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RESUMO 

Este projeto tem como objetivo dimensionar, selecionar e projetar sistema de 

condicionamento de ar para o restaurante universitário da UFF (Universidade Federal 

Fluminense) no Campus Praia Vermelha em Niterói. A carga térmica é estimada a partir de 

pacote comercial Lats Load e manualmente de acordo com as normas internacionais da 

ASHRAE. A partir da análise realizada, constata-se que a carga térmica máxima é de 

aproximadamente 241.500 BTU/h, para ocupação de 140 pessoas, sendo que a carga térmica 

predominante corresponde à incidência de luz solar. Adicionalmente, o dimensionamento de 

carga térmica de acordo com a norma e com o aplicativo comercial resultou em desvio de 

aproximadamente 8,8%. A partir da avaliação das opções comerciais, optou-se pelo conceito 

VRF (variable refrigerante flow), com capacidade de 28 HP e com 9 unidades evaporadoras. 

Por fim, propõe-se um sistema de ar condicionado central que atenderá as demandas térmicas 

de conforto dos ambientes do restaurante. Uma análise de custo é apresentada, e para o 

conceito VRF o custo de aquisição e instalação é de aproximadamente R$ 174.000,00, e os 

gastos anuais com energia elétrica e manutenção são de aproximadamente R$78.280,00. 

 

Palavras-chave: Ar Condicionado, Condicionamento de Ar, Refrigeração. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to analyze, select and design the air conditioning system to be 

installed in the UFF’s University Restaurant. The thermal load is estimated according to 

commercial package Lats Load and according to ASHARE International Standards. Based on 

this analysis, a maximum total thermal load of approximately 241.500 BTU/h is obtained, for 

occupancy of 140 people, whereas the highest thermal load corresponds to 8,8%. Based on the 

available commercial models for this thermal load, a VRF (variable refrigerant flow) system 

is selected, counting with 9 evaporative units. Additionally, a Central Air Conditioning 

System is proposed to meet the thermal needs of comfort of the restaurant surroundings. The 

project is elaborated according to the specifications described in NBR 16401 - Air 

Conditioning Installation - Central and Unitary Systems. The cost is evaluated, and for the 

VRF system, the acquisition and installation cost is approximately R$ 174.000,00 and the 

operational cost is approximately R$78.280,00 per year. 

 

Keywords: Air-Conditioning, Air Conditioning, Refrigeration. 
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1 INTRODUÇÃO 

A carreira de Engenharia Mecânica é caracterizada por suas diversas áreas de atuação. 

O Engenheiro Mecânico possui um campo amplo de trabalho, podendo atuar nos setores aéreo, 

naval, automotivo, petrolífero, fabril, de refrigeração, entre outros. 

Há uma crescente demanda por profissionais atuantes na área de Refrigeração e Ar 

Condicionado, devido ao indispensável uso de sistemas de climatização em regiões quentes, 

como a cidade do Rio de Janeiro. Nestas regiões, elevadas temperaturas tornam necessária a 

implementação de ar condicionado em espaços comerciais e residenciais. 

Atualmente, tem-se no campus Praia Vermelha da UFF (Universidade Federal 

Fluminense) um restaurante universitário ilustrado na Figura 1, conhecido na comunidade 

universitária como Bandejão, que atende aos estudantes, professores e funcionários da 

faculdade. O recinto possui um sistema básico de ventilação com apenas ventiladores, ficando 

aquém dos requisitos para atender ao conforto térmico dos frequentadores e funcionários. 

Portanto, neste trabalho será dimensionado o sistema de condicionamento do ar de forma a 

atender o local e a garantir o conforto térmico. 

 

 

Figura 1: Fotografia do Restaurante Universitário UFF – Praia Vermelha (Julho de 2019) 
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1.1 OBJETIVOS  

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo dimensionar, selecionar e projetar um 

sistema de condicionamento de ar para o restaurante universitário da UFF – Praia Vermelha, 

de forma a garantir o conforto térmico e a salubridade da população que realiza suas refeições 

diárias neste local e dos funcionários que atuam no recinto. Os seguintes objetivos específicos 

podem ser listados: 

 Obtenção e definição das condições de contorno do sistema, contemplando dimensões 

e características construtivas do restaurante, estimativa das principais fontes de carga 

térmica sensível e latente, número de ocupantes por hora, entre outros aspectos. 

 Estimativa da carga térmica de refrigeração a partir de pacote comercial da LG 

Eletronics, e aferição através de utilização de parâmetros e normas da ASHRAE e 

ABNT. 

 Definição de componentes para condicionamento de ar segundo conceito VRF 

(Variable Refrigerant Flow, vazão variável de refrigerante), e condicionamento de ar 

central. 

 Estimativa de custos de instalação e operação, contemplando custos de equipamentos, 

materiais, e energia elétrica. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

O Bandejão da UFF – Praia vermelha localiza-se na cidade de Niterói, região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro. O território é caracterizado por temperaturas 

elevadas e clima úmido, o que torna preponderante a utilização de ar condicionado no local. 

Tem-se como motivação o fato de o restaurante reunir um grande número de pessoas 

por dia e não possuir nenhum sistema de condicionamento de ar e renovação do mesmo que 

assegure o bem-estar e a saúde dos ocupantes. 

Ter “conforto térmico” significa que uma pessoa exposta ao ambiente não sente frio ou 

calor, de modo que o calor metabólico gerado pelo organismo seja transferido para o ambiente 

sem necessidade de intensificação de calor, como imposição de ventilação forçada, ou sem a 

necessidade de utilização de resistências térmicas adicionais, como agasalhos. O conforto 

térmico é importante tanto para o bem-estar quanto para a produtividade dos usuários. Dessa 
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maneira, ele só pode ser alcançado quando a temperatura do ar, a umidade e o movimento do 

ar estiverem dentro de uma faixa especificada, muitas vezes referida como “zona de conforto” 

(Dufrio, 2019). 

No mundo, uma zona aceitável de conforto térmico dentro de restaurantes, segundo a 

ISO 7730 – 2005, está entre os 20 e 24°C, durante o inverno, e entre 23 e 26ºC durante o 

verão. 

Naturalmente, a temperatura não é a única preocupação. O ar condicionado, ao mesmo 

tempo que esfria ou aquece e tira a umidade do ambiente, também pode purificar o ar, 

removendo alérgenos, poeira e partículas de fumaça para deixar o interior do local limpo e 

fresco. Ou seja, ele afeta diretamente na saúde das pessoas reduzindo a possibilidade de 

doenças respiratórias. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Para facilitar o entendimento e compreensão, este documento foi organizado em 

capítulos abordando os seguintes tópicos: 

 Capítulo 1: apresentação de introdução e motivação do estudo. Neste capítulo também 

são detalhados os objetivos do projeto de pesquisa; 

 Capítulo2: demonstração da memória de cálculo térmico manualmente segundo a 

norma ASHRAE; 

 Capítulo 3: utilização do software Lats Load para comprovar o cálculo térmico 

realizado no capítulo 2; 

 Capítulo 4: seleção do sistema de condicionamento e de renovação de ar que atenderá 

o local; 

 Capítulo 5: análise de custo de instalação e operação do sistema proposto; 

 Capítulo 6: finaliza-se o trabalho, expondo os resultados obtidos além de premissas 

futuras para a implementação do projeto. 
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2 CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA DE ACORDO COM A NORMA 

ASHRAE 

 

Este capítulo descreve a estimativa da carga térmica para o restaurante universitário de 

acordo com a norma ASHRAE 55-2010. 

 

2.1 ESCOLHA DO MÉTODO 

Para projetar um sistema de climatização adequado, deve-se realizar o 

dimensionamento de carga térmica. Existem inúmeros métodos para o cálculo de carga 

térmica de um sistema de ar condicionado, que irão variar de acordo com a bibliografia ou a 

norma adotada. Porém, de forma universal, quanto maior a capacidade de um sistema, mais 

minuciosa e apurada deve ser a metodologia aplicada. 

Sistemas de pequeno porte destinados ao conforto humano, não necessitam de cálculos 

muito elaborados, pois as unidades externas utilizadas são padronizadas pelos diversos 

fabricantes existentes no mercado de refrigeração. Este caso não se enquadra ao do Bandejão 

em questão, já que o mesmo é direcionado a um grande público de alunos, professores e 

funcionários da universidade diariamente. 

Ao definir o sistema do ambiente em estudo como sendo de médio porte devido a sua 

área de 216,65 m², os cálculos serão baseados na hora de pico de uso dos equipamentos, 

método denominado CLTD/CLF (Cooling Load Temperature Differential/Cooling Load 

Factors) da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning 

Engineers), versão 55-2010. Este cálculo é realizado manualmente ou por meio de softwares, 

que auxiliam de maneira mais rápida e exata a capacidade do ciclo de refrigeração necessária 

para melhor atender o local. 

A escolha desse método se deve ao fato de o restaurante universitário funcionar duas 

vezes ao dia em horários específicos: de 11:00 às 15:00 (horário em que a incidência de luz 

solar é maior) e de 17:00 às 20:30, de acordo com o horário de Brasília, e não possuir uma 

grande quantidade de ambientes. A metodologia é caracterizada pela análise de uma hora do 

dia de um mês de verão (hora de pico ou hora máxima) e destina-se a estimativa de carga para 
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um número reduzido de ambientes, nos quais terão a carga máxima ocorrendo quase que 

simultaneamente. Além disso, é usado para determinar capacidade de sistemas de expansão 

direta. 

 

2.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS 

Para o melhor entendimento, tem-se abaixo a definição de algumas nomenclaturas e 

parâmetros que serão abordados ao longo do projeto: 

 Sistema – considera-se como sendo composto de um ou vários condicionadores de ar, 

interligados ou não, que beneficiam uma ou mais zonas térmicas. 

 

 Zona Térmica – ambiente ou conjunto de ambiente que possuem as mesmas 

características térmicas. 

 

 Tipos de fluxo de calor – um sistema apresenta quatro fluxos de calor, que variam ao 

longo do tempo: 

o Ganho de calor do ambiente; 

o Carga térmica (de verão); 

o Quantidade de calor extraída do ambiente; 

o Carga de resfriamento da serpentina. 

 

 Carga Térmica – ou carga de resfriamento, é a quantidade de energia que deve ser 

extraída de determinado ambiente para promover conforto térmico. 

 

 Ganho de calor do ambiente – é a soma de todos os ganhos de calor absorvidos pelo 

ambiente num determinado tempo. São classificados pela maneira como entram ou são 

gerados no local: 

o Radiação solar por meio de superfícies externas translúcidas; 

o Condução/convecção através dos vidros, telhados e paredes externas; 

o Condução/convecção através de superfícies internas; 

o Calor interno gerado pelos ocupantes, iluminação e aparelhos; 

o Diversos, compreendendo. 
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Ainda é importante classificar esses ganhos como sendo sensíveis ou latentes: 

 Calor sensível é absorvido pelo ambiente por condução, convecção e/ou radiação; 

 Calor latente é inserido no ambiente por meio de vapor d’água emitido por ocupantes, 

infiltração ou equipamentos. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A partir de projetos de arquitetura, estrutura e instalação e de referências obtidas no 

local da edificação, deve-se efetuar um levantamento detalhado dos dados necessários à 

estimativa de carga de resfriamento. Abaixo serão apresentados todos os dados adquiridos do 

restaurante universitário da UFF – Praia Vermelha. 

Características da Construção: 

 Materiais de construção: Tijolo 6 furos com emboço de 25 mm de ambos os lados – 

espessura total de 190 mm; Telha de fibrocimento com forro de concreto 200 mm; 

Vidro comum com espessura até 6,3 mm; 

Dimensões: Conforme a Tabela 1 e 2 a seguir, os dados para composição das mesmas 

foram retirados a partir da planta do local que se encontra na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Planta do Restaurante Universitário UFF - Praia Vermelha 
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Tabela 1: Levantamento de áreas da edificação 

Ambiente Pé Direito (m) Área (m²) 

Refeitório 4 169,15 

Nutrição 4 4,50 

Lavagem 4 19,00 

Posto Médico 4 12,00 

Sala Posto Médico 4 12,00 

 

Tabela 2: Levantamento de áreas de paredes expostas 

Parede Área Total (m²) Área Vidro (m²) 

Parede L 112,2 25,5 

Parede O 115,4 8,5 

Parede NE 31,4 0 

Parede SO 31,4 0 

 

Condições Climáticas (externas): 

 Temperatura de bulbo seco no verão: 42 °C às 15h; 

 Latitude: 24,00 S; 

Condições Internas: 

 Temperatura de bulbo seco: 24,0 °C às 15h; 

 Umidade Relativa (não controlada): 50%. 

 

Características de Utilização: Outro fator relevante no dimensionamento de carga 

térmica é a característica de utilização da edificação. Na Tabela 3 são apresentadas 

informações obtidas quanto a ocupação. A quantidade de pessoas que estão no recinto é 

importante para o cálculo de carga térmica, já que o ser humano troca constantemente calor 

com o meio e este calor deve ser considerado no dimensionamento, tendo parcelas sensível e 

latente significantes. São apresentados valores padrão de pessoas a cada 100 m², conforme a 

ABNT 16401-3 e estas foram consideradas para dimensionar a quantidade de pessoas no 

recinto. 
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Tabela 3: Levantamento de áreas da edificação 

Ambiente Taxa de ocupação 

(pessoas/100m²) 

Área (m²) Quantidade 

de pessoas 

Refeitório 70 169,15 120 

Nutrição 14 4,5 1 

Lavagem 14 19,00 3 

Posto Médico 70 12,00 8 

Sala Posto Médico 70 12,00 8 

 

Outras Considerações: 

 Iluminação: 15 lâmpadas incandescentes com a potência de 100 W cada; 

 Gondola de aquecimento de comida: Operando em banho maria, volume de 

30L e potência de 37.400 W. 

 

2.4  ESTIMATIVA DA CARGA TÉRMICA 

Para de fato iniciar o cálculo de resfriamento de acordo com o método CLTD/CLF, 

deve-se, inicialmente, estipular a data e hora do pico. Nem sempre é simples a determinação 

destes dados, pois uma zona térmica pode possuir diversas superfícies externas, com 

orientações distintas. 

O dia e o mês são geralmente definidos pelos picos de carga solar incidida sobre 

superfícies translúcidas e telhados. A radiação solar é o efeito mais efetivo em aberturas 

translúcidas. Já a hora deve ser estipulada de acordo com o momento em que a construção 

absorve todo o calor emitido pela radiação solar, que não será necessariamente a hora da 

emissão. 

Para definir a data, primeiramente, deve-se analisar os meses mais quentes do ano no 

Rio de Janeiro, nos quais contemplam a estação do verão. De acordo com o portal de notícias 

G1 o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia, 2019) divulgou que a população carioca 

viveu neste ano de 2019, o mês de janeiro mais quente em quase 100 anos desde 1922, com 
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temperaturas de até 42 °C em alguns pontos da cidade ao longo do dia 31. Portanto, esta data 

será considerada como data de pico. 

A maioria das edificações com uma ou mais faces expostas ao exterior apresentam a 

carga de pico entre 13:00 e 18:00. Para efeito de estimativa, este trabalho irá tomar como base 

o horário de 15:00, pois nele temos toda carga acumulada do sol que foi incidida ao decorrer 

do dia e posterior ao mesmo a carga tende a cair com a queda de temperatura. 

Posterior à determinação da data e hora de cálculo, deve-se levar em consideração as 

premissas da construção e estimar o ganho de calor em relação a cada uma delas. Para ao final 

somá-las e, assim, obter-se o valor geral da carga de resfriamento necessária para atender o 

local.  

De acordo com a estrutura do restaurante universitário, considerou-se em relevância 

quatro parâmetros: superfícies translúcidas, superfícies externas opacas, ocupação e fontes 

internas. Os cálculos são apresentados nos parágrafos a seguir. 

 

Cálculo de Ganho Total de Calor Instantâneo Através de Aberturas Translúcidas 

(janelas): 

Uma superfície translúcida posicionada na fachada externa de uma construção absorve 

dois ganhos de calor distintos: 

1) Ganho de calor por condução/convecção devido à diferença de temperatura externa e 

interna; 

2) Ganho de calor devido às radiações direta e indireta ou difusa (direta refletida a partir 

de outras superfícies externas); 

A soma destes dois ganhos corresponde ao ganho total devido a radiação, conforme a 

seguinte relação: 

GI = U.A.(Te-Ta) + A.SC.SHGF       ( 1 ) 

onde:  

U = Coeficiente total de transmissão de calor [W/m².°C]; 

A = Área da superfície translúcida [m²]; 

Te = Temperatura externa na hora considerada [°C]; 
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Ta = Temperatura interna do ambiente a condicionar [°C]; 

SC = Coeficiente de sombra [adimensional]; 

SHGF = Fator de ganho de calor solar do vidro padrão [W/m²]. 

 Tais variáveis são obtidas a partir de tabelas regidas pela ABNT, representado 

nas Tabelas 4, 5 e 6. 

Tabela 4: Fator de Ganho de Calor Solar Máximo, NBR 16401-1 (2008). 

Fator de Ganho de Calor Solar Máximo - SHGF (W/m²) 

Mês 
Orientação - Latitude 24 Sul 

S SE/SO L/O NE/NO N HORIZ 

Dez 174 581 669 369 136 880 

Jan 142 555 672 407 145 877 

Fev 120 492 694 511 227 874 

Mar 110 375 700 650 423 839 

 

Tabela 5: Tipo de Superfície Translúcida, NBR 15220-2 (2008). 

Tipo de Superfície Translúcida SC 

Vidro comum espessura até 6,3mm 1 

Vidro comum espessura até 12,7mm 0,95 

Vidro comum com veneziana cor média 0,64 

Vidro comum com veneziana cor clara 0,55 

Vidro comum com cortina espessa 0,35 

Vidro comum com cortina não espessa 0,8 

Policarbonato claro 0,98 

Policarbonato colorido 0,74 

Acrílico claro 0,98 

 

Tabela 6: Valores de U para Vidros e Esquadrias, NBR 15220-2 (2008). 

Valores de U para Vidros e Esquadrias [W/m²K] 

Material (a) (b) (c) (d) 

Vidro Ordinário 3,2mm 5,91 6,42 6,07 5,55 

Policarbonato/acrílico 3,2mm 5,45 6,01 5,66 5,15 

Policarbonato/acrílico 3,2mm 5 5,6 5,25 4,75 

(a) – Centro do vidro 

(b) – Esquadria de alumínio sem isolamento 

(c) – Esquadria de alumínio com isolamento 

(d) – Esquadria de madeira 
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Ao unir as considerações iniciais adotas na seção 2.4 com os dados apresentados nas 

tabelas acima, chega-se à carga térmica de 26.562,84 W, correspondente a aproximadamente 

90.700 BTU/h. 

 

Cálculo de Ganho Total Devido a Superfícies Externas Opacas (paredes e 

telhado): 

A estimativa de carga de resfriamento através de superfícies opacas é realizada de 

forma similar à da condução/convecção em superfícies translúcidas, diferenciando apenas da 

densidade e da composição das superfícies.  

Este cálculo é expresso pela equação a seguir: 

q = U.A.CLTD        ( 2 ) 

onde, 

U = Coeficiente total de transmissão de calor [W/m².°C]; 

A = Área de superfícies opacas [m²]; 

CLTD = Diferencial de temperatura de carga de resfriamento [°C]. 

As variáveis envolvidas são obtidas nas Tabelas 7, 8 e 9 e nas considerações iniciais 

da seção 2.4. Para efeito de cálculo separou-se o ganho de carga das paredes e do telhado. 

 

Tabela 7: Coeficiente Total de Transmissão de Calor, NBR 15220-2 (2008). 

Descrição U 

Tijolo maciço aparente com  argamassa de assentamento - espessura total 100mm 3,70 

Tijolo 6 furos com emboço 25mm de ambos os lados – de espessura total 140 mm 2,48 

Tijolo maciço com emboço de 25 mm de ambos os lados espessura total 150 mm 3,13 

Tijolo 6 furos com emboço 25mm de ambos os lados – de espessura total 190 mm 2,02 

Tijolo maciço duplo com emboço 25 mm os lados - espessura total 260 mm 2,30 

Concreto maciço - espessura total 50 mm 5,04 

Concreto maciço - espessura total 100 mm 4,40 

Telha de barro com forro de concreto de 30 mm 2,24 

Telha de fibrocimento com forro de concreto de 30 mm 2,25 

Telha de barro com forro de concreto de 200 mm 1,84 

Telha de fibrocimento com forro de concreto de 200 mm 1,99 

Telha de fibrocimento com forro de concreto de 120 mm 1,92 

Telha de fibrocimento com forro de concreto de 10 mm 2,00 
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1) Paredes: 

 

Tabela 8: Descrição de Componentes, NBR 15220-2 (2008). 

Descrição do principal componente Classif. 

Tijolo comum 200 mm B 

Concreto pesado 100 mm E 

Concreto pesado 200 m C 

 

Tabela 9: Diferencial de Temperatura de Carga de Resfriamento para Paredes, NBR 15220-2 (2008). 

 

O ganho total de calor através das paredes é estimado pelo somatório da carga térmica 

acumulada de cada parede, que se diferenciam por suas áreas e orientações geográficas. Com 

esses dados, obtém-se o valor final de 5.209,38W, equivalente a, aproximadamente, 17.800 

BTU/h. 

2) Telhado: 

 

 

Tabela 10: Descrição de Componentes, NBR 15220-2 (2008). 

Descrição do principal componente Classif. 

Concreto leve 100mm 3 

Concreto pesado 50 mm com isol. Térmico 25 mm 4 

Concreto leve 150 mm 6 

Concreto leve 200 mm 8 

Concreto pesado 100 mm com isol. Térmico 25 mm 9 

Sistema de terraço 11 

 

CLTD para paredes Classe B - tijolo comum 200 mm 

Orientação 
Hora 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

S 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 

SE 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 

L 8 8 9 9 10 12 43 13 14 14 15 

NE 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 14 

N  7 7 6 6 6 6 7 8 9 10 11 

NO 10 9 9 8 8 7 7 8 9 10 11 

O  11 10 9 9 8 8 8 8 8 9 11 

SO 9 8 7 7 7 6 6 7 7 8 8 
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Tabela 11: Diferencial de Temperatura de Carga de Resfriamento para Telhados, NBR 15220-2 (2008). 

CLTD para telhados com forro 

Classif. 
Hora 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 0 2 6 10 16 21 27 31 34 36 36 

4 7 8 9 11 14 17 19 22 24 25 26 

6 4 4 4 6 9 12 16 20 24 27 29 

8 10 9 8 8 8 9 11 14 16 19 21 

9 11 11 11 12 13 15 16 18 19 20 21 

11 13 13 12 12 13 13 14 15 16 16 17 

 

Com esses dados, carga térmica para transferência através do telhado de 6.035,87W, 

equivalente a, aproximadamente, 20.600 BTU/h. 

 

Cálculo de carga térmica devida à ocupação: 

Todo ser humano emite calor latente e calor sensível, que variam conforme o 

indivíduo esteja em repouso ou em atividade, a Tabela 12 apresentada da NBR 16401-01, 

oferece os valores de calor liberado pelas pessoas em função da temperatura e da atividade. 

A carga latente dissipada por pessoa é convertida de forma instantânea em carga de 

resfriamento e pode ser calculada por:  

Qlp = n. LHGp       ( 3 ) 

 

onde, 

n = Número de pessoas [Adimensional]; 

LHGp = Calor latente dissipado por pessoas [W/pessoa]. 

 

A carga sensível devido a pessoas pode ser calculada por: 

Qsp = n. SHGP. CLF       ( 4 ) 

onde, 
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n = Número de pessoas [Adimensional]; 

SHGp = Calor sensível dissipado por pessoas [W/pessoa]; 

CLF = Fator de carga de resfriamento [Adimensional]. 

 

Tabela 12: Calor Dissipado por pessoas, NBR 16401-1 (2008). 

Calor dissipado – pessoas [W] 

Nível de atividade SHGp LHGp 

Sentado em repouso 67 35 

Trabalho em escritório 72 60 

Atividade sedentária 82 79 

Atividade média 87 133 

Atividade pesada 154 271 
 

 

Tabela 13: Fator de Carga de Resfriamento, NBR 16401-1 (2008). 

CLF para pessoas - cargas sensíveis [W] 

Horas 
Total 

Horas após a entrada no ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 0,49 0,58 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 

4 0,49 0,59 0,66 0,71 0,27 0,21 0,16 0,14 0,11 0,10 0,08 0,07 

6 0,50 0,60 0,67 0,72 0,76 0,79 0,34 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13 

8 0,51 0,61 0,67 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,38 0,30 0,25 0,21 

10 0,53 0,62 0,69 0,74 0,77 0,80 0,83 0,85 0,87 0,89 0,42 0,34 

12 0,55 0,64 0,70 0,75 0,79 0,81 0,84 0,86 0,88 0,89 0,91 0,92 

 

Exceções – Em casos de grande concentração de pessoas ou de temperatura interna variável, como por exemplo ar 
condicionado desligado a noite, o CLF será igual a 1. Caso contrário, os valores são selecionados na 

 

A partir desses dados coletados, pode-se de fato realizar os cálculos. Para o calor 

latente, obtém-se carga térmica de 18.620 W, e para o calor sensível, obtém-se 12.180 W. 

Ambas resultaram, respectivamente, em aproximadamente 63.600 BTU/h e 41.600 BTU/h. 
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Cálculo de Carga Devido a Fontes Internas (Iluminação): 

A energia consumida pelas lâmpadas é praticamente toda transformada em carga 

térmica do ar do local, para a iluminação o ganho de calor sensível é dado por: 

Qsi = n.P       ( 5 ) 

onde: 

n = Número de lâmpadas [Adimensional]; 

P = Potência das lâmpadas [W]. 

No prédio do restaurante foram encontradas 15 lâmpadas incandescentes com a 

potência de 100 W cada uma, isto resulta em um ganho de calor de 1.500 W equivalentes a, 

aproximadamente, 5.200 BTU/h. 

 

 

Cálculo de Carga Devido à Gondolas (Aquecedor de Alimentos): 

No Bandejão há uma prateleira térmica, na qual, as comidas são aquecidas em “banho 

Maria”, ou seja, por meio de água quente. Este equipamento dissipa energia que com a 

ausência de coifas se transforma em calor sensível e calor latente. Essa soma de calores é 

estimada por meio da Tabela 14 e pode ser dada por: 

Qg = V.Qt       ( 6 ) 

Onde:  

V = Volume [m³]; 

Qt = Calor total de aquecedores de alimentos sem coifa que utilizam água quente [W]. 

 A partir do calor total tabelado e considerando a gôndola utilizada de 30L, pode-se 

determinar o valor final de 562,8 W, o que equivale aproximadamente a 2.000 BTU/h. 
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Tabela 14: Taxas típicas de dissipação de calor e umidade de alguns equipamentos comerciais – restaurantes e lanchonetes, 
NBR 16401-1 (2008). 

 

 

Carga térmica total: 

Por fim, ao finalizar o cálculo de cada parâmetro pode-se somá-los e, assim, obter a 

carga térmica total (Q) necessária para propor um sistema que atenda às necessidades do local, 

conforme a seguinte relação:  

Q = GI + q + Qlp + Qsp + Qsi + Qg       ( 7 ) 

que resulta em, aproximadamente, 241.500 BTU/h para se condicionar todo o ambiente da 

edificação do Bandejão. 
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3 CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA SEGUNDO LATS LOAD 

Devida a complexidade dos cálculos de carga térmica a ABNT recomenda a utilização 

de softwares computacionais para a execução deste tipo de estimativa, a fim de minimizar 

erros. Neste capítulo será abordado o cálculo de resfriamento através do Software Lats Load 

da Fabricante LG Eletronics, que é disponibilizado gratuitamente na plataforma da empresa. 

O software em questão utilizada como metodologia de cálculo a análise horária de 

carga térmica. É realizada a simulação da carga térmica para todas horas do dia, para que se 

possa obter a exata condição térmica do ambiente. Além disso, o mesmo padroniza as regiões 

climáticas do Brasil por capitais, ou seja, embora o restaurante se localize em Niterói a 

condição climática adotada é do Aeroporto Galeão no Rio de Janeiro. Tal localização irá 

determinar automaticamente a temperatura externa a ser utilizada pelo programa. 

Este possui layout de simples entendimento, como pode ser observado na Figura 3. Na 

tela principal do software são criados os espaços, denominação dada pelo software aos 

ambientes que se deseja condicionar. Nestes, são inseridas as informações de todas as fontes 

de calor que se aplicam ao recinto, conforme observa-se na Figura 4. 

  

 

Figura 3: Layout inicial do Lats Load 
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Figura 4: Layout de espaço do Lats Load 

 

Após a inserção de todos os dados da construção que já foram apresentados na seção 

2.3 desde estudo, obteve-se alguns resultados gerados pelo software que podem ser 

observados nas Figuras 5 e 6. 

A partir da figura 6, pode-se obter a carga térmica total somando as cargas de 

refrigeração calculadas de cada parâmetro analisado pelo programa. Com isso, tem-se o valor 

final de 77.594,8 W que equivale a, aproximadamente, 264.800 BTU/h. 

Após chegar neste resultado, pode-se fazer uma comparação com o valor final obtido 

no cálculo manual presente no capítulo 2, igual a 241.500 BTU/h. Percebe-se que há uma 

diferença mínima de 22.900 BTU/h, equivalente a 8,8%. Tal divergência é completamente 

normal devido à precisão do software em relação aos parâmetros do ambiente e as condições 

externas adotadas, já que o mesmo analisa todas as horas de um dia, enquanto o método 

manual utiliza como parâmetro um horário de pior cenário. 
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      LG Electronics 
 

Building - Load Output   

                                        
  

Bandejao UFF/PV- LOAD Summary   

                                        
  

  
1. Project Name :Bandejao UFF/PV 

  
  

  
2. Date :August 04, 2019 

  
  

  

3. Location :  RIO DE JANEIRO/GALEAO  (Brazil), longuitude(-43.3), latitude(-22.8), 

elevation(6m) 
  

  
4. Safe Factor : Cooling Sensible - 0.0, Cooling Latent - 0.0, Heating Sensible - 0.0 % 

  
  

  
5. Design conditions  

  
  

   
  Summer Winter 

  
  

   

Out 

door 

DB Temp.[C] 38.9 15.9 
  

  

   
WB Temp.[C] 26.1   

  
  

   
RH[%] 36.7   

  
  

                                        
  

  
6. Cooling and Heating Loads 

  
  

   
Space 

Name 

Area 

[m2] 

Cooling load 
Heating 

load   
  

   
Total Sensible Airflow 

On Coil 

Condition 

Off Coil 

Condition Peak 

Time 

Sensible 
  

  

   
[W] [W] [CMM] DB WB DB WB [W] 

  
  

   
                      

  
  

   
Bandejão 216 40843.0 37453.9 174.6 24.0 17.3 13.3 12.7 10:00 -5824.4 

  
  

 

Figura 5: Resultado Building - Load 
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      LG Electronics 

 

Space - Load Output 

  
                                   

  Space Name :Bandejao UFF/PV 

  
 

  
  

  Summer Winter 
  

  
  

Out door 

DB Temp.[C] 38.9 15.9 
  

  
  

WB Temp.[C] 26.1   
  

  
  

RH[%] 36.7   
  

  
 

In door 

DB Temp.[C] 24.0 22.0 
  

  

 
RH[%] 51.0   

  
  

                                   
  

  
1. COOLING LOAD  

  

  
  

Item 
Space 

Sens(W) 

Space 

Lat(W) 

Net 

Total(W) 

Percent Of Total 

(%)   

  
  

External Load 
  

  
  

Roof Cond 0   0 0,00  
  

  
  

Glass Solar 14317,2   14317,2 35,05  
  

  
  

Glass Cond 452,6   452,6 1,11  
  

  
  

Wall Cond 8135,5   8135,5 19,92  
  

  
  

Partition 3885,3   
3885,3 

9,51  
  

  

  
Sub Total 26790,6   26790,6 65,59  

  
  

  
Internal Load 
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Light 4644   4644 11,37  
  

  
  

People 1707,1 1277,4 2984,5 7,31  
  

  
  

Misc 2332,8 0 2332,8 5,71  
  

  
  

Sub Total 8683,9 1277,4 
9961,3 

24,39  
  

  
  

Infiltration / Ventilation 
  

  
  

Infiltration 1979,3 2111,7 4091 10,02  
  

  
  

Ventilation 0 0 0 0,00  
  

  
  

Sub Total 1979,3 2111,7 4091 10,02  
  

  
  

Grand Total 37453,8 3389,1 
40842,9 

100,00  
  

  
                                   

 

Figura 6: Resultado do Space - Load 
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4 PROPOSTA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR 

Posteriormente, ao cálculo de carga térmica deve-se estipular o sistema de 

equipamentos a ser utilizado. No Brasil há disponível diferentes tipos de ciclos de 

refrigeração, como: Split e suas variações, VRF (variable refrigerante flow), água gelada, 

entre outros. 

O sistema de climatização VRF, que do inglês significa Variable Refrigerant Flow, 

(Vazão de refrigerante variável) é um sistema de ar condicionado central, do tipo Multi Split, 

que funciona com uma única condensadora (unidade externa) ligada a várias evaporadoras 

(unidades internas) através de um ciclo único de refrigeração, com sistema de expansão direta 

onde a vazão de refrigerante é variável. Uma grande vantagem deste sistema está no controle 

de cada ambiente que pode funcionar de forma independente de acordo com as programações 

dos usuários, sendo gerenciados pela unidade condensadora de maneira a atender várias 

evaporadoras distribuídas em diversos ambientes, conforme representado na Figura 7. 

 

Figura 7: Diagrama simplificado de um sistema VRF; Fonte: DAIKIN (2018) 

 

Desenvolvido especialmente para residências amplas, edifícios comerciais de médio e 

grande porte, o sistema de climatização VRF oferece para o usuário o máximo de conforto 

térmico com redução de consumo elétrico. Para os projetistas ainda traz a facilidade de não 

precisar de dutos e casas de máquinas, podendo ser aplicado facilmente em prédios existentes. 

Sua adaptação a sistemas com demanda variável é adequada, já que possui inversor de 

frequência para compressor e ventilador do condensador. Através das válvulas de expansão 

eletrônica, é possível controlar o fluido que passa em cada unidade evaporadora, 
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possibilitando que cada ambiente opere com uma temperatura diferente. A Figura 8 mostra 

um diagrama simplificado de um sistema VRV que consiste em uma unidade condensadora 

externa e três unidades evaporadoras conectadas por dois tubos. Ele opera a diferentes vazões 

de fluido refrigerante para atender a diferentes demandas térmicas. Muitos restaurantes, assim 

como o abordado no tema deste trabalho, operam com sistemas deste tipo, por possuir grande 

gama de possibilidades de unidades evaporadoras, além de grande flexibilidade evitando 

interferência com  instalações existentes. (CREDER, 2004; ASHRAE, 2011) 

 

 

Figura 8: Desenho esquemático de sistema VRF; Fonte: DAIKIN (2018) 
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Após todas as característica e vantagens apresentadas foi proposto a utilização do 

sistema VRF no restaurante universitário. A partir disso, pode-se iniciar a seleção dos 

equipamentos a serem adotados. No ambiente do bandejão, tem-se a particularidade do pé 

direito ter altura elevada, por isso, optou-se pela utilização de evaporadoras aparentes. A 

Tabela 15 apresenta os tipos de unidades evaporadoras escolhidas. 

 

Tabela 15: Unidades evaporadoras selecionadas 

Ambiente Tipo de Evaporador VRF 

Refeitório Teto Aparente 

Lavagem Parede 

Nutrição Parede 

Posto Médico Parede 

Sala Posto Médico Parede 

 

A condensadora será instalada na parte posterior do prédio, onde tem-se uma área livre, 

grande e inutilizada disponível. Dela sai um par de linha de cobre (tubulação de líquido e 

tubulação de gás) que encaminham o fluido refrigerante até as unidades evaporadoras. Os 

refinetes, também conhecidos como derivadores ou “branchs”, são responsáveis por 

distribuir a tubulação de cobre da linha principal para atender as evaporadoras. A seleção 

desta máquina e o devido dimensionamento da tubulação e dos refinetes são feitos através do 

software do fabricante. Neste projeto empregou-se os equipamentos da LG Eletronics. Porém, 

há no mercado outros fabricantes que produzem o mesmo tipo de equipamento. 

Os ambientes de maior área serão climatizados por mais de uma unidade evaporadora. 

Desta maneira, a distribuição de ar no ambiente se torna mais eficiente. No ambiente de 

lavagem dos alimentos, foi considerado 1 (um) equipamento de parede de 18.000 BTU/h. 

Localizada próxima a sala de lavagem, para a sala de nutrição foi considerado 1 (um) 

equipamento de parede de 7.000 BTU/h. Já no refeitório, foram considerados 3 (três) 

equipamentos de teto aparentes de 48.000 BTU/h e 2 (dois) de 36.000 BTU/h, distribuídas de 

forma uniforme no ambiente para garantir a correta distribuição de ar. O local onde funciona 

o posto médico é composto por dois ambientes, e foi considerado 1 (um) equipamento de 

parede de 12.000 BTU/h para cada ambiente. A Tabela 16 descreve os modelos das unidades 

evaporadoras com os seus respectivos rendimentos reais. 
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Tabela 16: Seleção das unidades evaporadoras 

Ambiente 
Equipamento 

Selecionado 

Modelo 

Referência 
Qtd. 

Cap.Total do 

Equipamento 

(kW) 

CargaTérmica 

Total (kW) 

Rendimento 

Real 

(kW) 

Refeitório 
Teto Aparente 

 48.000 BTU/h 
ARNU48GV2A4 3 14,1 42,3 10,99 

Refeitório 
Teto Aparente  

36.000 BTU/h 
ARNU36GV2A4 2 10,6 21,2 8,87 

Lavagem 
Parede 

18.000 BTU/h 
ARNU18GSKA4 1 5,6 5,6 4,01 

Nutrição 

Parede 

Parede 7.000 

BTU/h 

ARNU07GSBL4 1 2,2 2,2 1,64 

Posto 

Médico 

Parede 

12.000 BTU/h 
ARNU12GSBA4 1 3,6 3,6 2,43 

Sala Posto 

Médico 

Parede  

12.000 BTU/h 
ARNU12GSBA4 1 3,6 3,6 2,43 

 

Com todos os evaporadores corretamente selecionados, é possível selecionar a unidade 

condensadora que atenderá ao sistema. Os equipamentos de VRF permitem a utilização de 

fator de diversificação de até 130%, também conhecido como simultaneidade. Esta 

simultaneidade pode ser calculada de acordo com a equação 

                                            𝑆𝑑 =  
∑𝐸𝑣𝑎𝑝

∑𝐶𝑜𝑛𝑑
                                                (8) 

Onde:  𝑆𝑑 é a simultaneidade, 

   ∑𝐸𝑣𝑎𝑝 é a capacidade total de evaporadores   

  ∑𝐶𝑜𝑛𝑑 é a capacidade total de condensador.  

Este fator deve ser utilizado em sistemas onde a possibilidade de todos ambientes 

atingirem seu pico de carga térmica ao mesmo tempo é mínima. Um exemplo deste tipo de 

aplicação são os hotéis, nos quais a probabilidade de todos os ambientes estarem em máxima 

utilização é mínimo, por isso utiliza-se o fator de diversidade reduzindo a capacidade do 

condensador. No Bandejão da UFF da Praia Vermelha, não será aplicado este fator, pois a 
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utilização de todos os ambientes condicionados será simultânea no horário de funcionamento 

do mesmo. 

Adotando uma simultaneidade de 100%, ou seja, um fator de diversificação igual a 1, 

temos que a capacidade total da unidade condensadora deverá ser igual que o somatório da 

capacidade de todas unidades evaporadoras. Como observado na Tabela 17, a capacidade total 

do sistema é de 78,5 kW, logo deve-se trabalhar com uma condensadora de 28HP, na qual, 

possui um rendimento real de aproximadamente 76,98 kW. 

 

Tabela 17: Tabela de seleção da unidade condensadora 

Ambiente 
Equipamento 

Selecionado 

Modelo 

Referência 
Qtd. 

Cap.Total do 

Equipamento 

(kW) 

CargaTérmica 

Total (kW) 

 Refeitório 
Teto Aparente 

 48.000 BTU/h 
ARNU48GV2A4 3 14,1 42,3 

 Refeitório 
Teto Aparente  

36.000 BTU/h 
ARNU36GV2A4 2 10,6 21,2 

Lavagem 
Parede 

18.000 BTU/h 
ARNU18GSKA4 1 5,6 5,6 

Nutrição 
Parede 

7.000 BTU/h 
ARNU07GSBL4 1 2,2 2,2 

Posto Médico 
Parede 

12.000 BTU/h 
ARNU12GSBA4 1 3,6 3,6 

Sala Posto Médico 
Parede  

12.000 BTU/h 
ARNU12GSBA4 1 3,6 3,6 

TOTAL 78,5 

 

Para simultaneidade de 100% foi considerado temperatura do ambiente interno de 

24°C e temperatura do ambiente externo de 42°C. Após consulta ao catálogo de engenharia 

do fabricante, a unidade condensadora selecionada é a de modelo ARUN280BTE5. Foram 

consideradas temperaturas externas e internas conforme estabelecido, simulando uma pior 

condição de operação. É sabido que o sistema fará sua operação em condição amena durante 

boa parte do ano, no entanto o sistema precisa ser dimensionado para a pior condição de 

operação. 
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Com a definição de todos os equipamentos, foi possível desenvolver um esboço de 

localização dos equipamentos. Esta concepção será de suma importância para o 

dimensionamento da rede frigorígena que foi elaborada buscando sempre as menores 

distâncias e desníveis possíveis. Esta medida busca reduzir a perda de carga do sistema e com 

isso aumentar a eficiência energética do sistema. Desta forma, foi possível realizar o 

dimensionamento da rede frigorígena do sistema através do software do fabricante, conforme 

apresentado na Figura 9 e, assim, obter o projeto final conforme a Figura 10. 

 

Figura 9: Fluxograma de Dimensionamento Frigorígeno 
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Figura 10: Projeto Final do Sistema Proposto 



Julia Marques Monteiro de Oliveira Análise de custos de instalação e operação 

 

40 

5 ANÁLISE DE CUSTOS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

 

Por fim, deve-se analisar o custo para a implementação do sistema de refrigeração 

proposto, assim como o custo de operação e o valor médio por usuário durante o tempo de 

vida útil das máquinas.   

A Tabela 18 apresenta os materiais, os equipamentos e a mão de obra, de acordo com 

os preços do mercado, que serão preponderantes para finalizar o projeto. Estima-se, portanto, 

que o custo total do mesmo de R$ 174.000,00. 

Para adquirir o custo de operação do sistema proposto deve-se levar em consideração 

o gasto energético e de manutenção. De forma isolada, os mesmos variam de acordo com a 

capacidade da condensadora e com o seu consumo em função dos meses do ano e das horas 

do dia. A cada hora do dia a unidade externa irá ter seu rendimento em particular, porém às 

15h da tarde tem-se o horário de pico, onde o calor incidido pelo sol está todo acumulado no 

ambiente e, por isso, a necessidade de seu funcionamento máximo principalmente em dias 

quentes do verão. 

Na Tabela 19 consta um estudo de carga da fabricante LG Eletronics, no qual, 

observa-se o consumo energético do sistema em função das horas do dia e dos meses do ano e 

o custo de manutenção necessário para aumentar a vida útil do sistema. Tal análise considera 

o pior dos cenários com o preço médio de R$0,79932 para 1 kWh, conforme ENEL (Ente 

nazionale per l'energia elettrica) (2019), e, assim, chega ao valor final aproximado de 

operação de R$78.280,00 por ano. 

O prédio do restaurante localiza-se próximo ao mar, o que torna as máquinas do sistema 

suscetíveis à corrosão marítima. Porém, o fabricante oferece um trocador de calor especial, 

denominado Ocean Black Fin, no qual, aumenta a durabilidade e o desempenho de longa 

duração, garantindo no mínimo 10 anos de pleno funcionamento.  

Dessa forma, com a quantidade de 1500 refeições sendo realizadas diariamente no local, 

atinge-se o custo de aproximadamente R$0,25 por refeição em 10 anos. Atualmente, a 

universidade cobra dos usuários o valor de R$ 0,70 pela mesma. Isto induz que, se for 

cobrado ao usuário a quantia de R$0,95 por refeição durante 10 anos, a implementação do 

projeto será paga.  
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Tabela 18: Estimativa de custo de implantação 

ITEM MATERIAL QTD. UNID. UNITÁRIO  P. TOTAL 

1 Mão de Obra Técnica       49.500,00 

1.1 Instalação Sistema VRF 30 Dia 1.000,00 30.000,00 

1.2 Instalação Elétrica 15 Dia 300 4.500,00 

1.3 Instalação Sistema Renovação de Ar 15 Dia 1.000,00 15.000,00 

2 Rede Frigorígena       8.500,00 

2.1 Tubo de Cobre rígido - Ø 1/4" - parede 1/32" 2,23 Kg 44,9 100,127 

2.2 Tubo de Cobre rígido - Ø 3/8" - parede 1/32" 22,48 Kg 44,9 1.009,35 

2.3 Tubo de Cobre rígido - Ø 1/2" - parede 1/32" 6,59 Kg 44,9 295,89 

2.4 Tubo de Cobre rígido - Ø 5/8" - parede 1/16" 19,31 Kg 44,9 867,02 

2.5 Tubo de Cobre rígido - Ø 3/4" - parede 1/16" 3,22 Kg 44,9 144,58 

2.6 Tubo de Cobre rígido - Ø 7/8" - parede 1/16" 2,83 Kg 44,9 127,067 

2.7 Tubo de Cobre rígido - Ø 1.1/8" - parede 1/16" 12 Kg 44,9 538,80 

2.8 Tubo de Cobre rígido - Ø 1.3/8" - parede 1/16" 19,24 Kg 44,9 863,88 

2.9 Acessórios e insumos 1 Vb 4.500,00 4.500,00 

3 Elétrica e Comando       7.400,00 

3.1 Quadro Elétrico - Sistema VRF 1 Und 4.000,00 4.000,00 

3.2 Quadro Elétrico - Sistema Renovação de ar 1 Und 2.400,00 2.400,00 

3.3 Acessórios diversos de elétrica 1 Vb 1.000,00 1.000,00 

4 Equipamentos       108.600,00 

4.1 Sistema VRF - Equipamento LG - 28 HP 1 Cj 98.000,00 98.000,00 

4.2 Gabinete ventilação 1500 m³/h - 30mmCA -  1 Und 3.000,00 3.000,00 

4.3 Gabinete ventilação 7400 m³/h - 30mmCA -  1 Und 5.200,00 5.200,00 

4.4 Tomada de Ar Exterior mod. VDF - 397 x 497  1 Und 365,7 365,7 

4.5 Tomada de Ar Exterior mod. VDF - 1197 x 797  1 Und 654,78 678,49 

4.6 
Grelha de insuflamento mod. VAT - 225 x 225 

mm 
2 Und 154,22 308,44 

4.7 Grelha de insuflamento mod. VAT - 425 x 325  1 Und 187,45 187,45 

4.8 Grelha de insuflamento mod. VAT - 425 x 425  4 Und 214,98 859,92 

Subtotal - Mão de Obra Técnica 49.500,00 

Subtotal - Materiais 15.900,00 

Subtotal Equipamentos   108.600,00 

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL 174.000,00 
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Tabela 19: Perfil de Carga e Análise de Custos Operacionais, LG - 2019 

Capacidade Máxima 300.900 (BTU/h) 

 Potência de Resfriamento 19,3 (kW) 

             

Hora 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 

Carga % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 90% 

Carga (k BTU/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,9 270,9 

Cons. energia 

(kWh)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 19,8 

             Hora 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

Carga % 95% 95% 95% 100% 90% 85% 80% 60% 50% 0% 0% 0% 

Carga (k BTU/h) 286,0 286,0 286,0 301,0 270,9 255,9 240,8 180,6 150,5 0,0 0,0 0,0 

Cons. energia 

(kWh)  20,9 20,9 20,9 23,2 19,8 17,8 16,7 11,4 9,1 0,0 0,0 0,0 

             Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Carga %  100% 100% 95% 95% 90% 85% 85% 90% 95% 95% 100% 100% 

Cons. Total 

(kWh)  3.352 3.352 3.185 3.185 3.017 2.849 2.849 3.017 3.185 3.185 3.352 3.352 
Manutenção 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

       

 

  

   

Energia Consumida (kWh/ano) 37.880 kWh 

 

 Custa da Energia (R$/ano) R$ 30.280,00 

 
Manutenção (R$/ano) R$48.000,00    

 

Vale ressaltar que a execução do trabalho para a comunidade universitária da UFF – Praia 

Vermelha é de extrema importância, pois ela garante o conforto e o bem estar dos alunos, 

professores e funcionários que ali se alimentam diariamente. Dessa forma, é possível 

aproveitar este estudo para abertura de uma licitação pública, a fim de executar a instalação 

do sistema. 

Operação R$ 78.280,00 / ano 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

Este estudo apresentou uma análise de carga térmica e dimensionamento de sistema de 

condicionamento de ar para o restaurante universitário da UFF – Campus Praia Vermelha. As 

seguintes conclusões podem ser apresentadas: 

 O cálculo de carga térmica manual foi de 241.500 BTU/h e o do software foi de 

264.800 BTU/h; 

 Conclui-se que o software Lats Load provê estimativa de carga térmica similar aos 

cálculos segundo ASHRAE e ABNT, com desvio de aproximadamente 8,8%; 

 Constata-se a partir da análise que a maior parcela de carga térmica corresponde à 

incidência de luz solar que é absorvida ou transmitida pelo telhado, pelas janelas e 

paredes, correspondendo a 53,45% da carga térmica total em condição crítica;  

 A partir da análise de custo, conclui-se que o custo total de instalação é de 

R$ 174.000,00, e o de operação é de R$ 78.280,00 por ano, correspondendo a 

investimento de aproximadamente R$ 0,25 por usuário, por refeição;  

 Ressalta-se que a implementação do sistema de refrigeração irá beneficiar os usuários 

e garantirá a segurança do trabalho dos funcionários que se expõe diariamente a 

estrutura do prédio.  

6.2 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

Como sugestão para trabalhos futuros sugiro a abordagem de temas como a renovação 

de ar e o estudo de sistemas de refrigeração para armazenamento frigorífico e de sistema de 

exaustão de gordura para o local em que as comidas são aquecidas. 

Poderia ser tratado também um estudo de eficiência energética com o objetivo de 

modificar características construtivas e arquitetônicas da construção, de modo a buscar uma 

certificação energética. 
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