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PROBLEMAS CAUSADOS PELO USO DE FLUÍDO REFRIGERANTE INADEQUADO 

Comunicado Técnico nº 002/11 

 

A Delphi, com o objetivo de garantir melhor performance do veículo e qualidade de seus 

produtos destaca a importância do uso de líquidos refrigerantes adequados, que seguem as 

especificações técnicas do refrigerante R-134a. Refrigerantes que não possuem na sua 

fórmula a composição correta podem provocar problemas para o reparador e para o cliente 

final. 

 

Possíveis problemas  

Nos equipamentos de diagnósticos:  

- Dilatação das partes de borracha;  

- Vazamentos pelas válvulas de serviços e mangueiras;  

- Travamento das válvulas dos equipamentos de reciclagem;  

- Erro na aferição da balança;  

- Leituras incorretas dos manômetros; 

 

Nos componentes de climatização:  

- Incêndio;  

- Travamento das partes mecânicas do compressor;  

- Vazamento no selo do eixo;  

- Oxidação da placa de válvulas,  

- Desgaste prematuro dos pistões e cilindros;  

- Obstrução de filtros, condensador, válvula de expansão, evaporador.  

 

Nota: Não é passível de garantia os produtos e equipamentos que apresentam resíduo de 

líquido refrigerante não compatível com o especificado pelo fabricante do veículo. 



 
 

 

 

Esclarecimento da DuPont sobre o assunto: 

 

Entre as diversas marcas oferecidas no mercado, alguns produtos apesar de comercializados 

como R-134a, são, na realidade, misturas contendo R-22, R-134a e hidrocarbonetos. 

Além de ser considerado crime, a venda de um produto com uma rotulagem diferente à sua 

real composição pode trazer diversos prejuízos ao usuário, conforme citado abaixo: 

 

- Danificação do sistema de climatização em função do fluido não atender à 

especificação de qualidade definidas na norma AHRI-700. Esta norma indica os limites máximos 

permitidos de umidade, gases não condensáveis, entre outros fatores que podem comprometer os 

equipamentos de refrigeração. 

 

- Riscos de acidentes de trabalho. Uma vez que a composição do produto é desconhecida, 

torna-se difícil definir quais equipamentos de proteção devem ser utilizados. Quando o fluido contém 

hidrocarbonetos, por exemplo, é possível que seja inflamável (dependendo do percentual desse 

componente na mistura). Caso esta composição não seja declarada no rótulo, é pouco provável que os 

técnicos possam se precaver, utilizando as proteções necessárias em relação às características do 

produto. 

 

- Impossibilidade de prever o comportamento termodinâmico do produto, comprometendo 

a operação eficaz do sistema. Normalmente as relações termodinâmicas desses produtos, como a 

relação entre pressão e temperatura, são desconhecidas. 

 

- Danificação do sistema de climatização em função da incompatibilidade entre fluidos e 

materiais de construção dos equipamentos. Vale lembrar que o R-22, por exemplo, é incompatível 

com os elastômeros (borrachas) que constituem as vedações e mangueiras dos sistemas de ar 

condicionados automotivos. As reações causadas incluem as alterações desses materiais, mudando 

suas propriedades, o que pode provocar vazamentos devido à má vedação do sistema. 


