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EQUIPAMENTO PARA FLUIDOS FRIGORIGÉNEOS
COM BAIXO (A2L) E ALTO (A3) ÍNDICE DE INFLAMABILIDADE
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AREA (www.area-eur.be) é a federação europeia das associações de empresas
de instalação e manutenção de ar condicionado, refrigeração e bombas
de calor. Fundada em 1988, a AREA representa os interesses de 22 membros
nacionais de 19 países europeus, representando mais de 13.000 empresas
(principalmente pequenas e médias empresas), que empregam 110.000 pessoas,
com um volume de negócios anual que se aproxima dos 20 mil milhões de euros

INTRODUÇÃO
No futuro iremos encontrar mais fluidos alternativos aos HFCs devido ao Regulamento Europeu dos
F-Gases (Gases Fluorados com Efeito de Estufa) e ao calendário para a proibição internacional da
utilização de substâncias com elevado Potencial de Aquecimento Global (PAG). Para diminuir o
impacto do aquecimento global é necessário dispor de uma molécula menos estável como fluido
frigorigéneo, o que significa que essa substância passa a ser inflamável. Os equipamentos e as
ferramentas de instalação, manutenção e reparação dos futuros equipamentos que contenham
fluidos inflamáveis de baixo PAG terão de ser adequadamente manuseados por técnicos com
competência adequada.
Para as competências dos técnicos, consultar documento AREA Guideline: “Guia sobre os requisitos
mínimos de formação e certificação dos técnicos das empresas”, 2014”.
Este guia proporciona aos técnicos de manutenção uma ferramenta para o entendimento sobre os
equipamentos que deverão ser utilizados em manutenção e assistência às instalações frigoríficas
que contenham fluidos inflamáveis com baixo PAG, das categorias A2L (baixa inflamabilidade)
e A3 (elevada inflamabilidade). Ter sempre em consideração as referências do fabricante dos
equipamentos para a obtenção de informação específica sobre as categorias aplicáveis às suas
ferramentas, instrumentos e aparelhos.

LISTA DE FLUIDOS FRIGORIGÉNEOS ABRANGIDOS POR ESTE
DOCUMENTO:
> Fluidos A2L - Baixa inflamabilidade
Baixo PAG – HFOs – Misturas HFCs-HFOs (R32, R1234yf, R1234ze, R444, R445A, R454A, e R454B, …)
A lista não está completa; para detalhes quanto à classificação de segurança dos fluidos, consultar
o Anexo E da norma EN 378:2015.

> Fluidos A3 – Elevada inflamabilidade
HC – Hidrocarbonetos R290 (propano) – R1270 (propileno) – R600 (butano) – R600a (isobutano)
Todos estes fluidos frigorigéneos são inflamáveis a +20°C, com exceção do R1234ze, que não é
inflamável abaixo de +30°C.
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I-TRANSPORTE
DE FLUIDOS INFLAMÁVEIS
Ter em atenção que o transporte de fluidos inflamáveis só é permitido até quantidades limitadas
(verificar com a legislação internacional ADR - relativa ao transporte terrestre de mercadorias
perigosas - e com a legislação nacional); e, ainda, que o fluido apenas pode ser transportado
diretamente da sua origem (ponto de obtenção) para a zona onde vai ser aplicado.
Usar preferencialmente uma viatura de caixa aberta, ou então, se for uma carrinha fechada,
deverá garantir-se uma ventilação adequada.

Figura 1
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II-BAIXA INFLAMABILIDADE
FLUIDOS DO GRUPO A2L
O grupo A2L engloba fluidos de baixa inflamabilidade com uma velocidade máxima de queima
(propagação da chama) inferior a 10 cm/s (conforme Normas ASHRAE 34 – ISO 5149). Na sequência
de várias e importantes precauções de segurança, tais como o seu manuseamento dever ser feito
por técnicos certificados, a sua utilização não varia muito em comparação com os fluidos HFC
do grupo de segurança A1. Um dos seus principais perigos é a sua possibilidade de acumulação
(ingl. pooling) (isto é, a criação temporária de uma zona inflamável em caso de fuga de fluido mais denso que o ar - concentrado num local confinado). A ocorrência de faíscas de alta energia
nesses locais pode dar originem a ignições e à consequente propagação da chama.

GENERALIDADES
FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS
Algumas ferramentas e equipamentos usuais,
incluindo os quadros de manómetros, podem
ser usados em segurança com os fluidos
frigorigéneos inflamáveis.
A AREA recomenda a utilização de bombas de
vácuo aprovadas para fluidos do Grupo A2L. As
antigas bombas de vácuo com motor elétrico
com coletor e escovas não devem ser usadas
devido às faíscas de alta energia que geram.
As modernas bombas de vácuo com motores
de comutação eletrónica sem escovas (tipo
inverter) podem ser usados desde que a
bomba seja ligada a alimentação elétrica
externa e não por um interruptor montado
na própria bomba de vácuo.
Pa ra a l é m d i s t o , u m f l u i d o i n f l a m á v e l
libertado pela bomba de vácuo, em geral
é normalmente dispersado e não irá dar
origem a zonas inflamáveis dado que a
bomba deverá estar localizada em zona bem
ventilada (zona ATEX tipo 2 = área em que não
haverá possibilidade de se formar mistura
explosiva, e que, a ocorrer será por períodos
de curta duração). A parte do texto a seguir,
relativa a como fazer vácuo, mostra como
poderemos minimizar os perigos associados
à existência de interruptor.

Figura 2 - Possíveis pontos de fuga e os
equipamentos de segurança usados durante
a carga com fluidos inflamáveis

As máquinas de recuperação ditas normais não
podem fazer uma recuperação com segurança
de fluidos inflamáveis e não deverão, portanto,
ser utilizadas. Para além da bomba de vácuo
há mais algumas e variadas fontes de ignição
(p.ex. interruptores 0/I, relés, pressostatos).
Uma fuga resultará na criação de uma zona
inflamável nas proximidades da máquina.
Incidentes deste tipo não se conseguem
evitar; portanto, deverá sempre usar-se a
máquina recuperadora adequada.
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DETEÇÃO DE FUGAS
Muitos dos detetores eletrónicos de fugas
usados para deteção de fluidos HFC e HCFC
não são, nem seguros, nem suficientemente
sensíveis, com os fluidos inflamáveis, devem
portanto ser usados detetores eletrónicos
específicos para fluidos inflamáveis (ou
espumas de deteção).
Para sistemas com fluidos inflamáveis devem
usar-se métodos de deteção de fugas que
sejam seguros e garantam sensibilidade:

> Espumas de deteção
> Detetores eletrónicos de gases inflamáveis
adequados (exemplo na imagem ao lado)
Figura 3 - Detetor eletrónico de fugas apropriado
para fluidos frigorigéneos inflamáveis

Caso não se consiga fazer a deteção de
fugas por estes meios, deverá fazer-se a
recuperação da carga remanescente e
realizar um ensaio de estanquidade com
azoto seco livre de oxigénio (OFN).

RECUPERAÇÃO DO FLUIDO
Os fluidos inflamáveis do grupo de segurança
A2L devem ser recuperados usando máquina
de recuperação adequada (não deverá ser
utilizada uma máquina de recuperação
própria para fluidos frigorigéneos
halogenados).
Fazer vácuo à garrafa (cilindro) de
recuperação para eliminação do ar,
humidade, etc. antes de transferir o fluido
inflamável.

> Não misturar fluidos inflamáveis com

Figura 4 - Máquinas de recuperação para fluidos
inflamáveis (respetivamente, á esquerda para
HCs, à direita para fluidos do grupo A2L)

qualquer outro tipo de fluido no mesmo
cilindro.

> Ao fazer recuperação de fluidos
hidrocarbonetos, não encher o cilindro de
recuperação com mais que 45% do nível de
segurança para fluidos HFC.
> Etiquetar o cilindro de recuperação de
modo a mostrar claramente que contem uma
substância inflamável.
Os fluidos sintéticos do grupo A2L (HFOs e R32)
deverão ser recuperados como os fluidos do
tipo HFC e nunca libertados para a atmosfera.
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EVACUAÇÃO DUM SISTEMA
Se não houver disponibilidade de uma bomba
de vácuo apropriada para fluidos do grupo
A2L, verificar se o seu interruptor ON/OFF é
a única fonte de faíscas possível na própria
bomba. Se for esse o caso, a bomba de vácuo
poderá então ser usada com segurança com
fluidos inflamáveis do grupo A2L desde que
não se faça uso do interruptor:

> Pôr o interruptor em posição ON e ligar a
ficha do cabo elétrico de alimentação da
bomba a uma tomada exterior afastada pelo
menos 3 m, controlando o funcionamento da
bomba nessa tomada.

Figura 5

> Colocar a bomba de vácuo numa área bem
ventilada ou no exterior.

FLUIDO FRIGORIGÉNEO R32
ESPECIFICAÇÕES DA GARRAFA
DE FLUIDO
> Gola a vermelho (gás inflamável)
> Rosca esquerda (requerendo uma peça
adaptadora para ligação do quadro de
manómetros)

> Pressão mínima de ensaio = 48 bar
> Valor máximo de enchimento das
garrafas (cilindros) de recuperação para
R32, 60%

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO
PARA R32
> Compatibilidade de ferramentas (em

Quadro 1 – Ferramentas utilizadas com fluidos
frigorigéneos de diferentes tipos em sistemas
de ar condicionado
(recomenda-se contatar os fabricantes dos
equipamentos para uma informação mais
precisa)

caso de utilização anterior com R410A)
Dado que o R32 trabalha aproximadamente
com as mesmas pressões que o R410A e que
o óleo lubrificante é do mesmo tipo, PoliolÉster (POE), o R32 pode ser sujeito ao mesmo
controlo de contaminantes (prevenção de
contaminação com impurezas) que o utilizado
com o R410A. As ferramentas que são usadas
com R410A podem ser partilhadas com o R32,
(para maior segurança), confirmando com
o seu fornecedor.
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III-ALTA INFLAMABILIDADE
FLUIDOS DO GRUPO A3
O grupo A3 engloba fluidos com risco de inflamabilidade mais elevado que os fluidos do grupo
A2L. A principal diferença é que uma pequena faísca de baixa energia consegue desencadear
a ignição duma mistura inflamável. Pequenas faíscas de origem estática podem ocorrer em
situações inesperadas como do próprio vestuário, de uma chave de parafusos, de uma “terra”
defeituosa num equipamento, de uma lanterna que se acende. Evitar faíscas, uma boa ventilação
e inexistência de fugas de fluido são pontos-chave para se evitarem situações perigosas. Ao
trabalhar-se com fluidos do grupo A3 usar sempre um detetor de fugas pessoal e lembre-se que a
bomba de vácuo, o ventilador de trabalho, a balança, a máquina de recuperação, o detetor de
fugas, e o berbequim elétrico devem possuir aprovação para atmosferas explosivas, Zona 2 (ATEX).

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA ZONAS DE TRABALHOS
DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS QUE FUNCIONAM COM FLUIDOS HC
(HIDROCARBONETOS):
> Não deverão existir quaisquer fontes de ignição (contatores do compressor, klixons, ligações
elétricas) nas proximidades, a menos de 3 m do sistema

> A área deve ser bem ventilada
> A área deve ser monitorizada por detetor de fugas apropriado para hidrocarbonetos

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA A RECUPERAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS FRIGORÍFICOS QUE FUNCIONAM COM HC
EM PEQUENAS UNIDADES FRIGORÍFICAS:
> Ligue o ventilador de trabalho a 3 m da área de intervenção e assente sobre o pavimento
> Ligue a máquina de recuperação a 3 m da área de intervenção e faça a recuperação do fluido
frigorigéneo HC do sistema

> Quando a luz indicadora de pressão baixa acender, mantenha máquina nessa posição e
deixe-a trabalhar durante mais 2 minutos

> Pressurize o sistema com OFN (azoto seco-livre-de-oxigénio) acima da pressão atmosférica
> Com um sensor de fluidos HC, verificar se não existem vestígios de fluido no ambiente antes de
acender o maçarico

> Desfaça ou corte as uniões (brasagens) e conclua as operações de manutenção
> Refaça a(s) soldadura(s), ou preferencialmente, utilize uma ferramenta apropriada e instale
juntas de compressão mecânica
Os cilindros para fluidos inflamáveis possuem
ligações com rosca esquerda. Diferem,
portanto, das garrafas tradicionais para
fluidos HFC, evitando-se assim a utilização
da mesma tubagens, o que poderia criar
confusões aos técnicos.

Figura 5-2 - Exemplo de
libertação segura de fluidos
hidrocarbonetos para o
exterior (se permitido pela
legislação nacional)

As recomendações para fazer vácuo,
recuperação de fluido e pesquisa e deteção
de fluidos do grupo A2L são válidas para os
fluidos do grupo A3.
Para a evacuação de pequenas quantidades
d e h i d ro c a r b o n e t o s , a p r á t i c a n o r m a l
recomenda ventilação, mas deverá ter-se
em atenção a legislação nacional do país.
Ver a figura a seguir:
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DISCLAIMER : AREA does not assume liability for any statements made in this paper or any actions taken by its readers or users,
which may cause unintended damage or injury as a result of any recommendations or inferences made within this paper.
Please always refer to manufacturers’ manuals and instructions. Although all statements and information contained herein
are believed to be accurate and reliable, they are presented without guarantee or warranty of any kind, expressed or implied.
This paper makes only general recommendations on the use of low GWP refrigerants which do not compensate for individual
guidance and instructions. National laws and guidelines must be consulted and adhered to under all circumstances.
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