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Nesta edição a Fic Frio traz uma matéria especialmente preparada para 

oferecer conhecimento técnico sobre o correto dimensionamento da 

tubulação. 

E como a Fic Frio sempre traz novidades, nesta edição apresentaremos a 

nova linha de equipamentos com R-404A e as novas soluções que divulgare-

mos durante a Fispal.

Você ainda irá conferir matérias sobre nossos parceiros comerciais, pales-

tras da equipe Tecumseh por todo o Brasil, e também uma reportagem espe-

cial sobre o evento de segurança realizado na empresa, que reuniu crianças 

das escolas de São Carlos.

Boa leitura!

TECUMSEh
PERTO dE VOCÊ
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Tecumseh perTo de você

tecumseh leva soluçÕes
inoVadoras Para a 30a FisPal

A 30a Edição da Fispal Food Service, Feira Internacio-

nal de Produtos e Serviços para a Alimentação Fora 

do Lar, que acontece de  24 a 27 de junho no Pa-

vilhão de Exposições do Expo Center Norte em São Paulo, 

contará com a participação da Tecumseh. 

Nosso endereço está localizado no número 71 da Rua 

F, onde nossas equipes de engenharia de aplicação e ven-

das irão apresentar soluções inovadoras tais como a S- Unit, 

uma unidade condensadora outdoor, os compressores Se-

mi-Herméticos SH e a linha de componentes para refrigera-

ção com a nova marca T-Components.

“Com a participação na Fispal, esperamos nos 

aproximar ainda mais dos nossos clientes do seg-

mento comercial para apresentarmos soluções de 

alto valor agregado, que a Tecumseh disponibiliza 

para o mercado”, afirma o gerente global de produ-

tos da Tecumseh, Homero Busnello.

Segundo a organização do evento, a expectativa é 

que 60 mil profissionais de todas as regiões do Brasil e 

mais de 38 países visitem a feira em busca de novidades 

em máquinas e equipamentos, embalagens, produtos e 

serviços para o setor.
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tecumseh leva soluçÕes
inoVadoras Para a 30a FisPal

 S-Unit 

Unidade condensadora outdoor. Devido 

a carenagem que protege os componen-

tes elétricos ela é ideal para aplicação em 

ambientes externos. Apresenta nível re-

duzido de ruído.

COnfIRA O QUE A TECUMSEh IRÁ APRESEnTAR nA fISPAL 2014

 Compressor Semi-hermético  

Nova linha de compressores de 1HP a 70HP, adequados para o segmento de 

transporte, supermercados e câmaras frigoríficos.

 Unidade Condensadora M-Unit 

Com um design compacto, 22 

centímetros menor que a concor-

rência, permite sua instalação em 

espaços reduzidos, e é adequada 

para aplicação com gases R-404A, 

R-134a. A M-Unit garante uma 

excelente performance de refri-

geração em altas temperaturas 

ambientes, devido ao seu novo 

design de motores e ventilador.

 Black Units 

Compactas, com baixo nível de ru-

ído e consumo energético, estão 

disponíveis de 1 a 12 HP e são ade-

quadas para aplicação com R-134a, 

R-22, R-404A e R-507.

 AE2 

Até 30% com mais eficiência em aplicações 

comerciais. Esse compressor é o mais efi-

ciente de sua categoria, apesar do envelope 

reduzido, possui capacidade frigorífica de 

compressores de grande formato, alta per-

formance com os gases R-290, atendendo 

também R-134a e R-404A.

 TA 

Esse compressor atende a um ran-

ge extenso de aplicações. É ideal 

para aplicações em aparelhos das 

linhas doméstica e comercial leve. 

Foi projetado para trabalhar com 

os refrigerantes hidrocarbonetos 

“verdes” R-600a e R-290, no en-

tanto ele também pode ser utili-

zado com o R-134a.  O produto 

apresenta uma redução de 17% 

no volume externo, em compara-

ção com os modelos anteriores, 

com a expansão da capacidade 

frigorífica, o que proporciona 

uma economia de energia entre 

10% e 15%.

Com um design compacto, 22 

centímetros menor que a concor-

ção com os modelos anteriores, 

com a expansão da capacidade 

frigorífica, o que proporciona 

uma economia de energia entre 

 T-Componentes 

Linha completa de compo-

nentes para aplicações na li-

nha comercial.
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Tecumseh perTo de você

Palestras técnicas 
são estendidas 
para fabricantes
A Tecumseh do Brasil, focada em levar conheci-

mento técnico para o mercado de refrigeração, 

permanece com sua agenda de palestras e trei-

namentos para o ano de 2014.

Em 2013 houve a participação de aproximadamente 

2000 pessoas nas palestras realizadas.  “Nossa estimativa 

é de que 4000 pessoas participem de nosso programa 

de palestras neste ano, onde nossa intenção é levar para 

todas as regiões do Brasil, as informações sobre os pro-

dutos Tecumseh e suas corretas aplicações”, comenta 

Gláucio Machado, Engenheiro de Aplicação da divisão de 

Refrigeração Comercial.

As palestras são realizadas para clientes, fabricantes e 

também para o público que deseja receber informações 

sobre o segmento de refrigeração e o que há de novida-

des neste mercado.

O programa de palestras já atingiu as cidades de 

Contagem – MG, Imperatriz – MA, São Luiz – MA, 

Marabá – PA, Fortaleza – CE, Campinas – SP e So-

rocaba – SP.

IMPERATRIZ - MA

SÃO LUÍS - MA SOROCABA - SP

MARABÁ - PA
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everest e tecumseh, 
uma Parceria de 
lonGa data

TY

Este modelo de compressor possui altíssima robustez 

mecânica e excelente performance para trabalhar nas 

mais severas e variadas condições das aplicações co-

merciais. A família TY possui protetor térmico interno, 

que torna muito mais eficaz a proteção do motor elé-

trico contra sobrecarga.

reFriGeraÇÃo versÁTil

COnhEçA OS PROdUTOS TECUMSEh AdOTAdOS PELA EVEREST

Com mais de 40 anos de atuação, e atualmente 

produzindo purificadores de água e máquinas 

de gelo, a Everest se destaca no mercado pela 

qualidade dos produtos e pelas parcerias de sucesso. 

Uma destas parcerias é com a Tecumseh, que fornece 

compressores para a empresa desde os primeiros anos 

de sua história.

“Atualmente, todos os produtos que fabricamos, es-

tão aptos para utilização dos compressores Tecumseh”, 

afirma o gerente de compras da Everest, Mário Lobato.

Entre os fatores que levaram a fabricante de purifi-

cadores a escolher a Tecumseh como sua fornecedora, 

estão sua sua ampla gama de produtos, qualidade e o 

custo benefício. “A empresa também nos oferece acom-

panhamento quanto à aplicação dos produtos, desenvol-

vimento de soluções adequadas às nossas necessidades”, 

afirma o diretor industrial da Everest Franck Junior.

Atualmente, a Everest utiliza em seus equipamentos 

os compressores da família TY, AE2 e AZ.

“O sucesso da nossa parceria com a Tecumseh se deve 

a disponibilidade de acompanhamento técnico, entendi-

mento das necessidades específicas e contínuo desenvol-

vimento de soluções”, conclui Lobato.

AE2

Esse compressor é o mais eficiente 

de sua categoria, apesar do envelope 

reduzido, possui capacidade frigorífica 

de compressores de grande formato, 

alta performance com o fluido R-290. 

Atende também R-134a e R-404A.

AZ

Com tamanho reduzido, esse com-

pressor tem alta eficiência e baixo nível 

de ruído o que o torna adequado para 

purificadores de água e outras aplica-

ções onde o silêncio é essencial.

Máquina 
de gelo
da Everest

Purificador 
da linha Soft 
da Everest
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capa

tecumseh investe na ampliação
da linha de equiPamentos com r-404a
Enquanto empresa global e líder em refrigera-

ção comercial na Europa e América do Norte, 

a Tecumseh já conta com alternativas para a subs-

tituição do R-22.  A empresa disponibiliza para o merca-

COnfIRA A APLICAçÃO dE ALgUnS PROdUTOS dA LInhA PARA R-404A
Refer. HP Aplicação Fluído Ref. Tensão / Fase / Frequencia Modelo NOVO

1.0 M/HBP R-404A 208-220V 1~60Hz CAJ9513ZHZ
1.1/2 M/HBP R-404A 208-220V 1~60Hz CAJ4517ZHZ

2.0 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz FH4524ZHZ
220V 3~50-60Hz TFH4524ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TFH4524ZTZ

2.1/2 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz FHS4531ZHZ
220V 3~50-60Hz TFHS4531ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TFHS4531ZTZ

3.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TFHS4540ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TFHS4540ZTZ

3.1/2 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG4546ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAG4546ZTZ

4.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG4553ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAG4553ZTZ

5.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG4561ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAG4561ZTZ

5.1/2 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG4568ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAG4568ZTZ

7.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD4590ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAGD4590ZTZ

8.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD4610ZKR

400-440V 3~50-60Hz TAGD4610ZTZ

10.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD4612ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAGD4612ZTZ

11.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD4614ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAGD4614ZTZ

12.0 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD4615ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAGD4615ZTZ
1.1/2 LBP R-404A 208-220V 1~60Hz CAJ2464ZHZ

2.0 LBP R-404A
208-220V 1~60Hz FH2480ZHZ
220V 3~50-60Hz TFH2480ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TFH2480ZTZ

3.0 LBP R-404A
208-220V 1~60Hz FH2511ZHZ
220V 3~50-60Hz TFH2511ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TFH2511ZTZ

4.0 LBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG2516ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAG2516ZTZ

5.0 LBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG2522ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAG2522ZTZ

8.0 LBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD2532ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAGD2532ZTZ

10.0 LBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAGD2544ZKZ

400-440V 3~50-60Hz TAGD2544ZTZ

do uma linha completa de Black Units e Dual Black Units 

utilizando fluido R-404A para aplicação M/HBP. 

“Nossa linha para R-404A conta com a qualidade e 

desempenho já conhecidos pelo mercado. Além disso, 



9

tecumseh investe na ampliação
da linha de equiPamentos com r-404a

TABELA dE APLICAçÃO dA M-UnIT

Linha para R-404A conta com produtos para aplicações especiais

Dentre as unidades condensadoras voltadas a aplicações especiais, des-

tacam-se as M-Units, destinadas ao mercado de resfriadores de leite.  Con-

tam com um design compacto, destinado para aplicações que necessitam 

de espaço reduzido, range de capacidade de 1HP a 6HP,  apresentam baixo 

nível de ruído e alta eficiência energética proporcionados pelos compres-

sores Tecumseh.

As M-UNIT contam ainda com tanque de liquido, filtro de sucção, 

controle de condensação e caixa elétrica com disjuntor, contatora e relê 

falta de fase. 

Refer. HP Aplicação Fluído Ref. Tensão / Fase / Frequencia Modelo NOVO
1

M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz CAJ9480Z

1  1/4 208-220V 1~60Hz CAJ9510Z
1  1/2 208-220V 1~60Hz CAJ9513Z

1.0 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz CAJ9513EHZ

400-440V 3~50-60Hz TAJ9513ETZ
1.1/2 M/HBP R-404A 208-220V 1~60Hz  CAJ4517EHZ

2.0 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz FH4524FHZ
220V 3~50-60Hz TFH4524FHR

400-440V 3~50-60Hz TFH4524FHR

2.1/2 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz FHS4531FHZ
220V 3~50-60Hz TFHS4531FHR

400-440V 3~50-60Hz TFHS4531FHR

3.0 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz FH4540EHZ
220V 3~50-60Hz TFHS4540FHR

400-440V 3~50-60Hz TFH4540ETZ

3.1/2 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG4546THR

400-440V 3~50-60Hz TAG4546THR

4.0 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz AG5553EHR
220V 3~50-60Hz TAG4553THR

400-440V 3~50-60Hz TAG4553THR

5.0 M/HBP R-404A
208-220V 1~60Hz AG5561EHR
220V 3~50-60Hz TAG4561THR

400-440V 3~50-60Hz TAG4561THR

5.1/2 M/HBP R-404A
220V 3~50-60Hz TAG4568THR

400-440V 3~50-60Hz TAG4568THR

essas soluções tem mesma gama de acessórios das unida-

des destinadas ao R-22, contando com itens como painel 

elétrico, pressostatos, tanque de liquido e acumulador de 

sucção”, afirma o vendedor técnico da Tecumseh, Mar-

celo Miranda Santos.

Largamente utilizado em todos os tipos de aplicações por 

ser um fluido refrigerante que apresenta bons rendimentos 

tanto em médias quanto baixas temperaturas, o R-22 é um 

HCFC e devido ao Protocolo de Montreal teve sua importa-

ção congelada desde 2013 e deve ser eliminado até 2040. 

“Aparentemente, estamos muito longe do final im-

posto e não deveríamos sofrer tão cedo com a eliminação 

desta substância, no entanto, com uma oferta reduzida 

de R-22, o que se notou foi um crescente aumento de 

preços deste fluído e a busca por alternativas para substi-

tuição dos mesmos, neste cenário o R-404A se apresenta 

como uma excelente opção”, destaca Marcelo.

Apesar de ser um blend, O R-404A já é largamente 

utilizado em aplicações de baixa temperatura de eva-

poração, como câmaras de congelados, por exemplo, o 

que torna fácil qualquer pessoa envolvida no ramo da 

refrigeração utilizá-lo. “Outro fator de extrema impor-

tância para a utilização do R-404A é que em aplicações 

de média/alta temperaturas de evaporação, ele apresenta 

características parecidas com as do R-22, mesmo traba-

lhando com pressões mais altas”, acrescenta Marcelo.
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saiba mais

correto dimensionamento da tubulação 
melhora eficiência do sistema
Além de evitar danos, dimensionar corretamente 

a tubulação da instalação é extremamente im-

portante para garantir melhor rendimento do 

equipamento e promover economia de energia.  Outros 

corretos dimensionamentos são:  aumento da durabili-

dade dos equipamentos do sistema e a diminuição da 

necessidade de manutenções.

Para um eficiente dimensionamento da tubulação 

deve-se levar em conta os seguintes fatores: 

• Capacidade do sistema;

• Finalidade da refrigeração a ser utilizada;

• Tipo de fluído refrigerante a ser utilizado;

• Diferença de altura em que se encontra a unidade 

condensadora em relação ao evaporador;

• Distância a ser percorrida pelo fluído refrigerante 

no sistema. 

É de suma importância lembrar que a unidade con-

densadora deve estar o mais próxima possível do evapo-

rador e com menor quantidade de curvas.

Alguns danos ao sistema podem ser ocasionados por 

dimensionamentos inadequados. Como exemplo temos: 

Ao dimensionar a tubulação utilizando-se um diâmetro 

maior, aumenta-se o investimento na compra da tubulação, 

bem como a quantidade de fluido refrigerante utilizado no 

sistema. Ocorrem também complicações no que diz respeito 

ao controle de líquido devido ao excesso de fluído. A condu-

ção do óleo no sistema torna-se ineficiente não ocorrendo o 

retorno do mesmo para o compressor. Além disso, há perda 

de eficiência, ocasionando um maior consumo de energia. 

Se ao realizar o cálculo, utilizar-se de um diâmetro 

menor, ocorre perda de eficiência no sistema ocasio-

nando assim um consumo maior de energia, bem como 

vibração excessiva da tubulação causando ruído e au-

mentando a possibilidade de vazamento ou rompimento 

da tubulação. Pode ocorrer ainda um possível dano nos 

componentes do sistema.

 Como calcular o dimensionamento corretamente 

Para realizar o cálculo do dimensionamento da tubulação corretamente é importante que o projetista conheça as 

características e especificidades de cada linha (sucção, descarga ou líquido), bem como os fatores citados acima. Além 

disso, é preciso conhecer os princípios e aplicações da área de refrigeração para executar o dimensionamento, que 

deve ser realizado através de cálculos manuais ou por softwares apropriados.

 Considerações sobre a linha de descarga 

A tubulação no sentido horizontal deve ter no mínimo 15 mm de inclinação a cada 3,5 m de tubo em sentido do 

fluxo do fluído refrigerante. Dessa forma evita-se o acúmulo do óleo no cabeçote do compressor durante o período de 

estagnação, evitando a quebra do equipamento ao ligar.

Se a tubulação vertical sem controle de capacidade exceder 2,5 m de altura faz-se necessário a utilização de um 

sifão na base da elevação para servir de acumulador de óleo. Se exceder ainda 3 metros, um sifão adicional deverá 

ser utilizado, levando em conta que a cada 3 metros excedidos deve-se adicionar um sifão. Se no projeto houver um 

separador de óleo, não será necessário utilizar-se do sifão. 

Índice:
QEvap. = Capacidade do Evaporador (Kw); (KJ/s)
mRef. = Vazão em massa do fluido refrigerante (Kg/s)

h = Capacidade Frigorifica do Fluido Refrigerante (kJ/kg) 
VRef. = Vazão volumétrica do refrigerante (m³ / s)
v = Volume específico do fluido refrigerante (m³/kg)
Aint tubo = Área interna do tubo (m²) 
V = Velocidade do fluido refrigerante (m/s)

• Capacidade do evaporador

QEvap.= mRef. x h

mRef. = QEvap. / h

• Vazão volumétrica do fluido refrigerante

VRef. = mRef. x V (1)

VRef. = V x Aint tubo (2)

V =  VRef.      
      Aint tubo

nO MOdELO ABAIxO AS fóRMULAS QUE SERÃO UTILIZAdAS SÃO:

Relacionando as equações (1) e (2) obtemos a seguin-

te fórmula:

V = QEvap. x V      
      h x Aint tubo
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correto dimensionamento da tubulação 
melhora eficiência do sistema

 Colocando em prática o que aprendemos 

Temos um sistema de refrigeração usando o fluido 

refrigerante R-134a com capacidade de 175 Kw sendo 

sua temperatura de sucção e descarga, respectivamente, 

4°C e 40°C.

Vamos determinar a tubulação de cobre tipo L, ne-

cessária para a linha de descarga do compressor com o 

comprimento equivalente de 14 metros.

Existem várias formas de dimensionar a tubulação, po-

rém vamos utilizar o método COMCADI (COMprimento, 

CApacidade e DIâmetro) elaborado pelo Professor Valter 

Rubens Gener, que utilizou como método de cálculo a 

equação de Colingbrook. 

Pela tabela 1 “Capacidade da linha de descarga” o 

comprimento mais próximo é de 15 metros. Verificando 

a perda de carga recomendada para o fluido refrigerante 

R-134a, a que consta na tabela 2 é de 27 KPa. Analisan-

do a tabela 3, a coluna de comprimento equivalente e a 

coluna perda total de pressão sucessivamente encontra-

mos a linha de 15 metros e a linha de 27 KPa,  seguindo 

os valores de capacidade, na mesma linha, encontramos 

o valor de 279,302KW que satisfaz a condução de ser 

maior ou igual a capacidade do sistema do exercício, de 

175KW, o valor encontrado nesta coluna corresponde a 

uma  tubulação de diâmetro nominal de 54 mm.

Após seguir os passos descritos acima para dimensionar-

mos o diâmetro do tubo por tabelas, vamos verificar agora 

através da fórmula adquirida anteriormente se a velocidade 

do refrigerante está de acordo com o recomendado.

 TABELA 1 

 TABELA 2 Perdas de pressão recomendadas para descarga
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 Para isso precisamos de algumas informações importantes 

• Capacidade frigorífica do fluido refrigerante, também conhecida como diferença de entalpia ( h) R-

-134a no evaporador. Encontra-se na tabela 4 para uma temperatura de evaporação de 4°C e condensação 

de 40°C é de 143,31 KJ/Kg.

• O volume específico(V) do mesmo refrigerante e nas mesmas condições pode ser encontrado na tabela 5 e é de 

0,0201 m³/Kg.

• A área interna da tubulação de cobre (A) retirada da tabela 1 é de 1997 X 10-6m² ou 0,002m².

Referências Bibliográficas
GERNER, V. R. Dimensionamento de Tubulação de Fluido Refrigerante:  Sistemas Frigoríficos. São Paulo: 2012.
ASHRAE HANDBOOK - HVAC System 1992

 Logo: 

V= 12,29 m/s

Com este resultado verificamos que a velocidade do fluido refrigerante na linha de descarga com 14 metros de 

comprimento e 54 mm de diâmetro está acima da velocidade mínima e abaixo da velocidade máxima da tabela de-

mostrada na edição anterior. Vide Fic Frio nº 87, página 15.

Assim nosso dimensionamento do diâmetro da tubulação está correto tendo uma perda de capacidade dentro do 

recomendado e uma garantia de que não terá vibrações nesta tubulação.

Obs.: Para cada tipo de fluido existe uma tabela específica. Nesta demonstração utilizamos somente algumas e as 

mesmas encontram-se na última página desta revista.

 Assim  
V = QEvap. x v       

       h x Aint tubo

V = 175 KW x 0,0201m³/s              

      143,34kJ/Kg x 1997 x 10-6 m²

V = 175 KW x 0,0201m³/s    

       143,34kJ/Kg x 0,002m²

 TABELA 5 

 TABELA 4 
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projeTo social

Visando ampliar e estreitar o relacionamento com 

os bairros próximos à empresa, a equipe de Se-

gurança do Trabalho da Tecumseh promoveu em 

abril um evento especial sobre segurança para crianças.

Cerca de 240 alunos, entre 9 e 10 anos das escolas 

E.M.E.B Dalila Gali e E.E. Professor Antonio Adolfo Lo-

bbe visitaram a empresa e participaram de dinâmicas 

de grupo sobre segurança no lar, no trabalho, na es-

cola e no trânsito. 

“Elas passaram por uma apresentação que estava 

conectada com a dinâmica realizada, depois foram 

conduzidas ao refeitório para um gostoso café da 

tarde”, explica a técnica de segurança do trabalho 

crianças das escolas
de são carlos visitam
a tecumseh

da Tecumseh Marilda Modenez Morelli.

O objetivo do evento foi contribuir com a adoção de 

comportamentos seguros na sociedade. “O compartilha-

mento de informações com as crianças, contribui para o 

futuro delas e se estende para toda a família e comunida-

de”, afirma o técnico de segurança de trabalho Robson 

Marcelo Sperança.

Cerca de 95% dos participantes do evento possuem 

parentes trabalhando na Tecumseh. No final do encontro 

muitas crianças manifestaram seu desejo de voltar e co-

nhecer a fábrica, e futuramente trabalharem na empresa.



colecione




