
 
 

 

   

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

   
 

Refrigerants, Naturally! for LIFE
REFRIGERAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA AS PEQUENAS LOJAS DE

RETALHO ALIMENTAR DA EUROPA

SOLUÇÕES TÉCNICAS COM FLUÍDOS DE  
REFRIGERAÇÃO NATURAL PARA PEQUENAS  
LOJAS DE ALIMENTOS
Armários de exposição refrigerados Plug-in (autónomas) vs. um sistema centralizado  
de refrigeração de CO2

Contexto
Soluções energeticamente eficientes para refrigeração e ar 
condicionado são um imperativo à luz das alterações climáti-
cas, a fim de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
no setor do retalho alimentar.  Com cerca de 50%, os sistemas 
de refrigeração representam a maior parte do consumo de 
energia de uma loja e estão, portanto, em foco. Contudo, não 
devem ser considerados separadamente, mas como parte de 
um conceito global de refrigeração, ar condicionado e aque-
cimento a nível de loja ou, se necessário, ao nível do edifício.  
Dependendo da situação, os potenciais de poupança conside-
ráveis podem ser explorados de forma otimizada, por exem-
plo, através da recuperação de calor, armazenamento de frio, 
ou da integração de bombas de calor e sistemas de ar condi-
cionado.  São possíveis poupanças de energia até 20% através 
da recuperação de calor, a utilização de bombas de calor para 
aquecimento pode poupar energia e custos adicionais.  Encon-
tre exemplos concretos de sistemas centralizados waterloop 
em pequenas lojas nos nossos        casos de estudo.

Durante o funcionamento, mesmo as pequenas medidas têm 
frequentemente um impacto considerável no consumo de 
energia de um aparelho ou sistema.  Saiba mais no nosso   
       guia de tecnologia e na      Checklist para uma colocação 
otimizada dos aparelhos na loja, preenchimento de produtos, 
limpeza e manutenção, coberturas, etc.

Se o seu equipamento de refrigeração estiver para ser renova-
do ou se for necessária uma maior capacidade de refrigeração 
no futuro devido a uma expansão da loja ou a uma carteira de 
produtos diferente, é importante verificado qual o sistema que 
mais se adequa às suas necessidades e à sua loja. Para lojas 
com pequenas áreas de venda ou com baixa necessidade de 
capacidade de refrigeração, coloca-se a questão de compreen-
der se um sistema centralizado é viável e se representa uma 
alternativa a um conjunto de vários armários frigoríficos plug-
-in. Independentemente de optar por unidades plug-in ou um 
sistema centralizado, certifique-se de selecionar unidades com 
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fluídos de refrigeração natural de qualquer forma, uma vez 
que são amigas do ambiente, têm um baixo potencial de aque-
cimento global e são, portanto, prova de futuro em termos de 
requisitos legais. Para aparelhos plug-in, preste atenção à clas-
se de eficiência energética mais elevada.

Os seguintes exemplos apresentam pontos fundamentais para 
a comparação entre os armários frigoríficos plug-in e os siste-

mas centralizados de forma a o ajudá-lo a planear e a tomar 
decisões.  A sua decisão terá implicações nos 10-15 anos se-
guintes, pois é o tempo que espera utilizar o seu novo equipa-
mento de refrigeração. Portanto, não se esqueça de reservar 
algum tempo para uma análise das possibilidades técnicas e 
para um aconselhamento profissional adequado.
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Pequena loja típica < 400 m2 utilizando aparelhos plug-in (fonte UBA)

Supermercado típico (fonte UBA) 

1) Refrigerador a seco (Dry cooler); 

2) Armário expositor refrigerado plug-in: O calor em excesso  

é libertado para a água, que transporta o calor para o refrigerador, 

onde é libertado para o ar ambiente; 

3) Armário expositor refrigerado Plug-in (refrigerado a ar):  

O calor em excesso é libertado para o ar ambiente.

1) Refrigerador a seco (Dry cooler); 

2) Refrigerador para baixa temperatura; 

3) Refrigerador para média temperatura; 

4) Armário expositor para baixa temperatura; 

5) Refrigerador de ar para média temperatura; 

6) Refrigerador de ar para baixa temperatura; 

7) Armário expositor refrigerado; 

8) Convetores A/C
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Armários frigoríficos plug-in com fluído de  
refrigeração propano

Sistema de refrigeração centralizado com fluído de 
refrigeração de CO2

• Pode ser utilizado de forma flexível, conforme as  
necessidades.

• Adapta-se bem e com baixas perdas às variações de  
capacidade necessárias.

• Na maioria dos casos, menor necessidade total de energia,  
emcomparação com muitos pequenos aparelhos individuais 
de encaixe.

• As maiores capacidades de refrigeração podem ser fornecidas 
por vários compressores mais pequenos em série (herméticos 
ou semi-herméticos).

• A estrutura descentralizada do sistema requer uma  
quantidade mínima total de fluído de refrigeração.

• É necessário um sistema de aviso de fuido de refrigeração ou 
monitorização do nível, uma vez que uma maior quantidade 
de carga de fluído de refrigeração em caso de acidente signifi-
ca maiores emissões de fuido de refrigeração 

• Não é necessária uma sala de máquinas. • Sala de maquinaria necessária, ou espaço para instalação  
ao ar livre

• Em caso de falhas, é possível a reparação/substituição rápida 
e/ou armazenamento de produtos alternativos.

• Alta segurança operacional, porque estão em uso vários com-
pressores paralelos, cuja falha simultânea é improvável.

• Manutenção da operação de emergência em caso de falha do 
compressor.

• Mas, se o sistema completo falhar, a refrigeração de todos os 
aparelhos falha (curtos tempos de resolução de problemas 
necessários).

• Com o seu calor de condensação, os aparelhos contribuem para 
o aquecimento da área de venda na loja e podem, portanto, 
necessitar de ar condicionado na loja, especialmente no Verão.

• Para contrariar esta situação, podem ser utilizados os chama-
dos „waterloop“ ou sistemas híbridos ou semi-plug-in. O calor 
gerado pelos condensadores dos aparelhos descentralizados 
(por exemplo, armários frigoríficos) é dissipado através de um 
circuito central de arrefecimento de água. O calor também 
pode ser utilizado para aquecimento de armazéns.

• A linha comum de alta pressão simplifica a recuperação de 
calor (utilização do calor residual do sistema de refrigeração 
para aquecimento de armazéns).

• Além disso, é possível uma bomba de calor integrada.

• O conceito integrado para refrigeração e ar condicionado 

• Por vezes, desenvolvimento considerável do ruído na área de 
vendas da loja.

• O nível de ruído do equipamento exterior deve ser tido em 
conta.

• Fácil instalação e operação. • É necessário um sistema de controlo sofisticado.

• É necessário trabalho limpo durante a instalação, uma vez que 
todo o circuito de refrigeração é sensível à contaminação.

• O envolvimento de uma empresa de refrigeração com con-
hecimentos e experiência adequados é indispensável: a exe-
cução por não especialistas pode levar a falhas no sistema 
devido a uma gestão errada do óleo e, consequentemente, a 
danos nos compressores.

• Possivelmente elevada carga elétrica da rede • Baixar a carga da rede elétrica durante o arranque com se-
quenciação temporizada dos compressores.

• No geral, maior capacidade total instalada com vários  
aparelhos individuais.

• Menor capacidade instalada da máquina devido ao fator de 
simultaneidade (0,85...0,7 dependendo do número de aparel-
hos refrigerados).

• Expansão possível para o aumento da procura de refrigeração 
com armários frigoríficos adicionais.

• Em caso de aumento da procura de refrigeração, é possível a 
expansão por uma unidade compressora adicional.

Comparação: Armário de exposição refrigerados plug-in e um sistema de refrigeração centralizado

A decisão de se um sistema centralizado faz sentido para a sua 
loja depende de vários fatores ao longo da vida útil do equi-
pamento, tais como custos de investimento, consumo/custos 
de energia, custos de serviço.  Além disso, devem ser obser-
vados os requisitos de fiabilidade, requisitos de refrigeração/
aquecimento e as condições específicas do local. A questão da 
dimensão da loja acima da qual um sistema centralizado é pre-
ferível a uma solução com aparelhos plug-in não pode ser res-

pondida em geral, uma vez que vários aspetos como a relação 
custo-eficácia e a sustentabilidade entram aqui em jogo.

Quando se utilizam vários aparelhos plug-in, os sistemas Wa-
terloop oferecem uma alternativa aos sistemas centralizados. 
O calor gerado pelos aparelhos descentralizados (por exemplo, 
armários frigoríficos) é dissipado através de um circuito de re-
frigeração de água ou glicol relativamente fácil de instalar.  Os 
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sistemas de recuperação de calor - sistemas e vários sistemas de 
aquecimento podem ser integrados, reduzindo os custos globais.

Em termos de custo/eficácia, contudo, pode dizer-se que o 
mercado está atualmente a sofrer grandes mudanças, espe-
cialmente na área dos sistemas centralizados mais pequenos, 
e que os preços de tais sistemas (por exemplo, com maiores 
quantidades de produção no futuro) podem mudar conside-
ravelmente. As estimativas seguintes só são, portanto, válidas 
no momento atual (a partir de 2022) e requerem constante 
atualização. O conselho de uma empresa especializada compe-
tente é fortemente recomendado em qualquer caso.

>> Atualmente, os sistemas centralizados com fluído de re-
frigeração CO2 estão geralmente disponíveis no mercado 
a partir de uma capacidade de refrigeração de 3-12 kW e 

cerca de 1,5-3 kW de congelação. Sistemas compactos para 
pequenas capacidades, combinando AC e aquecimento, 
também já se encontram no mercado.

>> Em lojas até aproximadamente 150m² de área de venda, 
praticamente só são utilizados atualmente armários frigo-
ríficos plug-in. Para áreas de venda maiores, são utilizados 
sistemas de refrigeração centralizados com fluído de refri-
geração CO2 ou R290 ou aparelhos de encaixe combinados 
com um sistema waterloop.

Devido aos constantes avanços dos designers e fabricantes, 
o mercado irá desenvolver-se de forma muito dinâmica nos 
próximos anos e oferecer cada vez mais soluções integradas 
para pequenas capacidades de refrigeração. Por conseguinte, 
mantenha-se informado.

Glossário

Armário expositor refrigerado
Armário arrefecido por um sistema de refrigeração que permite que os produtos refrigerados e congelados aí colocados para exibição sejam mantidos dentro dos limites 
de temperatura prescritos.
Podem ser classificados de acordo com vários critérios, por exemplo
tipo: 
• „aberto“ ou „fechado“,
• gama de temperaturas: „refrigeração“ (para carne fresca, fruta e legumes, produtos lácteos e bebidas) ou „congelação“ (alimentos congelados, gelados),
• tipo de refrigeração: refrigeração silenciosa sem ventilador, refrigeração do ar circulante com ventilador, refrigeração do ar circulante com ventilador e cortina de ar,
• Forma: armários horizontais, por exemplo, ilhas de exposição, arcas congeladoras, ou verticais, por exemplo, armários de portas de vidro refrigerado.

Os armários de exposição refrigerados estão normalmente ligados a sistemas frigoríficos centralizados (ver abaixo) nas lojas maiores, mas existem também armários de 
encaixe (autónomos), contendo o seu próprio sistema de unidades frigoríficas.

Sistema Waterloop
Desenvolvimento posterior de armários de encaixe para pequenas e médias lojas, nos quais o calor de condensação dos armários individuais não é transferido direta-
mente para o ar da loja, mas sim para um circuito comum de água ou glicol em toda a loja. A água/glicol liberta o calor absorvido fora do armazém para o ar ambiente 
através de um refrigerador seco. Isto reduz a carga de calor para o armazém no verão, aliviando assim o sistema de ar condicionado. No Inverno, este calor do circuito de 
água pode ser facilmente utilizado para o sistema de aquecimento da loja.

Sistema de refrigeração ou bomba de calor
Combinação de peças interconectadas contendo fluído de refrigeração que constituem um circuito fechado no qual o
O fluído de refrigeração circula com o objetivo de extrair e fornecer calor (ou seja, refrigeração e aquecimento).

Sistema autónomo
Sistema de refrigeração completo de fábrica numa estrutura e/ou invólucro adequado, que é fabricado e transportado completo, ou em duas ou mais secções e em que 
nenhuma peça contendo fluído de refrigeração é ligada no local a não ser por válvulas de isolamento, tais como válvulas de companhia.

Sistema de unidade
Sistema autónomo que foi montado, preenchido pronto a ser utilizado e testado antes da sua instalação e que é instalado sem a necessidade de ligar quaisquer peças 
contendo fluído de refrigeração. Um sistema de unidade pode incluir válvulas companheiras montadas de fábrica.

Unidade de condensação
Uma combinação de um ou mais compressores, condensadores, recetores (quando necessário) e os componentes associados. Em comparação com um sistema de refri-
geração, o evaporador, o dispositivo de expansão e os controlos do sistema não estão incluídos. Uma unidade de condensação é ligada através de tubagem a armários de 
exposição ou câmaras frigoríficas. Uma unidade de condensação é normalmente pré-montada, ou seja, montada de fábrica sobre uma estrutura e canalizada.

Compressores paralelos
Qualquer um destes sistemas ou unidades pode funcionar com um compressor. Nos casos em que vários armários ou salas estão ligados a um sistema, normalmente 
num supermercado, isto resulta em variações significativas da carga frigorífica. Então, é preferível aplicar dois ou mais compressores paralelos, melhorando a eficiência 
global da carga parcial.

Sistema centralizado
Um sistema centralizado é normalmente utilizado em grandes supermercados (área de venda tipicamente superior a 400 metros quadrados). Funcionam com um 
sistema de refrigeração localizado numa sala de máquinas separada ou no exterior. Os condensadores arrefecidos a ar estão sempre localizados no exterior do edifício. 
O sistema, na sua maioria feito à medida, é montado no local ou parcialmente pré-montado. Circuitos secundários em que circula um fluido secundário (por exemplo, 
água, glicol, salmoura, CO2) são frequentemente utilizados como meio de transferência de calor para o equipamento individual (para congelação, arrefecimento ou 
aquecimento) em toda a loja e edifício. O circuito secundário é ligado aos evaporadores no sistema de refrigeração. 

Definição de termos por: EN 378 parte 1, capítulo 3: Termos e definições; ISO 23953-1, capítulo 3: Termos e definições, famílias e tipos de gabinetes.
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