. Eles descobriram ainda que o volume de
massa e taxa de fluxo de ar teve importância primordial para o tempo de
arrefecimento, enquanto a humidade relativa teve pouco efeito sobre o
tempo de arrefecimento.
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2.3.3. Métodos de refrigeração
Os principais métodos de arrefecimento rápido são refrigeração a água
(Hidro-refrigeração), resfriamento com ventilação forçada, ventilação
forçada evaporativa, embalamento em gelo e arrefecimento por vácuo. O
arrefecimento pode ser feito no local da colheita, em instalações de
refrigeração, ou no empacotamento.
Na hidro-refrigeração, os produtos são pulverizadas com água gelada, ou
imersos em um banho de água gelada e agitada. É um processo económico,
no entanto, tende a produzir efeitos fisiológicos e patológicos em certos
produtos e, portanto, o seu uso é limitado. Para além disso, o saneamento
adequado da água é necessário para evitar uma infeção bacteriana dos
produtos. Produtos geralmente refrigerados por água incluem espargos,
feijão-verde, cenoura, milho doce, melão, aipo, ervilhas, rabanetes,
cerejas e pêssegos. Menos frequentemente são os pepinos, pimentos,
melões e batatas. As maçãs e os citrinos raramente passam por este
processo pois são mais sensíveis a lesões na casca, perdem a vitalidade e
deterioram-se. Este método é rápido porque a água fria que flui em torno
dos produtos faz com que a temperatura da superfície dos produtos seja
praticamente igual à da água.
A taxa de arrefecimento interno do produto está limitada pela taxa de
transferência de calor do interior para a superfície, e depende do volume
da mercadoria em relação à sua área de superfície, bem como das suas
propriedades térmicas. Por exemplo, Lipton e Stewart mostraram uma
diferença substancial no meio-tempo de arrefecimento para melões de
tamanhos 36 e 45. Uma média ponderada de temperaturas registadas
mostrou que foram necessários 20 minutos para os melões de tamanho 36 e
apenas 10 min para o tamanho 45 para além disso não provoca a perda de
humidade, podendo até reidratar os produtos. Assim, do ponto de vista do
consumidor, a qualidade dos produtos é alta e do ponto de vista do
produtor atinge um maior volume de vendas.
Existem hidro-refrigeradores do tipo chuveiro e de imersão. Nos de
primeiro tipo os produtos passam sob um chuveiro de água gelada (Fig.4)
que normalmente é alcançado pela inundação de um recipiente perfurado
com água gelada e por gravidade a água é obrigada a cair sob os produtos
através da bandeja perfurada. Hidro-refrigeradores de chuveiro podem ter
transportadores para o fluxo do produto contínuo, ou pode ser operado em
modo de lote. As taxas de fluxo de água variam tipicamente de 6,8 a 13,6
[l.s-1] por metro quadrado de área de arrefecimento.
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Fig.4 – Esquema de um hidro-refrigerador do tipo chuveiro

Já o Hidro-refrigeradores de imersão consiste em grandes tanques rasos que
contêm água fria sendo esta agitada (Fig.5). Os produtos são submersos e
transportados ao longo do comprimento do tanque, sendo removidos na
extremidade oposta. Tipicamente a velocidade de água é de 75 a 100
mm/s.

Fig.5 – Esquema do Hidro-refrigerador de imersão

Em grandes instalações é frequentemente utilizar amoníaco como sistema
secundário de refrigeração para permutar calor com a água do hidrorefrigerador. As serpentinas de arrefecimento são colocadas diretamente
num tanque através do qual a água circula rapidamente.
A temperatura do refrigerante no interior das serpentinas de arrefecimento
é tipicamente -2°C, produzindo uma temperatura de refrigeração de água
de cerca de 1°C. Este tipo de sistema é utilizado por grades indústrias pois
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o preço é bastante elevado. Para operações de pequeno porte usa-se gelo
picado, grandes blocos de gelo são transportados para o hidro-refrigerador
e, em seguida esmagado e adicionado ao reservatório de água o custo
inicial deste é muito menor do que a de um usando refrigeração por
amoníaco, mas para ser economicamente viável o gelo deve estar
disponível a um custo razoável.
A eficiência da hidro-refrigeração diminui se houver demasiado ganho de
calor para a água a partir do ar circundante. Outras fontes de calor que
reduzem a eficácia incluem cargas solares, a radiação de superfícies
quentes e condução das redondezas. Proteção dessas fontes aumenta a
eficiência. A eficiência é ainda inferior se um hidro-refrigerador opera a
menos do que plena capacidade ou intermitentemente, ou se mais água do
que o necessário for usada.

2.3.4. Arrefecimento por ventilação forçada
Teoricamente, as taxas de arrefecimento de ar pode ser comparável à
hidro-refrigeração sob certas condições de exposição do produto e a
temperatura do ar. O valor ótimo do coeficiente de transferência de calor
de superfície é consideravelmente menor do que no arrefecimento com
água. No entanto, Pflug et al. mostraram que maçãs movendo-se a 3 m/s
através de um túnel arrefecem mais rapidamente com ar a -6,7°C
aproximando o fruto do que em um pulverizador de água a 1,7 °C. Para
esta condição, eles calcularam um coeficiente de película média de
transferência de calor de 41 W.m-2·K-2. Eles observaram que a vantagem do
ar é a sua temperatura mais baixa e que, se a água for reduzida de 1°C, o
tempo para o arrefecimento a água seria menor.
A Fig.5 representa um diagrama esquemático de um refrigerador de ar
forçado de serpentina. No arrefecimento por ventilação forçada ou de
pressão o ar é forçado a entrar através de recipientes individuais. Sob estas
condições, uma pequena diferença de pressão entre os dois lados resulta
numa boa transferência de calor. Pressões diferenciais em uso são cerca de
60 a 750 Pa, com fluxos de ar que variam de 1 a 3 L.s-1 por kg.
Como o ar frio entra em contacto direto com o produto a ser arrefecido, o
processo é muito mais rápido do que com o arrefecimento numa sala
convencional. Contudo ainda leva de duas a três vezes mais tempo do que
com refrigeração a água ou resfriamento a vácuo.
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A perda de humidade devido à ventilação forçada pode ser em poucas
quantidades mas é o suficiente para causar dano. Os fatores que afetam a
perda de humidade incluem a temperatura inicial do produto e o
coeficiente de transpiração, humidade, exposição ao ar após o
arrefecimento, e se a embalagem é resistente à humidade.
A perda de humidade pode ser minimizada com a colheita em períodos mais
frios do dia (ou seja, de manhã cedo ou à noite) e o arrefecimento deve ser
feito imediatamente após a colheita. A principal vantagem da alta
humidade durante o arrefecimento é que a embalagem do produto pode
absorver a humidade, o que reduz a absorção de humidade por parte da
embalagem por parte do produto.
O armazenamento em paletes é essencial para a expedição de muitos
produtos, assim os cartões e pacotes de devem ser concebidos para
permitir um amplo fluxo de ar entre os produtos empilhados.

Fig.6 - Diagrama esquemático de um refrigerador de ar forçado de serpentina

2.3.5. Arrefecimento com ventilação forçada evaporativa
Este método de arrefecimento utiliza um refrigerador evaporativo, o ar
passa através de uma camada húmida antes de entrar em contacto com o
produto e embalagens.
Este género de equipamento produz ar a alguns graus acima da
temperatura de bolbo húmido e é energeticamente mais eficiente do que a
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refrigeração mecânica. Este método é adequado para produtos que se
mantenham a temperaturas moderadas, tais como tomates, ou para
aqueles que são comercializados logo após a colheita.

2.3.6. Embalagem em gelo
O gelo triturado colocado em recipientes de transporte pode refrigerar
eficazmente produtos que não são prejudicados pelo contacto com o gel.
Por exemplo espinafre, couve, couve-de-bruxelas, brócolos, rabanete,
cenouras e cebolas verdes são geralmente embalados em gelo. A
refrigeração de um produto entre 35 ºC a 2 ºC requer o derretimento do
gelo igual a 38% da massa do produto. O gelo deve fundir para remover o
calor e para remover o calor a pelo recipiente. O gelo para além de
remover o calor mantem o produto fresco durante o transporte. Colocar
gelo no topo de embalagens é usado ocasionalmente para complementar
com outro método de arrefecimento. Gelo em flocos ou triturado pode ser
fabricado no local e armazenado em bancas de gelo para uso posterior.

2.3.7. Arrefecimento a vácuo
O arrefecimento a vácuo de produtos frescos, por evaporação rápida da
água é aplicado a vegetais que tenham grandes áreas de superfície e um
coeficiente de transpiração elevada. A água como refrigerante primário
evapora numa câmara a baixa pressão, sendo esta reduzida ao ponto de
saturação correspondente à temperatura mais baixa necessária para a
água.
Em arrefecimento a vácuo, o processo termodinâmico é realizado em duas
fases. Na primeira fase, o produto é depositado dentro de uma câmara à
temperatura ambiente e a temperatura constante até que a pressão de
saturação seja atingida. No conjunto de ebulição, a pequena quantidade
restante de ar na câmara é substituída pelo vapor de água, e a segunda
fase começa simultaneamente. A segunda fase continua em saturação até
que o produto seja arrefecido até à temperatura desejada. Como a água é
o refrigerante, a quantidade de calor removido do produto depende da
massa de água vaporizada m v e do seu calor latente de vaporização L.
Assumindo uma condição ideal, sem o ganho de calor proveniente do
ambiente, o calor total Q removido é dado por:
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A quantidade de humidade removida do produto durante o arrefecimento a
vácuo está diretamente relacionada com o seu calor específico e com a
redução de temperatura realizada. Num estudo de arrefecimento por vácuo
de 16 vegetais diferentes, Barger et al. mostraram que o arrefecimento de
todos os produtos era proporcional à quantidade de humidade evaporada.
O arrefecimento a vácuo é mais caro dos métodos de arrefecimento para
este tipo de produtos, a sua utilização é principalmente limitada a alguns
produtos para os quais arrefecimento a vácuo é mais conveniente e rápido.
A alface, por exemplo, é tipicamente arrefecida a vácuo. As folhas
individuais numerosas fornecem uma grande área de superfície e os tecidos
libertam humidade. No entanto, mesmo a alface não arrefece
uniformemente. O núcleo libera a humidade mais lentamente do que as
folhas, por exemplo foram registradas temperaturas de 6°C no núcleo
enquanto as temperaturas das folhas estavam apenas a 0,5°C.
Outros vegetais folhosos, como espinafre, rúcula, salsa também são
adequados para refrigeração a vácuo. Vegetais que são menos adequados,
mas adaptáveis são espargos, feijão-verde, brócolos, couve-de-bruxelas,
repolho, couve-flor, aipo, ervilhas, milho doce, alho-porro e cogumelos,
sendo apenas couve-flor, aipo, repolho e cogumelos comercialmente
refrigerados a vácuo. Pepinos, melões, tomates secos, cebolas e batatas
arrefecem muito pouco por causa da sua relação superfície/massa e devido
à sua superfície ser relativamente impermeável.

2.3.8. Considerações finais
Os procedimentos de colheita, o tamanho das embalagens, a adaptação do
produto ao método de arrefecimento e a exigência do mercado dita o
método de arrefecimento a ser utilizado. Outros fatores incluem se o
produto é embalado no terreno ou numa instalação de refrigeração, se é
possível a mistura de produtos, o tamanho da estação de arrefecimento, e
os custos comparativos de caixas simples ou resistentes à água. Em alguns
casos, há pouca dúvida acerca do tipo de arrefecimento a ser aplicado. Por
exemplo, refrigeração a vácuo é mais eficaz em alface e outros vegetais
semelhantes. Pêssegos, vegetais e frutas cítricas são normalmente
arrefecidas por hidro-refrigeração. O arrefecimento a ar tipicamente é
usado para maçãs, peras, e citrinos. Noutros casos, a escolha do método de
arrefecimento é um pouco ambígua. O aipo, milho doce são geralmente
refrigerados por água, mas também podem ser arrefecidos por vácuo de
forma mais eficaz contudo quanto mais métodos se usam maior o custo da
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instalação. Num estudo para avaliar os custos dos sistemas de refrigeração
para os citrinos, Bowman provou que o custo da refrigeração por
convecção forçada em massa é 20% mais dispendioso que hidro-refrigeração
em grandes quantidades e custa 45% mais do que a hidro-refrigeração em
caixas de cartão.

2.4. Conservação de produtos piscícolas
A conserva dos pescados tem sido desde há muito tempo um grande
problema para particulares e empresas do sector, desde a sua captura e
transporte à sua comercialização. No caso de pescas artesanais os
pescadores enfrentam enormes dificuldades para conservar o peixe ainda
no mar/rio uma vez que passam muito tempo fora da costa, por vezes dias,
em algumas situações sendo obrigados a salgar o pescado para o conservar.
Com a industrialização das pescas, muitos barcos já tem condições de
conservar os produtos logo após a sua captura, muitas vezes mantendo o
peixe vivo. Com as exigências do mercado e legislação apertada é
necessário recorrer a métodos sofisticados e eficientes na conserva do
peixe a bordo, no transporte, no armazenamento e comercialização.

2.4.1. Refrigeração de produtos piscícolas
Esta secção aborda a preservação e transformação de produtos piscícolas
frescos e congelados, manipulação do peixe fresco a bordo de navios e em
terra, tecnologia de congelamento de peixe e apresenta as tendências
comerciais no armazenamento, congelamento e distribuição de congelados
de frutos do mar. Mais uma vez, como estes produtos são facilmente
perecíveis, existem diversos procedimentos para controlo da qualidade,
segurança e higiene realizados por entidades como a HACCP.
Depois dos peixes serem trazidos a bordo de um navio, devem ser tratados
adequadamente de forma a garantir a qualidade máxima. Os peixes
capturados na Nova Inglaterra e na Costa Atlântica Canadense, como
hadoque e bacalhau, geralmente são eviscerados, lavados e, em seguida
congelado no porão do navio.

Crustáceos, como lagostas e muitas espécies de caranguejos, geralmente
são mantidos vivos a bordo do navio sem refrigeração. Em água quente o
camarão é decapitado, lavado, e conservado em gelo no porão; Em água
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fria o camarão é armazenado em gelo ou refrigerados em água do mar, ou
podem ser cozidos em salmoura, refrigerados, e armazenados em
recipientes cobertos com gelo.
Peixes de água doce na região de Grandes Lagos e áreas do rio Mississípi são
capturados em redes de armadilhas e redes de emalhar. Na maioria dos
casos, os navios de pesca transportam gelo a bordo, e os peixes são
desembarcados no dia em que são capturados.
A captura de peixes de água doce no Canadá e dos peixes de água salgada
no Ártico são geralmente congelados no gelo imediatamente após a captura
e são comercializados como peixe congelado.
A linha de peixes capturados no Noroeste do Pacífico, são eviscerados,
lavados e congelados a bordo. O salmão do Pacífico capturado para
utilização na fábrica de conservas são normalmente armazenados por
inteiro por vários dias, tanto a bordo dos navios ou em terra em tanques de
água do mar refrigerada a -1 °C. O atum capturado no mar por cercadores
ou navios veleiros são geralmente conservados em salmoura ou congelados
no mar.
Peixes criados por explorações aquícolas são geralmente colhidos e
vendidos como exigido pelo mercado de peixe fresco.

2.4.2. Congelação de produtos piscícolas
O peixe perde qualidade devido a atividade bacteriana ou enzimática, ou
plena atividade de ambos. A redução da temperatura de armazenamento
retarda significativamente essas atividades, atrasando assim a deterioração
e degradação autolítica.
Para ser eficaz, o gelo deve ser limpo quando usado. Testes bacteriológicos
em gelo no porão de um navio de pesca mostraram contagens bacterianas
tão elevadas como 5.000 milhões por grama de gelo. Estes resultados
indicam que deve usar-se água potável com cloro para fazer o gelo. O gelo
deve ser armazenado sob condições sanitárias sendo que o gelo não
utilizado deve ser descartado no final de cada saída.
Tanto flocos como blocos de gelo esmagados são usados a bordo dos navios
de pesca, no entanto gelo em flocos é mais comum porque fica mais
económico de produzir e é de mais fácil manuseio mecânico.
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A quantidade de gelo utilizado a bordo de um navio varia de acordo com a
pesca em particular e com o navio; no entanto, é essencial fornecer gelo
suficiente em torno do peixe para se obter uma taxa de arrefecimento
adequada. Alguns navios utilizam refrigeração mecânica para retardar a
fusão do gelo para permitir o controlo da temperatura de porão após os
peixes serem capturados, evitando que o gelo derreta.
Temperaturas de armazenamento de peixe congelado devem ser mantidas
próximo do ponto de congelamento do peixe. Para se obterem
temperaturas mais baixas do gelo é comum adicionar-se mais sal na água a
ser congelada. A quantidade adequada de gelo feito a partir de uma
solução a 3% de salmoura de cloreto de sódio mantem um ambiente de
armazenamento em cerca de -1 °C.
Ao fazer gelo a partir de água contendo um conservante, de forma rápida
ou utilizando um dispersante de estabilização é essencial para evitar a
migração do aditivo para o centro do bloco de gelo. Este Problema não é
encontrado em flocos de gelo, porque este tipo de máquinas congelam a
água rapidamente em camadas finas de gelo, fixando o aditivo dentro dos
flocos.
Nos Estados Unidos e Canadá, o uso de conservantes em gelo ou em
mergulhos para o tratamento de peixe inteiro ou eviscerado, sem concha,
vieiras e camarão com casca é proibida por regulamento.
A captura da pesca de congelados varia de acordo com a localização
geográfica. O bacalhau é de fácil e adaptável congelação e tem uma vida
de armazenamento relativamente longa, mas outras espécies gordurosas,
como a cavala, tende a se tornar rançosa durante armazenamento
congelado e, portanto, tem uma vida de armazenamento relativamente
curta. Diferenças na composição e requisitos de comercialização de muitas
espécies de peixes exigem uma atenção de qualidade na manutenção e
métodos de embalagem, congelamento, armazenamento a frio, e
manuseamento. A temperatura é o fator mais importante limitando o
tempo de armazenamento do peixe congelado.
Características do produto, como tamanho e forma, método de
congelamento e a taxa de congelação, afetam a aparência, a qualidade, e
o custo de produção.
As vantagens do congelamento rápido são as seguintes: (1) Calafrio rápido
do produto, evitando a deterioração bacteriana; (2) Fácil e rápida
manipulação de grandes quantidades de produto; (3) Uso de
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transportadores e automatismos práticos, reduzindo assim os custos de
manuseamento; (4) Promove a máxima utilização do espaço ocupado pelo
congelador e produz um produto embalado de aparência uniforme, com um
mínimo de vazios ou protuberâncias.
Túneis de congelação de produtos piscícolas são geralmente pequenas salas
ou túneis em que o ar frio circula por um ou mais ventiladores sobre um
evaporador e em torno do produto a ser congelado. Um fluido refrigerante
tal como amoníaco ou solução salina que flui através de uma bobina de
tubo evaporador e que fornece a refrigeração necessária para o efeito.
Velocidades mais baixas de ar retardam o congelamento do produto, e
velocidades mais altas aumentam os custos unitários de congelação
consideravelmente. Algumas fábricas têm túneis de congelação que se
movem transportando os peixes continuamente através de uma sala de
sopro ou um túnel.
Um outro tipo de congelamento é através de placas ou estantes de um
congelador, ocorrendo a transferência de calor por meio de metal. A
temperatura do congelador de placas varia de -10 a -30ºC. Neste método,
só se pode congelar peças delgadas. A velocidade de congelamento é
ligeiramente maior do que em arrefecimento por convecção natural. O
congelador em placa é usado extensivamente na congelação de produtos
piscícolas em embalagens de consumo e em embalagens institucionais de 2
e 5 kg. O peixe congelado na placa deve ser adequadamente embalado para
minimizar os espaços de ar.
Um congelador de placas automático contínuo com separadores de tamanho
adequado é satisfatório para estes produtos. Os congeladores de placa
fornecem congelação rápida e eficiente dos produtos piscícolas embalados.
A energia necessária para congelar uma unidade de massa de produto
aumenta com a espessura.
Muito frequente é também o congelamento por imersão. A imersão em
baixa temperatura de salmoura era um dos primeiros métodos utilizados
para produtos piscícolas ultracongelados. Muitas máquinas de imersão
direta foram desenvolvidas. Estas máquinas foram geralmente inadequadas
para embalar produtos piscícolas, que compõem a maior parte de produção
de peixe congelado, e têm sido substituídos por métodos que utilizam
arrefecimento a ar, por contacto com placas refrigeradas ou prateleiras, e
combinações desses métodos.
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O congelamento de peixe no mar tem encontrado crescente aplicação
comercial nas nações líderes da pesca como Japão, Rússia, Reino Unido,
Noruega, Espanha, Portugal, Polónia, Islândia e Estados Unidos.
Os navios-fábrica são equipados para capturar, processar e congelar o peixe
no mar e para usar o material de resíduos para a fabricação de farinha de
peixe e óleo.
Um navio-fábrica grande Europeu mede 85 m de comprimento, desloca
3400 t, e está equipado para ficar no mar por cerca de 80 dias sem ser
reabastecido. Cerca de 65 a 100 pessoas são necessários para operar o
navio e para processar o peixe.

2.4.3. Armazenamento
Água do mar refrigerada (RSW) é utilizada comercialmente para a
conservação dos peixes. Com o camarão, o RSW funciona bem para um
curto prazo de armazenamento (2 a 4 dias), mas não é adequado para
períodos mais longos pois há uma absorção excessiva de sal, provocando
rancidez acelerada, textura mais pobre e um aumento da deterioração
bacteriana. Estes problemas podem ser parcialmente resolvidos com a
introdução de dióxido de carbono (CO 2 ) no RSW, segurando que RSW está
saturado de CO 2 pode aumentar a vida útil de armazenamento de algumas
espécies de peixes por cerca de 1 semana.
Em muitos sistemas de RSW, a refrigeração é fornecida pelo amoníaco que
flui através refrigeradores externos ou bobinas de tubos nos tanques.
A vida de armazenamento máximo do peixe varia com a sua espécie. A
instalação de armazenagem frigorífica para o peixe fresco deve ser mantida
a 2°C e a 90% de humidade relativa. Todas as superfícies internas de uma
sala de armazenamento a frio devem ser fáceis de limpar e capazes de
resistir a efeitos corrosivos das frequentes lavagens com compostos
antimicrobianos.
Embalagem com Atmosfera Modificada (MAP) está sendo introduzida
lentamente em vários países sob estreita vigilância pelas agências
reguladoras. Atmosfera modificada de embalagens pode ser um perigo para
a segurança já que este tipo de embalagem requer conhecimento dos
regulamentos e um bom sistema de controlo que mantenha a temperatura
adequada e bons níveis de saneamento.
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Produtos piscícolas podem sofrer alterações indesejáveis no sabor, no odor,
na aparência e na textura durante o armazenamento congelado. Estas
mudanças estão relacionadas com a desidratação do peixe, oxidação de
óleos ou pigmentos, e da atividade enzimática. A taxa à qual estas
alterações ocorrem depende da composição das espécies de peixes, do
nível e regularidade da temperatura/humidade da sala de armazenamento
e da proteção oferecida pela embalagem.
A composição de uma espécie particular de peixe afeta, consideravelmente
a sua vida no armazenamento congelado. Os peixes com alto teor de óleo,
tais como algumas espécies de salmão, atum, cavala e arenque, têm
comparativamente uma vida de armazenamento congelado curto por causa
da rancidez que resulta da oxidação de óleos e pigmentos na carne. O
desenvolvimento da rancidez é menos pronunciada em peixe com um baixo
teor de óleo.
Quanto às condições de armazenamento, a perda de qualidade do peixe
congelado em armazenamento depende principalmente da temperatura e
da duração da armazenagem. Peixe armazenado a -29 °C tem uma vida de
prateleira mais de um ano. No Canadá, o Departamento de Pescas
recomenda uma temperatura de armazenagem de -26 °C ou inferior.
Armazenamento acima de -23 °C, mesmo durante um curto período, resulta
em perda rápida de qualidade. Estudos da tolerância tempo / temperatura
mostram que produto do mar congelado tem memória, isto é, cada vez que
são submetidos a temperaturas elevadas ou práticas de manejo pobres, a
perda de qualidade é gravado. Quando o produto é finalmente
descongelado, o efeito total de cada mau trato reflete-se na qualidade do
produto ao nível do consumidor. O armazenamento contínuo a
temperaturas inferiores a -26 °C reduz a oxidação, desidratação, e
alterações enzimáticas, resultando em uma maior vida de prateleira do
produto. A humidade relativa do ar em câmaras frigoríficas tende a reduzir
a evaporação da humidade do produto. A humidade relativa do ar na
câmara frigorífica é diretamente afetada pela diferença de temperatura
entre a sala de bobinas de arrefecimento e a temperatura ambiente. A
grande diferença de temperatura diminui a humidade relativa do ar e
acelera a taxa de humidade retirada do produto congelado. A humidade
relativa do ar em armazéns frigoríficos comerciais é de 10 a 20% maior do
que a de um armazenamento vazio frio por causa da evaporação constante
da humidade do produto.
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2.4.4. Embalamento em mar
Há muitas vantagens em usar contentores ou caixas em vez de
armazenamento a granel a bordo de navios de pesca. O uso de caixas reduz
a pressão sobre os peixes arrumados no porão de um navio. Devido a
reduções significativas no manuseamento durante e após a descarga é
possível que haja danos mecânicos, eliminação da subida de temperatura
do produto e redução dos custos de manuseamento. Os peixes podem ser
classificados em caixas por tamanho e espécie, assim como eles são pegos.
Os principais problemas para um navio ao fazer armazenamento são o
aumento do trabalho exigido pela tripulação para lidar com as caixas,
reduzida capacidade de retenção, e investimento relativamente grande
para as caixas. As embalagens para o encaixotamento, normalmente são de
plástico e reutilizáveis, o que oferece maior resistência a transferências de
calor.
A maioria dos peixes frescos é embalada em contentores institucionais de 2
a 16 kg de capacidade, no ponto de processamento. O peixe fresco é
muitas vezes empacotado enquanto ainda contém o calor do processo da
água de lavagem. Nestes casos, é vantajoso utilizar uma embalagem cujo
material seja bom condutor de calor.
Outros são selados na qual o problema associado com contentores selados é
um forte odor quando o pacote é aberto pela primeira vez. Contentores de
transporte estanque são utilizados com sistemas de transporte não
refrigerado, como mercadoria aérea e, consequentemente, requerem
isolamento.
O material para embalar o peixe congelado deve proteger o produto,
permitir congelamento rápido, ser eficiente, de fácil manuseio e
económico. Efeitos de isolamento do material de embalagem, ajuste do
produto na embalagem e área de superfície total da embalagem devem ser
considerados.
Um material de embalagem, com a permeabilidade a vapores de humidade
baixa tem um efeito de isolamento, o qual aumenta o tempo de congelação
e de custo. A taxa de transferência de calor através de uma embalagem é
inversamente proporcional à sua espessura e, portanto, o material de
embalagem deve ser suficientemente fino para produzir congelação rápida.
Ajuste apropriado do pacote de produto é essencial, caso contrário, o
efeito de isolamento do espaço de ar formado reduz a taxa de congelação
do produto e aumenta o custo de congelação. A área de superfície do
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pacote é também importante devido à sua relação com o tamanho do
congelador prateleiras ou placas.
Na embalagem deve caber o produto hermeticamente para minimizar o ar e
espaços e, consequentemente, reduzir a migração de humidade do produto
para as superfícies internas da embalagem. Uma abordagem eficaz é a de
substituir o ar que circunda o peixe congelado com azoto puro e selar o
peixe dentro de um saco estanque com material impermeável ao oxigénio.
As embalagens consistem em caixas de cartão revestidas com materiais
impermeáveis ou caixas laminadas com películas resistentes de vapor de
água e materiais resistentes aa transferências de calor e com pouca
permeabilidade a vapor de água.
As embalagens para o consumidor, têm geralmente menos de 500 g e são
geralmente impressas, revestidas a cartão branqueado com cera ou
polietileno e fechadas com adesivo.
As embalagens institucionais de 2 kg e as grandes caixas utilizados no
comércio institucional são comumente construídas de cartão branqueado
que foi encerado ou revestido de polietileno.

2.4.5. Transporte e comercialização
As condições de temperatura e humidade recomendadas para
armazenamento de congelados também devem ser aplicadas durante o
transporte e comercialização para minimizar a perda de qualidade do
produto. O peixe congelado é transportado sob refrigeração mecânica em
camiões, comboios, ou navios. Para minimizar a perda de qualidade
durante o transporte e comercialização, existem procedimentos adequados
a serem tomados.
O peixe fresco é comercializado por diferentes formas: filés, peixes
inteiros, com cabeça, sem cabeça e, em alguns casos, em postas. O método
de preparação de peixe para comercialização depende, em grande parte
das espécies de peixes e na preferência do consumidor.
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2.4.6. Considerações finais
A maior adversidade da conservação dos produtos piscícolas é de que o seu
começo deve ser realizado logo na sua captura, visto que tal como a carne
é um produto altamente perecível. Dos métodos de conservação discutidos
os que permitem melhor conservação é o de congelação em mar (requer
alto investimento) ou transportar o peixe ainda vivo nas devidas condições
(tempo curto de permanência em mar) até à costa. Contudo para além
disso o posterior tratamento deste assim que sai da embarcação e no seu
transporte até ao cliente vai determinar em grande parte a qualidade com
que chega ao cliente.

2.5. Requisitos do armazenamento em frio de produtos
alimentares
A conservação dos produtos alimentares visa prolongar e manter as suas
características durante um maior período de tempo. Para tal existem
instalações de armazenamento em frio que se encarregam de realizar essa
tarefa, contudo estas devem seguir determinados requisitos de segurança.
Nesta secção serão abordados, em particular, os requisitos relativos a
instalações para a conservação de produtos alimentares, detalhando os
aspetos relevantes na conceção de instalações de armazenamento bem
como aspetos relativos à segurança alimentar. Também serão abordados
alguns perigos associados ao armazenamento. Por final serão expressos os
cálculos relativamente à carga térmica para a câmara de refrigeração.

2.5.1. Câmaras de armazenamento
A instalação de armazenamento em frio é qualquer espaço que tenha as
suas condições internas controladas por um sistema de refrigeração.
Existem basicamente dois tipos de câmaras: (1) Câmaras de refrigerados,
cuja finalidade é protegerem os alimentos ou produtos em temperaturas
próximas de 0 ºC; (2) Câmaras de congelados, cuja finalidade é
conservarem os alimentos ou produtos em temperaturas abaixo dos 0 ºC.
Estas câmaras têm como finalidade a conservação dos alimentos e
produtos, pois quando estes são guardados a uma temperatura baixa o
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processo de deterioração é retardado. Em concreto e segundo a HACCP a
conservação visa retardar ou impedir a alteração dos alimentos
preservando, tanto quanto possível, as suas propriedades nutricionais e
organoléticas.
O principal fator de alteração dos alimentos, tal como já foi referido, são
os microrganismos que existem no seu interior e que se reproduzem. Em
geral, estes microrganismos não são prejudiciais à saúde, no entanto,
quando em determinadas concentrações podem causar uma ameaça.
Para tal, o desenvolvimento, conceção e manutenção da estrutura física
dos estabelecimentos de armazenamento são fatores essenciais que
contribuem para a segurança na saúde. A manutenção da temperatura dos
produtos alimentares também é um fator fundamental para garantir essa
segurança ao longo de toda a cadeia, até ao consumidor final.

2.5.2. Condições de armazenamento de produtos
Como referido anteriormente, estas instalações têm como finalidade
assegurar as condições dentro da câmara que preserva o produto
armazenado.
De modo a assegurar a manutenção do frio adequado e temperaturas
uniformes nos espaços de armazenamento, devem ser tidos em
consideração os seguintes elementos como o fluxo de circulação de ar e a
sua influência sobre o produto armazenado, o efeito da humidade relativa,
a ventilação da instalação, a temperatura do produto à entrada, a
temperatura de armazenamento adequado para o produto, o tempo de
armazenamento expectável para o produto e os movimentos de entrada e
saída na área de armazenamento.
Na Tabela 3 podem visualizar-se os requisitos para o armazenamento de
alguns produtos alimentares (fruta) e na Tabela 4 observam-se os
parâmetros limitadores da atividade microbiana de diversas espécies.
Nesses parâmetros limitadores podemos visualizar algumas espécies
existentes nas carnes, por exemplo a Salmonella, Campylobacter,
Escherichia, entre outros. Caso se pretenda visualizar o crescimento dessas
espécies a diferentes temperaturas e humidades, pode-se recorrer a um
software Combase Predictor de fácil funcionamento, que adapta valores
como a temperatura de conservação, a humidade, a colonia inicial e os
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microrganismos desejados, de modo a visualizar graficamente o seu
desenvolvimento.
Tabela 3 - Parâmetros característicos de frutas

85 a 90

Calor
específico
précongelamento
(kcal/kg.ºC)
0,88

Calor
específico
póscongelamento
(kcal/kg.ºC)
0,45

2a4

85 a 90

0,97

0,48

-1,6

Laranja

0a1

85 a 90

0,90

0,46

-2,2

Bananas

14 a 16

85 a 90

0,89

0,42

-2,2

Cereja
congelada
Cereja
fresca
Figo fresco

-18

90

-

0,45

-3,3

-0,5

85 a 90

0,87

-

-1

85 a 90

0,82

Produto

Temp.
conservação
(ºC)

Humidade
relativa
(%)

Ananás

4a7

Melancia

Ponto
congelamento
(ºC)

Tempo
aprox. de
conservação

-2,2

85

-

2a6
semanas
2a3
semanas
8 a 12
semanas
1a2
semanas
10 a 12
meses
10 a 14 dias

0,43

-2,7

5 a 7 dias

78
90

Água
(%)

92
87
75
83
83

Morango
congelado
Morango
fresco
Framboesa

-18

90

-

0,47

-1,2

-0,5

85 a 90

0,92

-

-

10 a 12
meses
5 a 7 dias

-0,5

85 a 90

0,85

0,45

-1

7 dias

82

Limão

0 a 10

85 a 90

0,92

0,46

-2,2

1 a 4 meses

89

Tangerina

0a3

90 a 95

0,93

0,51

-2,2

87

Manga

10

85 a 90

0,9

0,46

0

Maçã

-0,5

85 a 90

0,86

0,45

-2

3a4
semanas
2a3
semanas
2 a 6 meses

Pera

-0,5

85 a 90

0,86

0,45

-2

2 a 6 meses

84

Pêssego
fresco
Uva

-0,5

85 a 90

0,9

-

-

87

-0,5

85 a 90

0,9

0,44

-3,2

1a2
semanas
3a8
semanas

2.5.3. Perigos associados ao armazenamento de produtos
Para um bom armazenamento de produtos alimentares devem considerar-se
as possíveis causas que possam provocar alterações indesejáveis ou mesmo
provocar perigos para a saúde do consumidor. Algumas causas podem ser o
desenvolvimento dos micro-organismos devido a condições inadequadas de
temperatura nos locais de armazenamento, a contaminação pelo mau
manuseamento dos produtos, a contaminação dos produtos pela má higiene
do edifício e até mesmo a contaminação por perda de hermeticidade das
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embalagens, derivada da inadequada manipulação nos armazéns (rotura,
golpes, sobrecarga, proteção insuficiente das embalagens)

Tabela 4 - Parâmetros limitadores da atividade microbiana de diversas espécies.
Microorganismo

T min
(ºC)

T ma
x

1

Colónia
inicial
(UFC/g)
101

Colónia
infetante
(UFC/g)
> 105

pH min

pH max

a w.min

a w.max

4,9

7,4

0,940

Bacitus cereus

5

(ºC)
34

Bacilus licheniformis

13

34

4,0

7,6

0,907

1

103

> 105

Bacilus subtilis

10

34

4,3

7,8

0,933

1

101

> 105

Clostridium botulinum

4

30

5,1

7,5

0,974

1

100

> 104

Clostridium perfringens

15

20

5,0

8,0

0,971

1

101

> 106

Escherichia coli

10

42

4,5

7,5

0,961

1

102

> 106

Listeria monocytogenes

1

40

4,4

7,5

0,934

1

101

> 102

Staphylococcus aureus

2,5

30

4,4

7,5

0,907

1

101

> 105

Salmonella

7

40

3,9

7,4

0,973

1

102

> 105

Yersinia enterocolitica

-1

37

4,4

7,2

0,957

1

102

> 107

Brochothrix thermosphacta

0

30

5,5

7,0

0,950

1

102

> 107

Pseudomonas spp.

0

20

5,0

7,4

0,961

1

102

> 107

2.5.4. Considerações iniciais de construção da instalação
Alguns aspetos devem ser levados em conta no projeto de uma câmara de
frio de modo a preencher os requisitos para o qual foi construída.
2.5.4.1. Localização
Uma câmara de frio deve ter, por exemplo, uma boa localização para
melhorar o acesso a cargas e descargas e de modo a evitar o
congestionamento das áreas. Devem existir infraestruturas apropriadas,
incluindo o fornecimento de água e energia e meios adequados para
assegurar a eliminação de resíduos e águas residuais.
2.5.4.2. Disposição e dimensão
Tipicamente, a altura dos espaços refrigerados é de pelo menos 8,5 a 10,5
metros. A utilização de sistemas “racks” (estanteria dos armazéns) para
palete permite uma altura superior. Na prática a colocação de paletes sem
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racks é de 4,5 a 5,5 metros, devido às limitações da resistência estrutural
das caixas onde os produtos estão embalados.
O espaço livre acima é utilizado para a distribuição do ar, para a colocação
da iluminação assim como para a rede de combate a incêndios. Geralmente
é necessária uma distância mínima de 2 a 3 metros do topo do produto à
parte de cima da peça (seja ela o telhado ou uma estrutura metálica) para
não provocar interferência na circulação do ar;
Quanto à área do armazenamento de produtos alimentares, esta pode ser
calculada com base em 130 a 160 kg/m3, no pressuposto que os corredores
e o volume acima da estanteria no armazém representem 40% do volume
total.

2.5.4.3. Conceção da instalação
Na conceção da instalação é importante ter em consideração alguns
aspetos. Por exemplo a dificuldade de movimentação para a realização de
operações de carga e descarga, nomeadamente para as movimentações dos
empilhadores e a necessidade de tratamento do pavimento de forma a
permitir uma adequada proteção face às condições de uso.
Na Fig.7 observa-se a disposição de uma instalação de refrigeração, com
um único piso, para produtos congelados a -23ºC. Uma instalação é
composta tipicamente pelos seguintes elementos: Sala do equipamento de
frio; Cais de descarga e/ou carga; Portas automáticas entre as áreas, ou
eventualmente, em alguns pontos, de cortinas de plástico ou de vaivém;
Sistemas de ranks para a colocação de paletes; Sala do equipamento de
congelação, para produtos em que seja necessário baixar a temperatura
antes do armazenamento; Espaço do armazém refrigerado; Espaço para o
armazenamento de paletes vazias; Espaço de carregamento de
baterias/empilhadores; Sistemas de proteção de acordo com a legislação
em vigor e área de repouso para funcionários.
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Fig.7 - Disposição de uma instalação de refrigeração.

2.5.4.4. Cais de carga e descarga
Os requisitos de controlo de temperatura, para todos os passos no
manuseamento de produtos, levaram ao desenvolvimento de cais de carga
e descarga com antecâmeras refrigeradas. Este espaço é muito importante
para a conservação do produto durante a descarga e/ou carga pois permite
manter uma temperatura adequada durante as operações, minimizando a
probabilidade de ocorrerem alterações significativas de temperatura que
possam causar danos no produto armazenado.
Por exemplo uma temperatura entre 2 e 7ºC nos cais apresenta inúmeras
vantagens pois promove a diminuição de formação de gelo no
armazenamento a baixas temperaturas, já que o ar que se infiltra na área é
mais frio e menos húmido; por outro lado permite a manutenção de uma
temperatura favorável para os produtos refrigerados, mantidos nas docas,
favorecendo assim a qualidade do mesmo assim como a manutenção do
bom estado das embalagens que se mantêm secas. O conforto dos
colaboradores nas instalações é melhorado uma vez que as diferenças de
temperatura são menores. Possibilita uma redução/eliminação da
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existência de antecâmeras para o espaço de congelação e favorece a
manutenção da humidade do chão (este mantem-se seco), especialmente
em frente das portas aumentando deste modo a segurança nas instalações.
Os cais de carga e descarga e os corredores devem ainda ter espaço livre de
modo a permitir a colocação de paletes e de equipamentos necessários às
operações e facilitar a realização de atividades de controlo de receção.

2.5.5. Armazéns de frio

2.5.5.1. Pavimento
Os pavimentos das instalações de refrigeração de frio positivo ou acima de
0 ºC não necessitam de nenhum tratamento particular. No entanto, no caso
de instalações de congelação, a formação de gelo debaixo do pavimento
pode provocar danos. Para prevenir este fenómeno, utiliza-se o
aquecimento artificial, quer através da circulação de ar através das
condutas ou através da utilização de glicol (um álcool com dois grupos,
basicamente utilizado como anticongelante) que circula em tubagens de
plástico. Podem ainda ser utilizadas resistências elétricas de aquecimento
instaladas sob o pavimento.

2.5.5.2. Paredes
A construção das paredes deve ser concebida de modo a reduzir o número
de elementos penetrantes. Membranas resistentes a abrasões, tais como
filmes de polietileno preto com espessura de 0,254 mm podem ser
colocadas para retardar o vapor. A cor deve ser preferencialmente branca.
Estas paredes devem ser muito resistentes devido às diferenças de
temperatura entre o interior e o exterior dos armazéns. Devem ainda ser
concebidas de modo a que não contenham fendas nem meios de
penetração. Estas devem ser constantemente limpas e desinfetadas.
Se existirem janelas, estas devem ser construídas e preparadas de forma a
evitar a acumulação de sujidade e, caso as mesmas possam abrir, devem
estar equipadas com redes de proteção contra insetos e serem facilmente
removíveis para limpeza.
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2.5.5.3. Preparação à superfície
As superfícies em que é aplicado o material de isolamento devem ser lisas e
estarem constantemente limpas e desinfetadas. Caso a temperatura seja
de congelação, as paredes devem estar niveladas e não ser porosas. Caso o
tipo de cimento aplicado não seja fino, a superfície deve ser tratada com
revestimento tipo plastificante.
2.5.5.4. Tetos
Os tetos e equipamentos neles instalados devem ser construídos e
preparados de modo a evitar a acumulação de sujidade e reduzir a
condensação. Alem disso, deverá ser de material leve.
2.5.5.5. Portas
Na seleção das portas devem ser tidos em consideração os seguintes
fatores: (1) Elas devem ser revestidas por uma leve chapa de metal ou de
plástico que garantem a sua proteção. No caso de portas sujeitas a grandes
choques, as chapas metálicas devem ser mais grossas; (2) As portas de
maior dimensão ou operadas com mais frequência devem ser reforçadas na
lateral e na parede de modo a manter uma segurança para as pessoas; (3)
Devem estar localizadas de modo a prevenir a segurança dos alimentos ou
produtos e de modo a facilitar uma operação eficaz de carga e descarga;
(4) Devem garantir uma distância mínima de 30cm de cada um dos lados
das paletes; (5) Para a altura da porta, as dimensões podem variar.
Geralmente uma altura de 3 metros é adequada para os empilhadores
utilizados; (6) As portas devem poder ser facilmente limpas e, sempre que
necessário, desinfetadas; (7) Devem possuir superfícies lisas e não
absorventes.
2.5.5.6. Instalação Elétrica
Os cabos elétricos devem ser levados para a sala refrigerada através do
menor número possível de sítios (preferencialmente um) de modo a furar
apenas uma vez a parede retardadora de vapor e isolamento. Os cabos
recomendados para esta instalação devem possuir um revestimento de
plástico.

2.5.6. Isolamento
Um fator fundamental para o bom rendimento e economia energética de
uma camara frigorífica é o isolamento térmico. O isolamento tem como
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única finalidade baixar a condutividade térmica. Em casos de câmaras de
frio deve ainda possuir uma boa resistência mecânica.
Este isolamento é um fator determinante no cálculo da carga térmica, pelo
que se torna importante proceder a uma boa escolha mesmo que essa
escolha implique um preço elevado. Na Fig.8 pode verificar-se que são
vários os fatores que contribuem para o cálculo térmico.
Além disso, para se conseguir um bom isolamento devem-se ter em conta
qualidades tais como: (1) Um baixo coeficiente térmico (0.03 W.m-1.K-1); (2)
Boa impermeabilidade à água; (3) Total ausência de odores; (4) Resistência
ao apodrecimento; (5) Resistência a roedores e outros animais; (6) Material
à prova de fogo; (7) Baixa densidade, especialmente para o isolamento do
teto.

Fig.8 - Principais fontes de calor que se deve levar em consideração no cálculo de carga
térmica de uma câmara frigorífica.

O cálculo da espessura mínima de isolamento efetua-se através da seguinte
expressão matemática:
𝑒=
Onde:
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e = espessura do isolamento (m);
k = Condutividade térmica do material (W.m-1.K-1);
q = Fluxo máximo de calor (W.m2);
ΔT = Diferencial de temperatura do espaço frigorífico (°C).

2.5.7. Requisitos de higiene aplicados às instalações do sector
alimentar
Para seguir os requisitos de higiene necessários, as instalações do sector
alimentar devem satisfazer várias condições. Por exemplo devem ser
mantidas limpas e em boas condições, devem facultar um espaço adequado
para permitir a execução higiénica de todas as operações. Deve permitir
evitar acumulação de sujidade, o contato com materiais tóxicos, a queda
de partículas nos alimentos e a formação de condensação e de bolores
indesejáveis nas superfícies e possibilitar a aplicação de boas práticas de
higiene e evitar a contaminação. As instalações sanitárias devem ser em
número suficiente, munidas de autoclismo e ligadas a um sistema de esgoto
e sem contato direto com locais onde se manuseiem alimentos, devem
possuir ventilação adequada, natural ou mecânica e vestuários adequados
para o pessoal. Outro requisito é possuir um número adequado de lavatórios
devidamente localizados e apropriados para a lavagem das mãos, equipados
com água corrente quente e fria, materiais de limpeza das mãos e
dispositivos de secagem higiénica. Os sistemas de ventilação devem estar
em locais de acesso fácil de modo a poderem ser limpos e se necessário
remover os filtros. As instalações devem possuir sistemas de esgoto
adequados ao fim a que se destinam, projetados e construídos de forma a
evitar o risco de contaminação, por exemplo, se os canais de evacuação
forem total ou parcialmente abertos, devem ser concebidos de forma a
assegurar a não existência de fluxos de resíduos de zonas contaminadas
para zonas limpas. As instalações devem ainda possuir locais de
armazenamento de produtos de higienização fora dos locais de
armazenamento alimentar e dispor de luz natural e/ou artificial adequada.

2.5.8. Requisitos relativos a equipamentos
Todos os utensílios e equipamentos que entrem em contacto com os
alimentos devem ser limpos e desinfetados com uma frequência suficiente
para evitar qualquer risco de contaminação. Devem ainda ser fabricados
com materiais adequados e mantidos em boas condições de arrumação e
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bom estado de conservação de modo a minimizar risco de contaminação e
serem instalados de forma a permitir a limpeza adequada do equipamento.

2.5.9. Requisitos de higiene pessoal
A nível da higiene pessoal, as organizações devem assegurar que qualquer
pessoa, que trabalhe num local em que sejam manuseados alimentos,
mantenha um elevado grau de higiene pessoal e utilize vestuário adequado
e limpo. Qualquer pessoa que sofra ou seja portadora de uma doença
facilmente transmissível através dos alimentos ou que esteja infetada deve
ser proibida de manipular o alimento e de entrar em locais onde se
manuseiem alimentos;

2.5.10. Cálculo da carga térmica
Quando se pretende construir ou dimensionar uma câmara de refrigeração
ou congelação, tem que se ter em conta a carga térmica envolvente. Essa
carga térmica, no caso do armazenamento dos alimentos, resulta do calor
libertado pelos alimentos, pelas lâmpadas, pelas paredes, pelo movimento
de pessoas dentro da câmara, entre outros. Assim, o cálculo da sua
capacidade ou carga térmica envolve basicamente quatro fontes de calor:
(1) Transmissão de calor através das paredes, piso e teto; (2) Infiltração de
calor do ar no interior da câmara pelas aberturas de portas; (3) Carga
representada pelo produto; (4) Outras fontes de calor como empilhadores,
pessoas, iluminação, empilhadores, etc.
As cargas térmicas existentes numa câmara frigorífica dividem-se em duas
classes. Pela classe das cargas térmicas externas que estão associadas às
trocas de calor através da envolvente exterior da zona onde se situa o
estabelecimento ou seja são as cargas resultantes do fluxo de calor através
das paredes, teto, pavimento, renovação de ar e abertura de portas. A
outra classe é a das cargas térmicas internas que podem ser dependentes
ou independentes do produto armazenado.
Na Tabela 5 estão descriminadas todas as cargas térmicas presentes numa
instalação frigorífica:

56

Refrigeração/congelação de produtos alimentares por fileira agroindustrial

Cargas Témicas Externas
Q 1 – Cargas térmicas transmitidas através das paredes, teto e pavimento
Q 2 – Cargas térmicas devidas à renovação do ar
Q 3 – Cargas térmicas devidas à abertura de portas
Cargas Témicas Internas (independentes dos produtos)
Q 4 – Cargas térmicas devidas à iluminação da câmara
Q 5 – Cargas térmicas devidas ao pessoal
Q 6 – Cargas térmicas devidas a empilhadores e porta-paletes
Cargas Témicas Internas (dependentes dos produtos)
Q 7 – Cargas térmicas devidas à temperatura de entrada dos produtos
Q 8 – Cargas térmicas devidas ao calor de respiração dos frutos
Tabela 5 - Cargas térmicas presentes numa instalação frigorífica.
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2.5.10.1. Cargas térmicas externas
Para o cálculo das cargas térmicas através das paredes, teto e pavimento
(Q 1 ) é essencial ter em conta o modo como é feita a propagação de calor.
Existe dois tipos de propagação de calor existentes nas paredes, teto e
pavimento, são elas condução e convecção. A condução pode ser definida
como o processo pelo qual a energia é transferida de uma região de alta
temperatura para outra de baixa temperatura dentro de um meio ou entre
meios diferentes em contacto direto.
A formula para a transferência de calor por condução é dada por:

𝑞 =𝑘∙𝐴∙

Onde:

∆𝑇
∆𝑥

q = Transferência de calor (W);
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k = Condutividade térmica do material (W.m-1.K-1);
A = Superfície da temperatura considerada (m2);
ΔT = Diferença de temperatura entre as duas faces da parede (°C);
Δx = Diferença de espessura entre as duas faces da parede (m).

A convecção é definida como uma propagação de calor em que a energia
térmica é transmitida mediante transporte de matéria, havendo portanto
um deslocamento de partículas.
A seguinte equação representa a equação de Newton de transferência de
calor por convecção:
𝑞 = ℎ ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑡

(Erro! Marcador não de�inido. )

Sendo h o coeficiente de convecção (W.m-1.K-1);

Através das duas expressões anteriores, pode obter-se a seguinte
expressão:
𝑄1 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑡

Onde:

(Erro! Marcador não de�inido. )

Q 1 = Carga térmica através das paredes, teto e pavimento (W);
U = Coeficiente global de transmissão de calor da parede (W.m-2.K-1);
A = Superfície da temperatura considerada (m2);
ΔT = Diferença de temperatura entre as duas faces da parede (°C).

A equação 7 é utilizada para efetuar o cálculo da carga térmica, visto que
tem em conta as transferências de calor referentes à condução e
convecção.
A expressão relativa à resistência térmica é dada por:
𝑈=

𝑅=

1
𝑅

1
𝑒 1
+� +
ℎ𝑖
𝑘 ℎ𝑒

(Erro! Marcador não de�inido. )

(Erro! Marcador não de�inido. )
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Onde:
1

ℎ𝑖

∑

= Resistência térmica de convecção na superfície interna (m2.K.W-1);
𝑒

= Somatório das resistências térmicas de condução das diferentes

𝑘

camadas de materiais que constituem a parede (m2.K.W-1);
1

ℎ𝑒

= Resistência térmica de convecção na superfície externa (m2.K.W-1).

Outra carga externa é a renova do ar que consiste em retirar uma porção
do ar da câmara frigorífica e substituir pelo ar exterior que deverá ser
arrefecido até à temperatura que se encontra dentro da câmara.
A fórmula para cálculo das cargas térmicas através da renovação do ar (Q 2 )
é a seguinte:
𝑄2 = 𝑚 ∙ ∆ℎ

Onde:

(Erro! Marcador não de�inido. )

Q 2 = Carga térmica devida à renovação de ar (W);
m = Caudal mássico de ar exterior que entra na câmara (kg.s-1);
Δh = Diferença de entalpias entre o ar exterior e o ar da câmara (J.kg-1).

Para calcular o caudal mássico utiliza-se a seguinte expressão:
𝑚=

𝑉𝑑
𝑣 × 86400

(Erro! Marcador não de�inido. )

Onde:
V d = Caudal volumétrico diário de ar exterior (m3/dia);
v = Volume especifico do ar exterior (m3.kg-1).

Para determinar o caudal volumétrico diário de ar exterior, é necessário
calcular a taxa de renovação de ar exterior (n). Esta taxa de renovação de
ar depende da movimentação de produtos, máquinas e pessoas entre o
exterior e o interior da câmara frigorífica, e do volume da câmara. O
cálculo da taxa de renovação é obtido através da seguinte expressão:
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O valor 70 na expressão da taxa de renovação de ar exterior é usado caso
se trate de uma movimentação normal, caso seja uma movimentação
intensiva substitui-se por 100.
O caudal volumétrico diário de ar exterior é obtido através da seguinte
expressão:
(Erro! Marcador não de�inido. )

𝑉𝑑 = 𝑉 ∙ 𝑛

Quanto às cargas térmicas devido à abertura de portas (Q3) que
corresponde ao calor transferido para a câmara pela abertura de portas,
representa outra carga térmica adicional.
A expressão usada para o cálculo desta carga térmica é a seguinte:

Onde:

∙C

𝑄3 = 8 + (0,067 × ∆𝑇) +

(Erro! Marcador não de�inido. )

𝑡𝑎𝑏
∙B∙H∙A
𝑣𝑖

Q 3 = Cargas térmicas devido à abertura de portas (W);
ΔT = Diferença de temperatura entre as duas faces da porta (°C);
H = Altura da porta (m);
t ab = Tempo de abertura da porta expresso em (min/hora);
v i = Volume específico do ar interior (m3.kg-1);
B = Largura da porta (m);
C = Coeficiente minorante, (geralmente uma unidade).

Para o cálculo do coeficiente A utiliza-se a seguinte expressão:

Onde:

𝑣
∙ �1 − 𝑖�𝑣𝑒

𝐴 = (ℎ𝑒 ∙ ℎ𝑖 ) ∙ H

(Erro! Marcador não de�inido. )

v e = Volume específico do ar exterior (m3.kg-1);
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h i = Entalpia específica do ar interior (kJ.kg-1);
h e = Entalpia específica do ar exterior (kJ.kg-1).

O tempo médio em que uma porta da câmara frigorífica permanece aberta
para permitir a passagem de um empilhador com uma tonelada de produto
(ida e retorno), é dado por:
𝑡𝑎𝑏 = 𝑑𝑡𝑜𝑛∙

Onde:

𝑓𝑑
24

(Erro! Marcador não de�inido. )

t ab = Tempo de abertura (min.hora-1);
d ton = Duração média da abertura das portas em minutos para permitir a
passagem de uma tonelada de produto;
f d = Fluxo diário de produto expresso em toneladas.

2.5.10.2. Cargas térmicas internas
Existem dois tipos de cargas térmicas internas, as independentes e as
dependentes dos produtos armazenados.
A carga térmica devida à iluminação (Q 4 ) é independente. A fórmula
utilizada para este cálculo é a seguinte:
𝑄4 = 𝐴𝑡 ∙ 𝑞 ∙

Onde:

𝑡
ℎ𝑟

(Erro! Marcador não de�inido. )

Q 4 = Carga térmica devido à iluminação da câmara (W);
A t = Área do teto (m2);
q = Carga térmica das lâmpadas (W.m-2);
t = Tempo funcionamento de cada lâmpada (h);
hr = Horas de funcionamento do local (h).
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Uma outra carga térmica independente é a devida ao pessoal (Q 5 ). Esta
carga é obtida através da seguinte expressão:
𝑄5 = 𝑛𝑝 ∙ 𝑞 ∙

Onde:

𝑡
24

(Erro! Marcador não de�inido. )

Q 5 = Carga térmica devida ao pessoal (W);
np = Número de pessoas;
q = Quantidade de calor libertado pelas pessoas (W);
t = Tempo de permanência na câmara (h).

A carga térmica devida a empilhadores (Q 6 ) é também ela independente e
é obtida pela seguinte expressão:
𝑄6 = 𝑛 ∙ 𝑃𝑒𝑚𝑝 ∙

Onde:

𝑡
24

(Erro! Marcador não de�inido. )

Q 6 = Carga térmica devido a empilhadores (W);
n = Número de empilhadores;
P = Potência do empilhador (W);
t = Tempo de funcionamento do empilhador (h).
Quanto às cargas térmicas dependentes temos as cargas térmicas devido à
temperatura de entrada dos produtos (Q 7 ) sejam eles de origem animal ou
vegetal encontram-se na maioria das vezes a uma temperatura superior à
temperatura da câmara frigorífica. Estes libertam uma determinada
quantidade de calor até que a sua temperatura fique em equilíbrio com a
temperatura da câmara.
No caso das câmaras de refrigerados, utiliza-se a seguinte expressão:

=

𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 )
86400

Onde:

𝑄7

(Erro! Marcador não de�inido. )
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Q 7 = Cargas térmicas devido à temperatura de entrada dos produtos;
m = Massa de produto introduzido por dia (kg);
c p = Calor específico acima da temperatura de congelação (kJ.kg-1.K-1);
T in = Temperatura de entrada do produto na câmara (°C);
T out = Temperatura da câmara frigorífica (°C).
A outra carga térmica dependente dos produtos à a devida ao calor de
respiração dos frutos (Q 8 ). Os frutos durante a armazenagem nas câmaras
frigoríficas de refrigerados libertam uma carga térmica designada por calor
latente de respiração. Esta carga térmica é calculada pela seguinte
expressão:

=

𝑚 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑠𝑝 × 24
86400

(Erro! Marcador não de�inido. )

Onde:

𝑄8

Q 8 = Carga térmica devida ao calor de respiração dos frutos (W);
m = Massa de produto presente na câmara (ton);
q resp = Quantidade de calor libertado pelo produto (kJ.ton-1.h-1).
2.5.10.3. Carga térmica intermédia
A carga térmica intermédia é a carga térmica a ser removida da câmara de
refrigeração, ou seja é a soma de todas as cargas térmicas calculadas
anteriormente. Desta forma a câmara de refrigeração em questão tem a
seguinte carga térmica:

+ 𝑄8

𝑄𝑖𝑛𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄5 + 𝑄6 + 𝑄7
(Erro! Marcador não de�inido. )

2.5.10.4. Potência Intermédia e Potência Previsional
A potência frigorífica intermédia é a potência que os evaporadores deverão
assegurar para conseguir retirar as cargas térmicas atrás calculadas.
O cálculo de carga térmica é efetuado para um período de 24 horas.
Entretanto, devemos considerar um período de 16 a 20 horas de operação
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dos compressores, de forma a possibilitar a descongelação, e também
possíveis sobrecargas de capacidade.
A seguinte expressão mostra o cálculo para 18 horas.
𝑃𝑖𝑛𝑡 =

𝑄𝑖𝑛𝑡 × 24
18

(Erro! Marcador não de�inido. )

A seleção dos evaporadores realiza-se a partir do cálculo da potência
frigorífica previsional, acrescentando 20% à potência frigorífica
intermediária, devido aos motores dos ventiladores, e às resistências de
descongelação.
E ainda por uma questão de segurança acrescenta-se mais 10%, de forma a
instalação não ficar dimensionada no limite, então:

× 1,1

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑣 = 𝑃𝑖𝑛𝑡 × 1,2
(Erro! Marcador não de�inido. )

2.5.11. Considerações finais
O armazenamento de produtos em frio requer uma inspeção de acordo com
requisitos bastante rigorosos pois de outro modo apresentaria uma ameaça
para a saúde pública. Estes requisitos são concebidos por entidades
certificadas de higiene e segurança alimentar (HACCP, FAO, ICMSF) que,
por sua vez, inspecionam e controlam os estabelecimentos de modo a
averiguar a existência ou não das características necessárias para
receberem e manterem os produtos com segurança.
De salientar ainda que os trabalhadores devem possuir uma formação
qualificada para possuírem conhecimentos necessários de controlo e
segurança alimentar.
Além destes requisitos recomendados, os armazéns podem e devem ainda
possuir outras práticas de bom funcionamento a fim de aumentar a
qualidade e a segurança dos produtos de modo a serem reconhecidos
positivamente no mercado do setor alimentar.
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3. Sistemas e equipamentos (refrigeração/
congelação)
Nesta secção são referenciados os principais sistemas e equipamentos para
refrigeração e congelação de produtos alimentares. Começa por introduzirse o permutador de calor que desempenha um papel fundamental neste
tipo de sistemas, são referidos os acessórios mais empregues em
instalações de refrigeração, fala-se dos sistemas de convecção forçada, de
sistemas de congelação industriais e são caracterizados os veículos de
transporte de refrigerados.

3.1. Permutadores de calor utilizados em sistemas de
refrigeração e congelação de produtos alimentares
Um permutador de calor é um dispositivo para transferência de calor
eficiente de um meio para outro. Tem a finalidade de transferir calor de
um fluido para o outro, encontrando-se estes a temperaturas diferentes. Os
meios podem ser separados por uma parede sólida, não se misturando, ou
podem estar em contacto direto. Um permutador de calor é normalmente
inserido num processo com a finalidade de arrefecer (resfriar) ou aquecer
um determinado fluido. São amplamente usados em aquecedores,
refrigeração, condicionamento de ar, usinas de geração de energia, plantas
químicas, plantas petroquímicas, refinarias de petróleo, processamento de
gás natural e no tratamento de águas residuais. Um exemplo comum de
permutador de calor é o radiador num carro, no qual a fonte de calor, a
água, sendo um fluido quente de refrigeração do motor, transfere calor
para o ar fluindo através do radiador (isto é o meio de transferência de
calor). Noutras aplicações são usados para refrigeração de fluidos, sendo os
mais comuns, óleo e água. Os permutadores são construídos em tubos,
onde, normalmente circula o fluido refrigerante. O fluido a ser refrigerado
circula ao redor da área do tubo, isolado por outro sistema de tubos
(similar a uma Serpentina) que possui uma ampla área geometricamente
favorecida para troca de calor.
O material utilizado nos permutadores de calor é sempre um material com
um elevado coeficiente de condutibilidade térmica, por exemplo cobre,
alumínio e algumas ligas com boas características para conduzir o calor.
A eficiência do mesmo depende sobretudo de três fatores: (1) Do material
utilizado para construção; (2) Das características geométricas; (3) Do fluxo,
66

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

temperatura e coeficiente de condutibilidade térmica dos fluidos em
evidência.

3.1.1. Conceito de permutador
Os permutadores de calor transferem o calor de um fluido para outro sem,
necessariamente, haver contacto entre ambos. A transferência de calor
ocorre quando há mudança do estado líquido para vapor (evaporação), de
vapor para líquido (condensação) ou apenas quando há transferência de
calor sem haver uma mudança de fase. A transferência de energia é
causada por uma diferença de temperatura.
Existem dois tipos de permutadores quanto ao processo de transferência,
permutadores de calor de contacto direto e indireto. Os primeiros, menos
comuns, os dois fluidos se misturam. Nos de contacto indireto apenas
ocorre transferência de calor sem a possibilidade de troca de massa já que
os fluidos não se misturam tendo por isso uma mais vasta gama de
aplicações que os primeiros.
Na maioria das aplicações HVAC&R, as transferências de calor podem ser
designadas como “sensíveis” ou “latentes”. As aplicações “sensíveis”
envolvem a transferência de calor de um líquido para outro; as latentes
resultam numa mudança de fase de um dos líquidos; transferir calor para
um líquido por condensação (vapor) é um bom exemplo.

3.1.2. Tipos de permutadores de contacto indireto
A esta categoria pertencem dois tipos de permutadores comuns, são eles os
permutadores carcaça tubo e os permutadores de placas. Existem outros
tipos de permutadores, mas que são menos utilizados na indústria
alimentar.

3.1.3. Permutadores carcaça tubo
Como o próprio nome indica, este tipo de permutadores é constituído
basicamente por uma quantidade definida de tubos, que se encontram no
interior de um cilindro metálico, a carcaça (ver Fig.9). Neste tipo de
permutadores os fluidos de serviço nunca entram em contacto, já que um
deles circula nos tubos e o outro circula na carcaça. Tendo em conta o tipo
de utilização, estes permutadores podem ter uma ou mais passagens de
tubos na carcaça. Dependendo do tipo de aplicação do permutador, é de
referir também que os topos da carcaça (cabeças) podem ter diferentes
configurações.
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Uma outra forma de caracterizar um permutador carcaça tubo, está
relacionada com o sentido de circulação dos fluidos, isto é, se os fluidos da
carcaça e dos tubos circulam no mesmo sentido diz-se que o permutador é
co-corrente. No caso em que os fluidos circulam em sentidos opostos, dizse que o permutador é contracorrente. Este tipo de configuração irá ter
influência na utilização de diferentes equações de dimensionamento dos
permutadores. Sendo que os parâmetros a analisar para o projeto de um
permutador carcaça tubo são imensos. Existem alguns aspetos importantes
relacionados com o local (carcaça ou tubos) em que deve circular o fluido
com determinadas características: Por exemplo o fluido mais corrosivo
deverá circular nos tubos, já que assim se evita a produção de uma carcaça
em material mais caro. Já o fluido com a pressão mais elevada deve
circular nos tubos, visto que para uma dada pressão, a espessura necessária
aumenta com o diâmetro. O fluido mais dispendioso e/ou perigoso deverá
ser colocado no lado do permutador com o menor risco de fugas, sendo que
geralmente é colocado nos tubos. O fluido mais quente deve circular nos
tubos. As temperaturas elevadas fazem com que as tensões admissíveis
diminuam, o que levaria a um aumento da espessura da carcaça. Este tipo
de disposição facilita também o isolamento da carcaça.

Fig.9 - Permutador carcaça tubo

3.1.4. Permutadores de placas

Tal como os permutadores definidos anteriormente, os permutadores de
placas são utilizados para transferir calor de um fluido para outro, sem que
haja contacto físico entre ambos. Sendo que o objetivo é o mesmo, a
diferença evidente entre estes permutadores e os de carcaça tubo, prendese com a configuração do próprio permutador. Fazendo a analogia com os
permutadores carcaça tubo, que se definem como sendo um conjunto de
tubos que estão colocados no interior de um cilindro (carcaça), os
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permutadores de placas consistem numa quantidade definida de placas
“empilhadas” umas sobre as outras, obtendo-se assim um conjunto de
placas bastante compacto e estanque. O número de placas dependerá da
potência requerida pelo projeto. Como seria de esperar, o
dimensionamento deste tipo de permutadores é em tudo semelhante aos
permutadores carcaça tubo, em termos de temperaturas e potência
térmica. O facto de se dimensionarem do mesmo modo, não implica que
possam ser utilizados nas mesmas aplicações, já que existem algumas
diferenças que os distinguem na sua aplicabilidade. Relativamente aos
permutadores de placas, eles poderão ser utilizados quando as pressões e
as temperaturas não são muito elevadas, já que as placas podem deformarse com alguma facilidade, originando problemas graves de funcionamento e
segurança. Quando se pretende pressões elevadas dever-se-á utilizar
permutadores carcaça tubo. A grande vantagem dos permutadores de
placas está relacionada com a sua facilidade de limpeza e desmontagem.
Por exemplo, na indústria de produtos lácteos é comum a utilização de
permutadores de placas, já que no final do dia, é fácil de efetuar a limpeza
das placas que estiveram em contacto com o leite. Este tipo de operação
diária tornar-se-ia praticamente impossível com permutadores carcaça
tubo.

3.1.5. Dimensionamento
O dimensionamento de um permutador passa sempre por uma primeira
escolha de uma configuração que se julga adequada. A essa configuração
aplicam-se equações de avaliação do comportamento do permutador para
verificar satisfaz os requisitos. Não o sendo há que proceder a alterações
na configuração inicial recomeçando o processo. O dimensionamento tratase de um processo iterativo que tem como objetivo encontrar as
características mais adequadas a uma determinada função.
3.1.5.1. Processo de dimensionamento
A maioria dos fabricantes de permutadores de calor, utilizam software
próprio, para o cálculo e otimização dos mesmos. Existem alguns métodos
mais simples, que podem ser aplicados manualmente e que permitem
verificar o efeito, na mudança de alguns parâmetros do projeto. De seguida
serão enumeradas algumas etapas a seguir, no dimensionamento manual de
um permutador:
1. Definir a tarefa pretendida;
2. Selecionar as temperaturas e caudais do projeto;
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3. Estimar o coeficiente global de transferência;
4. Estimar a área de transferência;
5. Com base nos parâmetros determinados, escolher o tipo de permutador;
6. Calcular a transferência de calor e a perda de carga;
7. Avaliar se os resultados estão de acordo com as especificações iniciais.
Caso contrário, deve recalcular-se de novo;
8. Obter uma estimativa dos custos;
9. Escolher, entre as soluções obtidas, a que melhor se aplica à situação,
tendo em conta custos iniciais, de operação e de manutenção. Como já foi
referido, o dimensionamento de permutadores é geralmente um processo
iterativo e a experiência do projetista tem influência.

3.1.6. Resistências Térmicas
Nos permutadores, a transferência de calor ocorre maioritariamente, por
convecção e por condução.
Para a condução a resistência térmica é definida por:

𝑅=

𝐷
ln 𝐷0
𝑖

2∙𝜋∙𝑘∙𝑋

(Erro! Marcador não de�inido. )

Em que k é a condutibilidade térmica e X é o comprimento do tubo. Os
coeficientes i e o estão relacionados com o interior e exterior do tubo,
respetivamente.
Para a convecção a resistência térmica é definida por:
𝑅=

1
ℎ𝑖 ∙ 𝐴𝑖

(Erro! Marcador não de�inido. )

Onde h é o coeficiente de convecção.
Um aspeto importante a considerar é o sujamento (fouling) nas paredes dos
tubos ou placas. Com o uso contínuo dos permutadores é normal que
alguma da sujidade que se encontra nos fluidos de trabalho se comece a
depositar, nas paredes interiores e exteriores dos tubos. Este “depósito”,
ao fim de algum tempo, pode sofrer uma diminuição acentuada da
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eficiência dos permutadores,
transferência de calor.

já

que

oferece

uma

resistência

à

A resistência térmica é definida por:
𝑅=

𝑅𝑓,𝑖
𝐴𝑖

(Erro! Marcador não de�inido. )

em que R f,i é um coeficiente de sujamento, que se encontra tabelado, para
diversos fluidos de trabalho. Estas expressões das resistências térmicas
deverão ser aplicadas consoante o caso em estudo, sendo que a resistência
total do sistema, terá de ser a soma de todas elas.
Para a determinação dos coeficientes de convecção, deverão ser utilizadas
as correlações encontradas em diversos livros sobre o tema. Os valores das
condutibilidades térmicas dos materiais, geralmente encontram-se
tabelados.
Todas estas resistências referidas anteriormente devem ser calculadas,
para que se possam aplicar na expressão seguinte:
∆𝑇
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(Erro! Marcador não de�inido. )
𝑄̇ =

= U ∙ A ∙ ∆T

Da expressão apresentada, podemos ainda concluir que,

=

1
𝑈0 ∙ 𝐴0

𝑅=

1
1
=
𝑈 ∙ 𝐴𝑠 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖

(Erro! Marcador não de�inido. )

No caso em que os tubos sejam alhetados, é necessário calcular a eficiência
da alheta, através dos métodos estudados em transmissão de calor.
Também é importante ter atenção às áreas envolvidas, já que é necessário
determinar a área da alheta assim como a área de superfície sem alhetas.

3.1.7. Métodos de dimensionamento
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Para o dimensionamento dos permutadores são utilizados normalmente dois
métodos, LMTD (log mean temperature difference) e o ε-NTU. Mais à frente
irão ser abordados e descritos estes dois métodos, mas para já irão ser
apresentadas equações genéricas e que serão utilizadas em ambos os
métodos.
Se existisse um permutador ideal, poderíamos dizer que o calor “libertado”
pelo fluido quente seria “recebido” totalmente pelo fluido frio. Este
pressuposto não é correto, pois existem inúmeras perdas que não permitem
essa perfeição e idealismo. Por conseguinte vamos definir o poder calorífico
de ambos os fluidos:

− 𝑇𝑐,𝑖𝑛 )
− 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 )

𝑄̇ = 𝑚̇𝑐 ∙ 𝑐𝑝𝑐 ∙ �𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡
(Erro! Marcador não de�inido. )
𝑄̇ = 𝑚̇ℎ ∙ 𝑐𝑝ℎ ∙ �𝑇ℎ,𝑖𝑛
(Erro! Marcador não de�inido. )

Nas duas equações apresentadas anteriormente, a letra h diz respeito ao
fluido quente, enquanto a letra c diz respeito ao fluido frio. Para
simplificar ainda mais o aspeto das equações anteriores, podemos definir a
capacidade calorífica, como sendo:
𝐶ℎ = 𝑚̇ℎ ∙ 𝑐𝑝ℎ
𝐶𝑐 = 𝑚̇𝑐 ∙ 𝑐𝑝𝑐

(Erro! Marcador não de�inido. )
(Erro! Marcador não de�inido. )

As equações 30 a 33, são a base para qualquer dimensionamento de
permutadores, até porque podem ser aplicadas a ambos os métodos (LMTD
e ε-NTU) que aqui serão apresentados. De seguida passaremos à descrição
dos referidos métodos.
3.1.7.1. Métodos de dimensionamento
Este método é aconselhado para quando as temperaturas de entrada e
saída dos fluidos, são conhecidas ou se podem obter pelas expressões 30 e
31. Caso essas temperaturas não sejam conhecidas, este método não será o
mais adequado, pois serão necessárias, algumas iterações.
Neste método de cálculo existe um parâmetro importante e que de certa
forma dá origem ao nome do próprio método, isto é, existe uma diferença
de temperaturas que é essencial determinar, para se poder aplicar
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corretamente o método. Essa diferença de temperatura (logarítmica) é
definida como:
∆𝑇1 ∙ ∆𝑇2
=
∆𝑇
ln ∆𝑇1
2

∆𝑇𝑙𝑚

(Erro! Marcador não de�inido. )

Com a ajuda da expressão 34 podemos calcular a potência do permutador,
que será dada por:
𝑄̇ = 𝑈 ∙ 𝐴𝑠 ∙ ∆𝑇𝑙𝑚

(Erro! Marcador não de�inido. )

∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛

(Erro! Marcador não de�inido. )

Para se poder aplicar corretamente a expressão 34 terão de ser definidas as
diferenças de temperaturas, tendo em conta o tipo de escoamento
existente no interior do permutador, logo para correntes paralelas temos:

∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡

Para contra correntes temos:
∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡

∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛

(Erro! Marcador não de�inido. )
(Erro! Marcador não de�inido. )
(Erro! Marcador não de�inido. )

Todas estas expressões definidas anteriormente, dizem respeito a
permutadores de calor com uma só passagem, contracorrentes ou de
correntes paralelas. Quando se pretende dimensionar outro permutador,
através do método LMTD, teremos de calcular uns fatores de correção
adequados a cada situação.
Como tal, a expressão 35 passará a ser escrita da seguinte forma:

= 𝑈 ∙ 𝐴𝑠 ∙ F ∙ ∆𝑇𝑙𝑚,𝐶𝐹

𝑄̇
(Erro! Marcador não de�inido. )

Em que F é um fator de correção, obtido graficamente. E onde a diferença
de temperaturas logarítmica é sempre referente ao caso contra corrente.
Como tal, serão utilizadas as expressões 34, 36 e 37.
Para se consultar o valor do fator de correção dos gráficos, é necessário
calcular ainda dois parâmetros, a saber:
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𝑃=
𝑅=

𝑡2 − 𝑡1
𝑇1 − 𝑡1
1 − 𝑇2
𝑡2 − 𝑡1

(Erro! Marcador não de�inido. )
(Erro! Marcador não de�inido. )

3.1.7.2. Método ε-NTU
Enquanto o método LMTD é mais apropriado quando se pretende
determinar o “tamanho” de um determinado permutador, o método agora
apresentado (ε-NTU) é mais indicado quando o objetivo é determinar as
temperaturas de saída ou a taxa de transferência de calor, do permutador.
Este método é baseado num parâmetro adimensional chamado eficiência de
transferência de calor, que é definido como:
𝜀=

𝑄̇

𝑄̇𝑚𝑎𝑥

(Erro! Marcador não de�inido. )

Em que o numerador pode ser obtido através das expressões 30 ou 31 e em
que o denominador representa o fluxo de calor máximo que poderia ser
obtido pelo permutador. Esse fluxo máximo é obtido quando a capacidade
calorífica é mínima e a diferença de temperaturas é máxima. Como tal:

− 𝑇𝑐,𝑖𝑛 )

𝑄̇𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 ∙ �𝑇ℎ,𝑖𝑛
(Erro! Marcador não de�inido. )

Nesta expressão, o valor de C min será o menor valor obtido, das expressões
32 e 33. Neste método, também é necessário consultar alguns gráficos,
sendo que é necessário calcular uns parâmetros auxiliares. Entre esses
parâmetros está o NTU (Number of Transfer Units) que é descrito da
seguinte forma:

𝑁𝑇𝑈 =

𝑈 ∙ 𝐴𝑠
𝐶𝑚𝑖𝑛

(Erro! Marcador não de�inido. )

Em que U é o coeficiente global de transferência de calor. É também
conveniente definir um parâmetro designado como a razão de capacidades,
que é dado por:
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𝑐=

𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑚𝑎𝑥

(Erro! Marcador não de�inido. )

Com estes parâmetros todos definidos, estamos em condições de utilizar
gráficos ou tabelas, para a determinação da eficiência (ε) do permutador.
Com a eficiência determinada, poderemos saber o fluxo de calor, que vem
dado como:
𝑄̇ = 𝜀 ∙ 𝑄̇𝑚𝑎𝑥

3.1.8. Critérios de seleção

(Erro! Marcador não de�inido. )

A seleção de um permutador de calor pode ser feita com a ajuda de um
programa informático que analisa qual a melhor solução para a necessidade
específica. Sendo assim um permutador de calor é selecionado por
software que o otimiza para o projeto pretendido. Um programa bastante
conhecido que serve para esse efeito é o Unilab. O fabricante deve
fornecer guias de seleção para ambos os tipos de permutadores, de casco e
tubo ou de placas para que possam ser conhecidas as condições de cada
um.

3.1.9. Aplicações
Os permutadores de calor são usados quando a fonte de energia primária
está disponível para muitas finalidades. A maioria dos permutadores de
calor é usada para condensar vapor de uma caldeira para produzir água
quente para um sistema central de água. Para aplicações de água potável e
não potável que é frequentemente aquecida por um conversor ou por
caldeiras de vapor, com ou sem tanques de armazenamento. Para
encontrar os requisitos para a temperatura ideal das partes de um sistema
ou para proteger contra o congelamento em unidades terminais isoladas
(espirais) e em torres de refrigeração e para isolar dois sistemas que
operam a diferentes pressões enquanto a energia térmica é transferida
entre eles.
Os permutadores de calor carcaça-tubo são desenhados para inicialmente
serem recipientes de pressão e só depois transferirem calor. Os
permutadores de placa foram desenhados para transferir calor de forma
eficiente dentro de determinadas temperaturas e limites de pressão.

3.1.10. Performance térmica
A performance térmica de um permutador de calor depende do tamanho e
geometria da área de superfície do mesmo. O material desta mesma
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superfície também afeta a performance; o cobre tem um coeficiente mais
elevado de transferência de calor que o aço inoxidável.
A velocidade, viscosidade e condutividade térmica dos fluidos são fatores
determinantes para determinar o coeficiente U. Os permutadores de casco
e tubo usam tubos de passagem para maximizar a velocidade (turbulência)
sem causar erosão do tubo. A capacidade de maximizar a velocidade em
cada lado de um permutador de calor é particularmente importante quando
o fluxo dos dois fluidos não é similar. Contudo, a velocidade do fluido num
permutador de calor carcaça-tubo é limitada de modo a evitar a erosão do
tubo. Os permutadores com tubos em U têm limites de velocidade
inferiores comparativamente aos tubos retos.

3.1.11. Requisitos de espaço
Os permutadores de calor casco e tubo de baixo custo e elevada eficiência
têm tubos longos de pequeno diâmetro. Esta configuração muitas vezes
desafia o projetista quando é necessário espaço para serviços e
manutenção. Por esta razão, muitos permutadores casco e tubo têm
grandes diâmetros e comprimentos curtos. Embora esta seja a forma ideal,
é muitas vezes mais caro do que uma unidade de menor diâmetro, com
área de superfície igual. É importante ter o cuidado de fornecer a
manutenção adequada em torno dos permutadores de calor.
Para os permutadores casco e tubo, deve ser deixado espaço livre para que
o feixe de tubos possa ser removido. Os permutadores de calor de placas
tendem a fornecer o design mais compacto em termos de área de
superfície de um determinado espaço.

3.1.12. Vapor
As maiorias das aplicações HVAC&R que usam vapor são projetadas com
unidades casco e tubo. Os permutadores de placas são usados em indústrias
especializadas e processamento de alimentos com vapor.

3.1.13. Instalação
Os permutadores de calor são controlados por uma válvula com um sensor
de temperatura. O sensor é colocado no fluxo de corrente do fluido a ser
aquecido ou arrefecido. A válvula regula o fluxo do outro lado do
permutador de modo a alcançar a temperatura do sensor (set-point).
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3.1.14. Tubagem
Os permutadores devem ser entubados para que o ar circule facilmente. Os
tubos devem ser facilmente drenados e estar acessíveis ao serviço.

3.1.15. Descompressão
As válvulas de descompressão devem ser instaladas em ambos os lados,
entre o permutador e as válvulas de corte para proteger contra os danos
causados pela expansão térmica, quando a unidade não se encontra em
serviço, bem como para proteger contra sobrepressão.

3.1.16. Fluxo
O fluxo pretendido para cada fluido em ambos os lados de um permutador
de calor deve ser seguido. Uma falha na conexão entre a entrada e as
ligações de saída pode reduzir a performance do permutador.

3.1.17. Remoção da condensação
Permutadores de calor que condensam vapor requerem instalações
especiais, sendo assim importante remover a condensação de forma
adequada. Uma drenagem inadequada da condensação pode resultar em
perdas de capacidade bem como em falência mecânica. A instalação de um
disjuntor de vácuo ajuda na drenagem da condensação, especialmente
quando são usadas válvulas de controlo de vapor.

3.1.18. Considerações finais
Os permutadores de calor são um equipamento cada vez mais utilizado na
indústria atualmente. Existem vários tipos de permutadores, sendo que
todos eles, são utilizados para transferir calor de um fluido para outro a
temperatura diferente.

3.2. Acessórios empregues nas instalações de
refrigeração
Esta secção apresenta um resumo dos diversos equipamentos de produção
de frio utilizado em lojas de venda de produtos alimentares. Explica ainda
o princípio de funcionamento do sistema de refrigeração e a influência da
variação de temperatura e humidade relativa na conservação dos
alimentos. São referidos quais os métodos a usar para se garantir uma boa
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conservação e poupança energética. Através da enumeração de todos os
elementos internos, dos equipamentos de refrigeração, explicitam-se
técnicas de otimização do consumo de energia.

3.2.1. Esquema básico de um sistema de refrigeração
Um dos métodos mais eficientes de produção de frio é o ciclo de
refrigeração padrão por compressão, usado vulgarmente nos refrigeradores
e ar condicionado. Este sistema é dividido em quatro componentes
conforme apresentado na Fig.10: (1) Compressor; (2) Condensador; (3)
Dispositivo de expansão; (4) Evaporador.
O fluido refrigerante na forma de líquido saturado passa pelo dispositivo de
expansão (restrição), onde é submetido a uma queda de pressão brusca,
onde passa a ter dois estados, o líquido e o gasoso. O fluido refrigerante,
nesse ponto, é denominado de “flash gas”. Então o fluido é conduzido pelo
evaporador, onde absorverá calor do ar ambiente a ser refrigerado,
vaporizando-se.

Fig.10 - Ciclo de compressão de vapor por refrigeração.

Na saída do evaporador, na forma de gás ele é absorvido pelo compressor,
que eleva sua pressão (e temperatura) para que possa ser conduzido
através do condensador, que irá ceder calor ao ambiente externo,
condensando o fluido e completando o ciclo. O ventilador, efetua a
circulação de ar, fazendo com que o ar a ser arrefecido entre em contacto
com a serpentina do evaporador.
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Para determinar as condições de trabalho do ciclo, aplica-se a primeira lei
da termodinâmica em cada volume de controlo. Representa-se o ciclo no
diagrama pressão-entalpia, onde se indica o estado do refrigerante em
cada etapa.

3.2.1.1. Evaporação
A evaporação é a etapa onde o fluido refrigerante entra na serpentina
como uma mistura predominantemente líquida e irá absorver o calor do ar
forçado pelo ventilador que passa entre os tubos. Ao receber o calor, o
fluido saturado vaporiza-se, utilizando-se do calor latente para poder
maximizar a troca de calor. A capacidade de refrigeração, em W, pode ser
descrita através da equação:

𝑄̇1 = 𝑚̇ ∙ (ℎ1 − ℎ4 )

(Erro! Marcador não de�inido. )

Fig.11 - Representação da Pressão vs Entalpia para a Evaporação.

3.2.1.2. Compressão
A função do compressor é comprimir o fluido refrigerante, elevando a sua
pressão. Num ciclo ideal, a compressão é considerada adiabática reversível
(isentrópica), ou seja, desprezam-se as perdas. Na prática perde-se calor
ao ambiente nessa etapa, porém não é significativo em relação à potência
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de compressão necessária. A potência de compressão, em W, pode ser
expressa pela seguinte equação:

𝑊̇𝑐 = 𝑚̇ ∙ (ℎ2 − ℎ1 )

(Erro! Marcador não de�inido. )

Fig.12 - Representação da Pressão vs Entalpia para a Compressão

3.2.1.3. Condensação
A condensação é a etapa aonde ocorre a rejeição de calor do ciclo. No
condensador, o fluido na forma de gás saturado é condensado ao longo do
trocador de calor, que em contacto com o ar cede calor ao meio ambiente.
O calor rejeitado pelo condensador, em W, pode ser expresso pela
equação:
𝑄̇ℎ = 𝑚̇ ∙ (ℎ2 − ℎ3 )

(Erro! Marcador não de�inido. )

Fig.13 - Representação da Pressão vs Entalpia para a Condensação.
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3.2.1.4. Expansão
A expansão é a etapa aonde ocorre uma perda de pressão brusca, porém
controlada que vai reduzir a pressão do fluido da pressão de condensação
para a pressão de evaporação. Num ciclo ideal ela é considerada
isentálpica, despreza-se as variações de energia cinética e potencial.
(Erro! Marcador não de�inido. )

ℎ2 = ℎ3

Fig.14 - Representação da Pressão vs Entalpia para a Expansão.

3.2.1.5. Coeficiente de performance
O coeficiente de performance, COP, é um parâmetro fundamental na
análise de sistemas de refrigeração. Mesmo sendo de um ciclo teórico,
pode-se verificar os parâmetros que influenciam o desempenho do sistema.
A capacidade de retirar calor sobre a potência consumida pelo compressor
deve ser a maior possível. Define-se COP com a seguinte relação:

Variáveis:

𝐶𝑂𝑃 =

𝑄̇1
𝑊̇𝑐

(Erro! Marcador não de�inido. )

m - Caudal mássico de refrigerante, kg/s;
Q 1 - Calor retirado pelo evaporador, W;
Q h - Calor cedido pelo condensador, W;
W - Trabalho realizado pelo compressor, W;
h 1 , h 2 , h 3 e h 4 - Entalpia de estado, J/kg;
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COP - Coeficiente de desempenho.

3.2.2. Equipamentos de refrigeração
Os produtos alimentares devem ser mantidos em temperaturas seguras
durante o transporte, armazenamento e processamento, bem como durante
a exposição. Equipamentos de refrigeração utilizados em lojas de retalho
alimentar podem ser agrupados em frigoríficos de exibição, refrigeradores,
armazenamento de frigoríficos e máquinas de refrigeração mecânica. Os
equipamentos podem também ser categorizados por temperatura:
Equipamentos de refrigeração de temperatura média mantêm uma
temperatura de evaporação entre -18 e 4,5°C e as temperaturas acima do
ponto de congelamento do produto; equipamentos de refrigeração de baixa
temperatura mantêm uma temperatura de evaporação entre -40 e -18 ° C e
temperaturas abaixo do congelamento do produto.
3.2.2.1. Equipamentos mostruários de refrigeração
Cada categoria de alimentos perecíveis tem as suas características físicas,
movimentação logística, e métodos especializados de visualização e
flexibilidade necessária para uma melhor venda. Além disso, o mesmo
produto alimentar requer tratamento e exibição nos diferentes locais,
dependendo das preferências, dimensão da loja, volume de vendas e
disponibilidade local de alimentos por tipo.
Frigoríficos abertos para temperaturas médias e baixas são amplamente
utilizados em supermercados de alimentos. No entanto, modelos de porta
de vidro manual também ganharam popularidade. Frigoríficos de médio e
baixa temperatura são os frigoríficos típicos de supermercado e contam
com cerca de 68 e 32%, respetivamente de utilização (Fig.15).
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Fig.15 - Percentagem de distribuição de frigoríficos mostruários

Além disso, frigoríficos verticais abertos para carnes, charcutaria,
lacticínios compõem cerca de 46% do total frigoríficos mostruários. Muitos
operadores combinam modelos singulares e verticais de prateleiras numa
mesma zona onde produtos são expostos e vendidos. Frigoríficos fechados
são usados para exibir as carnes frescas, comida mais delicada, peixe junto
com gelo picado arrefecido com ventilação mecânica.
A colocação de frigoríficos efetua-se em relação ao volume de vendas
esperado em cada departamento comercial. Assim, o espaço destinado
pretende que seja proporcionado um equilíbrio de armazenamento de
mercadoria e fluidez do tráfego em relação aos períodos de pico de
ocupação esperado. As pequenas lojas acomodam uma ampla variedade de
mercadorias num espaço limitado. Assim, os gerentes dessas lojas
pretendem mostrar uma maior quantidade e variedade de mercadorias no
espaço disponível. Como tal, a grande concentração de cargas de
refrigeração num pequeno espaço faz com que o controlo de temperatura e
humidade do espaço durante todo o ano seja essencial.
3.2.2.2. Temperatura dos produtos
Os frigoríficos mostruários são projetados para armazenamento de curto
prazo e a manutenção adequada da temperatura do produto desempenha
um papel fundamental na segurança alimentar. Estima-se que entre 24-81
mil pessoas adoecem anualmente devido a microrganismos nos alimentos,
resultando em um número estimado de 10 mil mortes desnecessárias a cada
ano. Como resultado, em 1995, a Food and Drug Administration (FDA)
recomendou o Código Alimentar de menor temperatura de armazenamento
para certos produtos alimentares refrigerados para prevenção de novas
doenças. A FDA exige que a temperatura da carne, frango, peixe, produtos
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lácteos e charcutaria não seja superior a 5°C em toda a embalagem,
expedição, recebimento, carregamento e armazenamento. A manutenção
adequada da temperatura do produto depende muito da temperatura do ar
expelido no frigorífico. A Tabela 1 apresenta a temperatura do ar em
diversos frigoríficos.

Tabela 6 - Temperatura do ar em Frigoríficos mostruários.

Tipo de mostruário

Temperatura do ar insuflado, ºC
Mínimo
1,1

Máximo
3,3

Embalagens – múltiplas divisões

1,7

3,3

Carne – sem embalagem

2,2

3,3

0

2,2

-4,5

-3,3

Comida congelada – uma divisão

-

-25

Comida congelada – múltiplas divisões

-

-23

Comida congelada – porta de vidro

-

-20

Gelados – uma divisão

-

-31

Gelados – uma divisão – porta de vidro

-

-25

Diário – múltiplas divisões

Carne fumada
Carne com embalagem

As temperaturas dos produtos nos frigoríficos podem variar bastante,
conforme mostrado na Fig.16 os perfis de variações de temperatura para
uma exposição de carne vertical aberta por um período de 24 h variam
bastante. Como demonstrado, a menor temperatura do produto são
observados na prateleira de cima perto da grelha de descarga de ar, e as
temperaturas mais elevadas do produto situam-se na prateleira de baixo
perto da grelha de retorno de ar.
Os frigoríficos mostruários não são projetados para arrefecer o produto,
mas sim para manter a temperatura do produto. Quando colocados em
congeladores de mercadoria a temperatura deve ser igual ou próxima à
temperatura adequada. Deve existir pouco ou nenhum atraso na
transferência de armazenamento de produtos dos camiões para o frigorífico
mostruário ou espaço de armazenamento.
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Fig.16 - Perfil de temperatura de produto em quatro localizações diferentes.

O correto dimensionamento e carregamento dos frigoríficos minimizam o
consumo de energia, maximizando a eficiência do equipamento de
refrigeração e segurança alimentar e minimizando a perda do produto. Em
aplicações reais os produtos não podem ser sempre corretamente
carregados. Os resultados da pesquisa revelam que carregamento irregular
de produtos dentro de frigoríficos pode ter diversos efeitos: Ar de retorno
bloqueados (produtos bloqueiam a grelha do ar de retorno); Excesso de
carga (colocação de produtos para além do limite das zonas de carga);
Cavidades (deixando manchas ou vazios nas prateleiras); Cortina de ar
bloqueada (produtos em suspensão no caminho da cortina de ar).
O carregamento impróprio dos produtos pode afetar significativamente a
temperatura máxima do produto, o que prejudica a segurança alimentar e
perda de produto. A Fig.17 mostra as consequências dos vários cenários de
carregamento impróprio do produto sobre a temperatura máxima de um
produto.
Além disso, as embalagens também podem afetar a temperatura dos
alimentos. A temperatura da superfície de um pacote de carne com um
espaço de ar entre o filme e a superfície pode ser 1-2 ºC superior em
relação à temperatura do ar no interior do frigorífico.
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Fig.17 - Comparação da variação de temperaturas máximas de produtos em diferentes
cenários de carregamentos

3.2.3. Efeito do ambiente da loja
A eficiência dos equipamentos de refrigeração é afetada significativamente
pela temperatura, humidade e circulação do ar. Os frigoríficos são
projetados principalmente para supermercados e todos eles praticamente
com equipamentos de climatização.
A Tabela 7 resume um estudo das condições ambientais nas lojas de venda
de produtos alimentares. Leituras individuais do ambiente (loja) mostraram
que apenas 5% de todas as leituras excederam os 24°C do ponto de orvalho
ou 10,2 g de água por quilo de matéria seca ar. Com base nestes dados, a
indústria optou por 24°C de ponto de orvalho e 18°C de bolbo húmido
(humidade relativa 55%, 14,2ºC o ponto de orvalho), como condições de
projeto para o verão. Deste modo deve usar-se estas condições para
armazenar alimentos refrigerados.

Tabela 7 - Factores de correcção a usar para diferentes valores de humidade relativa

Modelo de
frigorífico
30

21 ºC bolbo seco

26 ºC bolbo seco

Humidade relativa (%)

Humidade relativa (%)

40

55

60

70

50

55

65

Múltiplas divisões
(diário)

0,9

0,95

1,0

1,08

1,18

0,99

1,08

1,18

Múltiplas divisões
(baixa temperatura)

0,9

0,95

1,0

1,08

1,18

0,99

1,08

1,18
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Uma divisão
(baixa temperatura)

0,9

0,95

1,0

1,08

1,18

0,99

1,08

1,18

Uma divisão
(carnes vermelhas)

0,9

0,95

1,0

1,08

1,18

0,99

1,08

1,18

A humidade relativa nas lojas é uma das variáveis mais importantes que
podem afetar o desempenho dos frigoríficos mostruários e sistemas de
refrigeração. A Fig.18 apresenta um exemplo da relação entre o frigorífico
condensado e a humidade relativa do ar. O aumento na acumulação de gelo
sobre as bobinas do evaporador, e consequente o aumento de peso
condensado, é mais drástico nos frigoríficos verticais abertos.

Fig.18 - Comparação de equipamentos vs humidade relativa para frigoríficos verticais com
carne, de utilização diária e de porta de vidro.

Por outras palavras, frigoríficos verticais demonstram maior vulnerabilidade
às variações de humidade, removendo mais humidade do ar ambiente ou da
loja do que outros tipos de frigoríficos de mostruários.
O aumento da formação de gelo provocado pelo aumento de humidade
relativa aumenta a carga latente, que o sistema de refrigeração deve
remover e os degelos adicionais podem ser necessários para manter o
produto na sua temperatura desejada.
A Tabela 7 relaciona os fatores de correção para o efeito da humidade
relativa sobre os requisitos de armazenamento frigorífico quando a
temperatura de bolbo seco é de 21 e 26°C.
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O técnico responsável pela colocação de equipamento deve verificar se a
loja mantém durante todo o ano condições ambientais dentro da
classificação de desempenho dos diversos frigoríficos que lhe foram
selecionados.
Como a humidade relativa varia ao longo do ano, o ponto de orvalho em
cada período deve ser analisado. A soma dessas necessidades energéticas
frigoríficas fornece o consumo anual total de energia. Numa loja projetada
para uma humidade relativa máxima de 55%, o sistema de ar condicionado
vai desumidificando somente quando a humidade relativa do ar é superior a
55%. Em climas onde a temperatura exterior é baixa no inverno, a
infiltração do ar exterior e ventilação mecânica pode causar uma queda de
humidade relativa abaixo dos 55%. Os cálculos devem ser separados por
períodos durante os quais a desumidificação mecânica é utilizada e os
períodos em que não é necessária. Por exemplo, em Boston, Massachusetts,
a desumidificação mecânica é necessária para apenas cerca de 3,5 meses
do ano, enquanto em Jacksonville, Florida, são necessários para quase 7,5
meses do ano e ainda em Boston, são 8,5 meses, que a humidade relativa
da loja está abaixo de 40%. O técnico deve portanto medir as economias de
menor humidade relativa do ar contra o custo necessário dos equipamentos
mecânicos para manter os níveis de humidade na loja, por exemplo, abaixo
de 40% em vez dos 55%.
Uma poupança adicional pode ser conseguida por um aquecedor de controlo
anti suor e pela redução da frequência de descongelamento na humidade
relativa do ambiente inferior a 55%. Para a poupança de energia a redução
da utilização dos frigoríficos só pode ser feita se os frigoríficos estiverem
equipados com sensores de humidade relativa, que reduzem a quantidade
de energia fornecida para o aquecimento quando o ponto de orvalho da
loja diminui. Além disso, economia dos descongelamentos pode ser
considerada quando a frequência de descongelamento ou a duração é
reduzida. Os controladores podem reduzir a frequência de
descongelamento quando a humidade relativa da loja diminui.
Deve ser dada atenção à condição em que as temperaturas de bolbo seco
da loja são mais elevadas do que as usuais da indústria, pois se esta
aumenta os requisitos de refrigeração e, consequentemente, a energia
necessária também.
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3.2.4. Instalação dos frigoríficos
Todos os frigoríficos são construídos com zonas de superfície de transição
entre a área de refrigeração e as zonas de passagem. Cortes térmicos de
diversos tipos separam as zonas para minimizar a quantidade de superfície
do frigorífico que está abaixo do ponto de orvalho.
Com a ênfase atual sobre a eficiência energética, os projetistas estão a
desenvolver outros meios de produção de calor alternativos à resistência de
aquecimento para aumentar a temperatura na superfície acima do ponto de
orvalho. No entanto, quando nenhuma outra técnica é conhecida, torna-se
necessário o uso da resistência de aquecimento. Controle de ciclo e/ou
controladores proporcionais variam o calor quando o calor da loja muda o
ambiente podendo-se reduzir o consumo de energia.
Projetistas de lojas podem fazer bastante para promover eficiência
energética. Não só com o controle da atmosfera dentro de uma loja para
reduzir os requisitos de refrigeração, mas também pela redução da
necessidade de aquecer as superfícies dos frigoríficos. Este calor não só
consome energia, mas também adicionou necessidade na carga de
refrigeração. Evaporadores e sistemas de distribuição de ar para
refrigeradores são altamente especializados e são geralmente equipados
com precisão nos frigoríficos mostruários. Como resultado, eles são
inerentes à unidade e não evaporadores independentes. A conceção do
sistema de circuito de ar, o evaporador, e os meios de descongelamento
são o resultado de extensos testes para produzir os resultados desejados.
3.2.4.1. Limpeza e desinfeção do equipamento
Como a bobina do evaporador é a parte mais difícil de limpar, considere o
uso criterioso do baixo volume de líquido dos equipamentos de
higienização. Este tipo de equipamento permite que o spray de limpeza e
desinfeção seja usado em soluções de ducto, grelhas, bobina, e áreas de
resíduos de saída com o mínimo de desmontagem e máximo de eficácia. No
entanto, este equipamento deve ser usado com cuidado, pois o fluxo de
alta pressão pode facilmente deslocar a vedação e calafetagem dos
materiais. Fluxos de alta pressão não devem ser direcionados para
dispositivos elétricos.
3.2.4.2. Frigoríficos comerciais e suas aplicações
Os produtos diários são itens com um volume de venda significativo, como
leite fresco, manteiga, ovos, margarina. Eles também incluem uma
infinidade de itens perecíveis, tais como, queijos, bolos especiais, e outros.
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Este tipo de equipamentos de visualização normalmente são elevados em
altura, são unidades totalmente ajustáveis para mostrar os elementos
arquivados sem portas na parte traseira para uso contra a parede,
conforme apresentado na Fig. 19. A frente do frigorífico pode ser aberta ou
ter portas de vidro.
Um frigorífico, similar ao anterior, mas com capacidade para receber
prateleiras convencionais ou carrinhos apresenta-se na Fig.20. Esta versão
vem com qualquer capacidade de carga de frente ou capacidade de carga
traseira única. Estes são chamados de “front roll-in” ou traseira amovível.

Fig. 19 - Frigorifico de multi
pisos diário

Fig. 20 - Frigorifico vertical com
carregamento diário traseiro

Outros tipos de frigoríficos mostruários são concebidos para conservar
produtos cárneos. A maioria da carne é vendida em embalagens. Alguns
destes produtos são cortados e embalado nas instalações da loja. As
temperaturas de superfície da carne superiores a 4,5°C afetam
significativamente sua vida útil aumentando a descoloração.
O projeto de frigoríficos de carne fresca, murais ou verticais, são limitados
pelo ponto de congelamento da carne. As temperaturas são mantidas com
flutuações mínimas (com exceção do descongelamento) para garantir a
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maior estabilidade possível das temperaturas internas e superficiais da
carne.
Com um bom controlo da higiene e da refrigeração, a carne pode ser
mantida com uma vida útil de uma semana ou mais. A população
bacteriana é maior na superfície exposta da carne exibida porque a
superfície é mais quente que o interior. No entanto o fluxo de ar frio
diminui a temperatura da superfície das embalagens, no entanto o
crescimento de bactérias é cumulativamente aumentada por diversos
fatores como por exemplo: Os raios infravermelhos de luzes; Raios
infravermelhos do teto superfície; Elevado empilhamento de produtos de
cárneos; Colocação de embalagens em sítios que perturbem o refrigerador
de ar.
O controlo indevido desses fatores pode causar temperaturas na superfície
da carne acima dos valores permitidos pelos códigos de manipulação de
alimentos.
3.2.4.3. Comida congelada e arcas de gelados
Para exibir os alimentos congelados, existem diversos métodos eficazes:
Por exemplo os single-deck, que são tipos de frigoríficos com acesso apenas
de um lado, conforme se demonstra na Fig.22. Existem muitos tipos de
frigoríficos para as superstruturas relacionadas com alimentos não
refrigerados. Esses frigoríficos são oferecidos com ou sem frentes de vidro.

Fig. 21 - Frigorifico de comida
congelada de uma unidade

Fig. 22 - Ilha de comida congelada de um
piso.
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Outro tipo de frigorífico também muito comum a nível comercial para
conservação de congelados é o do tipo Ilha single-deck, apresentado na
Fig.23.
Na Figura 25 apresenta-se um tipo de frigorífico com prateleiras de 2 a 6
níveis, que permite muitas configurações semelhantes aos sistemas de
refrigeração. O mural de alimentos congelados é geralmente mais
complexo para se conseguir um bom dimensionamento e construção
relativamente às ilhas. Os compartimentos da tela vertical têm uma largura
elevada, e são afetados pelas condições do espaço envolvente.
Geralmente, os modelos de murais abertos têm duas ou três cortinas de ar
para manter a temperatura do produto e cumprir com os requisitos de vida
útil.
Na Figura 26 é apresentado um tipo de frigorífico com vidro na porta
dianteira e fechado ao ambiente. Este estilo permite volume de stock
máximo. A dimensão interior destes “armários” é geralmente de cerca de
600mm. Embora esses frigoríficos consumam menos energia do que murais
abertos de baixa temperatura, as comparações teriam que ser feitas de
modelo a modelo de forma a determinar o custo inicial e de manutenção.

Fig. 23 - Frigorifico congelador de
vários pisos
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3.2.5. Oportunidades de eficiência energética em frigoríficos
mostruários
A eficiência energética dos frigoríficos mostruários pode ser melhorada,
selecionando cuidadosamente os componentes e as práticas operativas.
Diferentes produtos utilizam diferentes componentes estratégicos de
projeto. Algumas das opções a seguir estão consolidadas e testadas na
indústria, enquanto outras são tecnologias emergentes. A conceção destes
sistemas deve ter em conta o consumo de energia, os requisitos do cliente,
o custo de produção, o desempenho do sistema, a fiabilidade e os custos de
manutenção.
3.2.5.1. Redução da carga de arrefecimento
A redução da carga de arrefecimento é o primeiro passo a tomar na
tentativa de reduzir gastos. Reduzir a quantidade de calor que precisa ser
removida de um espaço leva a economias imediatas no consumo de energia.
Os frigoríficos mostruários devem estar localizados em zonas onde sejam
minimizadas perdas de calor pela cortina de ar dos ductos de ventilação e
longe de fontes de calor ou luz solar direta. A carga de arrefecimento de
um frigorífico depende de diversos fatores como sejam a infiltração,
condução e radiação das envolventes, bem como a dissipação de calor dos
componentes internos.
3.2.5.2. Infiltração
Pesquisas indicam que a infiltração de ar quente e húmido numa abertura
de um frigorífico aberto vertical influencia 70 a 80% da carga de
arrefecimento total do frigorífico mostruário. O ar infiltrado não só
aumenta as temperaturas do produto, mas a humidade do ar torna-se
também gelo sobre a serpentina do evaporador, reduzindo sua capacidade
de transferência de calor e forçando o ventilador a trabalhar mais para
circular ar através do refrigerador.
Existem várias maneiras de reduzir a quantidade de infiltração em
frigoríficos: Instalar portas de vidro nos frigoríficos mostruários verticais
fornece uma barreira contra a infiltração permanente reduzindo
significativamente a carga de refrigeração; Otimizar a cortina de ar pode
reduzir drasticamente o seu arrastamento para o ar ambiente. Isso garante
que a maior parte do ar frio fornecido pelo frigorífico regressa para o
evaporador através do ducto de ar de retorno. Em lojas que não funcionam
24 horas por dia, durante a noite pode-se colocar uma barreira de
infiltração durante as horas de vazio. É sabido que a utilização de 6 h
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durante a noite para cobrir os frigoríficos ajudam a reduzir a carga de
refrigeração de 8% e a exigência de potência do compressor de 9%. A
seleção das cortinas de noite deve ser efetuada de modo a que não
condense água contida no exterior, potenciando pisos escorregadios.
3.2.5.3. Radiação térmica
Os objetos quentes perto do frigorífico irradiam calor para o espaço
refrigerado e por isso deve ponderar-se bem a localização do equipamento
e sua posição.
3.2.5.4. Condução térmica
Melhorar o valor da resistência térmica de isolamento, quer pela utilização
de materiais com baixa condutividade térmica, ou simplesmente aumentar
a espessura do isolamento, reduz a transferência de condução de calor
através das paredes do espaço refrigerado. Relatórios mostram que há
menos de 5% da carga de refrigeração nos frigoríficos de média
temperatura, e quase 20% nos frigoríficos de baixa temperatura.
3.2.5.5. Evaporador
O dimensionamento da serpentina do evaporador pode afetar
significativamente o desempenho do refrigerador. A eficiência das
serpentinas do evaporador permite que o frigorífico consiga manter sua
meta de temperatura do ar de descarga durante a operação a uma
temperatura maior do evaporador. A temperatura mais elevada do
evaporador tem a vantagem de aumentar o seu efeito de refrigeração, mas
também prejudica o desempenho do sistema de refrigeração, aumentando
a densidade do refrigerante que entra no compressor, aumentando assim o
trabalho do compressor.
As características da serpentina do evaporador podem ser melhoradas de
quatro formas: (1) Pelo aumento da eficácia de transferência de calor. As
serpentinas eficientes têm uma área maior de superfície de transferência
de calor e são feitas de materiais com propriedades melhoradas de
transferência de calor para absorver mais calor do ar. Os ventiladores do
evaporador também devem ser selecionados para distribuir o ar através da
área o mais próximo possível da serpentina. (2) Otimizar o design da
serpentina (baixo atrito e de condução elevada). Os materiais utilizados
para a construção de serpentinas, como o cobre, aumentam a
condutividade, o que permite a transferência de calor através dos materiais
da serpentina com mais facilidade. Melhorias para a superfície interior dos
tubos de bobina podem ajudar a transferência de calor a partir do material
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da bobina para o refrigerante, através da criação de turbulência no
refrigerante, aumentando assim o seu tempo de contacto com a superfície
do tubo. No entanto deve ser tomado cuidado na conceção desses recursos,
porque a turbulência excessiva pode causar uma queda de pressão no
refrigerante e forçar o compressor a trabalhar mais, negando todas as
economias resultantes da valorização. (3) Melhoria da distribuição de
refrigerante. O desempenho da bobina depende do caminho do refrigerante
através da bobina do evaporador. Para o projeto da bobina ideal, o
refrigerante mais frio deverá entrar em contacto com o ar mais frio para
garantir a capacidade máxima de transferência de calor. (4) A superfície de
tolerância ao gelo. Normalmente, a ponta da bobina mostra algum
congelamento, porque a humidade do ar condensa-se em volta, assim que
atinge a superfície fria. Esse gelo pode crescer até ao ponto que restringe
severamente o fluxo de ar através da bobina. Bobinas podem ser fabricadas
a partir de módulos com diferentes espaçamentos de modo a que a
formação de gelo é controlada. Aumentar o espaçamento na ponta permite
que a humidade possa ser removida, mas impede a bobina de se tornar
totalmente obstruída.
3.2.5.6. Descongelar
O calor adicionado enquanto o sistema de refrigeração está em
descongelação pode aumentar a temperatura do produto e tem que ser
removido depois. O método de descongelamento deve ser escolhido de
modo a que o mínimo de calor seja adicionado ao frigorífico. Por exemplo,
o descongelamento a gás quente pode ser considerado uma técnica
aprimorada. As tecnologias de descongelamento ajudam a perceber a
formação de gelo na bobina, permitindo um controlo para determinar
exatamente quando o frigorífico deve começar o seu ciclo de
descongelamento. Deve ter-se cuidado na seleção de um sistema de
descongelação e os sensores também podem ser utilizados para verificar o
fim dos ciclos de descongelamento. Normalmente, o frigorífico está
programado para descongelar um determinado período de tempo ou até
que a temperatura do ar que sai da serpentina chegue a um nível
especificado. Isso normalmente significa que o ciclo de descongelamento é
executado por um período de tempo mais longo que o necessário,
permitindo a entrada de mais calor para o frigorífico elevando assim a
temperatura do produto. No entanto, sensores inteligentes, permitem
determinar exatamente quando a bobina é livre de gelo e reiniciar
imediatamente o sistema de refrigeração. Um sensor inteligente de

95

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

anulação de descongelamento pode ser um simples termostato
eletromecânico, um sensor de estado sólido, ou outro tipo de dispositivo.
3.2.5.7. Válvulas de expansão alternativas
Válvulas de expansão termostática de duas vias (TXVs) têm uma capacidade
de modulação que outras válvulas de expansão não têm. Quando o
frigorífico inicia o descongelamento, normalmente há uma carga muito
maior por causa das temperaturas do produto aumentarem. Neste caso, o
grande porto da válvula de expansão abre-se, permitindo que o sistema
funcione com maior capacidade para dar conta do aumento da carga
suspensa.
O sobreaquecimento pode ser facilmente controlado por válvulas de
expansão eletrónicas, que têm um tempo de resposta muito mais rápido do
que as usuais TXVs. Os fabricantes devem testar a válvula e o controlador
para garantir que mantêm o controlo estável em sobreaquecimento.
3.2.5.8. Controlo sofisticado do frigorífico
Todos os componentes de monitorização de um frigorífico devem estar
ligados a um sistema de controlo principal, o que pode melhorar a forma de
controlo da operação dos componentes individuais.
3.2.5.9. Medidas de redução de potência
Reduzir o consumo de energia dos componentes individuais resultará em
economia de energia ao longo do tempo, e pode também reduzir a carga de
refrigeração para componentes situados no interior do espaço arrefecido.
A eficiência energética dos motores de ventilação do evaporador, tais como
motores eletronicamente comutados (ECM) e condensadores permanentes
(PSC) consomem cerca de metade da potência do motor padrão. Estes
motores, situam-se dentro do espaço refrigerado, como produzem menos
calor, reduzem a carga sobre o equipamento de refrigeração. Estes motores
também podem incorporar controlo de velocidade variável para retardar as
ventoinhas quando a carga de arrefecimento está garantida.
3.2.5.10. Iluminação
Equipamentos padrão de iluminação, que normalmente consiste em
lâmpadas fluorescentes T12 com balastro ferromagnético, atrai cerca de
0,73 A a 120 V. As lâmpadas mais eficientes (lâmpadas fluorescentes T8
com balastro eletrónico) consomem apenas 0,49 A a 120 V. Como resultado,
eles apresentam menos calor dentro do espaço refrigerado, o que reduz a
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carga de refrigeração do frigorífico e melhora a manutenção da
temperatura do produto, sem sacrificar a qualidade de luz.

3.2.6. Considerações finais
A escolha do equipamento de produção de frio com vista à conservação e
exposição de alimentos em espaços comerciais é uma tarefa que embora
pareça simples revela-se bastante técnica, morosa e envolve demasiados
fatores difíceis de serem previstos na fase de projeto.
A influência da temperatura e humidade relativa do ambiente provoca
oscilações e perdas de energia consideráveis na produção de frio devendo
por isso utilizar-se arcas frigorificas cobertas ou prever na fase de projeto
uma correta insuflação de extração de ar de modo a que a climatização do
espaço ambiente não afete a conservação dos alimentos.
Existem diferenças consideráveis nos frigoríficos mostruários para produtos
diários ou produtos congelados, não basta escolher a gama de
temperaturas, pois a colocação de produtos, rotatividade, existência de
cavas nas embalagens provocam uma conservação inadequada e uma
diminuição do tempo de vida do produto alimentar.
Finalmente um dos aspetos mais abordados ultimamente, que vai ao
encontro da eficiência energética em equipamentos de produção de frio,
onde todos os fatores internos e externos que envolvem os equipamentos
têm uma notória influência. A iluminação é um fator preponderante, assim
como a escolha de motores de elevada eficiência, a correta utilização do
evaporador e um bom controlo automático do sistema. Todos os
componentes têm bastante importância para se conseguirem equipamentos
com um bom desempenho térmico e elétrico.

3.3. Sistemas de arrefecimento por convecção forçada
Os arrefecedores de circulação forçada e seus produtos são projetados para
operar continuamente em compartimentos refrigerados. Uma serpentina de
refrigeração e o ventilador motorizado são os componentes básicos, e o
fornecimento de arrefecimento ou temperaturas baixas e apropriado
escoamento de ar para o espaço são os objetivos. Qualquer unidade
(serpentina ventiladora, difusor de frio, ar condicionado) é considerada um
arrefecedor de ar condicionado quando operando em condições de
refrigeração. Existem escolhas de projeto disponíveis, incluindo (1) vários
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tipos de serpentina e espaçamento de alhetas; (2) descongelação elétrica,
a gás, a ar, a água ou salmoura quente; (3) velocidade do ar e sua direção;
(4) ventiladores centrífugos ou de hélice, e acionamento direto ou por
correia; (5) canalizado ou não canalizado; (6) independente, suspenso ou
montado no teto. Para muitas aplicações deste tipo, a serpentina baixa o
escoamento do ar e a temperatura além do seu ponto de orvalho, o que faz
com que o condensado ou geada se forme na superfície da serpentina, mas
uma frequente descongelação num ciclo calculado e uma projeção para
reduzir a acumulação de gelo e seu efeito na capacidade de refrigeração,
podem manter esta condição de superfície seca.

3.3.1. Tipos de arrefecedores de circulação de ar-condicionado
As Figuras 27 a 31 ilustram características de alguns tipos de arrefecedores
de ar. Os arrefecedores de alcance variam de 125 a 250 mm de altura
(Fig.25). As suas frentes inclinadas são projetadas para montagem
horizontal superior como uma única unidade, ou para instalação em grupos
de unidades paralelas. Ventiladores de expansão direta são inclinados para
ajustar a corrente de ar de retorno, que passa pelas portas de acesso e teto
do recinto. Os escoamentos são geralmente menores que 70 L/s por
ventilador.
Arrefecedores de baixa velocidade apresentam um perfil longo e estreito
(Fig.26), possuem um arranjo de serpentina dupla e geralmente dois ou
mais ventiladores. São usados em salas de desmancha acima de
temperatura de congelamento e recintos de entrada de florais e carcaças (–
2 °C em locais de conservação) e projetados para manter tão alta a
humidade quanto possível na divisão. A velocidade do ar é baixa e as
alhetas da serpentina são amplamente espaçadas, o que reduz a superfície
molhada da serpentina e portanto, a quantidade de área de contacto em
ponto de orvalho. As velocidades do ar na superfície da serpentina variam
de 0,4 a 1,0 m/s.
Arrefecedores de média velocidade, a versão mais comum (chamada de
perfil-baixo) apresentam um design longo e estreito com dupla-serpentina
(Fig.28). Estão equipados com ventiladores de grande volume e são usados
em divisões de preparação vegetal, carne fresca embrulhada e lacticínios.
Normalmente extraem mais humidade do ar ambiente do que unidades de
baixa velocidade, com velocidades do ar na superfície da serpentina s
variar de 1 a 2 m/s.
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Fig.25 - Unidade de Refrigeração com frente inclinada para alcance de armários
(de cima para baixo, da esquerda para a direita) – Montagem da serpentina, chapa de
metal do compartimento, motor do ventilador, caixa elétrica, lâminas do ventilador,
painel do ventilador/dreno e proteção do ventilador.

Unidades de baixa-silhueta são de 300 a 380 mm de altura. Unidades
médias ou de meia-altura têm 450 a 900 mm de altura. Os com mais de 900
mm de altura são classificados como arrefecedores de alta-silhueta, que
são utilizados em armazéns. A velocidade do ar na superfície da serpentina
pode ser mais de 3 m/s e a saída de ar varia entre 5 a 10 m/s, quando é
equipada com venturis de descarga em forma de cone no ventilador para
extenso lançamento de ar.
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Fig.26 - Unidade refrigeradora de baixa velocidade de ar
(debaixo para cima, da esquerda para a direita) – Proteção do ventilador, unidade de
suporte à montagem, painel do ventilador/dreno, serpentina, condensado escoado,
conexão do refrigerante, e fim de cobertura.

Fig. 27 - Refrigerador de baixo perfil
(de cima para baixo da esquerda para a direita) – Unidade de suporte à montagem,
buracos para a canalização do refrigerante, painel do ventilador, condensado escoado,
proteção do ventilador, painel dreno, e fim de compartimento.
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Fig.28 - Unidade Refrigeradora de líquidos
(de cima para baixo, da esquerda para a direita) – Painel do ventilador, fiação do motor,
motor, proteção do ventilador/motor montado, unidade cabide, painel do dreno, válvula
de verificação na canalização do gás quente, canalização de fornecimento para a
serpentina de aquecimento, conexão de sucção, conexão de líquido, condensado escoado –
cabeça da canalização de recirculação.

As serpentinas pulverizadoras apresentam uma superfície saturada que
pode ser arrefecida transferindo o ar mais perto da temperatura de
superfície da serpentina do que numa serpentina regular. Além disso, o
spray descongela continuamente a serpentina. Ao contrário dos
arrefecedores normais, os de pulverização são geralmente montados ao
nível do piso e descarregam o ar verticalmente. Estas unidades incluem um
depósito de dreno, serpentina com secção de pulverização, eliminadores de
humidade (impedem gotículas) e ventilador com condução. Ventiladores
centrífugos de correia extraem ar pela serpentina a 3 m/s ou menos. Todas
as serpentinas pulverizadoras são normalmente instaladas em recintos
refrigerados que exigem alta humidade. Paradoxalmente, as mesmas
serpentinas pulverizadoras podem ser usadas em aplicações especiais de
baixa humidade relativa. Para estas aplicações, um alto concentrado de
salmoura (perto do seu ponto eutéctico) e uma grande diferença entre o ar
processado e a temperatura do refrigerante são mantidas. O processo de ar
é reaquecido em baixa corrente da serpentina pulverizada para
temperatura de bolbo seco corrigida.
A água pode ser usada como pulverizador médio de superfícies de
serpentina com temperaturas acima de congelamento. Para superfícies da
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serpentina com temperaturas abaixo de zero, um químico adequado deve
ser adicionado à água para reduzir o ponto de congelamento para −11 °C ou
abaixo da temperatura de superfície da serpentina. Algumas soluções
adequadas de circulação são: Solução de cloreto de sódio (limitada a uma
temperatura ambiente de -12°C ou superior, sendo que o seu ponto de
congelamento mínimo é de -21 °C); Solução de cloreto de cálcio (pode ser
usada para temperaturas até –23 °C, mas o seu uso pode ser proibido em
recintos com produtos alimentares); Soluções aquosas de glicol que são
usadas em água e/ou arrefecedores de serpentina pulverizadora operando
abaixo de 0 ºC. As soluções de propilenoglicol são usadas pela sua baixa
toxicidade oral, mas tornam-se demasiado viscosas para bombear em
temperaturas abaixo de -25 °C. Soluções de etilenoglicol podem ser
bombeadas em temperaturas tão baixas como -40 °C. Devido à sua
toxicidade, são utilizadas em túneis selados (onde o acesso humano não é
permitido durante o processo).
Todas as salmouras são higroscópicas, ou seja absorvem condensado e
tornam-se progressivamente mais fracas. Esta diluição pode ser corrigida
adicionando continuamente sal à solução para manter a temperatura
abaixo do congelamento suficiente. O sal é extremamente corrosivo e deve
estar contido na unidade de serpentina pulverizada com materiais
resistentes à corrosão, ou revestimentos que devem ser periodicamente
inspecionados caso contrário é necessário neutralizar a solução relativa de
pulverização para seu contato material.

3.3.2. Componentes
Os ventiladores podem extrair ar pela serpentina de arrefecimento e
descarrega-lo através da saída do ventilador para o recinto, ou podem
insuflar ar através da serpentina de arrefecimento e descarregar a partir da
face da serpentina no recinto. A energia dos ventiladores é adicionada à
carga de calor do compartimento arrefecido, mas o ganho de calor dos
motores dos ventiladores de três fases não é significativo. A seleção
depende mais da conceção das características do fabricante como o
tamanho, lançamento de ar necessário para o recinto e acessibilidade da
serpentina para limpeza periódica de superfícies.
3.3.2.1. Ventiladores de hélice
Os ventiladores de hélice, de expansão direta, são populares porque são
simples, económicos e podem ser instalados em vários módulos numa
unidade de arrefecimento de um edifício. O conjunto do ventilador
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centrífugo geralmente inclui cintos, roldanas/feixes e unidades
acopladoras, cada um com problemas inerentes à manutenção.
Ventiladores centrífugos são também usados nas salas de maturação de
produtos, no caso de uma descarga de ar estático entre 125 a 185 Pa é
necessária uma circulação de ar adequada ao redor de todo o produto no
recinto, para garantir a homogeneidade no amadurecimento do lote.

3.3.2.2. Revestimentos
Os materiais de revestimento são selecionados pela compatibilidade com o
ambiente do recinto. Alumínio (revestido ou não) ou aço (galvanizado ou
convenientemente revestido) são materiais de revestimento típico. Aço
inoxidável também é usado nos compartimentos de armazenagem ou
preparação alimentar onde o saneamento deve ser mantido. Em grandes
refrigeradores, o enquadramento interno é fabricado em material
suficientemente substancial, tal como aço galvanizado, e os revestimentos
são normalmente feitos com material similar. Alguns revestimentos de
plástico são usados em pequenos refrigeradores, considerando que algumas
unidades suspensas no teto podem ter toda a construção em alumínio para
redução de peso.

3.3.2.3. Construção de Serpentinas
A construção de serpentinas varia com o tipo de fluido refrigerante
utilizado e a exposição ambiental da serpentina. Os arrefecedores mais
populares têm serpentinas com tubos de cobre e alhetas de alumínio.
Evaporadores de arrefecimento por amoníaco nunca usam tubos de cobre
devido à corrosão. As serpentinas pulverizadas também não são construídas
com alhetas de alumínio, a menos que estejam completamente protegidas
com um revestimento mergulhado em fenólicos cozidos ou alguma
proteção. A construção de serpentinas e alhetas em aço inoxidável são
preferidas em ambientes corrosivos e todas as construções em aço
inoxidável e/ou alhetas de alumínio, são preferidas em ambientes onde
hajam elevados níveis de saneamento.

103

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

3.3.2.4. Controlo de congelamento
O gelo é geralmente maior no lado de entrada de ar da serpentina
portanto, o ciclo de descongelamento necessário é determinado pela
condição da superfície de entrada. Por outro lado, uma relação reduzida da
superfície secundária com a superfície principal produz maiores
acumulações de gelo na face de saída da serpentina. Uma teoria de longa
data é que a acumulação relativa de algum gelo na entrada de ar na
superfície da serpentina melhora um pouco a capacidade de transferência
de calor. No entanto, uma acumulação global de gelo na serpentina
geralmente tem efeitos negativos: (1) impede a transferência de calor por
causa de seu efeito isolante e (2) reduz o escoamento de ar, pois restringe
a área de escoamento de ar livre dentro da serpentina. Ambos os efeitos,
em diferentes graus, resultam de combinações de escoamento de ar, linhas
de tubos de serpentinas, espaçamento de alhetas, densidade de gelo e
condições do ar. Dependendo do método de descongelamento, até 80% da
carga de descongelamento poderá ser transferida para o recinto. A
classificação da capacidade do arrefecedor é em média durante 24 h, por
um fator que estima as horas típicas por dia de duração, incluindo ciclos de
descongelamento. Um maior tempo de descongelamento entre ciclos pode
ser conseguido usando mais linhas de tubos de serpentinas e alhetas com
maior espaçamento. A acumulação de gelo deve ser evitada para reduzir a
frequência e duração dos ciclos de descongelamento.

3.3.2.5. Controlos operacionais
De modo geral, controladores eletromecânicos são responsáveis pelos ciclos
de refrigeração dos componentes destes sistemas de modo a manter a
temperatura de set-point desejada. Controlo modular de válvulas de
pressão sensível, reguladores de pressão do evaporador e controlos de
pressão de cabeça são usados. Um controlo de temperatura pode ser um
termóstato montado no recinto para acionar/desligar o compressor, ou uma
válvula solenoide que controle o fluxo de líquido refrigerante que passa
pela serpentina do evaporador. No entanto, os controlos eletrónicos são
mais utilizados, exceto em instalações de pequena dimensão.
Controladores com microprocessadores montados no compressor recebem e
processam os sinais provenientes de um ou mais sensores de temperatura e
transdutores de pressão. Estes sinais são convertidos para coordenar um
controlo preciso no compressor, na sucção, na descarga, e em válvulas de
controlo de escoamento de líquido de linha. Para grandes armazéns e
supermercados, um sistema com base na gestão de energia por via
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eletrónica (EMS) pode facilmente incorporar sistemas de vários
compressores em praticamente qualquer tipo de processo de controlo.

3.3.3. Distribuição e circulação de ar
A distribuição de ar é uma preocupação importante no projeto e
localização do espaço a ser arrefecido. A direção do ar e o lançamento de
ar devem ser tais que o ar se mova onde há ganhos de calor. Este princípio
implica que o ar varra as paredes do recinto e o teto, bem como os
produtos. Quase todos os arrefecedores são montados no teto e devem ser
colocados (1) para que não lancem ar em quaisquer portas ou aberturas; (2)
longe de portas que não incorporem um hall de entrada ou passem para
outro recinto arrefecido para manter a indução adicional de infiltração
dentro do recinto e (3) longe da corrente de ar de outra unidade para
evitar dificuldades de descongelação.
A velocidade e a humidade relativa do ar passando sobre um produto
exposto afetam a secagem superficial do produto e a perda de massa.
Velocidades de ar de 2,5 m/s sobre o produto são típicas para a maioria dos
aplicativos de congelamento. Velocidades maiores exigem alimentação
adicional do ventilador e, em muitos casos, apenas diminuem ligeiramente
o tempo de arrefecimento. Assim, testes em produtos são necessários para
projetar divisões especiais destinadas à congelação e/ou processamento
automatizados de alimentos. Testes simulados devem produzir informações
como: temperatura ideal do ar, velocidade do ar, perda de massa do
produto e tempo de duração. Com estas informações, arrefecedores
adequados, bem como equipamentos de arrefecimento e controlos podem
ser selecionados.

3.3.4. Classificação de unidades
Não existem padrões industriais para classificar unidades e produtos
arrefecidos. A parte difícil em desenvolver um padrão são as variáveis de
trabalho. O desempenho e capacidade das serpentinas devem ser baseados
em certas condições e dependem de diversos parâmetros: (1) velocidade do
ar, (2) velocidade do refrigerante, (3) configuração do circuito, (4) mistura
suave e sem esforço de refrigerante, (5) diferença de temperatura, (6)
condições de congelamento e (7) acertos de sobreaquecimento. Os itens
mais expressivos são a taxa de escoamento de refrigerante e condição de
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descongelamento em aplicações de baixas temperaturas. As próximas
secções discutem diferenças relativas de desempenho para variações nos
refrigeradores disponíveis.
3.3.4.1. Condição de Congelamento
A acumulação de gelo na serpentina e o seu descongelamento são as
variáveis menos precisas que afetam os arrefecedores. O rendimento
diminui quando o escoamento de ar na serpentina é reduzido, porque a
superfície congelada da serpentina aumenta a pressão estática do ar. No
entanto, se o escoamento de ar por uma serpentina a congelar é constante,
o gelo reduz a capacidade entre 2 a 10% (kondepudi and O´neal, 1990; rite
and Crawford, 1991). A resistência térmica do gelo varia com o tempo e a
temperatura. O descongelamento geralmente acontece quando o
rendimento cai para os 80 a 75%.

3.3.4.2. Descongelamento
O ciclo de descongelamento pode-se realizar de diversas maneiras como
por controlo de microprocessadores (substituíram os relógios mecânicos),
reduzindo a energia usada e o aumento temperatura num recinto durante o
descongelamento, ajudando na manutenção da qualidade do produto.
Pequenos tempos de descongelamento e precisão são agora uma
preocupação de saúde e segurança que dão uma melhor proteção para o
equipamento arrefecedor. Descongelamento incompleto pode danificar o
compressor e a serpentina do evaporador, e ainda originar fugas de
refrigerante irreparáveis que se desenvolvem quando o gelo é deixado
crescer, quebrando os tubos da serpentina. Os seguintes métodos de
descongelamento são utilizados:
O primeiro aplica-se para temperaturas do ar acima de 2 ºC num recinto
onde pode ser utilizada uma serpentina refrigerada para descongelar.
Alguma da humidade na superfície da serpentina evapora, o que é
indesejável para aplicações de baixa densidade. Existem os seguintes
métodos de controlo, comumente usados como (1) um temporizador de
descongelamento, que interrompe o ciclo e que o ar circulante derrete o
gelo na serpentina, (2) um arrefecedor controlado por um termostato de
parede, que descongela no ciclo normal de ligar/desligar, (3) controlo de
pressão por um interruptor de baixa pressão ligado à linha de sucção do
compressor preparado para atuar quando a pressão de sucção corresponda
à temperatura requerida para manusear a carga máxima no recinto.

106

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

O outro método utilizado é para temperaturas do ar abaixo de 2 ºC num
recinto, calor adicional tem de ser introduzido no recinto de maneira a
descongelar a superfície da serpentina e escoar pelo dreno. Infelizmente,
algum do calor do descongelamento continua no recinto até a unidade
começar a operar depois do fim do ciclo de descongelamento. As seguintes
fontes de calor suplementares são usadas, (1) gás de descongelamento, é o
método mais rápido e eficiente se uma fonte de gás quente está disponível,
e que apesar da função de descongelamento, a descarga interna de gás
quente refrigerante limpa a serpentina e o óleo acumulado pelo compressor
escoa pelo tubo do dreno, (2) descongelamento elétrico, que depende da
eficácia dos elementos elétricos de aquecimento, podendo estar em
diversos lugares ao longo da serpentina, sendo simples de operar e manter,
mas dissipa muito calor para o recinto, podendo não ser económico, (3) ar
aquecido, circulando em voltas dentro dos congeladores construídos para
isolar a serpentina do ar frio do recinto, e uma vez isolada, o escoamento
de ar é aquecido por gás quente, reaquecido na unidade para descongelar e
escoar o dreno (vital para recintos abaixo de 1 ºC), (4) descongelamento
por água, é o método mais rápido e bastante eficiente para limpeza da
superfície da serpentina, sendo utilizado em grandes unidades, este
método é pouco desejado devido à temperatura do recinto diminuir além
do congelamento, mas pode ser usado até temperaturas de -40 ºC e (5)
salmoura quente, aquecendo o sistema dentro da serpentina para
descongelar, tendo como fonte de calor vapor, resistências elétricas ou
água condensada.
Controlo do descongelamento, que para a maior parte acaba quando o
ventilador desliga. Tempo inadequado de descongelamento diminui o
rendimento global. A melhor maneira de controlar um ciclo de
descongelamento é através da monotorização da temperatura (termostato)
normalmente uma temperatura de 7 ºC indica a remoção de gelo e, a
unidade, volta automaticamente ao ciclo arrefecedor. A operação do
ventilador está atrasada para que a temperatura de superfície da
serpentina esteja ao nível de operação normal, evitando um desnecessário
aquecimento do recinto depois do descongelamento, e prevenindo ainda
gotas de água e acumulação rápida de pressão de ar ambiente, que pode
danificar a divisão. A descongelação deve ser automatizada por
temporizadores, controlos diferenciais de ar-pressão, ou monotorização da
diferença da temperatura do ar na serpentina. Aquecimento suplementar
para escoar o dreno e linhas de condensado devem ser consideradas.
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3.3.4.3. Capacidade Básica do Arrefecedor
A maior parte das tabelas de classificação do estado de capacidade,
assumem que a montagem de alhetas e o calor de descongelamento estão
incluídos no cálculo da carga. Para alguns fabricantes, a classificação de
serpentinas arrefecedoras pode ser a capacidade sensível, e para outros a
sensível e latente. Outros ainda incluem fatores de redução para certas
condições em vários refrigerantes. Está definido que a capacidade básica
de arrefecer é baseada na diferença de temperatura (DT) entre a entrada
de ar e o refrigerante na serpentina. A temperatura do ar na entrada da
serpentina é considerada a mesma temperatura do ar no recinto, e a
temperatura do refrigerante é assumida como a temperatura equivalente
da pressão saturada na saída da serpentina. A necessária DT a obter numa
capacidade arrefecedora pode ser tão baixa como 4,5 K para armazéns
arrefecidos húmidos e alta como 14 K para armazéns de desmancha e
oficinas. A DT está muito relacionada com a humidade desejada – quanto
menor a DT, menor desumidificação haverá na serpentina. No entanto,
para produtos empacotados, a DT de 14 e 16 K é usual. Para armazéns de
papel é preciso um nível baixo de humidade com DT de 11 e 16 K. Para
aplicações de baixa temperatura como -4 ºC de sucção saturada, a DT é
mantida abaixo de 8 K devido aos sistemas económicos e à frequência de
descongelamento no controlo da humidade. É aconselhável confirmar a
literatura do fabricante para os fatores de classificação.

3.3.5. Instalação e operação
Sempre que possível, as unidades de refrigeração devem ser localizadas
longe dos corredores e portas de entrada de um recinto. Esta prática ajuda
a reduzir a acumulação de gelo na serpentina e alhetas. Instruções de
instalação, arranque e operação do fabricante geralmente dão melhores
informações. Na instalação, os dados de identificação da unidade como
modelo, tipo de refrigerante, dados elétricos, aviso, perigos, emblemas de
certificação, etc., devem ser tidos em conta.

3.3.6. Considerações finais
Este tipo de sistemas por convecção forçada são usados sempre que se
pretenda um arrefecimento mais acelerado eficaz. Para esse efeito podem
usar-se diferentes tipos de arrefecedores de circulação de ar condicionado
de acordo com as exigências.
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3.4. Sistemas industriais de congelação de produtos
alimentares
Instalações frigoríficas são edifícios ou partes de um edifício que alcançam
as condições de armazenamento controlado usando refrigeração. As
condições dentro de uma câmara fechada sob refrigeração deverão ser
mantidas para preservar o produto armazenado. Isso refere-se
particularmente à vida, sazonal de prateleira, e armazenamento a longo
prazo. Para armazenamento a longo prazo, diversos parâmetros devem ser
levados em conta.
Diversas nomas foram criadas no que diz respeito a este tema que devem
ser reconhecidas no projeto e operação de instalações de armazenamento a
frio. Por exemplo nos Estados Unidos, o U.S. Public Health Service Food and
Drug Administration desenvolveu o Código Alimentar (FDA 1997), que
fornece requisitos do modelo de proteção da saúde pública e garante que o
alimento é próprio para consumo. Regulamentos da Segurança Ocupacional
e Administração de Saúde (OSHA), Agência de Proteção Ambiental (EPA),
departamento de Agricultura (USDA), e outros padrões também podem ser
incorporados nas instalações do armazém e nos procedimentos.

3.4.1. Considerações iniciais de construção

3.4.1.1. Localização
O espaço privado refrigerado é geralmente adjacente ou no mesmo edifício
em que o proprietário desenvolve outras operações. O espaço público deve
ser localizado para atender a uma área de produção, um ponto de
armazenamento de trânsito, uma área de grande consumo, ou várias
combinações destes para desenvolver uma ocupação média boa.
Um espaço público deve ter ainda o seguinte: Uma localização conveniente
para os produtores, transportadores e distribuidores, considerando a atual
tendência à descentralização e prevenção de áreas congestionadas; Boa
ferrovia, comutação, instalações e serviços com taxas mínimas de
comutação para todas as linhas de tronco para faixas de fábricas, no caso
de ser necessário um carril para operar um negócio rentável; Fácil acesso a
partir de rotas rodoviárias principais de camiões, bem como de
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camionagem local, evitando a localização em ruas congestionadas; Terreno
com espaço amplo para camiões, movimento do camião, e espaço de
utilidade da fábrica, além de expansão futura; Localização com um custo
de terra razoável e com fontes de água; Provisão para superfície, resíduos e
eliminação de água sanitária; Deve considerar limitações de zoneamento e
proteção contra incêndio; Localização longe de áreas residenciais, onde o
ruído de equipamentos operando fora seria censurável; A aparência externa
que não deve ser censurável para a comunidade; Imposto de mínima e
carga de seguros; Planta de segurança e condições de drenagem superficial
boa.
As fábricas são muitas vezes localizadas longe das áreas congestionadas ou
nos limites da cidade, mesmo fora, onde o custo da distância de transporte
rodoviário aumentou é compensado por melhores possibilidades de
disposição de fábricas, uma rede de estradas, melhor oferta de trabalho,
ou menor preço de outras economias de operação.
3.4.1.2. Configuração e determinação do tamanho
A configuração do edifício e tamanho de uma instalação de armazenamento
a frio são determinados pelos seguintes fatores: Por exemplo consoante o
recebimento e expedição de mercadorias por via-férrea ou camião vai
afetar a sua configuração. Outro fator são as percentagens relativas de
mercadoria que são para a refrigeração e para armazenamento congelado.
Produtos que exigem condições especialmente controladas, tais como
frutas e vegetais frescos, podem justificar ou exigir várias salas individuais.
Frutos do mar, manteiga e nozes também necessitam de tratamento
especial. Deve ser levado em conta qual a percentagem que está prevista
para armazenamento a longo prazo? Produtos que são armazenados a longo
prazo podem geralmente ser empilhadas de forma mais compacta. Outro
fator é se o produto ficará armazenado principalmente em lotes pequenos
ou grandes. Como será o produto armazenado? Produtos densos, como
carne, fruta enlatada, tambores de concentrado, e os casos de enlatados
podem ser empilhados de forma muito eficiente. O sistema de folha de
deslizamento, que não requer paletes, elimina o espaço de resíduos da
palete e pode ser utilizado eficazmente para alguns produtos. Cremalheiras
de empilhamento de paletes tornam possível usar a altura total do
armazenamento e empilham qualquer mercadoria fechada ou em caixa.
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3.4.1.3. Arranjo de Empilhamento
Tipicamente, a altura dos espaços refrigerados é de pelo menos 8,5-10,5 m
ou mais com espaço entre o chão e o aço estrutural para permitir a
operação empilhador. Paletizadores de cremalheira usam uma altura
maior. A altura prática para o empilhamento de paletes sem prateleiras é
de 4,5 e 5,5 m. O espaço livre acima das pilhas de paletes é usado para
unidades de ar, distribuição de ar, iluminação e linhas de aspersão.
Geralmente, 2 a 3 alturas mínimas, são requeridas a partir do topo do
produto até ao fundo da estrutura de suporte para garantir que não haja
interferência prejudicial com o recipiente de drenagem e linhas de
drenagem de unidades aéreas. Maiores alturas, são geralmente necessárias
se equipamento automático ou mecânico for usado. Espaço de sobrecarga é
barato, como o requisito de refrigeração para a altura extra não é
significativo no custo global da fábrica, um mínimo de 6 m de altura é
desejável. A área do chão numa uma instalação onde a mercadoria a ser
armazenada é diversa pode ser calculada numa base de 130 a 160 kg por
metro cúbico bruto, para permitir que cerca de 40% seja para corredores e
espaços acima das pilhas de paletes. Em instalações com finalidades
especiais ou de produção, os produtos podem ser empilhados com menos
corredor e espaço aberto, com um fator de tolerância de cerca de 20%.

3.4.1.4. Desenho de Construção
Grande parte das instalações frigoríficas são estruturas térreas. Pequenas
colunas sobre os centros de largura permitem o armazenamento paletizado
com o mínimo espaço perdido. Este tipo de construção geralmente fornece
um espaço adicional para descargas de camião. As seguintes características
de desenho de andar único devem ser consideradas: (1) distâncias de
tráfego horizontal que, em certa medida compensam o deslocamento
vertical necessário num edifício de vários andares, (2) dificuldade de
utilizar a altura de empilhamento com muitos produtos ou com muito
armazenamento e pequena circulação de mercadorias; (3) necessidade de
tratamento do andar de baixo para dar a possível e exigente proteção
económica contra o chão, e (4) custo do terreno para a construção de alta
capacidade. A instalação de um andar com moderadas ou baixas alturas de
empilhamento tem um alto custo por unidade de área por causa da alta
proporção de custos de construção e acrescentou custo da terra a
capacidade de armazenamento do produto. No entanto, o primeiro custo e
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o custo de funcionamento são geralmente mais baixos do que para uma
instalação de vários andares.

3.4.1.5. Configuração de uma instalação de refrigeração
A Fig.29 mostra o esquema de um congelador térreo -23 ºC que está em
conformidade com as práticas atuais. Itens e funções essenciais são
considerados nesta instalação incluem: Sala de máquinas de refrigeração;
Portas automáticas; Portas de ripa ou cortinas de tiras; Armazenamento a
baixa temperatura mantida a -23 ºC ou inferior; Paletes em sistemas
cremalheira para facilitar a manipulação de pequenos lotes; Rajada de ar
congeladora ou sala de congelação separada afiada para o isolamento de
produtos a serem congelados; Resfriador ou espaço conversível; Espaço
para escritórios de corretagem; Espaço para armazenamento de paletes
vazias e reparação; Espaço para loja e carregamento da bateria; Extintores
de fogo automáticos de acordo com regulamentos da National Fire
Protection Association (NFPA); Área de descanso do camionista/empregado;
Estação de válvulas para aquecimento radiante e condensador evaporativo
local.
Outras áreas que devem estar numa instalação completa operável são: Área
Elétrica; Envio de escritório; Administração de escritório e instalações para
convívio do pessoal.
Um projeto modificado de um andar às vezes é usado para reduzir as
distâncias horizontais de tráfego e custos da terra. Uma alternativa é a de
localizar serviços não-produtivos (incluindo escritórios e sala de máquinas
num nível do segundo andar, geralmente fora da área da plataforma de
trabalho do camião, para permitir o uso integral do piso térreo para o
trabalho de produção e armazenamento. No entanto, a vibração potencial
do segundo andar de um equipamento abaixo deve ser considerada.
Projetos de um andar dá a capacidade máxima por unidade de investimento
com um mínimo de funcionamento global gasto, incluindo amortização,
refrigeração e de trabalho. A mecanização também deve ser considerada.
Em áreas onde a disponibilidade de terra ou o custo é uma preocupação,
uma instalação com alturas maiores de armazenamento refrigerado pode
ser uma opção viável. Projetos que fornecem os custos globais mínimos
restringem instalações de escritórios e áreas de utilidade a um mínimo.
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Fig.29 – Planta típica de uma instalação de refrigeração

3.4.1.6. Átrio de envio e recebimento
Regulamentos de controlo de temperatura para todas as etapas de
manuseio do produto levaram a projetar a estação de camionagem como
uma antecâmara refrigerada para a área de armazenamento refrigerado.
Uma antecâmara é uma necessidade absoluta em climas húmidos e
quentes. Normalmente, a carga e descarga de veículos de transporte é
feita por equipas de trabalho separadas. Um grupo move o produto para
dentro e para fora dos veículos, e outro grupo de armazém move o produto
para dentro e para fora do armazenamento refrigerado. Este procedimento
pode permitir que a mercadoria se acumule no átrio de expedição.
Mantendo a antecâmara de 2 a 7 ºC oferece as seguintes vantagens: Carga
menor de refrigeração na área de armazenamento a baixa temperatura,
onde necessidade de energia por unidade de capacidade de refrigeração é
maior; Menos gelo devido a se infiltrar menos ar húmido e quente
proveniente do ambiente exterior; Os produtos refrigerados mantidos em
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antecâmara mantêm uma temperatura mais favorável, assegurando assim a
qualidade do produto; A embalagem permanece em boas condições porque
o produto fica mais seco. Facilidades pessoais e instalações são mais
confortáveis, porque as diferenças de temperatura são menores; Menor
manutenção em empilhadores e outros equipamentos devido a menor
condensação; As áreas de chão mantêm-se mais secas, especialmente na
frente das áreas de congelamento da porta o que auxilia na limpeza e
melhora a segurança.
3.4.1.7. Utilidade do Espaço
Espaço para um escritório em geral, vestuário e sala de máquinas é
necessário. Um escritório para o diretor de armazém e um escritório de
registros deve estar localizado perto do centro de operações, o escritório
do verificador deve ter vista para a antecâmara e para a disposição do
tráfego. Espaço alugado deve ser isolado de operações do armazém.
A sala de máquinas deve incluir um amplo espaço para equipamentos de
refrigeração e manutenção, ventilação adequada, capacidade de espera
para a ventilação de emergência e segregação adequada de outras áreas.
Saídas separadas são obrigatórias pela maioria dos códigos de construção.
Uma oficina de manutenção e espaço para estacionamento e
carregamentos deve ser localizado ao lado da sala das máquinas.
Equipamentos de manuseio de material eletricamente operado são usados
por segurança para eliminar os perigos inerentes à combustão. Áreas de
carregamento de baterias devem ser projetadas com tetos altos e devem
ser ventiladas, por causa do potencial para vapores de combustível da
carga.
3.4.1.8. Salas de Armazenamento de Atmosfera Controlada
Salas de atmosfera controlada (AC) podem ser necessárias para o
armazenamento de algumas frutas e verduras frescas que respiram,
consumindo (O 2 ) e produzem dióxido de carbono (CO 2 ) no processo. A vida
de armazenamento de tais produtos pode ser muito alongado por um
ambiente devidamente controlado, que inclui controlo de temperatura,
humidade e concentração de gases não condensáveis (O 2 , CO 2 e
nitrogénio). Selar hermeticamente o espaço para fornecer uma tal
atmosfera é um desafio, muitas vezes são necessários selos especiais
estanques ao gás. Embora a informação esteja disponível para algumas
comodidades, a atmosfera desejada normalmente deve ser determinada
experimentalmente para a mercadoria.
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Aplicação comercial de atmosfera controlada de armazenamento tem sido
historicamente limitada a frutas e vegetais frescos que respiram.
Espaços de armazenamento podem ser classificados tanto como (1)
atmosferas geradas pelo produto, em que a câmara é suficientemente bem
selada e o consumo natural de oxigénio e geração de CO 2 pelo produto,
balança a infiltração de O 2 no espaço e de escape de CO 2 do espaço; ou (2)
atmosferas geradas externamente, em que os geradores de azoto,
extratores de CO 2 , ou consumidores de O 2 completam a respiração normal
do fruto para criarem a desejada composição atmosférica. O segundo tipo
de sistema pode lidar com uma sala mal selada, mas o custo de operação
pode ser elevado, mesmo com o sistema externo de gás gerador, uma sala
hermeticamente fechada é desejável.
Sistemas de vedação da sala para impedir a infiltração de ar exterior
incluem (1) aço galvanizado que reveste as paredes e o teto da sala; (2)
madeira compensada com um sistema de vedação impermeável aplicada à
face interior, e (3) pulverização cuidadosa de uretano. A sala é considerada
suficientemente selada se, sob temperatura uniforme e condições
barométricas, 1 h após a sala ser pressurizada a 250 Pa, restam de 25 a 50
Pa. Uma sala com geração de gás externo é considerada satisfatoriamente
selada se perde a pressão, à taxa dupla acima, e o ensaio prescrito para
uma sala com atmosfera de produto gerado é de cerca de uma mudança de
ar da sala vazia num período de 30 dias.
Extremo cuidado em todos os pormenores de construção é necessário para
obter uma vedação que passa estes testes. As portas estão bem fechadas e
têm peitoris que podem ser aparafusados, condutes elétricos e selos
especiais ao redor do tubo e as fixações de gancho devem permitir algum
movimento, mantendo a vedação hermética intacta. Penetrações
estruturais através do selo devem ser evitadas, e a estrutura deve ser
estável. Salas de atmosfera controlada em edifícios multi-pisos, onde a
estrutura desvia sensivelmente sob carga, são extremamente difíceis de
vedar. Vedantes de juntas são normalmente aplicados no lado frio do
isolamento, de modo que eles podem ser facilmente mantidos e pontos de
fuga possam ser detetados. No entanto, este posicionamento faz com que
alguns aprisionamentos de humidade, e os materiais de isolamento devam
ser cuidadosamente selecionados de modo a que esta humidade provoque
danos mínimos. Em algumas instalações, o ar frio com um ponto de orvalho
inferior à temperatura da superfície interior é circulado através do espaço
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entre a vedação do gás e do isolamento para proporcionar a secagem desta
área.
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3.4.1.9. Armazéns Automáticos
Armazéns automáticos geralmente contêm arranjos altos de prateleiras
fixas com empilhadores sob controlo totalmente automático,
semiautomático ou manual. Os sistemas de controlo podem ter base num
sistema de computador para manter um inventário completo de produtos e
sua localização.
A automação tem imensas vantagens: O inventário primeiro a entrar –
primeira a sair pode ser mantido; a estrutura do recinto é alta, exigindo um
mínimo de espaço e fornecendo custo favorável por metro cúbico; os danos
de produto e furtos são minimizados e os custos de manipulação direta de
materiais são minimizados.
No entanto oferece também algumas desvantagens: O custo inicial do
sistema de estantes e construção são muito elevados quando comparados
aos modelos convencionais; O acesso pode ser mais lento, dependendo do
fluxo de produtos e locais; Os equipamentos de refrigeração podem ser de
difícil acesso para manutenção, a não ser que estejam instalados na
cobertura e a distribuição de ar deve ser cuidadosamente avaliada.

3.4.1.10. Salas Refrigeradas
Salas refrigeradas podem ser apropriadas para armazenamento a longo
prazo a outras temperaturas que não a geral da instalação, para
armazenamento em caixa, para armazenamento em atmosfera controlada,
ou para produtos que se deterioram com o movimento de ar. Paredes
mecanicamente resfriadas, pisos e tetos podem ser opções económicas para
controlar a temperatura. Tubos encaixados ou espaços de ar através do
qual o ar refrigerado é recirculado pode fornecer arrefecimento; com este
método, o calor é absorvido para dentro das paredes e impedido de entrar
no espaço refrigerado.
Diversos fatores devem ser considerados no projeto inicial da sala:
Arrefecimento inicial do produto, que pode impor cargas de pico a curto
prazo; Cargas de serviço ao armazenar e retirar o produto; Odor de
contaminação de produtos que se deterioram ao longo de períodos longos;
Calor libertado pela respiração do produto.
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Refrigeração suplementar ou unidades de ar condicionado na sala
refrigerada que operam apenas como exigido geralmente podem aliviar
esses problemas.
3.4.1.11. Métodos de Construção
O armazenamento em frio, mais do que a maioria da construção, requer
uma conceção correta, materiais de alta qualidade, bom acabamento e
supervisão.
O projeto deve assegurar que a instalação correta possa ser realizada sob
emprego de várias condições adversas. Os materiais devem ser compatíveis
uns com os outros. A instalação deve ser feita por trabalhadores
cuidadosos, dirigidos por um diretor experiente e bem treinado. A estreita
cooperação entre a cobertura, em geral, isolamento, e outros contratantes
aumenta a probabilidade de uma instalação bem-sucedida.
Métodos de construção do recinto podem ser classificados como (1) painel
estrutural isolado, (2) isolamento aplicado mecanicamente, ou (3) sistemas
de adesivo ou spray de espuma aplicada. Estas técnicas de construção
selam o isolamento dentro de um envelope de humidade hermético que não
deve ser violado pelos principais componentes estruturais.
Três métodos são usados para alcançar um ininterrupto envelope de vapor
retardador / isolamento.
O primeiro e mais simples é o encapsulamento total do sistema estrutural,
por um sistema retardador de vapor exterior, com isolamento sob o chão,
do lado de fora das paredes, e sobre a plataforma do telhado (
). Este método oferece o menor número de penetrações através do
retardador de vapor, bem como um custo mais baixo.
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Fig.30 - Sistema de isolamento do vapor exterior

O segundo método é um sistema totalmente interior em que o envelope
retardador de vapor é colocado dentro do quarto, e o isolamento é
adicionado às paredes, chão e teto suspenso (Fig.31). Tal como acontece
com um sistema exterior, a barreira contra a humidade é melhor aplicada
para o exterior dos compartimentos. Esta técnica é utilizada onde as
paredes e tetos devem ser lavados, onde uma estrutura existente é
convertida ao espaço refrigerado, ou para salas mais pequenas que estão
localizadas dentro de frigoríficos grandes ou instalações sem refrigeração
ou fazem parte de uma instalação de processamento de alimentos. Salas de
propósito especifico, requerem análise separada para determinar a
localização da barreira adequada à humidade.

Fig.31 – Retardador de vapor interior

O terceiro método, interior/exterior de construção (Fig.32), envolve uma
parede exterior de cortina de alvenaria ou material similar ligado a um
sistema interior estrutural. Este método é uma alternativa viável, embora
permita mais interrupções no retardador de vapor do que o sistema
exterior.
O sistema total exterior de vapor retardador (Fig.30) é melhor porque tem
o menor número de penetrações e com o menor custo. Áreas de
temperatura variando amplamente devem ser divididas em invólucros
separados para retardar o fluxo de calor e humidade entre eles (Fig.33).
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Fig.32 – Retardador de vapor/Sistema de isolamento (Interior/exterior)

Fig.33 – Sistema retardador de vapor exterior separado para cada área com diferenças de
temperatura significantes

O segundo método é um sistema totalmente
retardador de vapor é colocado dentro da
adicionado às paredes, chão e teto suspenso
com um sistema exterior, a barreira contra a
para o exterior dos compartimentos.

interior em que o envelope
câmara, e o isolamento é
(Fig.31). Tal como acontece
humidade é melhor aplicada

3.4.1.12. Tratamento do Ar/Vapor nas Junções
Ar e vapor de fuga na parede / teto e junções é talvez o problema de
construção mais predominante em instalações frigoríficas.
Quando um quarto frio do interior/exterior do modelo (ver Fig.32) é
baixado até à temperatura de funcionamento, os elementos estruturais
(pavimento telhado e isolamento) contraem e podem puxar o telhado para
longe da parede. A pressão negativa no espaço da junção parede/telhado
pode causar ar quente e húmido a vazar para a sala e formar geada e gelo.
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Portanto, a conceção adequada e construção da vedação de ar / vapor é
crítica.
Um sistema ar/vapor de folha intermitente (uma transição do retardador
de vapor do telhado para a parede exterior do retardador de vapor) é o
melhor para impedir fugas. Um bom espigão de suporte folha de canto deve
ser flexível, resistente, impermeável, e estanque de vapor. O uso adequado
de isolamento flexível em sobreposições, adesivos de mastic, e um bom
mastic impermeabilizante devem garantir um desempenho livre de
vazamento.
3.4.1.13. Preparação da superfície
Quando é usada cola, a superfície na qual o material de isolamento é para
ser colocado deve ser suave e sem pó. Todas as rachaduras ou juntas de
construção devem ser preparadas para evitar projeção através da cobertura
de isolamento pulverizado. Nenhuma preparação especial da superfície é
necessária para painéis isolantes utilizados como um revestimento de
construção, assumindo que as superfícies são sólidas e razoavelmente
suaves.
3.4.1.14. Drenos de Pavimento
Drenos de pavimento devem ser evitados, se possível, particularmente em
congeladores (salas congeladoras). Caso sejam necessários, eles devem ter
dimensões curtas, agachamento e ser colocados no alto o suficiente para
permitir que drenagem e tubulação seja instalada acima do involucro de
isolamento.
3.4.1.15. Fiação elétrica
A fiação deve ser levada para uma sala refrigerada através do menor
número de localizações possível (de preferência uma), perfurando a parede
retardadora de vapor e isolamento apenas uma vez. Cabo revestido de
plástico é recomendado para este serviço, onde os códigos permitam. Se os
códigos exigem uma conduta, o encaixe passa sobre o lado quente do teste
e deve ser à prova de explosão e selada para prevenir a entrada de vapor
de água da conduta de frio.
3.4.1.16. Portas Frigoríficas
As portas devem ser fortes, mas leves o suficiente para facilitar a abertura
e o fechamento. Equipamento deve ser de boa qualidade, de modo que ele
possa ser definido para comprimir a junta uniformemente contra o
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invólucro. Todas as portas para salas de operação abaixo de zero devem
estar equipadas com aquecedores. Portas ajustadas não são recomendadas
para salas de operação abaixo de zero, a menos que sejam fornecidas com
aquecedores, e não devem ser utilizadas a temperaturas abaixo de -18 ° C,
com ou sem aquecimento.

3.4.2. Sistemas de refrigeração

3.4.2.1. Tipos de Sistemas de Refrigeração
Os sistemas de refrigeração podem ser genericamente classificados como
unitários ou aplicados. Neste contexto, os sistemas unitários são projetados
pelos fabricantes, montados em fábricas, e instalados num espaço
refrigerado como unidades pré-embaladas. O equipamento de rejeição de
calor e de compressão pode existir no interior do alojamento com
serpentinas de arrefecimento por ar ou separado da secção de
arrefecimento. Tais unidades normalmente usam refrigerantes de
hidroclorofluorcarbonetos (HCFC) e hidrofluorocarbonetos (HFC).
Unidades aplicadas denotam campo de engenharia e sistemas elevados
formam a grande maioria das instalações de sistemas frigoríficos de grande
porte (abaixo de zero). Instalações em geral, têm uma sala de máquinas
central ou série de salas de máquinas convenientes aos serviços de
distribuição elétrica, entrada de serviço externo, etc., localizadas o mais
próximo possível do espaço refrigerado para reduzir as perdas de tubulação
(queda de pressão), custos de tubulação, a carga de refrigerante, e perdas
térmicas. Essencialmente feito à ordem, os sistemas aplicados são
geralmente projetados e construídos a partir de componentes padronizados
obtidos a partir de um ou mais fornecedores. Os principais componentes
incluem compressores, motores, unidades ventilador-serpentina, os
recetores, sistemas de circulação de bombas, controlos, condensadores de
refrigerante (evaporativo e concha e tubo), e outros vasos de pressão.
O sistema de refrigeração para uma unidade de refrigeração deve ser
selecionado nas fases iniciais de planeamento. Se a instalação tem um
único propósito, a baixa temperatura do edifício de armazenamento, a
maioria dos tipos de sistemas podem ser utilizados. No entanto, se
mercadorias a serem armazenados requerem temperaturas e humidades
diferentes, um sistema selecionado deve ser o que pode satisfazer as
exigências que utilizam compartimentos isolados em diferentes condições.
122

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

Usando equipamento embalado unitário construído de fábrica pode ter
mérito para as menores estruturas e para uma instalação de mutissala que
requer uma variedade de condições de armazenamento. Por outro lado, a
sala de compressor central tem sido o padrão aceite para instalações
maiores, especialmente onde a conservação de energia é importante.
Várias unidades centralmente localizadas, de uma única zona de
condensação têm sido utilizadas com sucesso no Japão e em outros
mercados onde arranha-céus de estruturas frigoríficas são utilizados ou
onde códigos locais acionam o sistema de seleção.
Refrigeração direta, um sistema de recirculação inundada ou bombeada
servindo unidades ventilador-serpentina, é uma escolha confiável para uma
sala de compressores centrais. Compressores de refrigeração, controladores
lógicos programáveis e controlos de microprocessador complementam o
mecanismo central de equipamentos da sala de refrigeração.

3.4.2.2. Escolha do refrigerante
A escolha do refrigerante é uma decisão muito importante na conceção de
instalações frigoríficas. Tipicamente, a amónia tem sido utilizada,
particularmente nas indústrias de alimentos e bebidas, mas o R-22 tem sido
e continua a ser utilizado. Algumas instalações de baixa temperatura agora
também usam R-507A ou R-404A, que são as substituições de escolha para o
R-502 e R-22. Fatores a considerar na escolha de refrigerantes, incluem: O
custo; a segurança (por exemplo, os requisitos de código em relação ao uso
de refrigerante em certos tipos de espaços ocupados); requisitos de carga
de sistema refrigerante (por exemplo, as taxas acima de 4536 kg NH3
podem exigir do governo um mandato de gestão de segurança de processo,
PSM e plano de gestão de riscos, PGR); os códigos estaduais e locais, que
podem exigir operadores, a tempo completo ou parcial, com um nível de
especialização e efeitos sobre o aquecimento global e a destruição do
ozono (amónia não tem esse efeito).

3.4.2.3. Determinação da carga
A carga para instalações frigoríficas de igual capacidade varia amplamente.
Muitos fatores, incluindo o projeto de construção, as temperaturas
interiores e exteriores e, especialmente, o tipo e o fluxo de mercadorias
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esperadas e a capacidade de congelamento diário, contribuem para a
carga. Portanto, existem regras de design simples a aplicar. Experiência de
edifícios comparáveis e operações é valiosa, mas qualquer operação
projetada deve ser analisada. Compressor e sala de equipamentos de
refrigeração devem ser projetados para o máximo de necessidades diárias,
que serão bem acima de qualquer média mensal.
Fatores de carga a serem considerados incluem:
• Transmissão de calor através das caixas isoladas;
• Calor de bombas e ventiladores de circulação de refrigerante ou de ar,
equipamentos de energia, o pessoal de trabalho no espaço refrigerado,
produto de movimentação de equipamentos e as luzes;
• Calor removido a partir de mercadorias na redução das suas temperaturas
de entrada para temperaturas de armazenamento;
• Calor removido em bens de congelamento recebidos descongelados;
• Calor produzido por mercadorias em depósito;
•Outras cargas, tais como o condicionamento de escritório com ar,
arrefecimento rápido do carro, ou operações especiais no interior do
edifício;
• Docas de expedição refrigeradas;
• Rajada de ar do congelamento ou processo de congelação;
A alta humidade, temperaturas quentes, ou manuseio manual do produto
podem afetar drasticamente o design, em especial o da refrigeração do
sistema.
Uma adição do efeito médio proporcional dos fatores de carga é mostrada
na Tabela 1 como uma percentagem do total de carga para uma instalação
no sul dos Estados Unidos. Tanto o tamanho e o efeito dos fatores de carga
são influenciados pela conceção da instalação, o uso e a localização.
Fugas de calor ou de carga de transmissão podem ser calculados utilizando
o conhecido coeficiente global de transferência de calor de várias porções
do revestimento isolante, a área de cada porção, e a diferença de
temperatura entre a temperatura mais baixa da sala e temperatura média
mais elevada do ar para três a cinco dias consecutivos no local de
construção. Para pisos de armazenamento de congelados no solo, a
temperatura média anual do solo deve ser usada.
A carga de infiltração de calor varia muito com o tamanho da sala, número
de vagas para as áreas quentes e proteção em aberturas, o tráfego através
das aberturas, as temperaturas quentes e frias e humidades. O cálculo deve
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ser baseado na experiência, lembrando que a maior parte da carga
geralmente ocorre durante as operações diurnas.
O calor a partir da mercadoria recebida para o armazenamento pode ser
aproximado a partir da quantidade esperada diária e da fonte. Geralmente,
5 a 10 K de redução de temperatura pode ser esperado, mas para alguns
itens recém-processados e para frutos e vegetais diretos de colheita, 35 K
ou mais redução de temperatura pode ser necessária. Para armazenamento
a frio público em geral, a carga pode variar de 0,5 a 1 W de capacidade de
arrefecimento por metro cúbico para permitir artigos recebidos
diretamente de colheita numa área de produção.
A carga de congelamento varia de zero para a instalação de distribuição
puro, onde o produto é recebido já congelado, para a maioria do total para
um armazém perto de uma área de produção. A carga de congelação
depende da mercadoria, a temperatura à qual ele é recebido, e método de
congelação. Mais refrigeração é necessária para a corrente de ar de
congelamento para congelar ainda sem circulação de ar forçado.
O calor é produzido por muitas mercadorias num armazém de refrigeração,
principalmente frutas e legumes. O calor de respiração é um fator
considerável, mesmo a 0 °C, e é uma carga contínua ao longo do período
de armazenamento. Cargas de refrigeração devem ser calculadas para
ocupação máxima esperada de tais produtos.
Manuseamento manual de produtos pode adicionar carga de 30 a 50% mais
de uma instalação em áreas tropicais devido à interrupção constante de
barreiras fria em portas e plataformas de carga.

Tabela 8 – Fatores de carga típicos de projeto de refrigeração para uma câmara frigorífica
(piso único) de 10 000 m2

Armazenagem
a longo prazo
Capacidade de
refrigeração
kW
%

Armazenagem
a curto prazo
Capacidade de
refrigeração
kW
%

Operação de
distrubição
Capacidade de
refrigeração
kW
%

Percas por transmissão

343

49

343

43

343

36

Percas por infiltração

35

5

70

9

140

15

Fatores de carga de
refrigeração
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Cargas
de
internas
Arrefecimento
recebidos
Outros fatores
Capacidade
projetada

operação
de

bens

total

175

25

196

24

217

22

24

3

53

6

105

11

123

18

143

18

158

16

700

100

805

100

963

100

3.4.2.4. Seleção da unidade de frio
Unidades Ventilador-Serpentina podem ter expansão direta, inundadas, ou
recirculação de líquidos em evaporadores com superfícies primária ou
serpentina alhetada ou um spray salmoura de refrigeração. A temperatura
de armazenamento, o método de embalagem, o tipo de produto, etc.,
devem ser considerados ao selecionar uma unidade. Áreas de superfície da
tubagem, a diferença de temperatura entre a tubagem de refrigerante e o
ar de retorno, e volumétrica do fluxo de ar dependem da aplicação.
Sistemas de salmoura de pulverização fazem circular uma mistura química
e água sobre a tubagem por pulverização sobre a tubagem a montante no
lado do ar da tubagem, para impedir a formação de gelo sobre a
serpentina. Filtração e outro equipamento de condicionamento de salmoura
estão localizados fora de zonas de temperatura controlada. A salmoura
pulverizada não é uma solução salina de água salgada, mas sim uma solução
de glicol à base de água. Fabricantes afirmam que estas unidades podem
reduzir os níveis microbianos para ajudar a proteger contra a contaminação
do produto. As unidades funcionam bem, se houver manutenção, mas pode
ser mais caro para comprar e operar e exigem um espaço adicional (para o
equipamento de regeneração). Eles não acrescentam calor de degelo para a
sala e muitas vezes pode ser colocada acima de portas para remover a
humidade nas instalações problemáticas para manter infiltração para níveis
toleráveis. A incapacidade de manter as unidades pode levar à
contaminação de odor, poeira e poluentes biológicos.
Os ventiladores são normalmente do tipo hélice axial, mas podem ser
centrífugos se uma perda elevada de descarga estática for esperada. Em
instalações de refrigeração, unidades ventilador-serpentina são geralmente
“draw-through” (isto é, o ar ambiente é aspirado e descarregado através do
ventilador). Unidades “blow-through” são utilizadas em aplicações
especiais, tais como depósitos de frutas, onde as temperaturas de
refrigeração e de ar devem estar perto. O calor do motor é absorvido
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imediatamente pela serpentina sobre uma unidade de “blow-through” e
não entra na sala. Calor do motor deve ser adicionado à carga sala com
ambas as unidades “draw-through” e “blow-trough”. A Fig.34 ilustra
unidades, ventilador- serpentina, vulgarmente utilizadas na construção de
instalações de refrigeração.

Fig.34 - Unidades, ventilador-sepentina, vulgarmente utilizadas na construção de
instalações de refrigeração.

Ao selecionar unidades ventilador-serpentina, considere o layout, ou
distância que o ar deve viajar para esfriar a mais distante área. A falta de
considerar adequadamente a localização da unidade pode resultar em áreas
de ar estagnado e pontos quentes no espaço refrigerado (Crawford et al.
1992). Consulte as recomendações dos fabricantes em todos os casos. Não
confie em palpites ou regras de ouro para selecionar as unidades com a
ventilação adequada. Unidades variam amplamente na conceção do
ventilador, no tipo de o difusor, e na serpentina de queda de pressão de ar.
3.4.2.5. Descongelação
Todos os ventiladores-serpentina operam normalmente abaixo de condições
do ponto de orvalho da sala. Ventiladores-serpentina operam
frequentemente abaixo de 3,3 °C ocorrendo algum degelo.
Os métodos comuns de degelo nas salas de 2,2 °C e acima incluem:
• Degelo por ar;
• Degelo por gás;
127

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

• Degelo elétrico;
• Degelo por água;
Salas mais frias do que 2,2 °C normalmente usam;
• Degelo por gás;
• Degelo elétrico
Unidades localizadas acima das entradas para um espaço refrigerado
tendem a tirar o ar quente e húmido dos espaços adjacentes e geadas da
serpentina rapidamente. Se isto ocorrer, a descongelação mais frequente é
necessária para manter a eficiência da serpentina de arrefecimento.
Cleland e O'Hagan (2003) desenvolveram critérios para estimar quando isso
irá ocorrer, proporcionando uma forma de evitar este problema através de
redesenho da serpentina e/ou da instalação (por exemplo, de modo a que a
carga tenha uma proporção mais elevada de calor sensível).
Um sistema adequadamente projetado e instalado pode ser
automaticamente descongelado com sucesso com gás quente,
desumidificador dessecante, água, calor elétrico, ou salmoura
continuamente pulverizadas. O sistema de pulverização salmoura tem a
vantagem de produzir a capacidade de refrigeração completa em todos os
momentos.
Boa localização das válvulas garante a manutenção conveniente de válvulas
de bloqueio de controlo e serviço. O proprietário tem algumas opções na
maioria das fábricas. Se as unidades de cobertura são usadas, todas as
válvulas são geralmente localizados fora do apartamento e são acessíveis a
partir do telhado. Unidades de ventiladores-serpentina montadas no espaço
refrigerado geralmente são penduradas no teto e devem ser acedidas via
“levantamento de gaiola”, por pessoal num empilhador ou outro veículo de
serviço. Recomenda-se que as estações de válvulas estejam localizadas fora
da área de armazenamento congelador se possível, para assegurar que
fugas de refrigerante não entrem em áreas de armazenamento e também
para facilitar a manutenção.
Para temperaturas refrigeradas abaixo de -32 °C, o sistema de duas fases
de compressão é geralmente utilizado. Compressores compostos possuindo
a capacidade de controlo em cada fase podem ser usados. Para
compressores de cargas variáveis, separadas de fase alta e fase baixa (ou
booster), cada um com capacidade de controlo ou de diferentes
capacidades, podem proporcionar um melhor funcionamento. Dependendo
do grau de capacidade de redundância desejada, dois ou mais compressores
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podem ser selecionados em cada nível de temperatura de sucção. Isto
também permite desligar um ou mais compressores durante meses frios,
quando a carga é reduzida. Redundância pode também ser fornecida em
muitos sistemas por ligação cruzada da tubagem de tal modo que um
compressor não operacional de alta fase possa também executar
temporariamente como um de baixa fase no caso de um compressor fase
única desligar. Outras combinações de ligação cruzada são possíveis. Se
estão incluídos túneis de congelação, as ligações de tubos devem ser
dispostas de modo que a capacidade de reforço seja suficiente para que o
túnel de congelação possa ser fornecido pelo compressor de baixa fase de
pressão de sucção, enquanto o outro é de reforço, à pressão de admissão
mais elevada para a carga da sala congeladora. Entre fases de pressão e
temperatura são geralmente selecionados para fornecer refrigeração para a
carga da doca e para arrefecimento dos quartos acima de 0 °C.
Num sistema de duas fases, o refrigerante líquido deve ser pré-arrefecido à
pressão de sucção de alta fase (interestágios) para reduzir a carga de baixa
fase. Um purgador automático para remover o ar e outros gases não
condensáveis é essencial. Quase todos os compressores utilizados na
indústria de refrigeração para os desenhos de instalação utilizam óleo para
lubrificação. Todos estes compressores perdem uma certa quantidade de
óleo a partir da unidade de compressão até ao condensador. Instalações de
halocarbonetos e amoníaco devem ambas dispor de meios de recuperação
de óleo a partir de todos os vasos do lado de baixo e trocadores de calor,
onde o óleo tende a acumular-se.
Isto inclui recetores de baixa pressão, acumuladores de sucção, tambores
de bombagem, evaporadores casco e tubo, tanques contra surtos em
sistemas de recirculação de gravidade, intercoolers, subcoolers e
economizadores. O compressor deve ter um separador de boa descarga de
óleo. Os meios de recuperação de óleo são diferentes para halocarbonetos
e amoníaco. O óleo é geralmente recuperado manualmente a partir de
sistemas de amónia e, em seguida, descartado, enquanto o óleo pode ser
recuperado manualmente ou automaticamente a partir de sistemas de
halocarbonetos e é normalmente reutilizado no sistema.
Para distribuir o ar sem canalização, instalações de várias unidades
ventilador-serpentina têm sido usadas. Para edifícios térreos, tratamento
de ar em unidades instaladas nas coberturas com arranjos de distribuição
canalizada ou não canalizada de ar, têm sido usados para fazer pleno uso
do espaço na área de armazenamento aéreo (Fig.35). Quer sejam pré129
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fabricados ou construídos no local, sistemas de refrigeração ou de unidades
de refrigeração ligados a uma unidade central podem ser incorporadas na
conceção da cobertura.

Fig.35 – Unidades de refrigeração para piso único

Unidades unitárias de refrigeração estão localizadas numa cobertura, com a
distribuição de canalização projetada através do andar da cobertura e sob
o teto isolado abaixo. O ar de retorno passa através da grelha do andar da
cobertura. Este sistema evita a interferência da unidade ventiladorserpentina pendurado abaixo do teto da câmara frigorífica e facilita o
acesso à manutenção.
A tubulação de drenagem de condensado passa através das paredes
cobertura isoladas e no telhado de armazenamento principal. A
alimentação de refrigerante e cabos elétricos pode ser executada em cima
do telhado em suportes adequados para a sala central de compressão ou
para unidades de refrigeração no telhado adjacente. Termostatos e
equipamentos elétricos podem ser alojados na cobertura.
Uma porta de acesso de pessoal para a cobertura é necessária para o
serviço de equipamento conveniente. As paredes interiores isoladas da
cobertura e teto têm de ser estanques ao vapor para manter a condensação
da deterioração do isolamento e para manter a integridade do edifício
retardador de vapor. Algumas vantagens primárias de coberturas são:
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• As unidades de refrigeração, passarelas e tubulação não interferem com o
espaço de armazenamento do produto e não estão sujeitos a danos físicos
de operações de empilhamento e de camião;
• Os custos de manutenção e de serviço são minimizados;
• As válvulas de tubulação principal, dispositivos de controlo e bloqueio
estão localizados fora do espaço refrigerado;
• Se as válvulas de controlo e bloqueio estão localizados fora da cobertura,
qualquer vazamento de refrigerante irá ocorrer fora do espaço refrigerado;

3.4.2.6. Congeladores
Congeladores nas instalações de refrigeração são geralmente utilizados
para congelar produtos ou para relaxar a produção de alguma temperatura
mais elevada para a temperatura de armazenamento. Deixar de arrefecer o
produto de entrada transfere a carga de arrefecimento do produto à
instalação, aumentando consideravelmente os custos de operação das
instalações. Por vezes o produto não é arrefecido com rapidez suficiente
para impedir o crescimento bacteriano, o que provoca a deterioração do
produto. Além disso, outros produtos armazenados, já congelados podem
ser afetados pelo aquecimento localizado. Por esta razão, muitas
instalações frigoríficas têm um congelador de rajada de ar. Congelamento
por rajada de ar garante que os produtos são devidamente congelados no
tempo mínimo antes de serem colocados em armazém e que sua qualidade
seja mantida. Modernos sistemas de controlo permitem a amostragem de
temperaturas de núcleo interno de produtos. O custo do serviço congelador
de rajada de ar pode ser adequadamente apropriado aos seus utilizadores,
permitindo maior eficiência e menor custo para outros clientes.
Embora existam muitos tipos de congeladores, incluindo cinto, bandeja,
placa de contacto, em espiral, e outros tipos de pacotes, o arranjo mais
vulgarmente utilizado em instalações de refrigeração é projetado para
aceitar paletes de produtos de um empilhador. A área de congelamento é
grande e livre de obstáculos, e têm grandes portas.
A Fig.36 ilustra um congelador rajada de ar típico utilizado numa instalação
de refrigeração. As temperaturas do ar são, normalmente cerca de -35 °C,
mas pode ser maior ou menor, dependendo do produto a ser congelado.
Uma vez que a sala é enchida para conceber capacidade, é selada e o
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sistema é iniciado. O tempo do processo de refrigeração pode ser
controlado por um relógio de tempo, por interrupção manual, ou através da
medição da temperatura interna do produto e parar o processo uma vez
que o controlo de temperatura é atingido. O último método dá um ótimo
desempenho. Uma vez que o produto é congelado, as paletes são
transferidas para grandes áreas de armazenamento refrigerado.

Fig.36 - Congelador rajada de ar típico.

Devido à rajada de ar o congelador opera, normalmente, de modo
intermitentemente, e por isso os proprietários devem operá-lo durante os
momentos em que o custo da energia é mais baixo. Infelizmente, os
produtos alimentares devem ser congelados tão rapidamente quanto
possível, e os produtos são normalmente entregues durante os tempos de
pico de eletricidade. Fontes alternativas de energia, como motores a gás
natural ou unidades a diesel, devem ser consideradas. Embora estes
normalmente tenham um custo inicial e de manutenção mais elevado, não
estarão sujeitos a tarifas de energia e podem oferecer alguma vantagem
económica.
Técnicas de degelo para túneis de congelação são semelhantes aos métodos
normais de degelo para instalações de refrigeração unidades ventiladorserpentina. Serpentinas podem muitas vezes ser descongeladas após o ciclo
de arrefecimento de produtos estar completo ou enquanto o congelador
está a ser esvaziado para a carga seguinte.
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Serpentinas de tambor inundadas e sistemas de recirculação de
refrigerante, têm sido utilizados com sucesso. Serpentinas de expansão
direta podem ser usadas, mas o projetista deve ter cuidado com sistemas
de válvulas de expansão para abordar os circuitos da serpentina, sobre
alimentação de líquido refrigerante, o retorno do óleo, descongelação,
desligar a gestão de inventário líquido, e assim por diante. Dispositivos de
remoção de óleo convencionais devem ser fornecidos na serpentina
inundada e sistemas de bombagem, porque o congelador de rajada de ar é
normalmente o sistema de temperatura mais baixa na instalação e pode
acumular-se o óleo ao longo do tempo.
Materiais de construção para os sistemas operacionais abaixo dos -29 °C
estão sujeito à norma ASME B31.5.40. Aquecimento de piso pode ser
conveniente se os produtos estão húmidos ou molhados durante o
carregamento.
Tem-se acesso à maioria dos congeladores de rajada de ar a partir de um
espaço refrigerado, para que os produtos possam ser movidos diretamente
do congelador para prateleiras de armazenamento.
Além disso, túneis de congelação podem ser usados para o armazenamento
quando não estão a operar.

3.4.2.7. Controlo
O termo controlo, refere-se a qualquer mecanismo ou dispositivo utilizado
para iniciar, parar, ajustar, proteger ou monitorar o funcionamento de uma
peça em movimento ou funcional do equipamento. Controlos para qualquer
sistema podem ser tão simples como dispositivos eletromecânicos, tais
como pressostatos e relés temporizadores ou tão complexo como um
completo sistema de controlo digital com sensores analógicos e uma rede
de comunicação de alta velocidade conectada a uma estação de
computador de supervisão. Como o controlo é necessário em qualquer
indústria, existe uma grande variedade de escolha. Nos últimos anos, a
indústria de refrigeração industrial afastou-se da utilização de dispositivos
eletromecânicos e segue no sentido da utilização de microprocessadores
especializados, controladores lógicos programáveis e computadores para
controlo do sistema.
Dispositivos eletromecânicos para controlo continuaram a ser usados em
algumas funções de controlo (por exemplo, o uso de relés para o
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isolamento de corrente elétrica alta e boia para desligar no nível alto de
refrigerante). Controlo a partir de microprocessadores e de sensores
eletrónicos em geral, oferecem as seguintes vantagens sobre o controlo
eletromecânico:
• As leituras e o controlo são mais precisos;
• Fácil operação;
• Maior flexibilidade através de ajustar pontos de referência capazes e
parâmetros operacionais;
• Mais informações sobre as condições operacionais, alarmes, falhas e
solução de problemas;
• Capacidade de interface com estações de operação remota.
Há quatro áreas principais de controlo em todas as instalações de
refrigeração de sistemas com uma sala central de compressores:
• Compressor de controlo de empacotamento - Requisitos mínimos:
arranque ordenado, desligamento ordenado, controlo de capacidade para
manter a pressão de sucção, monitoramento de alarme e desligamento de
segurança;
• Controlo do Condensador - Requisitos mínimos: ventilador e bomba de
água iniciar e parar para manter uma pressão de descarga razoavelmente
constante ou flutuante de refrigerante;
• Controlo do evaporador - Requisitos mínimos: controlo da unidade de
ventiladores de ar e do líquido refrigerante de alimentação para manter a
temperatura ambiente da sala e do ar da unidade e estações de válvulas de
refrigerante para fornecer degelo automático de serpentinas;
• Gestão do fluxo de refrigerante - Requisitos mínimos: manutenção dos
níveis desejados de refrigerante nos vasos, controlo de válvulas e bombas
para transferir refrigerante conforme necessário entre vasos e unidades de
ar no sistema, e paragens adequadas em caso de alimentação excessiva ou
subalimentação de refrigerante.
Outras áreas de controlo, tais como deteção de vazamento de fluido
refrigerante e alarme, o sequenciamento de vários compressores para
eficiência energética e controlo do sistema de aquecimento por piso
radiante, podem ser importantes.
Devido à grande variedade e rápida mudança das capacidades de
componentes de controlo e sistemas disponíveis, é impossível definir ou
134

Sistemas e equipamentos de instalações de refrigeração/congelação

recomendar uma lista de componentes absoluta. No entanto, é possível
fornecer orientações para a conceção e disposição do sistema de controlo
geral, independentemente dos componentes utilizados, ou das funções a
serem controladas. Este design ou disposição geral pode ser chamado de
arquitetura do sistema de controlo.
Todos os sistemas de controlo consistem em quatro blocos principais:
• Controlador(s): microprocessador com software de controlo;
• As entradas/saídas (I/O): Meios de conexão de dispositivos ou medidas
para o controlador;
• Interface do Operador(s): meio de transmitir informação entre o
controlador e o operador;
• Os meios comunicantes: Meios de transferência de informações entre os
controladores, I/Os, e interfaces com o operador.
A arquitetura do sistema de controlo define a quantidade, a localização e a
função destes componentes básicos. A arquitetura determina a
confiabilidade, capacidade de expansão, oportunidades de interface de
operação, custos de componentes, e os custos de instalação de um sistema
de controlo. Portanto, a arquitetura deve ser desenhada antes de quaisquer
fabricantes de controlos de componentes ou fornecedores serem
escolhidos.
A seguir estão os passos básicos na conceção de um sistema de controlo
para refrigeração de instalações:
Passo 1: Definir as tarefas de controlo. Este passo deve fornecer uma
listagem completa e detalhada das entradas e saídas, I/O, incluindo a
quantidade e tipo. Com esta lista e um pouco de experiência e
conhecimento de equipamento disponível, o tipo, a quantidade, e poder de
processamento, dos controladores necessários podem ser determinados.
Passo 2: Determinar a localização física de dispositivos controlados e
medidas a serem tomadas. Estabelecer a comunicação entre I/Os, verificar
se os controladores estão localizados perto dos dispositivos e sensores, os
custos de instalação de fiação de campo podem ser reduzidos. Para evitar
os custos adicionais ou de dificuldades práticas, os ambientes dos vários
locais devem ser comparados com as especificações ambientais do
equipamento, para ser colocados nos mesmos. Os requisitos de manutenção
também podem afetar a seleção da localização física das entradas e saídas
e do controlador.
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Passo 3: Determinar os requisitos de controlo de integração de tarefas.
Controlo de tarefas que requerem e partilham a mesma informação (tal
como uma leitura de pressão de descarga para iniciar a ventoinha, um
condensador e uma bomba de água do condensador) deve ser realizada
tanto com o mesmo controlador ou com vários controladores que a
informação parte via meios de interligação. Tarefa em que não há partilha
de informação pode ser realizada por controladores separados. Usando
vários controladores minimiza a hipótese de falhas catastróficas. No
controlo com múltiplos controladores que compartilham informações, os
meios de comunicação interligados devem ser robustos, com mínima
hipótese de falha para tarefas críticas. Em particular, a velocidade de
transferência de dados entre os controladores deve ser adequada para
manter a precisão de controlo necessária.
Passo 4: Determinar os requisitos de interface de operação. Isso inclui
observar que os controladores devem ter uma interface local ou remota,
quantas estações de interface remota são necessárias, e definir o hardware
e software requerido para a interface.
Passo 5: Selecionar a interconexão média entre os controladores e o seu
controlo remoto I/O, entre os diferentes controladores, e entre
controladores e interfaces de operação. O meio de interligação I/Os com
remoto é tipicamente definido pelo fabricante do controlador, deve ser
robusto e de alta velocidade, porque as decisões dos controladores
dependem de dados em tempo real. O meio de interligação entre os
controladores por si também é tipicamente definida pelo fabricante do
controlador; requisitos de velocidade dependem das tarefas que estão
sendo realizadas com a informação compartilhada. Para a média
conectando controladores e interfaces de operação, a velocidade não é
normalmente tão crítica porque o controlo continua mesmo se a conexão
falhar. Para a conexão de interface com o operador, a velocidade de acesso
aos dados de um controlador não é tão crítica quanto a ter acesso a todos
os dados disponíveis a partir do controlador.
Passo 6: Avaliar a arquitetura de mérito técnico. As cinco primeiras etapas
devem produzir uma lista de controladores, suas localizações, suas
interfaces com o operador, e as suas tarefas controlo. Quando a lista
estiver completa, os controladores selecionados devem ser avaliados pelo
processador memória disponível para programação e capacidade de
processamento de I/O disponíveis para necessidades atuais e futuras. Os
meios de comunicação selecionados devem ser avaliados para a distância e
limitações de velocidade. Se as deficiências forem encontradas, um modelo
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diferente, tipo, ou mesmo o fabricante do componente deve ser
selecionado.
Passo 7: Avaliar a arquitetura para disponibilidade do software. Um melhor
microprocessador de nada adianta se não houver software para fazê-lo
funcionar. Deve ser verificado se o software existe ou pode ser facilmente
escrito para fornecer: (1) transferência de informações entre controladores
e interfaces de operação; (2) as funções de programação necessárias para
executar as tarefas de controlo, e (3) desejadas capacidades de interface
de operação tais como gráficos, dados históricos, relatórios e
gerenciamento de alarmes. Softwares não testados ou de propriedade
devem ser evitados.
Passo 8: Avaliar a arquitetura para condições de falha. Determinar como o
sistema irá operar com uma falha de cada controlador.
Se a falha de um controlador em particular seria catastrófica, mais
controladores podem ser usados para a posterior distribuição das tarefas de
controlo, ou componentes eletromecânicos podem ser adicionados para
permitir a conclusão manual das tarefas. Para tarefas complexas que são
impossíveis de controlar manualmente, é essencial que o hardware de
controlo de reposição ou de backup esteja em stock e que os operadores
sejam treinados na solução de problemas e reinstalação de hardware e
software de controlo.
Passo 9: Avaliar a arquitetura proposta para o custo, incluindo a fiação de
campo, componentes, start-up, treino, tempo de inatividade e custos de
manutenção. Todos estes custos devem ser considerados em conjunto para
uma avaliação justa e adequada. Se os orçamentos forem excedidos, então
os passos 1 a 8 devem ser repetidos, removendo todas as tarefas de
controlo não-essenciais e reduzir a quantidade de controladores, I/Os, e
operador de interfaces.
Uma vez que a arquitetura do sistema de controlo é projetada, as
especificidades de funcionamento do software devem ser determinadas.
Isso inclui itens como pontos de ajuste necessários para uma tarefa de
controlo, controlo de algoritmos e cálculos utilizados para determinar as
respostas de saída, esquemas de tela gráfica, esquemas de relatório,
fraseio de mensagem de alarme e assim por diante. Mais detalhe é
necessário, mas o tempo excessivo gasto a determinar os pormenores da
operação de software podem ser aplicados a uma melhor definição
adicional e aperfeiçoamento da arquitetura do sistema. Se a arquitetura do
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sistema é sólida, o software pode sempre ser modificado conforme
necessário. Com arquitetura imprópria, adições ou correções funcionais
pode ser caro, demorado e, por vezes impossível.

3.4.3. Técnicas de isolamento
As duas funções principais de um invólucro de isolamento são reduzir os
requisitos de refrigeração para o espaço refrigerado e evitar a
condensação.

3.4.3.1. Sistema retardador de vapor
A principal preocupação na conceção de uma instalação de baixa
temperatura é o sistema retardador de vapor, que deve ter eficácia
próxima de 100%. O sucesso ou a falha de um involucro de isolamento é
devido inteiramente à eficácia do sistema retardador de vapor na
prevenção da transmissão de vapor de água para dentro e através do
isolamento.
A força motriz da transmissão de vapor de água é a diferença de pressão de
vapor através do retardador de vapor. Uma vez que o vapor de água
atravessa um retardador de vapor, uma série de eventos prejudiciais
começa. Água ao migrar para o isolamento pode condensar ou solidificar, o
que diminui a resistência térmica do isolamento e, eventualmente, destrói
o involucro. Formação de gelo dentro do involucro geralmente cresce e
fisicamente força os elementos de construção para além do ponto de falha.
Outra função prática do retardador de vapor é parar infiltração de ar, que
pode ser dirigido por pressão atmosférica ou ventilação.
Depois da condensação ou congelação, algum vapor de água no isolamento
revaporiza ou sublima e, eventualmente, é puxado para a serpentina de
refrigeração e eliminado pelo dreno de condensado, mas a quantidade
removida não é geralmente suficiente para secar o isolamento, a menos
que a avaria do retardador de vapor seja localizada e corrigida.
O retardador de vapor deve estar localizado no lado quente do isolamento.
Cada elemento de construção no lado principal do retardador deve ser mais
permeável do que o último para permitir que a humidade se mova através
dele, ou torna-se um sítio de condensação ou gelo. Este preceito está
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abandonado por uma questão de saneamento nas faces internas de
refrigeradores. No entanto, as faces internas dos congeladores são
geralmente permitidas para respirar, deixando as articulações sem
calafetação na construção do painel, ou usando superfícies menos
permeáveis para outras formas de construção. Fábrica de painéis de
isolamento montados suporta este duplo problema do retardador de vapor
melhor do que outros tipos de construção.
Em paredes com isolamento insuficiente, a temperatura à superfície da
parede interior pode, durante certos períodos, atingir o ponto de orvalho
da migração de vapor de água, causando condensação e congelação. Isso
também pode acontecer a uma parede que tinha originalmente isolamento
adequado, mas, através da condensação ou formação de gelo no
isolamento, perdeu parte do seu valor de isolamento. Em ambos os casos, o
gelo depositado na parede gradualmente empurra o isolamento e proteção
até ao colapso da estrutura de isolamento.
É extremamente importante para instalar corretamente retardadores de
vapor e as articulações de vedação no material retardador de vapor para
assegurar a continuidade de uma superfície para outra (ou seja, de parede
a parede do telhado, para o chão, ou na parede ao teto). A falha de
sistemas de vapor retardador para instalações de refrigeração é quase
sempre causada por uma má instalação. O contratante deve ter experiência
em instalação de sistemas de vapor retardador de ser capaz de executar
um sistema estanque de vapor.
A condensação do lado de dentro do arrefecedor é inaceitável porque (1) a
superfície molhada proporciona uma base de cultura para o crescimento
bacteriano, e (2) qualquer gotejamento sobre o produto é motivo de
condenação do produto em parte ou em todo.
Nenhum sistema de vapor retardador é 100% eficaz. Um sistema é bemsucedido quando a taxa de infiltração de humidade é igual à taxa de
remoção de humidade através de refrigeração, sem condensação detetável.

3.4.3.2. Tipos de isolamento

Isolamento rígido
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Os materiais de isolamento, tais como poliestireno, polisocianurato,
poliuretano, e material fenólico, provaram eficácia satisfatória quando
instalado com o retardador de vapor adequado e acabado com materiais
que proporcionam proteção contra o fogo e uma superfície sanitária.
Seleção do material de isolamento adequado deve ser baseada
principalmente na economia do isolamento instalado, incluindo o
acabamento, saneamento e proteção contra incêndios.

Painel de isolamento
Uso de painéis isolantes pré-fabricados de parede com isolamento e
construção do telhado é amplamente aceito. Estes painéis podem ser
montados em torno do quadro edifício estrutural ou contra as paredes de
alvenaria ou pré-fabricados. Os painéis podem ser isolados na fábrica com
um poliestireno ou de uretano. Materiais de isolamento, não se prestam à
construção painelizada.
A vantagem básica, além da economia e da utilização de construção do
painel isolado é que a reparação e manutenção são simplificadas porque a
camada exterior também serve como o retardador de vapor e é acessível.
Isto é de grande benefício se a estrutura for ampliada no futuro.
Foam-in-Place de Isolamento
Este método de aplicação vem ganhando aceitação como resultado da
evolução do isolamento de poliuretano e equipamentos para a instalação.
Máquinas portáteis para mistura com um spray ou espuma de isolamento
são usadas para preencher cavidades sem juntas no espaço previsto e para
isolamento monolítico da construção. Este material não oferece resistência
ao vapor significativa, a sua aplicação na construção do piso deve ser
limitada.
Painéis isolantes de betão prefabricados
Esta forma especializada de construção tem sido bem-sucedida quando é
apropriado vapor retardador e outros elementos especializados são
incorporados. Como sempre, a continuidade de vapor retardador é a chave
para uma instalação bem-sucedida.
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3.4.3.3. Espessura do isolamento
O valor R de isolamento necessário varia com a temperatura mantida no
espaço refrigerado e das condições envolventes da sala. A Tabela 9 mostra
recomendadas R-valores para os diferentes tipos de instalações. A gama de
valores de R é devido a variações no custo de energia, materiais de
isolamento, e as condições climáticas. Para valores mais exatos, consultar
um projetista e/ou fornecedor de isolamento. Isolamentos em valores de R
menores do que aqueles mostrados não devem ser usados.

Tabela 9 - Valores R de isolamento recomendados.

Tipo de
instalação

Gama de
temperaturas

Resistência térmica R, (m2.K)/W
Pisos

Frigorífico

4 a 10

Frigorífico
evaporativo
Congelador
normal
Congelador
convectivo

-4 a 2

Apenas
isolamento
3,5

-23 a -29
-40 a -46

Paredes/tetos
Tetos
suspensos
4,4
5,3 a 6,2
4,2 a 5,6

6,2 a 7,0

4,8 a 5,6

6,2 a 7,0

7,9 a 8,8

5,3 a 7,0

7,9 a 8,8

8,8 a 10,0

3.4.4. Considerações finais
Em sistemas industriais de congelação de produtos alimentares certas
condições devem ser garantidas para preservar o produto armazenado como
por exemplo se a distribuição das temperaturas é uniforme, o impacto do
fluxo de ar no produto armazenado, o efeito da humidade relativa, o efeito
do movimento do ar sobre os trabalhadores, a ventilação ser controlada (se
necessário), a temperatura de entrada do produto, o período previsto de
armazenamento, a temperatura requerida de saída do produto e o tráfego
dentro e fora da área de armazenamento. Para isso devem ser tidas em
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conta considerações iniciais de construção, os sistemas de refrigeração
devem ser adequados às exigências e muitas vezes negligenciado mas muito
importante, o isolamento.

3.5. Caracterização de veículos de transporte de
refrigerados
Nesta secção são abordadas as técnicas e equipamentos que desempenham
funções no transporte e distribuição de produtos frutícolas e hortícolas. A
necessidade de levar até ao consumidor final os produtos nas melhores
condições de higiene e segurança alimentar elevam a importância destes
equipamentos.
Pretende-se mostrar como a interação de diferentes equipamentos faz o
controlo correto das condições ótimas de conservação destes produtos.
Os diferentes métodos de transporte como ferroviário, via marítima e
rodoviário são analisados, bem como a sua interação desde a produção até
ao consumidor.
Perspetiva-se uma análise dos fatores de projeto e desempenho destes
equipamentos e algumas recomendações de melhoria. Uma visão
economicista é igualmente abordada de modo a descrever alguns casos de
sobredimensionamento de equipamento e uma outra vertente de poupança
de custos pelos fabricantes prejudicando as condições dos produtos.
Em suma, demonstra-se a relevância desta cadeia de frio para permitir
padrões de qualidade e conservação nos produtos frutícolas e hortícolas.

3.5.1. Veículos
A tipologia dos veículos refrigerados de transporte difere pouco dos
restantes exceto em três aspetos: isolamento térmico; disposição da carga
para circulação de ar e equipamento de arrefecimento e ar condicionado
(AVAC).
Existem 3 grupos principais de veículos de transporte: contentores de carga
refrigerados (Fig.37), vagões ferroviários refrigerados (Fig.38) e
semirreboques.
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Fig.37 - contentores de carga refrigerados.

Fig.38 - Vagões ferroviários refrigerados.
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3.5.2. Considerações no projeto de veículos
3.5.2.1. Isolamento
Os fatores a ter em conta no dimensionamento destes equipamentos
relativamente a condições exteriores são a temperatura, humidade relativa,
vento e efeito solar. No interior fundamentalmente interessa a temperatura e
a humidade relativa.
As propriedades do isolante prendem-se com a sua condutividade térmica,
permeabilidade, resistência ao fogo e custo.
Devido a restrições dimensionais e normativas estes fatores nem sempre
são respeitados como por exemplo para reduzir a tara e espaço de carga
reduz-se a espessura do isolante.
O poliuretano é amplamente recomendado por ter uma condutividade
térmica extremamente baixa (k=0.022 W.m-1.K-1) e também ajudar a reter
infiltrações de ar e vapor de água.
Os contentores geralmente têm uma espessura de 75 mm nas paredes e
chão enquanto no teto ronda os 100 mm. Nos vagões ferroviários nas
paredes tem-se 75 a 150 mm nas paredes, 125 a 200 no chão e teto. Já
para os semirreboques e camiões os valores rondam os 35 a 100 mm nas
paredes chão e teto para cargas congeladas, no entanto para cargas não
congeladas temos entre 25 a 65 mm.
A infiltração de humidade e ar dá-se normalmente pelas superfícies
exteriores rebitadas da caixa térmica. Para evitar este fenómeno usam-se
plásticos reforçados com fibra de vidro e mais recentemente compósitos.
3.5.2.2. Circulação de ar
Deve-se permitir um escoamento de ar condicionado suficiente para remover
calor devido a condução e infiltração. Para facilitar o processo abrem-se
canais entre as cargas. Nas cargas em que produtos respiram como
vegetais, fruta e flores é ainda mais relevante a boa circulação de ar.
Os métodos de insuflação de ar são pelo topo dos veículos (semirreboques
e vagões) ou pelo chão (contentores) como mostra nas Fig. 39 e Fig. 40.
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Fig. 39 - Vista da secção de um semirreboque com insuflação pelo topo

Fig. 40 - Vista da secção de um semirreboque com insuflação pelo fundo

3.5.2.3. Rigidez física
Todos os componentes dos veículos deverão ser pensados para resistir a
choques, vibrações e até vandalismo. A estrutura do veículo deverá ser
resistente a múltiplas cargas dinâmicas e estáticas. A forma de ligações
como soldas, rebites parafusos e porcas devem ser o mais adequados e as
zonas de infiltração como portas devidamente isoladas.
3.5.2.4. Higienização
As superfícies do interior devem ser o mais lisas e sem saliências ou
depressões a fim de evitar locais de crescimento para agentes infestantes.
Estas zonas deverão permitir que produtos abrasivos de limpezas sejam
usados sem por em causa a sua integridade. Todos os equipamentos e
componentes do sistema de refrigeração devem ser colocados em locais de
fácil acesso para manutenção e limpeza.
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3.5.3. Equipamento
3.5.3.1. Refrigeração mecânica e aquecimento
Os contentores de carga refrigerados são geralmente constituídos por uma
unidade de frio por ciclo de compressão de vapor situada na sua frente. A
sua alimentação elétrica é fornecida por meio de um gerador a gasóleo.
No caso dos vagões ferroviários os equipamentos como o gerador a gasóleo
trifásico, condensador, refrigeração e controlo eletrónico estão colocados
num compartimento à parte. O evaporador é colocado no espaço de
insuflação e geralmente acompanhado por resistências para o
descongelamento.
Os semirreboques são constituídos por uma unidade compacta com
compressor, condensador e evaporador ventilado. Essa unidade é instalada
na frente e usualmente faz-se a insuflação pelo topo.

3.5.3.2. Efeito de armazenagem a frio
Embora a refrigeração mecânica domine a energia térmica acumulada é
ocasionalmente usada em transporte. O primeiro elemento de tal processo
foi o gelo.
Recentemente usa-se dióxido de carbono sólido (gelo seco), liquido ou
azoto líquido diretamente exposto na zona de carga ou permutado num
permutador de calor que arrefece o local. As botijas dos fluidos são
guardadas no exterior. Devem ser salvaguardadas as precauções de
segurança como asfixia quando libertados diretamente para a atmosfera de
arrefecimento.
Nos veículos de entrega usam-se por vezes placas eutécticas montadas nas
paredes e teto (Fig. 41) ou usadas como prateleiras.
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Fig. 41 - Placas colocadas no topo do veículo

3.5.3.3. Aquecimento
As mercadorias sensíveis a baixas temperaturas são por vezes condicionadas
em veículos com capacidade de aquecimento apenas. Usam-se combustores
de álcool, butano, carvão vegetal, querosene ou propano.

3.5.3.4. Ventilação
O controlo de temperatura é normalmente conseguido através do ajuste
das aberturas da ventilação para estabilizar o fluxo de ar através do
veículo. Um efeito da ventilação é também reduzir a concentração de gases
devido ao amadurecimento das mercadorias.

3.5.3.5. Atmosferas controladas e modificadas
Os benefícios de usar atmosferas controladas são proporcionais ao tempo
de transporte, portanto são preferencialmente usadas no carregamento
marítimo. A capacidade do sistema de controlo atmosférico monitoriza os
níveis de CO 2 e O 2 libertando assim N 2 em pequenas quantidades.
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3.5.3.6. Sistemas de controlo
Os sistemas de controlo normalmente monitorizam os seguintes
parâmetros: temperatura, descongelamento e segurança. A temperatura é
controlada termostáticamente. Sistemas mais complexos fazem a
modelação gradual da temperatura evitando os estados on/off dos
termostatos. O descongelamento do evaporador é efetuado por cessação
intervalada do dispositivo.

As funções de controlo de equipamento podem incluir:
• Temperatura do ar de retorno;
• Desempenho do equipamento;
• Aviso de situações anómalas;
• Poupança de combustível;
• Ajuste de temperaturas para diferentes estados;
• Controlo químico e de humidade relativa do ambiente.

3.5.4. Projeto de equipamento e fatores de seleção

3.5.4.1. Vibrações e choques
As vibrações e os choques são as primeiras preocupações no projecto de
equipamentos de transporte. Os seus efeitos devem ter sido em conta
essencialmente a nível de:
• Estrutura chassis;
• Ligação entre componentes;
• Dispositivos isolantes;
• Tubagem dos permutadores de calor;
• Capilaridades do refrigerador;
• Filtros;
• Cablagem;
• Dispositivos de controlo eletrónico;
• Insuflação.
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Relativamente à vibração devido às diversas variáveis associadas é difícil de
definição. Por exemplo a velocidade do veículo e as características do
percurso variam fortemente. Neste caso os fabricantes baseiam-se em
ensaios físicos e experimentais.

3.5.4.2. Ambientes de temperatura extrema
Os principais fatores a ter em conta neste aspeto são:
• Permutadores de calor que usam ar ambiente como dissipador calor;
• Componentes dependentes de ar ambiente para refrigeração (ex: motor,
alternador e gerador, dispositivos eletrónicos);
• Descongelamento evaporador;
• Componentes que incluem elastómeros e plásticos;
• Aumento da viscosidade do óleo e diminuição da tensão da bateria em
tempo frio.
3.5.4.3. Outros fatores de projeto
Um aspeto a ter em conta são ambientes marítimos onde a corrosão salina
afeta gravemente os equipamentos metálicos. Os poluentes aéreos como
dióxidos de enxofre provenientes da combustão do motor misturados com
humidade corroem os metais principalmente alumínio e as tubagens em
cobre dos permutadores.
Os plásticos no interior emitem cheiros que podem degradar a composição
das mercadorias. A radiação solar é inevitável e afeta a carga térmica mas
também tintas e plásticos.
3.5.4.4. Economia do processo
Este é um aspeto complexo que inclui, fiabilidade, funcionalidade e
consumo de combustível. O equipamento deve ser fiável porque:
• Deve garantir a preservação de mercadorias valiosas;
• Opera sem vigilância por longos períodos;
• Ocorre frequentemente sem técnicos e serviços de manutenção próximos.
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3.5.4.5. Som
Devido às limitações impostas de ruído em zonas residenciais e comerciais
os componentes devem ser selecionados de acordo com:
• Motores, compressores e insufladores relativamente silenciosos;
• Tratamento e atenuamento acústico.
3.5.4.6. Segurança
A segurança no transporte é uma preocupação devido à proximidade de
técnicos, operadores e público, com partes perigosas como ventiladores,
correias, superfícies quentes e componentes elétricos. Estes devem ser
devidamente sinalizados. Os reservatórios pressurizados devem ser
projetados para os piores cenários de temperatura extrema.

3.5.5. Qualidade do transporte
Esta secção fornece uma análise aos testes usados pelos fabricantes a fim
de determinar o desempenho dos equipamentos.
Um dos testes usuais é o controlo de temperatura entre os -1 e os 16ºC no
veículo, sendo aquecido e arrefecido alternadamente.
A eficiência de descongelação do evaporador é um aspeto relevante nestes
testes bem como o desempenho do ventilador associado.
Os testes mais comuns fazem-se em ambientes extremos de temperatura e
humidade relativa em cada dispositivo.
Alguns dos aspetos adicionais de teste:
• Teste com chuva para verificação essencialmente elétrica;
• Suscetibilidade à corrosão marinha;
• Inspeção visual a poeiras, vandalismo e roubos;
• Exposição solar.

3.5.6. Fatores de aplicação em sistemas
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3.5.6.1. Cálculo da carga térmica
O objetivo do cálculo da carga térmica é determinar em termos médios a
taxa de calor por condução e infiltração.
O fator de transferência de calor do veículo deve ser determinado
conforme o sistema de isolamento.
O tempo é uma variável essencial no cálculo da carga térmica bem como a
gama de temperaturas ambiente a que está sujeito o veículo. A radiação
solar deve ser aproximada seguindo os valores padronizados.
A infiltração quando se abrem as portas não é contabilizada, o que é uma
consideração significante em veículos de entrega. Com a idade dos veículos
diminui a capacidade de isolamento.

3.5.6.2. Seleção do equipamento
A sofisticação dos sistemas de controlo com recurso a microprocessadores,
múltiplos sensores de temperatura podem resultar em desvios mínimos das
temperaturas desejadas.
O desempenho do ventilador do evaporador é importante para garantir um
controlo eficaz da temperatura no local de carga e de humidade relativa.

3.5.7. Operação

3.5.7.1. Pré arrefecimento
Idealmente toda a mercadoria deverá ser condicionada à sua temperatura
ótima de armazenamento rapidamente e mantida até colocada nos
veículos. Para tal todo o tempo em que se tem os produtos fora dessas
condições é prejudicial para a sua qualidade.

3.5.7.2. Práticas comuns
A limpeza dos veículos e dos equipamentos é essencial para garantir
condições de segurança e qualidade. Evitam-se contaminações bacterianas,
químicas e odoríficas.
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Arrefecer o local de carga antes de carregar é recomendado, no caso de
climas frios o pré aquecimento para produtos frescos. Esta prática evita o
sobre esforço dos equipamentos que pode causar danos.
A transferência das cargas deveria ser sempre efetuada em cais
refrigerados.

3.5.7.3. Temperatura
Esta deverá ser sempre mantida perto dos valores recomendados que
garantem as condições dos produtos até o local de destino.
Os termostatos deverão ser cuidadosamente escolhidos para não serem
danificados por exposição a descargas de ar gelado do evaporador.

3.5.7.4. Outras considerações na acomodação da carga

Ventilação
Nos contentores de carga o ar exterior pode ser admitido para reduzir a
concentração de gases proveniente da respiração de produtos frescos. Nos
semirreboques encontramos pequenas aberturas na frente para o mesmo
efeito.
Humidade relativa
Em longas viagens é comum termos equipamento de humidificação, que por
vezes armazena em alguns casos a água condensada da descongelação do
evaporador.

Controlo químico da atmosfera envolvente
O uso de CO 2 permite baixar a respiração dos produtos e o seu
envelhecimento. A combinação de alguns químicos elimina alguns
patogénicos e insetos.
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3.5.7.5. Manutenção
O sucesso deste processo reside em grande parte em inspeções periódicas
que asseguram o bom desempenho das diferentes partes constituintes.
Os aspetos mais comuns a serem inspecionados são os seguintes:
• Aparência física;
• Limpeza dos locais de insuflação e permutas de calor;
• Drenos;
• Indicador humidade;
• Indicador nível refrigerante;
• Indicador nível óleo compressor;
• Nível óleo do motor;
• Funcionalidade eletrónica;
• Correias e acoplamentos;
• Ventiladores.

3.5.8. Considerações finais
Os veículos de transporte de refrigerados devido a estarem sujeitos a
condições mais adversas, serem móveis e terem limitações de espaço são
necessárias mais precauções para assegurar a conservação dos produtos.
Como foi visto é necessário ter em conta no projeto deste tipo de veículos
o isolamento, a circulação de ar, a rigidez física e a higiene. O
equipamento deve assegurar a eficiência e eficácia da refrigeração e
conservação dos produtos preservando a segurança dos operadores.
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4. Outros aspetos afins aos processos de
refrigeração/congelação
4.1. Segurança alimentar (microbiologia)
4.1.1. Atividade microbiana na carne

Depois de conhecidas diversas técnicas de refrigeração de carnes resta
saber quais as principais espécies microbianas patogénicas existentes nas
carnes que tantas questões levantam relativamente a este tema.
Tal como já foi referido a refrigeração tem como principal objetivo inativar
o metabolismo dos agentes patogénicos, mas resta saber quais aqueles que
devemos inibir e quais as suas condições limite.
A observação experimental devido ao vasto historial de surtos por
contaminação alimentar registados nos EUA no ano de 1996 revela que na
carne os micro-organismos mais frequentes e aqueles que apresentam
maior potencialidade de provocarem uma intoxicação alimentar são:
Salmonella spp, Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157:H7, Listeria
monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Staphylococus aureus e Clostridium
perfrigens.
Tendo em conta estas espécies anteriormente referidas passar-se-á analisar
vários fatores que contribuem para o rápido crescimento de colónias tendo
em conta as especificações de cada espécie (Tabela 4).

4.1.1.1. Carga microbiana inicial
A carga microbiana nos produtos alimentares é a variável que mais
questões levantam relativamente à higiene e segurança alimentar. Este
fator apresenta uma grande relevância dado que é o principal responsável
pela deterioração dos alimentos e problemas de saúde alimentar que
possam advir de uma contaminação.
Os micro-organismos que podem ser ou não patogénicos que existem nos
alimentos mesmo antes de serem conservados no frio e que dependendo
das condições em que se encontram podem ter maior ou menor facilidade
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de multiplicação até atingirem um nível de concentração considerado
tóxico para a saúde.
A fim de evitar essa rápida multiplicação até um nível de concentração
microbiana perigosa para a saúde pública o objetivo da refrigeração é inibir
a propagação destes seres vivos ao baixando a temperatura e por
conseguinte baixando o seu metabolismo.
Como a carne é proveniente de um animal com sistema imunitário, que tal
como o sistema imunitário humano impede a propagação de microorganismos, mas após abate do animal essa funcionalidade é descativa e
começa a reprodução exponencial microbiana, daí a importância de um
rápido processo de conservação para que o número de colónias não atinja
valores consideráveis.

Fig. 42 - Evolução do crescimento da espécie Yersinia Enterocoliticia para diferentes cargas
microbianas iniciais.

4.1.1.2. Temperatura
Outro fator determinante para o prolongamento do tempo de conserva é a
temperatura, que tal como já foi acima referido tem um papel muito
importante no que toca ao aumento do metabolismo dos agentes
patogénicos nos alimentos. A temperatura tendo esta ação sobre uma
provável ameaça à integridade do alimento torna-se a variável de controlo
mais rigorosa a fim de manter o número de colónias abaixo do limite de
perigo de contaminação.
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4.1.1.3. Humidade
A humidade ou atividade de água (a w ) como é usualmente denominada a
percentagem de água propícia ao crescimento microbiano é também um
fator de relevância dado que a ausência de água incapacita a formação de
um meio de cultura para a propagação de atividade biológica e abaixo dos
cerca de 70% de atividade de água muitas espécies não conseguem
sobreviver.

4.1.2. Observações
Após a identificação dos fatores que influenciam o crescimento microbiano
patogénico e a demonstração da sua evolução perante dadas condições
serão discutidos e justificados os resultados obtidos.
Nos gráficos I pretendia-se mostrar a importância da refrigeração como
inibidor da ação microbiana na carne, então foram realizadas duas
simulações no software Combase Predictor para três espécies diferentes de
micro-organismos frequentes na carne e resistentes a variação de
temperatura para 5ºC (temperatura de refrigeração) e 20ºC temperatura
ambiente.
Os parâmetros utilizados foram valores que se encontram padronizados
para as respetivas espécies, como por exemplo o nível de carga inicial
(Tabela 4) e a atividade de água (a w ) para carnes frescas.
Obtidos os resultados pode-se constatar que para a temperatura de
refrigeração, após 5 dias apenas a espécie Pseudomonas spp manifesta
indícios de colónia infetante (Tabela 4), enquanto para uma temperatura
ambiente a partir das 16h de exposição a espécie Listeria monocytogenes
revela valores de colónia infetante e passadas 24h todas as espécies
apresentam elevado risco de contaminação.
Em qualquer um desses parâmetros verifica-se um aumento do número de
colónias com um acréscimo do valor da variável.
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Fig. 43 - Diagrama de Mossel, actividade de água nos alimentos

4.2. Condições de stress térmico (ISO 7243:2003)
Nesta secção é feita uma síntese da norma internacional - ISO 7243:2003,
Ambientes quentes – Estimativa do stress térmico sobre o trabalhador,
baseado no índice WBGT ou IBUTG (índice de bolbo húmido e temperatura
de globo) - considerado um método simples e, como tal, usado
mundialmente para monitorizar e avaliar ambientes quentes. Pretende-se
realçar quais os parâmetros a medir para determinação do referido índice,
a forma correta de os obter usando o equipamento previsto na norma e os
cálculos a efetuar para avaliação das condições de adequabilidade ao
exercício da tarefa laboral dum determinado posto/local de trabalho. No
final será feita uma simulação para discussão dos resultados obtidos.
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4.2.1. Estimativa do stress térmico sobre o trabalhador num
ambiente quente

4.2.1.1. Objetivo
Esta norma tem por objetivo a determinação do stress térmico com base no
índice WBGT ou IBUTG.

4.2.1.2. Referências normativas
BS 7963 (2000) Ergonomia do ambiente térmico - guia para a avaliação da
tensão de calor em trabalhadores que usam equipamento de proteção
individual, BSI, Londres.
SO 8996, 2004, Ergonomia Determinação da taxa metabólica. Genebra:
Organização Internacional de Padrões.
ISO 9920, 2005, Ergonomia do ambiente térmico Estimativa do isolamento
térmico e resistência evaporativa de um conjunto de roupas. Genebra:
Organização Internacional de Padrões.

4.2.1.3. Termos e definições
Stress térmico – estado psicofisiológico a que é submetido o ser humano,
quando exposto a condições extremas de frio ou calor.
Ambientes quentes – ambientes caracterizados por condições ambientais
que possam conduzir ao stress por calor.
Conforto térmico – é um estado de espírito que reflete a satisfação com o
ambiente térmico que envolve o indivíduo1.
Índice WBGT (IBUTG) – é o índice utilizado na norma ISO 7243, que é
determinado com base numa fórmula obtida a partir do contributo de 2
leituras simples, a temperatura do bolbo húmido e a temperatura do globo.
Taxa metabólica ou metabolismo (M) – é a energia libertada pelo individuo
durante uma atividade e depende do tipo de atividade.
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4.2.1.4. Estimativa do stress por calor, sobre o trabalhador, usando o
índice WBGT/IBUTG

Esta norma fornece um método simples, baseado na temperatura do bolbo
húmido e temperatura do globo (WBGT/IBUTG), índice de stress por calor,
para avaliar ambientes quentes.
O índice referido tem a seguinte expressão matemática:
•

•

Onde:

Em ambientes interiores ou exteriores sem a presença de radiação
solar:
𝑊𝐵𝐺𝑇
= 0,7 ∙ 𝑡𝑛𝑤 + 0,3
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺
(Erro! Marcador não de�inido. )

∙ 𝑡𝑔

Em ambientes exteriores com presença de radiação solar:

∙ 𝑡𝑎

𝑊𝐵𝐺𝑇
= 0,7 ∙ 𝑡𝑛𝑤 + 0,2 ∙ 𝑡𝑔 + 0,1
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺
(Erro! Marcador não de�inido. )

o 𝑡𝑛𝑤 é a temperatura natural do bolbo húmido;

o 𝑡𝑔 é a temperatura do globo negro (150 mm de diâmetro);

o 𝑡𝑎 é a temperatura do ar.

O equipamento usado deve respeitar as especificações, porque um
equipamento diferente do especificado (globo de diâmetro diferente do
especificado ou sensor de medição da temperatura do ar não protegido da
radiação) poderá ter consequências significativas nos resultados da
avaliação. Assim, o equipamento de medida e respetivos componentes,
estão devidamente identificados e com especificações bem definidas, na
norma ISO 7243.
O valor WBGT/IBUTG usado na norma é uma média pesada, no espaço e no
tempo e é medido durante um período de stress máximo de calor.
A expressão para a variação no espaço é dada por:
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𝑊𝐵𝐺𝑇𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑎 + 2 × 𝑊𝐵𝐺𝑇𝑎𝑏𝑑ó𝑚𝑒𝑛 + 𝑊𝐵𝐺𝑇𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑧𝑒𝑙𝑜𝑠
=
4

𝑊𝐵𝐺𝑇

(Erro! Marcador não de�inido. )

Para a variação no tempo (i.e. na taxa metabólica, WBGT, temperatura do
globo) a média pesada no tempo é tomada durante um período de tempo
de uma hora, compreendendo um ciclo de trabalho/descanso e começando
num período de trabalho.
O valor WBGT obtido é depois comparado com valores WBGT de referência,
determinados para uma temperatura corporal máxima de 38ºC (Tabela 10).
Tabela 10 - ISO 7243: Valores WBGT de referência

Taxa metabólica (W.m-2)

Valores WBGT de referência
Aclimatizado (ºC)

Não aclimatizado (ºC)

M <65 (Descansando)

33

32

65<M <130

30

29

130<M <200

28

26

200<M <260

26

22

M> 260

23 (25)

23

Os valores da tabela acima foram estabelecidos permitindo uma
temperatura corporal máxima de 38ºC para as pessoas envolvidas.

4.2.1.5. Validade, Fiabilidade e Usabilidade/Forma de uso da ISO 7243
Validade - A validade do índice WBGT tem a ver com a forma como este
índice reflete o stress por calor, a que as pessoas estão sujeitas e a forma
como este se relaciona com o stress térmico.
Bethea e Parson (2) elaboraram um resumo com base em vários
estudos realizados, a maioria em laboratório e identificaram um série de
limitações (p.ex. quando utilizado para indivíduos usando vestuário
comum ou a indivíduos usando vestuário especial de proteção).
Contudo, concluíram que dentro destes limites o índice WBGT é válido para
fazer a avaliação do stress térmico.
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O princípio da norma é o de que o índice WBGT é um índice que é afetado
de todos os parâmetros básicos que são importantes para a resposta
humana ao calor, que são: temperatura do ar, temperatura radiante,
humidade e velocidade do ar.
A maior contribuição é dada pela temperatura do bolbo húmido, cuja
validade se baseia na semelhança entre um indivíduo transpirado e o pavio
saturado localizado no sensor de temperatura, sendo que a resposta de
ambos depende da evaporação para o arrefecimento.
A temperatura do globo tem uma relação muito menor com o efeito da
transpiração do indivíduo em ambiente quente. É responsável pela
radiação, temperatura do ar e velocidade do ar e pela absorvância do
vestuário.
Conclui-se então que o índice tem validade, mas, considerações
relativamente aos efeitos da produção de calor metabólico e
principalmente do vestuário usado, podem introduzir limitações à sua
utilização em determinadas situações.

Fiabilidade – A fiabilidade está relacionada com a repetibilidade do
resultado quando a norma é utilizada várias vezes, em condições idênticas,
em todo o mundo.
São garantias para a sua fiabilidade, a padronização do índice WBGT e o
equipamento desenvolvido para medi-lo.
Contudo, tarefas que variam com o tempo e o local onde são desenvolvidas,
podem introduzir alterações nos valores das taxas metabólicas estimadas e,
consequentemente no índice WBGT. Situações deste tipo requerem uma
decisão ponderada sobre o uso da norma ou uma interpretação mais
cuidada dos resultados obtidos.

Usabilidade – O uso da norma (uso correto) está relacionado com a forma
como cada utilizador executa as tarefas ou etapas descritas na mesma para
a obtenção dos dados necessários à avaliação do stress.

161

Outros aspetos afins aos processos de refrigeração/congelação

A norma fornece orientações para a sua utilização, mas o conhecimento e o
bom senso são importantes na obtenção dos dados e interpretação dos
resultados.
Por isso, é recomendado que a validação e interpretação dos resultados
sejam feitas por alguém responsável na área do ambiente de trabalho.
Dado que os ensaios são realizados em ambiente quente, deve também ser
providenciado que esse ambiente seja seguro e aceitável.

4.2.1.6. Estimativa da produção de calor metabólico
O tipo e nível de dificuldade da atividade desenvolvida por pessoas
expostas a ambientes quentes irá determinar a energia necessária (taxa
metabólica) ou seja o calor produzido pelo corpo. A “Tabela 10 da norma
ISO 7243” atrás referida, fornece um método para seleção da taxa
metabólica, em cinco classes.
Porque as atividades variam e a estimativa da taxa metabólica está sujeita
a erro, os valores em torno duma fronteira entre 2 classes (efeito de pico)
são difíceis de interpretar.
A deficiência e as diferenças de género, etnia e cultura, incluindo o próprio
comportamento humano, são fatores que vão influenciar a estimativa da
taxa metabólica.
Uma questão muito importante na taxa metabólica, refere-se ao tipo de
vestuário usado. Por exemplo a resistência ao movimento exercida pela
roupa ou o peso dela, nomeadamente se estivermos a falar de vestuário de
proteção individual (EPI).

4.2.1.7. Vestuário
Além da correção feita para material de cor (verde-azeitona) o nível de
isolamento do vestuário pouco conta.
Os valores da taxa de metabolismo indicados na “Tabela 10”, referem-se a
trabalhadores vestidos normalmente (isolamento térmico (0,6 Clo),
fisicamente aptos para a atividade a desempenhar e de boa saúde.
Esta norma não apresenta qualquer indicação sobre como ajustar os valores
de referência do índice WBGT para o tipo de vestuário, ao passo que a
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norma BS 7963 apresenta uma tabela de aumento da taxa metabólica em
função do tipo de vestuário de proteção usado pelo trabalhador e dos 5
níveis de taxa metabólica. O aumento de taxa a considerar cresce à medida
que cresce o nível de taxa metabólica.
Contudo, a norma ISO 7243, ao usar o bolbo húmido para determinação do
índice WBGT, irá obter para este, um valor mais elevado e portanto
validamente comparável com o valor de referência.

4.2.1.8. Ambientes interiores
Como referido atrás, se as medições são efetuadas em pessoas expostas a
radiação solar, através duma janela ou simulada pelas luzes do palco p.ex.,
num ambiente interior, será usada a equação [55], para ambientes
interiores normais, i.e. na ausência de radiação solar, será usada a equação
[54].
O que designamos de ambiente interno irá variar em todo o mundo e o
ambiente externo, em determinados países, pode exceder em muito os
valores WBGT de referência dados na ISO 7243. Por outro lado, se
considerarmos edifícios com baixa inércia térmica e unidades industriais
com elevada produção de calor, as condições interiores poderão mesmo ser
mesmo mais extremas do que as exteriores.
Por isso, os valores de referência da “Tabela 10” são apenas indicativos e
não parte da norma, referem-se a limites físicos (temperatura corporal de
38 ºC).
Um aspeto importante e nem sempre considerado é usar a taxa metabólica
(W.m2) em função da área corporal em vez de 1,8 m2 assumido para um
homem de tamanho médio.

4.2.1.9. Ambientes exteriores
Ambientes exteriores são caracterizados pela presença de radiação solar,
mas também vento e possivelmente chuva. A equação a usar para
determinação do índice WBGT em ambientes exteriores é a equação [55].
Um problema que se põe quando se pretendem fazer medições no exterior
são as condições meteorológicas, principalmente com céu nublado, em que
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o sol varia de completamente aberto até ausente, escondido pelas nuvens e
novamente aberto. Nestas condições é preciso definir o que irá ser o WBGT
médio, porque as medidas irão ser dificultadas porque o equipamento tem
inércia e é difícil estabilizar as condições de medida. É frequentemente
referido que o globo demora cerca de 20 minutos a atingir o equilíbrio com
o meio ambiente.
De referir ainda que, em condições extremas em qualquer parte do mundo,
o índice WBGT deve ser usado com interpretação cuidadosa. Por exemplo
no deserto onde o sol pode ser muito forte, é particularmente importante a
absorvência da roupa. Também a reflexão da radiação a partir da areia irá
influenciar a temperatura do globo, assim como o ar seco será, para a
temperatura de bolbo húmido, uma medida sensível de stress térmico.
Em países do hemisfério onde é noite ou dia por períodos muito
prolongados, Os valores WBGT podem ser baixos devido a temperaturas
baixas e baixa humidade, mas serão contínuos uma vez que, devido à
radiação solar constante, não há arrefecimento das superfícies vizinhas já
que a temperatura se mantem constante.
No caso dos desportistas (maratonistas ou corredores) o índice WBGT pode
ser muito importante. Os valores muito elevados de produção de calor
metabólico e a velocidade do ar sobre os corredores, podem conduzir à
necessidade de interpretar com cuidado a norma ISO 7243 e implementar
medidas de controlo, com base nos valores de WBGT, como avaliação de
riscos, hidratação dos atletas e outras. Caso os valores de WBGT excedam
os limites, pode ser necessário tomar medidas adicionais, tais como:
instalação de chuveiros e sombras para refrescar os atletas e suporte de
primeiros socorros.

4.2.1.10. Oportunidade de adaptação
Por oportunidade de adaptação, conhecido o índice WBGT, deve entenderse a oportunidade de adotar medidas que contrariem as condições de
trabalho adversas, presentes em cada avaliação.
Por exemplo, perante um ambiente igualmente quente, os valores idênticos
de WBGT podem ter riscos associados muito diferentes e o poder
considerar-se seguro ou não depende da possibilidade que o trabalhador
tem de tomar medidas para minimizar os efeitos desse ambiente.
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Oportunidades de adaptação seriam, neste caso, a redução da intensidade
de trabalho ou paragem, a possibilidade de reduzir o calor usando roupas
mais leves, ligando o ar condicionado, abrindo janelas, etc.
Podemos então concluir que o risco pode variar para as mesmas condições
ambientais e portanto os valores de referência do índice WBGT deveriam
variar em conformidade.
4.2.1.11. Cálculo de WBGT a partir dos “Parâmetros básicos”

Para uma avaliação detalhada de um ambiente térmico humano são
necessários 4 parâmetros ambientais. São eles: temperatura do ar,
temperatura radiante, humidade e velocidade do ar.
A norma ISO 7243 através do uso do equipamento definido na mesma para
avaliação do stress térmico com base no índice WBGT, necessita apenas do
conhecimento de dois parâmetros ambientais derivados que são:
temperatura do bolbo húmido com ventilação natural (t nw ) e a temperatura
do globo (t g ). Nalguns casos, em presença de radiação solar, é necessário
conhecer também a temperatura do ar (t a ).
As expressões para o cálculo do índice WBGT em ambiente interior são
referidas nas equações 54 e 55.
A temperatura do bolbo húmido com ventilação natural (t nw ) é a
temperatura fornecida por um sensor de temperatura coberto por um pavio
molhado, o qual é ventilado naturalmente.
A temperatura de globo (t g ) é a temperatura fornecida por um sensor de
temperatura que se encontra no centro de um globo negro de diâmetro
específico.

4.2.2. Simulação de cálculo do stress térmico
Numa determinada unidade industrial foram efetuadas medições com vista
ao cálculo do stress térmico a que os trabalhadores se encontravam
sujeitos, com base na norma ISO 7243, tendo-se obtido os seguintes
valores:
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Metabolismo

M = 2,5 Met

Temperatura do bolbo húmido c/ventilação natural

t nw = 32,6 0 ºC

Temperatura do globo

tg

Resistência térmica do vestuário

I Clo = 0,7 Clo

Temperatura de bolbo seco

t bs = 45,0 ºC

Temperatura de bolbo húmido

t bu = 32,5 ºC

Velocidade do ar

va

Pressão (pressão atmosférica)

P a = 101 kPa

= 48,5 ºC

= 0,65 m/s

a) Em primeiro lugar determina-se a atividade metabólica:
sendo 1 Met = 58,15 W.m-2

M = 2,5 x 58,15 = 145,375 W.m-2

Segundo a tabela de classificação dos níveis de taxa metabólica (Tabela
10), esta atividade é classificada na classe 2 (taxa metabólica moderada),
que abrange valores de M entre 130 e 200 (130 < M ≤ 200).

b) Cálculo do Índice WBGT/IBUTG:

𝑊𝐵𝐺𝑇
= 0,7 ∙ 𝑡𝑛𝑤 ∙ 0,3 ∙ 𝑡𝑔 = 0,7 × 32,6 + 0,3 × 48,5 = 37,37 °𝐶
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺

𝑊𝐵𝐺𝑇
= 37,37 °𝐶
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺

Consultando a tabela de valores de referência, em função da atividade
desempenhada (Tabela 10) verificamos que o valor de referência do
Índice WBGT é de 28ºC para pessoas aclimatadas ao calor e 26ºC para
pessoas não aclimatadas.
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Da análise do resultado obtido (37,37ºC) podemos concluir que este se
encontra muito acima do valor de referência.
Perante o valor de WBGT obtido (37,37ºC) concluímos, em termos de
avaliação das condições de trabalho da unidade analisada, que não é
permitido manter os trabalhadores a laborar, sem a introdução de medidas
adequadas para reduzir o stress térmico no local de trabalho
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5. Conclusões
Com

este

relatório

foi

feita

uma

síntese

dos

processos

de

refrigeração/congelação de todos os produtos alimentares por fileira
agroindustrial.
Relativamente aos produtos cérneos conclui-se que deve ser conservada
entre 0 a 5ºC, temperatura à qual a atividade microbiana é bloqueada e
deve controlar-se a humidade relativa já que também é um fator que
acelera essa atividade. Devido a ser um produto altamente perecível este
produto é sujeito a normas de conservação e é controlado por entidades
certificadoras de higiene e segurança alimentar.
Quanto aos produtos lácteos chega-se à conclusão que à semelhança dos
cárneos também são altamente perecíveis e por isso também têm de ser
submetidos a inspeções na sua produção. A ultrapasteurização evidencia-se
como sendo o processo que permite um tempo de conservação mais longo
do leite. O iogurte é o produto lácteo mais perecível em oposição à
manteiga e ao queijo que se conservam durante mais tempo.
Os produtos hortofrutícolas são menos perecíveis que os cárneos e lácteos
contudo devem ser refrigerados para garantir a sua conservação. O préarrefecimento é normalmente utilizado reduzindo o crescimento de
microrganismos, a atividade enzimática e reduzindo as perdas de
humidade. A temperatura de conservação varia muito com o tipo de
produto. O arrefecimento a vácuo é utilizado neste tipo de produtos como
por exemplo na alface assim como a hidro-refrigeração utilizada nos
vegetais e frutos cítricos.
Os produtos piscícolas são altamente perecíveis tal como a carne e o
processo de conservação deve começar logo na sua captura se possível. Os
melhores métodos de conservação são o congelamento em mar e transporte
do peixe ainda vivo até terra. Contudo o seu estado até chegar ao
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consumidor final pode ser afetado dependendo do seu tratamento após ter
chegado a terra como por exemplo as condições de higiene e de
refrigeração no transporte.
Conclui-se que para haver controlo da qualidade e segurança alimentar
certos requisitos, concebidos pelas entidades certificadoras de higiene e
segurança alimentar devem ser cumpridos e que os trabalhadores devem
possuir uma formação qualificada em segurança alimentar.
No capítulo seguinte da análise dos sistemas e equipamentos de
refrigeração e congelação conclui-se que o permutador é um dipositivo
fundamental nestes sistemas e que o seu dimensionamento é um fator
crucial para o bom desempenho do sistema.
Quanto aos acessórios empregues na instalação de refrigeração a
iluminação é um fator preponderante, assim como a escolha de motores de
elevada eficiência, a correta utilização do evaporador e um bom controlo
automático do sistema.
Sistemas por convecção forçada são usados sempre que se pretenda um
arrefecimento mais acelerado eficaz.
Em sistemas industriais de congelação de produtos alimentares certas
condições devem ser garantidas para preservar o produto armazenado como
por exemplo se a distribuição das temperaturas (deve ser uniforme), o
impacto do fluxo de ar no produto armazenado, o efeito da humidade
relativa, o efeito do movimento do ar sobre os trabalhadores, a ventilação
ser controlada (se necessário), a temperatura de entrada do produto, o
período previsto de armazenamento, a temperatura requerida de saída do
produto e o tráfego dentro e fora da área de armazenamento. Para isso
devem ser tidas em conta considerações iniciais de construção, os sistemas
de refrigeração devem ser adequados às exigências e muitas vezes
negligenciado mas muito importante, o isolamento.
Os veículos de transporte de refrigerados devido a estarem sujeitos a
condições mais adversas, serem móveis e terem limitações de espaço são
necessárias mais precauções para assegurar a conservação dos produtos e
garantir a segurança dos operadores.
No que diz respeito à segurança alimentar a microbiologia dá um contributo
importante. A observação experimental devido ao vasto historial de surtos
por contaminação alimentar registados nos EUA no ano de 1996 revela que
na carne os micro-organismos mais frequentes e aqueles que apresentam
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maior potencialidade de provocarem uma intoxicação alimentar são:
Salmonella spp, Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157:H7, Listeria
monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Staphylococus aureus e Clostridium
perfrigens. A atividade destas espécies é bloqueada se o produto for sujeito
a baixas temperaturas e daí a importância da refrigeração para a sua
conservação.
Por fim conclui-se que é possível quantificar o nível de stress térmico
sentido por um trabalhador sabendo-se o seu nível de atividade
(metabolismo) nas suas funções, a temperatura do bolbo húmido
c/ventilação natural e a temperatura de globo podendo-se assim concluir
se é possível a um trabalhador executar as suas funções sem perigo para a
sua saúde.
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