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INTRODUÇÃO 

 

Com a eliminação acelerada dos HCFCs (como R22) no âmbito do Protocolo de Montreal, encontrar fluidos 

refrigerantes alternativos adequados para condicionadores de ar se tornou uma questão crítica. Apesar de 

existirem várias opções de fluidos alternativos diferentes, encontrar uma que atende todas as 

considerações económicas e ambientais é um grande desafio. Este artigo aborda as implicações do uso de 

hidrocarbonetos, particularmente R290 (propano) e R1270 (propileno), como fluido refrigerante para ar 

condicionados de ambiente com foco em sua segurança, eficiência e também suas implicações ambientais 

e financeiras. 

 

R22 E ELIMINAÇÃO DE HCFC 

 

Atualmente os hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) - sendo o R22 o mais comum - são extensivamente 

utilizados em vários tipos diferentes de sistemas de ar condicionado. O consumo anual de R22 nos paises 

em desenvolvimento ou seja em países do artigo 5 no âmbito do Protocolo de Montreal foi de 

aproximadamente 300.000 toneladas em 2009, das quais cerca de 35% foram utilizados para 

condicionadores de ar de pequeno porte, enquanto cerca de 45% das aproximadamente  1 milhão de 

toneladas atualmente em uso, estão contidos dentro destes sistemas. Devido ao vazamento, as emissões 

resultantes dos bancos de R22 equivalem a cerca de 400 milhões de toneladas de CO2 equivalentes por ano 

(baseado em um GWP de 1,800). 

 

Enquanto uma adaptação do Protocolo foi introduzida na 19 ª Reunião das Partes do Protocolo de 

Montreal em 2007 visando acelerar a eliminação dos HCFCs nos países do Artigo 5, também há o 

reconhecimento de que as possíveis opções para substituir os HCFCs poderiam resultar em emissões 

significativas de gases que contribuem para o aquecimento global. O ajuste, portanto, também incluiu 

requisitos adicionais para auxiliar a redução das emissões de gases com elevado potencial de aquecimento 

global (PAG), conforme se segue:  

 

 "Incentivar as Partes a promover a seleção de alternativas aos HCFCs que minimizem os impactos 

ambientais, em particular o impacto sobre o clima, e que também atendam às considerações de saúde, 

segurança e económica", e 

 “Substitutos e alternativas que minimizem os impactos sobre o meio ambiente, inclusive sobre o clima, 

considerando o potencial do aquecimento global, o uso de energia e outros fatores relevantes” 

 

O ajuste, portanto, implica que o uso de fluídos refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global 

deve ser considerado ao substituir os HCFCs. Além disso, durante a 60 ª Reunião do Comitê Executivo do 

Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal, foi acordado que para os projetos de eliminação de HCFCs, e  

a fim de atender as metas de eliminação de HCFC para 2013 e 2015, será fornecido um financiamento 

adicional de até 25% com base nocálculo regular de custo-benefício no uso de fluidos alternativos 
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tradicionais. , uando oportuno e necessário, em projetos que visam introduzir alternativas de baixo PAG.1 A 

razão para isto é apoiar os países do Artigo 5 a superar as barreiras adicionais para o uso de alternativas de 

baixo PAG. 

 

A tarefa de eliminar o R22 pode ser considerada como um grande desafio. Desde 1998 tem havido um 

constante crescimento linear no consumo de HCFCs, o que equivale a cerca de 50.000 toneladas por ano de 

HCFCs em geral, ou 35.000 toneladas por ano de R22 em particular.2 Com base em níveis de 2005, isto é 

uma média global de cerca de 10% por ano, sugerindo que, em 2020, o consumo de R22 poderia ser o 

dobro do valor do ano 2009-2010; para que os países do artigo 5 alcançem a redução de 35% exigida pelo 

Protocolo de Montreal, intervenções significativas são necessárias. 

 

Se este crescimento é simplesmente substituído por alternativas "convencionais", como os 

frequentemente propostos hidrofluorcarbonos (HFC), o impacto no clima decorrente de emissões poderia 

se intensificar ainda mais. 

 

OPÇÕES PARA AR CONDICIONADOS 

 

Há um grande número de fluídos refrigerantes alternativos que podem ser usados em uma variedade de 

aplicações. A Figura 1 fornece uma visão geral das diferentes categorias de fluidos refrigerantes; no caso, 

uma seleção dos componentes individuais está listada mas muitos fluidos refrigerantes comerciais são uma 

mistura de diversos componentes, produzindo uma variedade de centenas de blends.  

Certamente, muitas dessas opções simplesmente não são adequadas para uso em condicionadores de ar 

por várias razões. No entanto, aquelas que são mais significativas para a substituição do R22 na maioria das 

aplicações são identificadas dentro dos seguintes grupos: 

  

 Componentes individuais de HFC (por exemplo, R134a, R32) e misturas de HFCs (por exemplo, R407C e 

R410A)  

 HFCs insaturados (também comercializados como "HFO", por exemplo, R1234yf, R1243zf) e outras 

possíveismisturas (atualmente não reveladas por fabricantes)  

 Componentes individuais de HC (e.g., R290, R1270) e misturas de HC (e.g., R433A, R436A) 

 Dióxido de carbono (R744) 

 Amônia (R717) 

 

Cada um desses grupos de fluidos refrigerantes alternativos tem características diferentes que afetam a sua 

adequação, de acordo com restrições ambientais, de segurança, de custo e de eficiência. A partir de uma 

perspectiva climática, componentes individuais de HFC e suas respectivas misturas tendem a ter um PAG 

alto (muitas vezes maior do que R22). Assumindo a substituição direta do R22 por HFCs - como no caso da 

“alternativa pouco cuidadosa” - R410A que possui um PAO de 2.100 CO2/kg - o equivalente impacto direto 

das emissões no clima poderia se tornar muito maior do que o cenário regular do R22 (num cenário 

                                                           
1
 Decisião 60/44 in UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54 

2
 Velders, G., et al, 2009, The large contribution of projected HFC emissions to future climate forcing, 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0902817106  

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0902817106
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business-as-usual). Por isso há uma forte motivação para incentivar a adoção de alternativas de baixo PAG. 

Sob este ponto de vista, interessam os últimos quatro grupos.3  

 

 
Figura 1: Visão geral das diferentes categorias de fluidos refrigerantes 

 

Devido às características resumidas na Tabela 1, várias opções potenciais não são totalmente adequadas 

para o uso em condicionadores de ar e especialmente sob climas quentes. R717 é um excelente fluido 

refrigerante, mas não pode ser utilizado em sistemas diretos (tais como condicionadores de ar de 

ambiente), embora possa ser utilizado em sistemas indiretos, tais como chillers. R744 também é um bom 

fluido refrigerante mas exige maior desenvolvimento para ser usado de forma eficiente dentro de sistemas 

em climas quentes. Os HFCs insaturados (como R1234yf) têm uma capacidade de refrigeração baixa e 

deverão ser bastante caros, implicando num custo maior do sistema; no entanto atualmete os HFCs 

insaturados não foram amplamente testados e por isso é difícil tirar conclusões definitivas. 

 

Tabela 1: Visão geral das implicações de opções de fluidos refrigerantes de baixo PAG  

Tipo do fluido 
refrigerante 

Segurança GWP Efficiência Custos Outros 

HFC 
insaturado 
(por exemplo 
R1234yf)  

Menor toxicidade, menor flamabilidade - 
alterações na construção do sistema são 

necessárias (mudando de R22, poucas 
mudanças necessárias a partir de R134a)  

> 4 Média >> R22 

Produtos muito novos, 
ainda não comercialmente 
disponíveis, muitos fatores 

desconhecidos  

HC (por 
exemplo 
R290, R1270) 

Menor toxicidade, maior flamabilidade - 
alterações na construção do sistema DEVEM 

SER abordadas, e reduzir o tamanho das 

~ 3 Boa 
½ × to 

2 × 
R22 

Miscível com óleos 
minerais, deve-se evitar o 

drop-in por razões de 

                                                           
3
 UNEP, 2011, Report of the UNEP 2010 Refrigeration, air conditioning and heat pump Technical Options Committee, 

Nairobi, Kenya  
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cargas para mitigar o risco de inflamabilidade  segurança 

Amônia 
(R717) 

Maior toxicidade, menor flamabilidade – o 
uso é principalmente limitado aos sistemas 

indiretos ou diretos em locais de espaço 
desocupado; trabalho especializado de 

design necessário 

0 Excelente << R22 
Incompatibilidade com 

materiais de cobre, drop-in 
impossível 

Dióxido de 
carbono 
(R744) 

Menor toxicidade, não-inflamável - muito 
pouca restrição na aplicação, mas tem uma 
alta pressão de operação, assim a construção 
inteira deve ser adequada para tais pressões  

1 

Boa em 
climas 

frescos e 
ruim em 
climas 

quentes  

< R22 

Pressões de operação altas, 
por isso não podem ser 
utilizados em sistemas 

existentes; o ciclo 
supercrítico exige 

especialista na projeção do 
projeto 

 

 

Por outro lado, os hidrocarbonetos - como o R290 (propano) e R1270 (propileno) - têm características 

semelhantes ao R22, são de baixo custo, têm excelentes propriedades térmofísicas e um impacto direto no 

meio ambiente insignificante (tais como PAG). Por estas razões existe o interesse crescente na sua 

utilização. 

 

DESEMPENHO DO  CICLO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

 

Enquanto tem sido amplamente relatado que a eficiência de hidrocarbonetos é favorável, é importante 

considerar primeiro o desempenho do ciclo (ideal) de refrigeração. A Tabela 2 resume o desempenho do 

ciclo ideal para um condicionador de ar de ambiente usando R22, R290 e R1270 e para comparação, outras 

alternativas possíveis tais como o R410A, R32 e R1234yf. A tabela compara uma série de parâmetros de 

desempenho importantes que influenciam nas implicações relacionadas ao custo e à energia consumida 

por um determinado refrigerante.  

 

Tabela 2: Comparação do desempenho ideal do ciclo de R290 em comparação com outras alternativas* 

Parâmetro R290 R22 R1270 R410A R32 R1234yf 

Sat. pressão de evaporação (kPa) 637 681 779 1088 1107 438 

Entalpia de saída do evaporador (kJ/kg) 613 420 613 441 535 221 

Entropia de saída do evaporador (kJ/kg K) 2.46 1.78 2.46 1.85 2.18 0.79 

Densidade na saída do evaporador (kg/m
3
) 13 27 15 38 27 22 

Sat. pressão de condensação (kPa) 1713 1943 2054 3071 3141 1302 

Entalpia ideal de descarga (kJ/kg) 663 448 664 472 581 242 

Entalpia não-ideal de descarga (kJ/kg) 685 460 686 485 601 251 

Entalpia de entrada do aparelho de 
expansão  (kJ/kg) 

307 250 305 266 275 91 

Efeito volumétrico de refrigeração (kJ/m
3
) 3716 4359 4643 6275 6824 2904 

em relação ao R22 (%) -15% 0% 2% 44% 57% -36% 

Temperatura de descarga (°C) 77 95 83 92 111 69 

em relação ao R22 (K) -18 0 -13 -3 15 -27 

Coeficiente de desempenho (kW/kW) 4.28 4.23 4.21 3.96 3.98 4.30 

em relação ao R22 (%) 1% 0% -1% -6% -6% 2% 

Relação de pressão (-) 2.69 2.85 2.64 2.82 2.84 2.98 
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em relação ao R22 (%) -6% 0% -8% -1% -1% 4% 

* baseando-se nas seguintes condições: Temperatura exterior = 35 C, diferença de temperatura do condensador = 15 
K, temperatura de condensação = 50 C, Subarrefecimento = 10 K, temperatura ambiente = 25 C, diferença de 
temperatura do evaporador = 15 K, temperatura de evaporação = 10 C, superaquecimento do gás de sucção = 15 K, 
eficiência global do compressor = 70% 

 

A primeira medida de desempenho - embora não seja diretamente relacionada com eficiência - é a 

capacidade de refrigeração volumétrica, que é amplamente indicativa ao deslocamento necessário do 

compressor. Percebe-se que o R290 tem uma capacidade de cerca de 15% inferior ao R22, enquanto R1270 

tem quase a mesma do que o  R22. A implicação principal disso é que o compressor de R290 exige um 

maior volume geométrico a fim de alcançar a mesma capacidade de refrigeração. Apesar dos cálculos de 

ciclo implicam isso, a maioria dos estudos práticos descobriram que a capacidade de refrigeração do R290 

em um compressor de deslocamento fixo está muito mais próxima ao R22 - geralmente dentro de 5% a 

10% - o que é devido ao R290 ter uma maior eficiência volumétrica (por exemplo, Urchueguía et al, 20034, 

Chinnaraj et al, 20105, Renz e Kammhoff, 19966, Navarro et al, 20077). Resultados semelhantes foram 

encontrados para compressores reciprocativos, espirais e rotativos. Em comparação, R410A e R32 têm uma 

capacidade de refrigeração de cerca 50% maior do que a do R22 (devido à sua densidade alta de sucção) e 

aquela de R1234yf é quase 40% menor do que a do R22. 

 

Em termos de compressor e de desempenho do sistema, também é importante considerar a temperatura 

de descarga, especialmente para climas quentes.  Enquanto o valor do R22 é semelhante ao R410A, o R290 

tem uma temperatura de descarga de cerca 20 K inferior do que as do R22 e R1270 e cerca de 15 K inferior. 

Ainda assim a temperatura de descarga do R32 é cerca de 15 K maior do que a do R22 e, portanto, 35 K 

maior do que a do R290. Portanto, o R290 ,potencialmente, oferece benefícios notáveis em termos de 

confiabilidade de compressor, especialmente em climas quentes. O mesmo se aplica ao R1234yf que 

também apresenta uma temperatura de descarga particularmente baixa. 

 

Considerando o coeficiente de performance (COP), percebe-se que o R290 e  o R1270 são semelhantes ou 

levemente maiores do que o R22 (como acontece com R1234yf), e mais de 5% superiores ao R410A bem 

como ao R32.  

 

Com menores diferenças de temperatura (ou seja, usando trocadores maiores de calor) o benefício do 

R290 com relação ao R410A e R32 aumenta mais. Geralmente, um maior superaquecimento e 

subresfriamento fornecem um benefício pequeno, mas ainda assim positivo no caso do R290 em 

comparação com os outros. Isto também pode ser enfatizado pelo uso de um trocador de calor de sucção 

líquida (embora em sistemas reais, o impacto das perdas de pressão compensando quaisquer benefícios 

deve ser considerado). Enquanto a eficiência do ciclo ideal é praticamente a mesma do R22, as 

propriedades térmofísicas do R290 (e R1270) são particularmente favoráveis, que provê benefícios 

                                                           
4
 Urchueguía, J.F., J.M. Corberan, J. Gonzálvez, J.M. Díaz. 2003. Experimental characterisation of a commercial–size 

scroll and reciprocating compressor working with R22 and propane (R290) as refrigerant. Int. Congr. Refrig.. 
Washington, USA. 
5
 Chinnaraj, C., Govindarajan, P., Vijayan, R. 2010. Influence of electronic expansion valve on the performance of small 

window air conditioner retrofitted with R407C and R290. Thermal Science. DOI: 10.2298/TSCI100629081C 
6
 Renz, H., Kammhoff, F. 1996. Semi-hermetic reciprocating compressor with propane in comparison with R22 and 

R404A. KI Luft Kältetech., vol. 32, n. 2, 52-55 
7
 Navarro E., Urchueguía, J. F., Corberan, N. J. M. 2007. Performance analysis of a series of hermetic reciprocating 

compressors working with R-290 (propane) and R-407C. Int. J. Refrig. Vol. 30; No. 7; 1244-1253 
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adicionais em termos de potencial desempenho; tais melhorias na eficiência são amplamente discutidas e 

explicadas em outro lugar (por exemplo Corberán, 20088, Granryd, 20019 and Palm, 200810).  

 

Especificamente para o caso de condicionadores de ar de ambiente, muitos estudos foram elaborados para 

avaliar o desempenho do R290 (e em alguns, R1270), comparando o desempenho do mesmo com o de R22 

e de outras alternativas.  

 

Uma variedade desses estudos descobriram que as melhorias no COP do sistema com R290 variam entre 

2% e 20%: Chinnaraj et al, 201011 (entre 4 – 7%); Devotta et al, 200512 (até 8%); Li et al, 201013 (entre 10 – 

15%); Lin et al, 201014 (entre 4 – 12%); Liu, 200715 (entre 10 – 20%); Padalkar et al, 201016 (até 14%); Park 

and Jung, 200817 (até 11%); Park et al, 200718 (até 2%); Wang et al, 200419 (entre 12 – 19%); Xiao et al, 

200620 (até 12%); Xiao et al, 200921 (até 10%); Yan, 199922 (até 10%); Zhang et al, 200223 (até 12%); Zhou et 

al, 201024 (até 9%). Percebe-se que há um evidente benefício de eficiência a ser explorado.  

 

Deve-se notar que em alguns estudos, os COPs estão cotados para sistemas de refrigeração, onde a 

capacidade é menor do que a do R22 como resultado do efeito de refrigeração volumétrica menor. Isso 

pode ser enganador pois uma menor capacidade de refrigeração resulta em um fluxo menor do fluido 

refrigerante, diminui as perdas de pressão em todo o circuito e, portanto, fornece uma vantagem 

energética. 

                                                           
8
 Corberán, J. M. 2008. Use of hydrocarbons as working fluids in heat pumps and refrigeration equipment. In “Natural 

Refrigerants – Sustainable Ozone- and Climate-Friendly Alternatives to HCFCs”, GIZ Proklima, Eschborn, Germany 
(www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-proklima-natural-refrigerants.pdf) 
9
 Granryd, E. 2001, Hydrocarbons as refrigerants – an overview. Int. J. Refrig. 24: 15-24 

10
 Palm, B. 2008. Hydrocarbons as refrigerants in small heat pump and refrigeration systems – A review. Int. J. Refrig. 

31: 552-563 
11

 Ibid 
12

 Devotta, S., Padalkar, A. S., Sane, N. K. 2005. Performance assessment of HC-290 as a drop-in substitute to HCFC-22 
in a window air conditioner. Int. J. Refrig. 28, 594-604 
13

 Li, T. X., Yang, J. M., Zeng Z. S., Zhang, Z. 2010. Experiment on R290 substituting for R22 in a room air-conditioner. J. 
Refrig. 2010-04 
14

 Lin, K. Jin, T-X., Zhang, J., You, S-Y., Liu, Y., Zheng, Z-Y. 2010. Experiment on performance of residential air 
conditioner with R1270 to Replace R22. J. Refrig. 2010-03 
15

 Liu, L-G. 2007. Experimental study on replacement of R22 by R290 in household air conditioner. J. Shunde 
Polytechnic; 2007-04 
16

 Padalkar, A. S., Mali, K. V., Rajadhyaksha, D. D., Wadia, B. J., Devotta, D. 2010. Performance assessment of air 
conditioners with HC-290. IIF-IIR Bulletin 2010-4, Paris, France 
17

 Park K., Jung D. 2008. Performance of R290 and R1270 for R22 applications with evaporator and condenser 
temperature variation, J. of Mech. Sci. and Tech., 22: 532-537 
18

 Park, K-J., Seo, T., Jung, D. 2007. Performance of alternative refrigerants for residential air-conditioning applications. 
Applied Energy 84, 985-991 
19

 Wang, Q., Wu, T., Zhang, Y-F., Wang, J-S. 2004. Theory and experiment research on substitute R22 with R290. J. 
Fluid Machinery. 2004-07 
20

 Xiao, H-H., Zhang, T., Hu, Y. 2006. Experimental research on performance of small room air conditioner with R290. J. 
Refrig. 2006-04 
21

 Xiao, Y-Y., Liu, C., Guo, C-H., Li, B. 2009. Experimental research on refrigeration system of air-conditioner which use 
of natural refrigerant R290. J. Fluid Machinery. 2009-05 
22

 Yan, L. 1999. A study on substituting propane R 290 for R 22 in household air conditioner. J. Nanjing University of 
Science and Technology. 1999-02 
23

 Zhang. Z., Zhang, G., Wang, J-S., Zhang, Y-F. 2002. Comparative analysis and experimental study of thermodynamic 
properties of R22 and R290. J. Tianjin Urban Construction Institute. 2002-04 
24

 Zhou, G., Y. Zhang. 2010. Performance of a split-type air conditioner matched with coiled adiabatic capillary tubes 
using HCFC22 and HC290. Applied Energy 87, 1522-1528 
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A Figura 2 mostra a variação do COP com uma mudança na capacidade de refrigeração (como resultado de 

deslocamentos differentes de compressores, com a eficiência fixa do compressor) de um condiconador de 

ar de R290. Percebe-se que, apesar de uma menor capacidade fornecer uma vantagem para o COP, esta é 

menor que proporcional. Por exemplo, uma capacidade de 15% inferior fornece apenas um benefício de 5% 

no COP. 

 

Isto se deve parcialmente à variação no fluxo de massa, sendo esta vantajosa para reduzir a perda de 

pressão, mas também apresenta desvantagens no sistema através de coeficientes de transferência de calor 

fracos no evaporador e no condensador. Assim, o gradiente de variação no COP na Figura 2 é sensível ao 

diâmetro e comprimentos de fluxo dentro dos trocadores de calor. 
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Figure 2: Variação do COP do sistema com uma mudança na capacidade de refrigeração do sistema  

 

Uma parte da contribuição para o COP elevado do sistema é o papel do desempenho de R290 dentro do 

compressor. Juntamente com os resultados na eficiência volumétrica anteriormente mencionados, 

notáveis melhorias também foram encontradas na eficiência do compressor ("isentrópico"), tipicamente na 

ordem de aproximadamente 5% (Urchueguia et al, 200325). Particularmente estas melhorias são 

influenciadas por uma menor baixa de pressão do fluido refrigerante dentro dos caminhos de fluxo do 

compressor, a redução de transferência de calor interno (dependendo do elemento), interação do óleo e 

do fluido refrigerante e menor taxa de compressão. Este último aspecto é claramente observado na Tabela 

2, onde a taxa de pressão de R290 e R1270 é, pelo menos, 5% menor do que a maioria de outros fluidos 

refrigerantes e até 10% menor do que R1234yf. Uma taxa  de pressão menor não somente implica um 

potencial de maior eficiência do compressor, mas também contribui para uma maior longevidade. 

 

Esta potencial melhoria na eficiência do sistema pelo R290 e R1270 pode oferecer grandes vantagens para 

os fabricantes quando se considera a Portaria no. 007 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, que define as regras obrigatórias na rotulagem de ar condicionados por níveis de 

eficência, que será aplicável a partir de janeiro 2012.26 A Portaria afirma que o COP mínimo (também 

conhecido como coeficiente de eficiência energética) deve ser 2,39 para tipos split e 2,08-2,24 

                                                           
25

 Ibid 
26

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial-Inmetro, Portaria no. 007, de 04 de Janeiro de 2011 
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(dependendo da capacidade) para condicionadores de ar tipo janela. A fim de alcançar um selo de classe A, 

o COP deve estar acima de 3,20 para condicionadores de ar tipo split e acima de 2,82-3,02 (dependendo da 

capacidade) para os aparelhos tipo janela. 

 

Isso corresponde a uma melhoria de aproximadamente 7% no COP para cada classificação incremental de 

selo. Baseando-se nos resultados resumidos acima, é evidente que o uso de R290 ou R1270 pode ajudar os 

fabricantes a pular pelo menos um ou talvez duas classes sem qualquer significativa modificação adicional 

para o projeto básico de R22. Isto oferece uma grande vantagem para os fabricantes. 

 

SEGURANÇA COM INFLAMABILIDADE 

 

O principal motivo de preocupação com o uso de HCs naturalmente são as características de 

inflamabilidade. De acordo com o padrão internacional, ISO 817 e a norma europeia, EN 378, R290 e R1270 

estes são classificados como fluidos refrigerantes A3, ou seja, de baixa toxicidade ("A") e de superior 

inflamabilidade ("3"). Algumas características de inflamabilidade básicas destes fluidos refrigerantes são 

fornecidas na Tabela 3. No entanto, apesar de sua inflamabilidade, os HCs como fluidos refrigerantes são 

atualmente amplamente aplicados  na maior parte do mundo dentro de uma variedade de sistemas. As 

principais razões para a sua utilização segura  e ampla (agora evidentemente) são centradas na ampla 

utilização de normas de segurança e extenso treinamento dos técnicos e projetistas do sistema. O leitor é 

direcionado para o manual abrangente da GIZ PROKLIMA Guidelines for the safe use of hydrocarbon 

refrigerants”27, que aborda todas as questões de segurança relacionadas com o uso de HC como fluidos 

refrigerante. 

 

Em muitos países existem normas de segurança aplicáveis ao uso de HCs em sistemas de refrigeração e ar 

condicionado. Em resumo, estas normas e outras orientações relacionadas prescrevem28: 

 

 Uma carga de fluido refrigerante ser tão limitada que um vazamento não irá resultar em uma 

concentração inflamável ; 

 Prevenção de potenciais fontes de ignição ligadas ao aparelho (ou seja, componentes elétricos 

"desprotegidos", sem temperaturas de superfície superior a 350 ° C, etc); 

 Indicação adequada para sistemas que garantam que os técnicos estejam cientes da presença de 

fluidos refrigerantes inflamáveis; 

 Tubulação e componentes devem ser construídos/montados com soldagem apropriada para minimizar 

vazamentos; 

 Dependendo do modelo do circuito e tamanho da carga do fluido refrigerante, certos dispositivos de 

segurança precisam ser aplicados; 

 Fornecimento de manuais de instalação, de manutenção e  de serviço para incluir as relevantes 

informações de segurança; 

 Manuseio dos sistemas somente por técnicos treinados e competentes; 

 

                                                           
27

 Guidelines for the safe use of hydrocarbon refrigerants, GIZ Proklima, Eschborn, Germany 
(http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/28719.htm)  
28

 Colbourne, D. 2008. Safety of appliances using hydrocarbon refrigerants. In “Natural Refrigerants – Sustainable 
Ozone- and Climate-Friendly Alternatives to HCFCs”, GIZ Proklima, Eschborn, Germany 
(www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-proklima-natural-refrigerants.pdf)  

http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastruktur/28719.htm
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-proklima-natural-refrigerants.pdf
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Uma explicação detalhada de todos estes requisitos pode ser encontrada no manual da GIZ PROKLIMA. 

 

Tabela 3: Características inflamáveis e limite prático de R290 e R1270 

Característica R290 R1270 

Ponto de inflamação (°C) -104 -108 

Temperatura de autoignição (°C) 470 455 

Energia mínima de ignição (mJ) 0.25 0.28 

Limite de inflamabilidade mínima 
(kg/m

3
) 0.038 0.043 

(% vol.) 2.10 2.50 

Limite de inflamabilidade 
máxima 

(kg/m
3
) 0.171 0.174 

(% vol.) 9.5 10.1 

Calor de combustão (kJ/kg) 50500 49000 

Temperatura adiabática da chama (°C) 1970 2050 

Velocidade de chama laminar (m/s) 0.43 0.48 

Limite prático (de concentração) (g/m3) 8 8 

 

A exigência de uma carga limitada de fluido refrigerante é uma consideração importante para a aplicação 

de fluidos refrigerantes inflamáveis, uma vez que fornece um modo intrínseco para minimizar o risco de 

inflamabilidade. Com o caso das normas europeias EN 37829 ou EN 60335-2-4030 existe não apenas um 

limite máximo para a quantidade de fluido refrigerante que pode ser permitido dentro de um único circuito 

de refrigeração, mas também um limite de carga permitida que é estabelecido em função do tamanho da 

sala ou ambiente da instalação. O limite máximo é de aproximadamente 1 kg de R290 (equivalente a cerca 

de 2,5 kg de R22 ou R410A) para espaços ocupados por humanos ou de 1,5 kg e 2,5 kg em ocupações 

públicas ou privadas, respectivamente, se o ar condicionado não é para o conforto humano. No caso de ar 

condicionados tipo split parede para espaços ocupados, a carga admissível (M em kg) corresponde a 

0.076M A  , onde A é a área da sala (em m2). Se o ar condicionado não for especificamente para o 

conforto humano, a carga admissível é de aproximadamente 0.02M A   (supondo uma altura de quarto 

de 2,5 m). Uma análise destas fórmulas indica que há um fator de segurança de aproximadamente 5 - 10 

vezes em termos da quantidade de fluido de refrigerante necessária para formar uma mistura inflamável. 

Além disso, se o tamanho da carga é abaixo de 150 g, a consideração do tamanho do ambiente não se 

aplica. 

 

Enquanto muitas destas considerações de segurança parecem um pouco convolutas, elas são projetadas 

para tudo menos para a eliminação do risco de inflamabilidade e uma vez que os fabricantes as aplicam de 

forma coerente a um grupo de produtos sua complexidade torna-se mínima. 

 

Considerando a quantidade de fluido refrigerante necessária para resfriar um determinado tamanho de 

sala, esses limites de volumes de  carga podem ser um desafio, especialmente para sistemas destinados 

para salas maiores / com cargas de calor elevadas. Mesmo assim, como inferido acima, deve-se notar que 

desde que a densidade do R290 e R1270 seja de aproximadamente 40-45% do R22, R407C e R410A, para 

um sistema de mesma capacidade o tamanho de carga  será consideravelmente menor. Por exemplo, um 

                                                           
29

 Ibid 
30

 EN 60335-2-40: 2003, Specification for safety of household and similar electrical appliances. Safety. Particular 
requirements for electrical heat pumps air-conditioners, and dehumidifiers 
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sistema usando R22, R407C e R410A pode exigir uma taxa específica de 300 g por kW de resfriamento 

enquanto o mesmo sistema usando R290 ou R1270 pode precisar apenas de 120 g por kW. Porém, uma vez 

que o risco de inflamabilidade é algo relacionado à quantidade de fluido refrigerante, a redução da 

quantidade do fluido refrigerante HC continua sendo desejável (realmente é um fato que se aplica a 

qualquer outro fluido refrigerante), então certas técnicas de otimização de carga devem ser adotadas. 

 

 

A Figura 3 apresenta uma distribuição típica de fluidos refrigerantes dentro de um aparelho de ar 

condicionado, onde se nota que a maioria de fluido refrigerante é contido no condensador, compressor, 

evaporador e linha de líquido. Por outro lado, quantidades insignificantes de fluido refrigerante estão 

contidas dentro das linhas de sucção e descarga. Estas observações fornecem uma indicação de como a 

redução de carga deve ser endereçada. 

 

 

liquid

5%discharge

0%

condenser

63%

suction

2%
evaporator

8%

compressor

22%

 
Figura 3: Distribuição típica de massa de R290 dentro de um condicionador de ar 

 

Os maiores ganhos são provenientes do projeto do condensador. Devido a seu grande volume interno e 

parcela relativamente alta dedicada ao sub-resfriamento, entre 60-70% do fluido refrigerante é muitas 

vezes contido em estes componentes. No entanto, aproveitando-se das propriedades particulares de 

transporte de HCs, a carga pode ser reduzida consideravelmente. Comparando com muitos outros 

refrigerantes, HCs têm um alto calor latente, alta condutividade térmica e uma baixa viscosidade, que 

permitem o desenvolvimento de bobinas do condensador com tubos de diâmetro muito menor (por 

exemplo de 5 mm em vez de 9,5 mm) e circuitos adicionais, enquanto aumenta o coeficiente de 

transferência de calor sem comprometer as perdas de pressão. Projetos cuidadosos podem fornecer uma 

redução da carga do condensador de 50-70%, sem qualquer redução na capacidade do sistema / eficiência. 

Uma outra abordagem para apoiar a redução do tamanho de carga é a aplicação de trocadores de calor 

tipo mini-channel (ou micro-channel), que podem reduzir a carga do condensador até um fator de cinco, 
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onde diâmetros de porta do condensador (e evaporador) devem ser reduzidos ao valor mais baixo possível 

(por exemplo 0,5 mm) (Jain e Bullard, 200431).  

 

Diâmetros de linha líquida também podem ser reduzidos sem causar um aumento nas quedas de pressão. 

Enquanto a mesma abordagem pode ser aplicada para o evaporador, os benefícios potenciais tendem a ser 

menores. Em termos de compressor, aproximadamente a metade da carga é contida no interior da 

cavidade de compressor e a outra metade dentro do óleo. Embora a redução do volume da cavidade seja 

raramente possível para os fabricantes, se for possível, os óleos com solubilidade reduzida devem ser 

usados. Além disso, tais técnicas de redução do tamanho de carga  também trazem benefícios de custo em 

termos de  despesas reduzidas com materiais, como discutido abaixo. 

 

 

ANÁLISE DE RISCO 

 

Ao projetar sistemas de fluidos refrigerantes inflamáveis, pode ser aconselhável realizar análises 

quantitativas de risco (AQR)  a fim de determinar se o risco de inflamabilidade esteja dentro dos limites 

aceitáveis. Além disso, a abordagem deve ser usada para compreender as variações no risco relacionadas 

às características diferentes do projeto ou locais de instalação, bem como identificar os meios para reduzir 

ainda mais o risco em termos de projeto do aparelho. 

 

A abordagem para a realização de uma AQR começa com a identificação dos possíveis eventos em que os  

componentespossam levar a uma situação dede ignição; veja Figura 4. Em algum ponto dentro do sistema 

de contenção do fluido refrigerante pode ocorrer um vazamento de fluido refrigerante. Este fluido 

refrigerante liberado se mistura com o ar e dilui dentro dos limites inflamáveis. Se essa mistura inflamável 

se faz presente no mesmo ponto de espaço e tempo de  uma fonte potencial de ignição ativa, então a 

ignição é possível. Isso pode ocorrer dentro da sala ou dentro de alguma parte do gabinete do aparelho. 

(Portanto, se potenciais fontes de ignição forem eliminadas do aparelho e a carga de fluido refrigerante for 

suficientemente minimizada, a probabilidade de tal evento de ignição ocorrer torna-se extremamente 

baixa.) 

 

AQRs exigem essencialmente a seguinte seqüência genérica de cálculos, a qual seria baseada em uma sala 

particular e volume do aparelho, a posição do aparelho, conjunto de fontes de ignição, fluxo de ar 

(infiltração abrangente, ventilação mecânica, os efeitos de flutuação térmica, movimento de ar de 

ocupantes, etc .) e tamanho do furo de vazamento específicos: 

 

 Cálculo da frequência do tamanho do furo de vazamento;  

 Estimativa da taxa de vazamento do fluxo de massa do buraco; 

 Estimativa de volume de pluma inflamável, massa da mistura inflamável e duração que a concentração 

inflamável está presente (tempo de inflamabilidade); 

 Cálculo da probabilidade da presença do volume inflamável e probabilidade de tempo de 

inflamabilidade; 

                                                           
31

 Jain, S., Bullard, C. W. 2004. Optimization of Heat Exchanger Design Parameters for Hydrocarbon Refrigerant 
Systems. Report ACRC TR-233, Air Conditioning and Refrigeration Centre, University of Illinois, USA. September 2004. 
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 Cálculo da probabilidade de ignição da mistura inflamável com base nas características das fontes de 

ignição; 

 Cálculo da frequência de ignição; 

 Estimativa da sobrepressão resultante e intensidade térmica; 

 Finalmente, cálculo de risco de pressão e risco de intensidade térmica. 

 
Figura 34: Processo conceitual para a consideração de eventos que levam a ignição  

 

Estes cálculos são descritos em detalhe em outro lugar (por exemplo, Colbourne e Suen, 200432, Colbourne 

e Suen, 200833). A realização de tais cálculos normalmente exige dados de quantidade bastante resistentes, 

como as frequências para os diferentes tamanhos de furo de vazamento, tamanho e duração de plumas 

inflamáveis resultantes de um determinado lançamento e as diferentes características de fluxo de ar, a 

estimativa do comportamento de potenciais fontes de ignição e modelagem dos processos de queima em 

caso de ignição. 

 

Uma série de estudos publicados abordam o uso de HCs em condicionadores de ar de ambiente. Várias 

medidas de risco são apresentadas por Colbourne e Suen (2004)34 e Colbourne (2008)35. Em termos da 

probabilidade de ignição de um vazamento de fluido refrigerante, a frequência de ignição é na ordem de 1 

× 1 × 10/10 a 08/10 por ano, dependendo do projeto do sistema, tamanho da sala (20-60 m2) e quantidade 

do fluido refrigerante (0,4-1,2 kg). Isso equivale a cerca de um evento de ignição por 10 milhões a um 

evento por 1bilhão de condicionadores de ar ao longo da vida de dez anos. Com um projeto avançado (ou 

seja, incorporando um sistema de segurança que inicia o fluxo de ar quando um vazamento significativo é 

detectado) a frequência de ignição é reduzida a uma ordem de magnitude ainda maior. Comparando estes 

valores com as frequências de fatalidade "toleráveis" determinadas por autoridades governamentais de 

                                                           
32

 Colbourne, D., Suen, K. O. 2004. Appraising the Flammability Hazards of Hydrocarbon Refrigerants using 
Quantitative Risk Assessment Model. Part I: Modelling Approach. Int. J. Refrig., pp. 774 – 783, Vol. 27 
33

 Colbourne, D., Suen, K. O. 2008. Risk analysis of flammable refrigerants, Part 2: Methodology for calculation of risk 
frequencies and flammable quantities. Proc. 8th IIR Gustav Lorentzen Conf. on Nat. Working Fluids, Denmark 
34

 Colbourne, D., Suen, K. O. 2004. Appraising the Flammability Hazards of Hydrocarbon Refrigerants using 
Quantitative Risk Assessment Model. Part II: Model evaluation and analysis. Int. J. Refrig., pp. 784 – 793, Vol. 27 
35

 Colbourne, D. 2008. Safety performance of room air-conditioners using hydrocarbon refrigerants. Proc. China 
Household Electrical Appliances Tech. Conf. 2008, Guangzhou, China, November 2008 
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segurança (1 × 10-6; UK Health and Safety Executive36), até o risco de ignição (não fatalidade mesmo) de 

cerca de 100 a 1.000 vezes estaria dentro do limite tolerável . 

 

Dentro destas frequências de ignição, é possível que o evento sejo pequeno (por exemplo o tamanho de 

chama de uma vela) ou grande (por exemplo um incêndio), embora na maioria dos casos sejam mais 

próximo ao primeiro. 

 

No pior caso, as sobrepressões resultante da ignição seriam esperadas a não exceder 1-5 kPa (dependendo 

do tamanho da sala) e a intensidade térmica não superaria cerca de 100 s (kW/m2)4/3. Nem a sobrepressão 

nem a intensidade térmica seria suficiente para causar danos notáveis a indivíduos , embora a 

sobrepressão máxima possa ter a possibilidade de arrancar as janelas em uma sala de outra maneira 

selada. A probabilidade de um incêndio secundário do incêndio também seria muito baixa (1 / 100 da 

frequência de ignição). A possibilidade de fatalidade como resultado direto do evento de ignição é 

insignificante uma véz que a sobrepressão e intensidade térmica são de cerca de 1-2 ordens de magnitude 

inferiores aos valores mínimos necessários para uma fatalidade . 

Estes níveis de risco insignificantes são suportados pela ampla experiência com aparelhos de refrigeração 

doméstica e comercial, que agora contam mais do que  450 milhões; se houvesse mecanismos de falha 

conduzindo a um risco excessivo, tais incidentes se tornariam evidentes. Além disso, comparando a 

segurança de condicionadores de ar com os aparelhos de refrigeração, o risco é ainda menor. Mesmo 

assim, isso não deve ser um indicador para o setor se  tornar complacente sobre a segurança de 

inflamabilidade. 

 

IMPLICAÇÕES DE CUSTO 

 

É importante garantir que a adoção de qualquer novo fluido refrigerante não incorra em excesso de custos 

adicionais para o fabricante ou o usuário final. Certamente, a questão do custo é difícil de se caracterizar 

em geral devido a grandes variações de estratégias de projetos de aparelho, a economia local, variaoção 

dos preços de matérias e assim por diante. No entanto, baseando-se em uma série de projetos de 

implementação, um estudo recente descobriu que as implicações de custos do uso de R290 são favoráveis 

em comparação com R410A (e provavelmente ao R32). Os custos apresentados por Colbourne et al 

(2011)37estão resumidos na Tabela 4 para uma produção de 250.000 unidades por ano. 

 

                                                           
36

 Health and Safety Executive. 2001. Reducing risks, protecting people. HMSO, Norwich, UK 
37

 Colbourne, D., Croiset, I. C., Ederberg, L., Usinger, J. 2011. Cost analysis of producing split-type air conditioners using 
HC-290. Proc. Int. Congr. Refrig., Prague, Czech Republic. 
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Tabela 34: Resumo dos custos identificados para a produção, o desenvolvimento de produtos e os custos de 

infra-estrutura  

Item de custo adicional R22 R410A R290 

Produção (linha de produção, desenvolvimento de produtos, 
treinamento de pessoal) 

[€ 610,000] € 1,915,000 € 2,747,500 

Custo adicional por unidade para a produção  € 5 € 8 

Custo adicional normalizado de 5 anos por unidade  €1 €2 

Produto (material do sistema, características de segurança)  [€ 18,750,000] € 20,750,000 € 15,250,000 

Custo adicional por unidade de produto  € 8 – € 14 

Custo adicional normalizado de 5 anos  por unidade  € 8 – € 14 

Infra-estrutura (treinamento técnico, ferramentas de serviço e 
equipamentos) 

[€ 918,000] € 1,282,500 € 2,079,000 

Custo adicional por unidade para a infra-estrutura  € 1 € 5 

Custo adicional normalizado de 5 anos por unidade  € 1 € 5 

Total dos custos adicionais  [€ 20,278,000] € 23,947,000 € 20,046,500 

Total dos custos adicionais por unidade  € 15 – € 1 

Total dos custos adicionais por unidade  (normalizados de 5 
anos) 

 € 11 – € 7 

 

Geralmente os custos adicionais para a implementação do R290 - em comparação com R22 ou R410A – 

variam dependendo da categoria de despesas. Os elementos de custo adicional para a produção de 

produtos e infra-estrutura são identificados em um total e também por unidade individual de produção. 

Para os custos de produção, o R290 incorre em cerca de 50% superiores ao R410A e os custos pós-venda de 

infra-estrutura são mais do que o dobro. Isso é devido à exigência de equipamentos sejam especificamente 

concebidos e construídos para lidar com fluidos refrigerantes inflamáveis (também como acontece com 

R1234yf e R32). No entanto, estes são compensados pelos custos consideravelmente mais baixos 

relacionados à construção do produto, que essencialmente é beneficiada pelo redução do uso de certos 

materiais, como mencionado anteriormente. Os HCs são particularmente atraentes devido a seus 

benefícios de eficiência. Essencialmente, os projetos do evaporador de HCs e especialmente do 

condensador são tais que os tubos de menor diâmetro podem ser usados, obtendo uma economia 

considerável em termos de uso do cobre. Além disso, por ter o ciclo intrinsecamente mais eficiente, os 

trocadores podem ser essencialmente "inferiores" proporcionando assim maiores economias em termos de 

custos com materiais. 

 

Geralemnte percebe-se que o custo adicional do R290 é menor do que o do R410A. Assumindo que o custo 

médio de um condicionador de ar seja de 400 €, isso equivale a um adicional  +4% e 0% para R410A e R290, 

respectivamente, em uma base primeira de custo ou +3% e -2% considerando um período de cinco anos de 

investimento para equipamentos de produção e ferramentas técnicas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como resultado do ajuste recente do Protocolo de Montreal a fim de acelerar a eliminação dos HCFCs, é de 

extrema importância determinar alternativas adequadas ao R22 em condicionadores de ar de ambiente. No 

entanto, as diretrizes que acompanham o ajuste também pedem o uso de alternativas favoráveis ao clima, 

tanto em termos de PAG bem como em eficiência. A fim de satisfazer isso, existem um crescente interesse 

e atividades para a adoção de HCs em condicionadores de ar. Embora seja amplamente conhecido que os 

HCs como fluido refrigerantes são inflamáveis, com a aplicação das normas de segurança pertinentes - 

juntamente com a educação e formação dos técnicos envolvidos na instalação e manutenção de sistemas - 

o risco de inflamabilidade pode ser drasticamente reduzido de tal forma que o risco de ignição torna-se 

desprezível. 

 

A seleção dos HCs é principalmente devido ao seu PAG insignificante, bem como as emissões insignificantes 

e o uso de energia durante a produção (< 1 kg CO2-eq/kg)  em comparação com outros fluidos refrigerantes 

fluorados. 

 

No caso do Brasil, o mercado em 2010 foi aproximadamente de 0,7 milhões de unidades janela, de 0,5 

milhões de unidades portáteis e de cerca de 1,1 milhões de unidades split, o que equivale a cerca de 2,3 

milhões de condicionadores de ar novos (JARN, 201138). Com base em uma carga de fluido refrigerante 

média de 1,25 kg de R22 e uma taxa "otimista" de vazamento anual de 5% com 100% de emissões no final 

da vida, as emissões diretas (relacionadas ao fluido refrigerante) ao longo da vida dos 2,3 milhões 

condicionadores de ar seriam de aproximadamente 8 MtCO2 -eq ou 9 MtCO2-eq se usassem (1,1 kg de) 

R410A. Se todos os ar condicionados tipo janela e split fossem produzidos com R290 e / ou R1270 as 

emissões contribuintes para o aquecimento global oriundas destas unidades seriam quase inteiramente 

eliminadas. Se o crescimento médio anual de 10-20% para o mercado brasileiro de ar condicionado split é 

levado em conta, é óbvio que existem novas e potencialmente enormes reduções nas emissões diretas a 

serem exploradas. 

 

Particularmente importante a se notar é que o fator de emissões nacionais (para a geração de energia 

elétrica) no Brasil é relativamente baixo cerca de 0,08 kgCO2/kWh39. Conforme mostrado na Tabela 5, isto 

significa que para um condicionador de ar de ambiente as emissões relacionadas ao fluido refrigerante são 

responáveis por cerca de 30-60% das emissões de gases do efeito estufa  ao longo do tempo de vida útil 

com base em 100 anos de PAG e usando um PAG de 20 anos, em torno de 60-80 % das emissões de vida 

útil.  Por isso, o impacto climático do vida útil relacionado ao uso de R290 ou R1270 em condicionadores de 

ar é uma fração do que o dos condicionadores de ar usando R22, R32 ou R410A. Assim, a opção de HCs 

oferece aos fabricantes e à indústria como um todo uma oportunidade incrível de minimizar a contribuição 

para as mudanças climáticas de todo o setor. 

 

 

 
 
 

                                                           
38

 JARN, 2011. World Air Conditioning Market – 2.1.11 Brazil, May 2011, www.ejarn.com  
39

 CO2 Emissions from Fuel Combustion (2010 Edition), IEA, Paris 

http://www.ejarn.com/
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Tabela  45: Resumo das emissões ao lngo da  vida útil  para um condicionador de ar  

Fonte R22 R290 or R1270 R410A R32 

Emissões relacionadas à energia (tCO2-eq) 2.7 2.7 2.7 2.7 

Emissões relacionadas ao fluido refrigerante (100 year) (tCO2-eq) 3.6 0.0 3.7 1.1 

Total de emissões ao longo da vida útil (100 year) (tCO2-eq) 6.3 2.7 6.4 3.9 

Emissões relacionadas ao fluido refrigerante (20 year) (tCO2-eq) 10.3 0.0 7.7 4.0 

Total de emissões ao longo da vida útil (20 year) (tCO2-eq) 13.0 2.7 10.4 6.7 

 

Além das emissões relacionadas ao fluido refrigerante, tem sido demonstrado ao longo de muitos estudos 

que, devido às propriedades excelentes de termodinâmica e de transporte de R290 e R1270, eficácias 

muito altas do sistema – comparado com as do R22 - podem ser alcançadas, que em isolamento levam a 

uma redução significativa das emissões relacionadas à electricidade (ou seja, das usinas de energia). Os 

benefícios potenciais de eficiência ainda oferecem aos fabricantes a oportunidade de pular uma ou duas 

classes de selo de eficiência energética transformando a sua produção de R22 para uma alternativa livre de 

HCFCs, sem incorrer em mudanças significativas no projeto ou custo do sistema. Compatível com isso, suas 

propriedades também permitem técnicas de recução de carga a serem adotadas não somente diminuindo a 

quantidade de fluido refrigerante, mas também reduzindo a massa de materiais caros de construção que 

levariam a vantagens econômicas em termos de construção do sistema. 

 

Em conjunto com a direção colocada pelo ajuste ao Protocolo de Montreal, é evidente que principalmente 

a indústria e os usuários finais são cada vez mais comprometidos com o uso dos chamados fluidos 

refrigerantes naturais como alternativas aos fluidos refrigerantes sintéticos. Organizações como 

Refrigerants Naturally40 e Consumer Goods Forum41 bem como uma variedade de outros varejistas se 

comprometeram a adotar apenas fluidos refrigerantes naturais, como os HCs R717 e R744. 

 

Em resposta tanto ao movimento de interesses de organizações comerciais em produtos ecologicamente 

mais adequados, bem como as distintas vantagens oferecidas por HCs, os fabricantes da Índia, China e 

outros países do  artigo 5 estão agora iniciando conversões de instalações para adotar R290. 

Recentemente, o Fundo Multlateral (FML) do Protocolo de Montreal começou a financiar conversões de ar 

condicionado e plantas de compressores na China de R22 para R290. A GIZ PROKLIMA também tem 

trabalhado com fabricantes na Índia e na China para ajudar o desenvolvimento e a comercialização dos 

condicionadores de ar de ambiente utilizando R290. Um desses projetos tem visto o lançamento de uma 

série de sistemas split  de alta eficiência, de carga baixa de fluido refrigerante, tendo COPs superiores a 

3,642 demonstrando que a mais elevada classe de selo de eficiência energética  na atualidade pode ser 

ultrapassada com HCs, com outros a seguir . 
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