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RESUMO 

O condicionamento do ar ambiente em termos de temperatura, intensidade de vento e umidade 

são essenciais para a definição do conforto térmico. Para a implantação de um sistema de 

condicionamento de ar é necessário realizar um estudo do ambiente a ser condicionado antes 

de escolher os equipamentos que serão usados para condicionar o mesmo, como por exemplo, 

definir a carga térmica do ambiente. Assim, são realizados estudos que consideram fatores 

como o tipo de atividade desempenhada no local em questão, número de ocupantes, localização 

e orientação geográfica da construção, exposição ou não a insolação, presença de equipamentos, 

entre outros. Posteriormente a definição da carga térmica total, bem como a definição da taxa 

de renovação de ar necessária para o ambiente, pode-se fazer a definição e/ou seleção dos 

equipamentos a serem utilizados para o condicionamento de ar. Neste contexto, o presente 

trabalho visa realizar esse estudo de forma prática e de fácil entendimento para o ambiente 

interno da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, que consiste numa estrutura em forma de 

tenda com uma capacidade máxima de 3500 pessoas, buscando sempre cumprir os passos 

determinados pelas normas que regulamentam os projetos de condicionamento de ar. Após esse 

estudo, serão detalhados os equipamentos que são utilizados para condicionar o ar do ambiente 

citado. Neste projeto adota-se preferencialmente a utilização de unidades condensadoras com 

sistema de controle da frequência de acionamento do compressor, denominado comercialmente 

como inverter. Além disso, será realizado um estudo do consumo energético desses 

equipamentos e comparando-os com outros equipamentos disponíveis no mercado.   

Palavras-chave: Carga térmica; Condicionamento de ar; Consumo energético. 
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ABSTRACT 

The correct setting of air temperature, wind velocity and humidity are essential for the 

obtainment of the thermal comfort conditions. A study of the ambient to be conditioned is 

necessary for the implementation of an air conditioning system previously to the definition of 

the equipment to be used, for example, defining the thermal load to be removed from the 

ambient. Therefore, studies are performed for determination of the total thermal load, which 

take into consideration the type of activities intended for the ambient, expected number of 

occupants, geographical location and orientation, exposition to direct sun light, equipment and 

other factors. The present project aims study in a practical and easy-to-understand way the 

internal environment of the Attitude Baptist Church at Barra da Tijuca, which consists of a tent-

shaped structure with a maximum capacity of 3,500 people, always attaining to the steps 

determined by the standards that regulate the air conditioning projects. After this initial step, 

the equipment used to condition the air of the mentioned ambient will be detailed. In this study, 

the adoption of inverter condenser units, which present lower electrical energy consumption for 

the same thermal load. In addition, a study of the energy consumption will be performed and 

compared with alternative equipment available in the market. 

Keywords: Thermal load; Air-conditioning; Energy consumption.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O condicionamento do ar consiste em um tratamento do ar interior de determinados 

recintos, com objetivos como: aquecimento, refrigeração ou umidificação. Para isto, é 

necessário que ocorra uma transferência de energia térmica e massa entre ambientes de 

temperaturas distintas. Segundo Creder (2004) esse condicionamento de ar controla, de um 

modo geral, as seguintes propriedades: 

• Temperatura; 

• Umidade relativa; 

• Pureza do ar; 

• Velocidade do ar. 

Para a definição de um sistema de condicionamento de ar, é necessário um estudo 

acerca do ambiente a ser climatizado. Este estudo consiste em um levantamento das 

informações do ambiente, como: 

• Aplicação (residencial, industrial, comercial, etc.); 

• Detalhes da construção; 

• Condições climáticas da região; 

• Número de ocupantes; 

• Recursos financeiros disponíveis. 

Neste contexto, CORRÊA (2013) apresenta um cálculo de carga térmica de uma planta 

de dois blocos de uma unidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro na cidade de Macaé. 

Como resultado, foi encontrada uma carga térmica total de 181,90 kW. 

Nos dias de hoje, se faz cada vez mais necessário o uso de um sistema para manutenção 

do conforto térmico no interior de ambientes com agrupamento de pessoas. Dada as altas 

temperaturas atingidas na cidade do Rio de Janeiro, esse sistema é usualmente voltado para a 

redução da temperatura do ambiente específico. Com isso, é necessário a realização de um 

estudo para dimensionar e implantar este sistema, de forma a manter o conforto e segurança das 

pessoas presentes.  
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1.1 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo principal a análise do sistema de 

condicionamento de ar da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca, que consiste em uma 

estrutura na forma de tenda com capacidade máxima para 3500 pessoas sentadas. Os seguintes 

objetivos específicos podem ser listados para o projeto de pesquisa proposto: 

• Revisão de tópicos da termodinâmica e de transferência de calor; 

• Identificação e definição das condições internas de conforto; 

• Cálculo da carga térmica do projeto; 

• Descrição dos equipamentos de condicionamento de ar instalados; 

• Cálculo do consumo de energia elétrica dos equipamentos. 

1.2 METODOLOGIA 

Para a realização deste projeto foram utilizados livros e normas que regem e fiscalizam 

a implantação dos projetos na área de condicionamento de ar. Além disso, foram utilizados 

livros de termodinâmica e transferência de calor para o desenvolvimento do capítulo de revisão 

da literatura. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho é organizado da seguinte forma: 

• No capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura, onde será feita uma introdução ao 

conteúdo básico para desenvolvimento do tema proposto. 

• No capítulo 3 serão feitas as determinações das condições internas para conforto, 

determinadas por meio das normas brasileiras ABNT NBR-16401 (partes 1, 2 e 3) e 

ABNT NBR 10152, e da norma americana ASHRAE Fundamentals (American Society 

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), em que constam itens 

como: 

o Temperatura de Bulbo Seco; 

o Umidade relativa do ar; 

o Nível de ruído admissível; 
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o Grau de pureza do ar; 

o Taxa de renovação do ar; 

o Velocidade do ar. 

• O capítulo 4 trará o cálculo da carga térmica, tanto para ocupação máxima como para 

uma ocupação usual de 75% da capacidade, utilizando além das normas citadas acima, 

as normas brasileiras ABNT NBR 15220-2, que trata das propriedades térmicas dos 

materiais, e a ABNT NBR 5858, que contém alguns coeficientes para auxiliar no cálculo 

da carga térmica.  

• No capítulo 5, será realizado uma discussão acerca dos equipamentos de 

condicionamento de ar escolhido para o projeto, bem como, utilizar os valores da carga 

térmica encontrado no capítulo 4 para confirmar a escolha dos mesmos. Além disso, 

será feita uma avaliação dos equipamentos escolhidos, definindo as vantagens e 

desvantagens dos mesmos. 

• No capítulo 6 será realizada uma estimativa do consumo de energia elétrica para esses 

equipamentos. Essa estimativa se dará de duas formas, uma supondo ocupação máxima 

do recinto e outra com uma ocupação mais usual, ambas utilizando dados encontrados 

no capítulo 4. Além disso, será realizada uma comparação dos consumos de um 

equipamento de condicionamento de ar convencional e de um equipamento inverter. 

• Por fim, o capítulo 7 traz as conclusões encontradas nesse projeto. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para o dimensionamento de um sistema de condicionamento de ar é necessário o 

conhecimento prévio de termodinâmica e transferência de calor. De maneira a relembrar 

brevemente os tópicos de termodinâmica e transferência de calor, foi realizada uma revisão para 

facilitar o entendimento dos capítulos seguintes deste trabalho. 

Como todo projeto, existem normas que determinam os dados e limites a serem 

utilizados para a elaboração do mesmo. Para o projeto em questão, serão utilizadas tanto as 

normas brasileiras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quanto as americanas 

da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). 

2.1 CALOR 

Toda forma de energia transferida entre dois sistemas (ou entre um sistema e sua 

vizinhança) em que há diferença de temperaturas até atingir o equilíbrio térmico, é a forma de 

energia térmica definida como calor (ÇENGEL et al., 2013). 

2.1.1 Calor Sensível 

Calor sensível é a energia fornecida ou retirada relacionada somente a variação de 

temperatura (ÇENGEL et al., 2013). Para um sistema fechado, seu valor é expresso pela 

seguinte equação: 

 

𝑄𝑆 = 𝑚 ∙ 𝑐 ∙ ∆𝑇                        (2.1) 

Onde: 

𝑄𝑆  - quantidade de calor sensível, [kJ]; 

𝑚  - massa, [kg]; 

𝑐    - calor específico, [kJ/kgK]; 

∆𝑇  - variação de temperatura, [K]. 
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2.1.2 Calor Latente 

A energia térmica fornecida ou retirada relacionada somente a mudança de fase, não 

havendo variação de temperatura, é chamado de calor latente (ÇENGEL et al., 2013). Esta 

forma de calor pode ser expressa pela seguinte relação:  

 

𝑄𝐿 = 𝑚 ∙ 𝐿𝑡                         (2.2) 

Onde: 

𝑄𝐿  - quantidade de calor latente, [kJ]; 

𝐿𝑡  - calor latente, [kJ/kg]. 

 

2.2 TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Para determinação da carga térmica em um ambiente, é fundamental compreender a 

transferência de calor e seus principais métodos. Sendo assim, transferência de calor é a energia 

em trânsito, de um corpo de maior para um de menor temperatura. Dessa forma, sempre que 

houver diferença de temperatura em um meio, haverá transferência de calor (INCROPERA et 

al., 2008). A Figura 2.1 traz uma analogia dos três mecanismos de transferência de calor, onde 

a água para apagar o incêndio corresponde ao calor, e as pessoas  correspondem a matéria. 

Com isso, tem-se:  

• Caso 1: transferência de calor de A para B, analogia com transferência de calor por 

radiação, pois há transferência de calor (água) sem necessariamente passar pela matéria 

(pessoas); 

• Caso 2: a transferência de A para B de calor (água) através da matéria (pessoas), com 

velocidade líquida nula, o que caracteriza uma analogia com a transferência de calor por 

condução; 

• Caso 3: a transferência de A para B de calor (água) carregada pela matéria (pessoa) que 

tem deslocamento líquido, caracteriza a transferência de calor por convecção. Portanto, 

sempre é relacionada com escoamento, e há necessidade de utilização de conceitos de 

mecânica dos fluidos. 
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Figura 2.1: Analogia dos três modos de transferência de calor, Lienhard (2017) 

adaptado. 

 

2.2.1 Condução Térmica 

Condução é a transferência de calor sem a movimentação líquida de matéria, ou seja, 

é a transferência de energia entre as partículas mais energéticas para as partículas menos 

energéticas de uma substância (LIENHARD, 2017; INCROPERA et al., 2008). Para quantificar 

o processo de transferência de calor por condução térmica, é utilizada a lei de Fourier, que 

calcula a quantidade de energia sendo transferida por unidade de tempo (INCROPERA et al., 

2008). Este fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura e oposto ao seu sentido 

(LIENHARD, 2017), e a constante de proporcionalidade é a condutividade térmica, que 

depende do material e estado termodinâmico:  

 

�⃗� = −𝑘∇𝑇                           (2.3) 

Onde: 

�⃗�  - fluxo de calor por unidade de área, [W/m²]; 

𝑘  - condutividade térmica do material, [W/mK]; 

∇𝑇  - gradiente de temperatura, [K/m]. 
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Para determinar o fluxo de calor na direção x, basta multiplicar o fluxo de calor por 

unidade de área pela área do material: 

 

𝑞𝑥 = 𝑞𝑥
′′ ∙ 𝐴                         (2.4) 

Onde: 

𝑞𝑥  - fluxo de calor na direção x, [W]; 

𝑞𝑥
′′  - fluxo de calor por unidade de área na direção x, [W/m²]; 

𝐴  - área do material, [m²]. 

 

2.2.2 Convecção Térmica 

A convecção é a transferência de calor com movimentação de matéria (LIENHARD, 

2017), correspondente ao escoamento, por exemplo, é a transferência de energia entre um fluido 

em movimento e um sólido com temperaturas diferentes (INCROPERA et al., 2008). A 

convecção pode ser diferenciada em forçada, onde a movimentação é causada por meios 

externos, e natural, onde é causada por efeitos de empuxo induzida pelas diferenças de 

densidade em virtude da variação de temperatura (INCROPERA et al., 2008). Para a convecção, 

a taxa de transferência de calor é calculada pela lei de resfriamento de Newton, dada pela 

relação:  

 

𝑞𝑐𝑣
′′ = ℎ(𝑇∞ − 𝑇𝑠)                      (2.5) 

Onde: 

𝑞𝑐𝑣
′′  - fluxo de calor por convecção por unidade de área, [W/m²]; 

ℎ  - coeficiente de transferência de calor, [W/m²K]; 

𝑇∞  - temperatura de referência do fluido, [K]; 

𝑇𝑠   - temperatura da superfície, [K]. 

 

2.2.3 Radiação Térmica 

A radiação é a forma de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, para 

o qual não há necessidade de matéria para que ocorra a transferência de calor. Corpos 

constantemente emitem energia através de radiação eletromagnética, a intensidade dessa 
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energia depende da temperatura desse corpo e da natureza de sua superfície (LIENHARD, 

2017).  

A transferência de calor por radiação entre um corpo cinza com emissividade ε e um 

negro é determinada pela taxa de transferência que sai do corpo de maior temperatura para o de 

menor (INCROPERA et al., 2008), e depende do fator de forma, que é a fração da radiação que 

deixa a superfície de um corpo e é interceptada por outro (INCROPERA et al., 2008).  Essa 

transferência é calculada pela seguinte relação:  

 

𝑞𝑟𝑎𝑑
′′ = 𝜀𝜎𝐹𝑠𝑣𝑖𝑧(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑣𝑖𝑧
4 )                   (2.6) 

Onde: 

𝑞𝑟𝑎𝑑
′′  - fluxo de calor por radiação por unidade de área, [W/m²]; 

𝜀   - emissividade de corpo cinza; 

𝜎   - constante de Stefan-Boltzmann, onde 𝜎 = 5,67 x 10-8 [W/m²K4]; 

𝐹𝑠𝑣𝑖𝑧  - fator de forma; 

𝑇𝑣𝑖𝑧  - temperatura da vizinhança, [K]. 

 

Um corpo negro é caracterizado por absorver toda a radiação incidente sobre ele e, 

consequentemente, não refletir nenhuma radiação. Já o corpo cinza é uma superfície que 

absorve parcialmente essa radiação e reflete uma outra parcela (LIENHARD, 2017). 

2.2.4 Resistência Térmica 

Para facilitar a avaliação da transferência de calor em sistemas compostos por vários 

materiais, e/ou fluidos e superfícies, usa-se uma analogia termoelétrica, em que, da mesma 

forma que uma resistência elétrica está associada à condução de eletricidade, a resistência 

térmica está associada à transferência de calor (INCROPERA et al., 2008). A resistência 

térmica 𝑅𝑇 é dada pela seguinte relação, e sua utilização é limitada para situações em regime 

permanente, fluxo unidimensional e ausência de geração interna de energia.  

 

𝑅𝑇 =
∆𝑇

𝑞
                          (2.7) 

 

Para o caso de condução através de placa plana com condutividade térmica constante, 

a resistência térmica é dada conforme a relação:  
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𝑅𝑇𝑐𝑑 =
𝐿

𝑘𝐴
                         (2.8) 

 

No caso da convecção, a resistência térmica é dada pela seguinte relação:  

 

𝑅𝑇𝑐𝑣 =
1

ℎ𝐴
                             (2.9) 

Onde: 

𝑅𝑇𝑐𝑣 - resistência térmica de convecção, [K/W]. 

 

Assim, podemos concluir que, para um conjunto de materiais em série ou em paralelo, 

usamos a analogia com circuitos elétricos para determinarmos a resistência térmica equivalente. 

2.2.5 Coeficiente Global de Transferência de Calor 

Usualmente, é conveniente utilizar a resistência térmica para facilitar o cálculo da taxa 

de transferência de calor através de um sistema composto por vários materiais e/ou modos de 

transferência de calor. Porém, existe um número, U, chamado coeficiente global de 

transferência de calor, que é definido para variados sistemas e distintas condições. Este número 

é definido pela seguinte equação: 

𝑈 =
1

𝐴∙𝑅𝑇𝑒𝑞
                               (2.10) 

Onde: 

𝑈  - coeficiente global de transferência de calor, [W/m²K]; 

𝑅𝑇𝑒𝑞 - resistência térmica equivalente, [K/W]. 
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3  CONDIÇÕES INTERNAS DE CONFORTO 

 

Este capítulo especifica os parâmetros do ambiente interno para possibilitar o 

dimensionamento do sistema a proporcionar conforto aos ocupantes de recintos providos de ar 

condicionado, além de determinar as especificações para conforto sonoro e controle da 

qualidade do ar interior do recinto. A sensação de conforto térmico é essencialmente subjetiva, 

por isso não é possível determinar condições que possam proporcionar conforto para 100% das 

pessoas. Entretanto, as normas utilizadas como referência para definição de condições em 

ambientes climatizados ocupados por pessoas consideram temperatura, umidade relativa e 

velocidade de vento que sejam confortáveis para elevado percentual de pessoas. Os subitens a 

seguir descrevem as faixas de condições propostas pelas normas. 

3.1  TEMPERATURA, UMIDADE E VELOCIDADE DO AR 

O principal objetivo de um sistema de HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) é prover condições para conforto térmico humano. Conforto térmico nada mais 

é do que um estado de satisfação que uma pessoa está com o ambiente térmico em que ela se 

encontra (ASHRAE Standard 55, 2013). Essa definição demonstra que esse estado de bem-

estar pode sofrer grandes variações individuais, fisiológicas e psicológicas. 

De acordo com as normas ABNT NBR 16401-2 (2008) e ASHRAE Fundamentals 

(2009) os parâmetros que afetam o conforto no ambiente são: 

• Temperatura do ar; 

• Umidade relativa do ar; 

• Velocidade do ar. 

Os parâmetros determinados pelas normas ABNT NBR 16401-2 (2008) e ASHRAE 

Fundamentals (2009) para conforto térmico são estipulados para produzir sensação aceitável 

de conforto térmico para 80% ou mais das pessoas no recinto. Os valores usados para tais 

parâmetros foram divididos para as estações de verão e inverno, e uma taxa de metabolismo de 

1,0 met a 1,2 met.  

Por outro lado, esses parâmetros são definidos a partir de outros fatores, como: 
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• O tipo de roupa a ser usado no recinto, que irá determinar a resistência térmica média à 

troca de calor do corpo com o ambiente. Essa resistência é expressa em uma unidade 

específica denominada [clo], onde: 1 clo = 0,15 m²K/W; 

• O nível de atividade física das pessoas, que determina sua taxa de metabolismo. Essa 

taxa é expressa pela unidade [met], onde: 1 met = 58,20 W/m². 

Temperatura e umidade relativa para o verão (0,5 clo), e para esta condição a 

velocidade do ar, não deve ultrapassar 0,20 m/s: 

• 22,5 ºC a 25,5 ºC e umidade relativa de 65%; 

• 23,0 ºC a 26,0 ºC e umidade relativa de 35%. 

Temperatura e umidade relativa para o inverno (0,9 clo), e para esta condição a 

velocidade do ar, não deve ultrapassar 0,15 m/s: 

• 21,0 ºC a 23,5 ºC e umidade relativa de 60%; 

• 21,5 ºC a 24,0 ºC e umidade relativa de 30%. 

Para futuros cálculos, as condições de conforto adotadas nesse projeto serão relativas 

ao verão e descritas na Tabela 3.1: 

Tabela 3.1: Condições de conforto, ABNT NBR 16401-2. 

Condição Valor 

Temperatura de Bulbo Seco [ºC] 24 

Umidade Relativa [%] 50 

 

3.2 NÍVEL DE RUÍDO ADMISSÍVEL 

Como o projeto proposto é para um sistema de condicionamento de ar para uma igreja, 

deve-se ter um nível de ruído que não atrapalhe o andamento do culto. De acordo com a norma 

brasileira ABNT NBR 10152 (1987), a faixa de valores do nível de ruído para o sistema de 

condicionamento de ar deve estar entre 40 dB, para conforto, e 50 dB, como limite superior 

para este tipo de finalidade.  
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3.3  QUALIDADE DO AR INTERIOR 

A norma brasileira ABNT NBR 16401-3 (2008) determina que os parâmetros básicos 

para controle da qualidade do ar no interior do recinto visando o conforto das pessoas presentes 

são:  

• Vazão mínima de ar exterior; 

• Filtragem mínima do ar exterior. 

3.3.1 Vazão eficaz de ar exterior 

A vazão eficaz de ar exterior é constituída por duas partes, a vazão relacionada às 

pessoas e a vazão relacionada ao recinto. Ela é calculada pela seguinte equação: 

𝑉𝑒𝑓 = 𝑃𝑧 ∙ 𝐹𝑝 + 𝐴𝑧 ∙ 𝐹𝑎                             (3.1) 

Onde: 

𝑉𝑒𝑓 - vazão eficaz de ar exterior, [L/s]; 

𝑃𝑧  - número máximo de pessoas na zona de ventilação; 

𝐹𝑝  - vazão por pessoa, [L/s∙pessoa]; 

𝐴𝑧  - área útil ocupada pelas pessoas, [m²]; 

𝐹𝑎  - vazão por área útil ocupada, [L/s∙m²]. 

 

Através da eficiência da distribuição de ar nas zonas de ventilação, é feita uma correção 

na vazão eficaz, essa correção é determinada pela relação: 

𝑉𝑧 =
𝑉𝑒𝑓

𝐸𝑧
⁄                                     (3.2) 

Onde: 

𝑉𝑧  - vazão de ar a ser suprida na zona de ventilação, [L/s]; 

𝐸𝑧  - eficiência da distribuição de ar na zona de ventilação. 

 

Assim, para o cálculo da vazão é necessário saber o número de máximo de pessoas na 

zona de ventilação, área útil ocupada por essas pessoas, além dos valores das constantes das 

equações acima, determinados pela norma brasileira ABNT NBR 16401-3 (2008). Essas 
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constantes variam em três níveis de utilização, sendo o nível 1 o mínimo necessário, o nível 2 

o mais usual e o nível 3 para o caso de instalações para evitar manifestações alérgicas. Para este 

caso, foi utilizado os valores do nível 2. Além disso, será calculado a vazão eficaz para um 

número mais usual de pessoas, com 75% do valor máximo. Essa variação servirá para futuros 

cálculos de carga térmica de renovação de ar. Os valores são: 

• Dimensões do projeto: 40 metros de largura x 60 metros de comprimento. Área útil total 

de 2400m². Então, 𝐴𝑧 = 2400m²; 

• Número máximo de pessoas no ambiente: 3500 pessoas. Assim 𝑃𝑧 = 3500; 

• Número usual de pessoas no ambiente: 2625 pessoas. Assim 𝑃𝑧′ = 2625; 

• 𝐹𝑝 = 3,5 L/ s∙pessoa; 

• 𝐹𝑎 = 0,4 L/ s∙m²; 

• Insuflação de ar frio pelo forro, 𝐸𝑧 = 1,0. 

Portanto, com os dados descritos acima, tem-se que as vazões de ar a serem supridas 

na zona de ventilação do projeto para a ocupação máxima e usual deverão ser: 

• 𝑉𝑧 = 13210 L/s ou  𝑉𝑧 = 47556 m³/h; 

• 𝑉𝑧′ = 9907,5 L/s ou  𝑉𝑧′ = 35667 m³/h. 

Vale ressaltar que, através da norma ABNT NBR 16401-3 (2008), são determinadas 

as distâncias mínimas de possíveis fontes de poluição em que devem ser posicionadas as 

tomadas de ar exterior para evitar contaminação do ambiente. 

3.3.2 Filtragem mínima do ar exterior 

A filtragem do ar exterior tem como objetivos a redução da acumulação de poluentes 

nos equipamentos e dutos do sistema e redução da concentração de poluentes no recinto, 

mantendo a qualidade do ar a níveis aceitáveis, sem prejudicar a saúde das pessoas presentes. 

De acordo com a norma ABNT NBR 16401-3 (2008), para o projeto em estudo, é indicado o 

uso da filtragem de classe F5 (filtros finos). Porém, também é aconselhável o uso de um pré-

filtro para a tomada de ar exterior de no mínimo classe G4 (filtros grossos). 
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4  CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

 

Para iniciar o dimensionamento de um sistema de condicionamento de ar, deve-se 

realizar o cálculo da carga térmica do recinto em estudo. Segundo Creder (2004), carga térmica 

é a quantidade de calor que deve ser retirada, para resfriamento, ou colocada, para aquecimento, 

em um recinto a fim de chegar as condições de conforto desejadas.  

Este cálculo será realizado baseado no mês mais quente do ano, adotando os dados de 

condições externas contidos na norma brasileira ABNT NBR 16401, que é baseada na norma 

americana ASHRAE Fundamentals. Além desses dados, serão utilizados os dados 

arquitetônicos do projeto, como área, dimensões de paredes, janelas e portas, e as características 

de seus respectivos materiais. Por fim, serão utilizados os dados internos, como número de 

ocupantes, iluminação, equipamentos eletrônicos e infiltrações para totalizar a carga térmica 

necessária para climatização do recinto. Como o recinto em estudo pode ter uma ocupação 

variável, será realizado o cálculo de carga térmica com ocupação máxima e para uma ocupação 

usual de 75% da capacidade. 

Os cálculos descritos neste capítulo foram realizados com o auxílio de planilha 

eletrônica, implementada pelo software Microsoft Excel.  

4.1 CONDIÇÕES EXTERNAS E ARQUITETÔNICAS 

As condições externas da região do projeto, como a temperatura de bulbo seco (TBS), 

temperatura de bulbo úmido coincidente (TBUc), pressão atmosférica e variação média de 

temperatura, foram extraídos da norma brasileira ABNT NBR 16401-1. Nesta norma são 

fornecidas as condições acima para três frequências de ocorrência: 0,4%, 1,0% e 2,0%. Neste 

projeto serão utilizados os dados relacionados para 1% de frequência de ocorrência, que é 

adequada para projetos comerciais ou residenciais. Com isso, as condições estão descritas na 

Tabela 4.1.  

As condições arquitetônicas do projeto estão descritas na Tabelas 4.2 até a Tabela 4.5 

e as propriedades de seus respectivos materiais, contidos nas mesmas, foram extraídos da norma 

brasileira ABNT NBR 15220-2, que trata do desempenho térmico de edificações. 
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Tabela 4.1: Condições externas. 

Condição Valor 

Temperatura de Bulbo Seco (TBS) [ºC] 36,2 

Temperatura de Bulbo Úmido coincidente (TBUc) [ºC] 25,3 

Variação média da temperatura [ºC] 9,8 

Pressão Atmosférica [kPa] 101,25 

Latitude 23º 00’ 27” Sul 

Longitude 43º 25’ 57” Oeste 

Elevação [m] 10 

 

Como já diz o título deste projeto, o teto é formado por uma tenda. Na parte externa 

do teto há somente o tecido de poliéster com uma espessura apresentada na Tabela 4.2. Já a 

parte interna do teto, parte que fica dentro do recinto, é composta de lã de vidro, para ajudar no 

isolamento térmico e acústico. A Figura 4.1 mostra uma vista aérea da estrutura em questão, 

delimitada em vermelho.  

 

a 

 

b 

Figura 4.1: Vista aérea da estrutura. a – Vista superior. b – Vista da fachada. 

 

Tabela 4.2: Propriedades dos materiais do teto, ABNT NBR 15220-2. 

Material ρ [kg/m³] k [W/mK] c [kJ/kgK] t [mm] 

Poliéster 1300 0,40 - 5 

Lã de vidro 55 0,045 0,70 25 
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O piso do projeto foi considerado como feito por uma base concretada e argamassa. 

De acordo com a norma citada, estão contidos na Tabela 4.3 as propriedades dos materiais que 

compõem o piso, além da espessura de cada camada. 

Tabela 4.3: Propriedades do piso, ABNT NBR 15220-2. 

Material ρ [kg/m³] k [W/mK] c [kJ/kgK] t [mm] 

Concreto 2300 1,75 1 110 

Argamassa 2000 1,15 1 30 

 

Para a parede do recinto, na parte externa o material é o mesmo para o teto, somente o 

tecido de poliéster com a mesma espessura estimada para o teto. Já na parte interna, foi 

construída uma parede de gesso com a espessura indicada na Tabela 4.4, com o intuito de ajudar 

no isolamento térmico e acústico e resistir a possíveis ventos. 

Tabela 4.4: Propriedades dos materiais da parede, ABNT NBR 15220-2. 

Material ρ [kg/m³] k [W/mK] c [kJ/kgK] t [mm] 

Poliéster 1300 0,40 - 5 

Placa de gesso 900 0,35 0,84 15 

 

De acordo com a arquitetura do projeto, existem 10 portas compostas por vidros 

comuns. As propriedades desses vidros estão indicadas na Tabela 4.5, bem como uma espessura 

comumente usada e também a área dos mesmos para cada porta. Esses dados são importantes 

para o cálculo de carga térmica de insolação dos vidros que recebem radiação solar. 

Tabela 4.5: Propriedades do vidro, ABNT NBR 15220-2. 

Material ρ [kg/m³] k [W/mK] c [kJ/kgK] t [mm] A [m²] 

Vidro comum 2500 1,00 0,84 8 4,7 

 

Para o cálculo da carga térmica a seguir é de grande importância saber as orientações 

geográficas da estrutura, orientações essas listadas na Tabela 4.1. Esses dados podem ser usados 

para calcular a incidência solar sobre o teto e paredes ao longo do dia e do ano, baseado no 

movimento de rotação e translação da terra. 
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4.2 CARGA TÉRMICA DE CONDUÇÃO E INSOLAÇÃO 

Com os dados das condições externas do projeto, contido na Tabela 4.1, e com as 

características dos materiais da estrutura, contidos na Tabela 4.2 até a Tabela 4.5, é possível 

calcular a carga térmica de condução e de insolação do projeto. Além disso, é necessário saber 

a área do recinto exposta ao sol. Baseado nos dados arquitetônicos, temos na Tabela 4.6 as áreas 

das paredes, diferenciadas pela direção em que estão, além das áreas do teto e do piso. 

Tabela 4.6: Áreas externas. 

Superfície Área [m²] 

Teto 2520 

Piso 2400 

Parede voltada para o Noroeste 320 

Parede voltada para o Sudeste 320 

Parede voltada para o Nordeste 300 

Parede voltada para o Sudoeste 300 

 

4.2.1 Carga térmica de condução 

Para o cálculo da carga térmica de condução se faz necessário a definição de mais uma 

propriedade. Segundo norma brasileira ABNT NBR 15220-2, a resistência térmica superficial, 

RTs, é a quantidade de calor transferido do ar para a superfície, ou vice-versa, numa forma de 

filme. Os valores para RTs dependem da direção do vento e se são internos ou externos. Os 

valores que serão utilizados foram retirados da norma brasileira ABNT NBR 15220-2 e estão 

descritos abaixo:  

• Resistência térmica superficial interna com vento horizontal: RTsih = 0,13 m²K/W; 

• Resistência térmica superficial externa com vento horizontal: RTseh = 0,04 m²K/W; 

• Resistência térmica superficial interna com vento vertical: RTsiv = 0,17 m²K/W; 

• Resistência térmica superficial externa com vento vertical: RTsev = 0,04 m²K/W. 

Utilizaremos a resistência térmica superficial em conjunto com as resistências térmicas 

dos materiais contidos na parede e no teto para chegarmos a uma resistência térmica total para 

a mesma. Com esse valor da resistência total encontrado, podemos encontrar o coeficiente 
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global de transferência de calor, definido no capitulo 2 pela equação (2.10). A partir dos valores 

encontrados para U, podemos usar a seguinte equação para encontrar a carga térmica de 

condução em cada parede e no teto. 

𝑞𝑐𝑑 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇                        (4.1) 

Onde: 

𝑞𝑐𝑑 - carga térmica de condução, [W]; 

∆𝑇 - variação média de temperatura, [K]. 

 

A variação média térmica de temperatura foi definida anteriormente na Tabela 4.1. 

Após os cálculos, foram encontrados os valores contidos na Tabela 4.7: 

Tabela 4.7: Dados calculados para a carga térmica por condução das superfícies 

voltadas para o exterior. 

Superfície qcd [kW] R [m²K/W] U [W/m²K] 

Teto 31,74 0,78 1,29 

Piso 90,83 0,26 3,86 

Parede voltada para o Noroeste 13,92 0,23 4,44 

Parede voltada para o Sudeste 9,05 0,23 4,44 

Parede voltada para o Nordeste 13,05 0,23 4,44 

Parede voltada para o Sudoeste 13,05 0,23 4,44 

Total 171,62   

 

Baseado na norma brasileira ABNT NBR 5858, a parede voltada para o sul tem uma 

diferença de cerca de 35% em relação as outras orientações, por isso, a carga térmica de 

condução da parede ao sul, foi multiplicada por um fator de 0,65 com o intuito de deixá-la de 

acordo com a norma. A planilha utilizada está presente no Apêndice 1. 

4.2.2 Carga térmica de insolação 

A radiação solar incidente sobre uma superfície como por exemplo, o vidro, é dividida 

em três partes, uma que é refletida, outra que é absorvida e uma última que é transmitida para 

o interior do ambiente. A carga térmica correspondente à insolação é essa parcela de calor que 

é transmitida para o interior do ambiente. 
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Para calcular essa parcela de carga térmica, é necessário usar a relação abaixo e 

conhecer os fatores de transmissão através de vidros, que variam com a posição geográfica do 

local, época do ano e hora do dia. Além disso, esses fatores variam com a direção em que os 

vidros estão posicionados. Neste projeto, serão utilizados os maiores valores encontrados para 

os vidros voltados para Noroeste, Sudoeste e Nordeste. Os vidros posicionados a Sudeste não 

serão considerados para o cálculo de insolação pois não recebem radiação solar direta em 

momento algum do dia.  

𝑞𝑖𝑛𝑠 = 𝐹𝑣 ∙ (𝐴𝑣 ∙ 𝑛𝑝𝑡)                       (4.2) 

Onde: 

𝑞𝑖𝑛𝑠 - carga térmica de insolação, [W]; 

𝐹𝑣  - fator de transferência de calor dos vidros, [W/m²]; 

𝐴𝑣  - área dos vidros, [m²]; 

𝑛𝑝𝑡 - número de portas com vidros. 

 

A área de vidro usada para cálculo de carga térmica de insolação é a mesma descrita 

na Tabela 4.5. Já os valores dos fatores de transferência de calor através dos vidros estão 

descritos na Tabela 4.8. Combinando os dados da Tabela 4.8 com a equação descrita, encontrou-

se o valor da carga térmica de insolação para cada direção e, assim, o valor total da mesma. 

Esses valores estão descritos na Tabela 4.9 e a planilha utilizada encontra-se no Apêndice 1. 

Tabela 4.8: Fatores de transferência através dos vidros, Handbook of Air Conditioning 

System Design. 

Direção Fv [W/m²] 

Noroeste 485,6 

Sudoeste 488,8 

Nordeste 485,6 

  

Tabela 4.9: Carga térmica de insolação. 

Direção Carga Térmica Valor 

Noroeste qno [kW] 4,56 

Sudoeste qso [kW] 4,59 

Nordeste qne [kW] 4,56 

Total qins [kW] 13,72 
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4.3 CARGA TÉRMICA DE OCUPAÇÃO 

Outro fator determinante para o cálculo de carga térmica é o número de pessoas no 

recinto e sua atividade. Segundo Creder (2004), o ser humano emite tanto calor sensível quanto 

latente e estes variam de acordo com a atividade que estão desempenhando, seja em repouso ou 

em atividade física. Para o cálculo da carga térmica de ocupação, será utilizada a equação 

descrita, que consiste na multiplicação do número de pessoas pelo calor liberado, sensível e 

latente. Os valores de calor sensível e latente são determinados a partir de recomendações da 

norma brasileira ABNT NBR 16401-1 e específicos para a atividade em questão. 

 𝑞𝑜𝑐 = 𝑛𝑝 ∙ (𝑞𝑠 + 𝑞𝑙)                       (4.3) 

Onde: 

𝑞𝑜𝑐 - carga térmica de ocupação, [W]; 

𝑛𝑝  - número de pessoas; 

𝑞𝑠  - carga térmica relativa ao calor sensível, [W]; 

𝑞𝑙  - carga térmica relativa ao calor latente, [W]. 

 

Para os cálculos de consumo de energia elétrica, serão realizados dois cálculos de carga 

térmica, o primeiro com ocupação máxima e o segundo com uma ocupação mais usual, por 

volta de 75% da ocupação máxima. Os valores obtidos da norma brasileira ABNT NBR 16401-

1 para a atividade em questão são: 

• Calor sensível liberado por uma pessoa: qs = 70 W; 

• Calor latente liberado por uma pessoa: ql = 35 W. 

Após os cálculos, foram encontrados os valores de carga térmica com ocupação 

máxima e com ocupação usual, através da equação descrita acima. Os valores encontrados estão 

descritos na Tabela 4.10 e a planilha utilizada está presente no Apêndice 1. 

Tabela 4.10: Carga térmica de ocupação. 

Condição Carga Térmica Valor 

Ocupação Máxima qoc [kW] 367,50 

Ocupação Usual qoc75 [kW] 275,63 
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4.4 CARGA TÉRMICA DE ILUMINAÇÃO 

É evidente que uma lâmpada transmite calor e esse também deve ser levado em conta 

para o cálculo da carga térmica. Para isso, será utilizada a relação descrita, que é a quantidade 

de calor dissipada pela iluminação do ambiente a se condicionar. Essa equação é composta pela 

área a ser iluminada e pela potência dissipada. Essa potência é tabelada e seu valor obtido da 

norma americana ASHRAE Fundamentals.  

𝑞𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑃𝑖                         (4.4) 

Onde: 

𝑞𝑖  - carga térmica de iluminação, [W]; 

𝐴𝑖  - área de iluminação, [m²]; 

𝑃𝑖  - potência dissipada pela iluminação, [W/m²]; 

 

Os valores das áreas a serem iluminadas e das respectivas potências são apresentados 

na Tabela 4.11. Por ser uma igreja, terão valores diferentes da potência dissipada para a área de 

público e para a área de púlpito. 

Tabela 4.11: Áreas e potências dissipadas. 

Ambiente Área [m²] Pi [W/m²] 

Público 2140 18 

Púlpito 260 26 

 

Utilizando a equação descrita acima, foi possível calcular a carga térmica de 

iluminação para a área de público e de púlpito. Os valores encontrados estão descritos na Tabela 

4.12, bem como o valor total de carga térmica de iluminação. A planilha utilizada está encontra-

se no Apêndice 1. 

Tabela 4.12: Carga térmica de iluminação. 

Área Carga Térmica Valor 

Iluminação Público qipb [kW] 38,52 

Iluminação Púlpito qipl [kW] 6,76 

Total qit [kW] 45,28 
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4.5 CARGA TÉRMICA DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

Os equipamentos eletrônicos utilizados na igreja são basicamente computadores, 

monitores e equipamentos de som. Esses equipamentos dissipam uma potência que precisa ser 

incluída no cálculo de carga térmica. Para isso, serão utilizados valores determinados na norma 

brasileira ABNT NBR 16401-1 para computadores e monitores. Já a potência dos projetores e 

equipamentos de som será estimada utilizando como base os valores de potência para 

computadores e monitores. Esses valores estão descritos na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13: Potência dos equipamentos eletrônicos, ABNT NBR 16401-1. 

Equipamento Pot. [W] 

Computador 65 

Monitor 70 

 

Para encontrar o valor total de carga térmica estimada pelos equipamentos eletrônicos, 

será utilizada a seguinte equação, que consiste na multiplicação do número de equipamentos 

pela potência dos mesmos. Esses valores estão descritos na Tabela 4.13. 

𝑞𝑒𝑒 = 𝑛𝑒𝑒 ∙ 𝑃𝑒𝑒                        (4.5) 

Onde: 

𝑞𝑒𝑒  - carga térmica dos equipamentos eletrônicos, [W]; 

𝑛𝑒𝑒  - número de equipamentos eletrônicos; 

𝑃𝑒𝑒  - potência dos equipamentos eletrônicos, [W]; 

 

Os valores encontrados para a carga térmica estimada dos equipamentos eletrônicos 

está descrito na Tabela 4.14 e a planilha utilizada para o cálculo da mesma encontra-se no 

Apêndice 1. 

Tabela 4.14: Carga térmica de equipamentos eletrônicos. 

Equipamento Carga Térmica Valor 

Computador qc [kW] 1,69 

Monitor qm [kW] 0,70 

Total qeet [kW] 2,39 
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4.6 CARGA TÉRMICA DE RENOVAÇÃO DE AR 

Já foi calculada no item 3.3.1 a vazão de ar exterior necessária para manter a qualidade 

do ar interior ao recinto. Entretanto, essa vazão de ar traz consigo uma parcela de calor, que 

acaba influenciando diretamente na carga térmica total do ambiente. De acordo com a norma 

brasileira ABNT NBR 6401, quando a carga térmica de infiltração por frestas e portas for menor 

que a carga térmica de renovação de ar, a mesma deverá ser desconsiderada. Nesse caso, será 

considerada somente a carga térmica de renovação de ar.  

A relação descrita abaixo, obtida na norma americana ASHRAE Fundamentals, será 

utilizada para calcular a carga térmica de renovação de ar. 

𝑞𝑟𝑎 = 1230 ∙ 𝑉𝑧 ∙ ∆𝑇                      (4.6) 

Onde: 

𝑞𝑟𝑎  - carga térmica de renovação de ar, [W]; 

𝑉𝑧   - vazão eficaz de ar exterior, [m³/s]; 

∆𝑇  - variação média de temperatura, [K]. 

Utilizando a relação acima em conjunto com os valores calculados de vazão de ar 

exterior no item 3.3.1 e a variação média da temperatura, descrita na Tabela 4.1 é possível 

calcular os valores para a vazão máxima, usando a ocupação máxima, e para a vazão usual com 

75% da ocupação máxima. Os valores calculados encontram-se na Tabela 4.15 e a planilha 

utilizada para chegar a tais valores encontra-se no Apêndice 1. 

Tabela 4.15: Carga térmica de renovação de ar. 

Condição Carga Térmica Valor 

Ocupação Máxima qra [kW] 159,23 

Ocupação Usual qra75 [kW] 119,43 

 

4.7 CARGA TÉRMICA TOTAL 

Após a realização do cálculo de carga térmica das principais variáveis presentes no 

interior de um ambiente a ser condicionado, é possível encontrar o valor final da mesma. Esse 

valor corresponde a soma de cada valor encontrado em cada variável, conforme a seguinte 

relação:   
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𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑞𝑐𝑑 + 𝑞𝑖𝑛𝑠 + 𝑞𝑜𝑐 + 𝑞𝑖 + 𝑞𝑒𝑒 + 𝑞𝑟𝑎               (4.7) 

 

Conforme mencionado anteriormente, a carga térmica foi calculada utilizando dois 

cenários de ocupação, a máxima, com 3500 pessoas, e a usual, com 75% da máxima. Os valores 

encontrados estão descritos nas Tabelas 4.16 e 4.17, respectivamente.  

Tabela 4.16: Carga térmica total com ocupação máxima. 

Carga Térmica  [kW]  [TR] 

Condução 171,62 48,8 

Insolação 13,72 3,90 

Ocupação Máxima 367,50 104,50 

Iluminação 45,28 12,88 

Equipamentos Eletrônicos 2,39 0,68 

Vazão Máxima 159,23 45,28 

Total 759,75 216,04 

Total com Margem de Segurança 835,73 237,64 

 

Tabela 4.17: Carga térmica total com ocupação usual (75% da máxima). 

Carga Térmica [kW] [TR] 

Condução 171,62 48,8 

Insolação 13,72 3,90 

Ocupação Usual 275,63 78,37 

Iluminação 45,28 12,88 

Equipamentos Eletrônicos 2,39 0,68 

Vazão Usual 119,43 33,96 

Total 628,07 178,59 

Total com Margem de Segurança 690,87 196,45 

 

Nas Tabelas 4.16 e 4.17 estão descritos, também, os valores totais de carga térmica em 

TR (toneladas de refrigeração), essa é uma unidade mais comum em equipamentos de 

condicionamento de ar de grandes capacidades. Além disso, foi utilizada uma margem de 

segurança com 10% do valor total que, segundo a norma brasileira ABNT NBR 6401, fica a 

critério do projetista, para eventuais erros ou equívocos durante o cálculo de carga térmica. 
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5 EQUIPAMENTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR 

 

Após o cálculo de carga térmica é possível dimensionar o sistema de condicionamento 

de ar que será usado. Segundo Creder (2004) o primeiro critério a ser definido para a escolha 

do sistema deve partir do cliente em relação ao custo/benefício. Após essa definição, cabe ao 

projetista fazer a escolha do sistema adequado. 

Existem basicamente dois tipos de sistemas de condicionamento de ar, que são 

definidos, segundo a norma brasileira ABNT NBR 6401, como: 

• Sistema de expansão direta que consiste no uso do próprio ar do recinto para realizar a 

retirada da carga do ambiente a ser climatizado; 

• E, o sistema de expansão indireta, que possui um meio intermediário, usualmente a 

água, onde há a troca de calor, antes de ser realizada a retirada da carga do ambiente a 

ser climatizado. 

Para o projeto em questão foi escolhido um sistema de expansão direta, devido ao 

espaço físico e recursos financeiros disponíveis.  

5.1 EQUIPAMENTOS SELECIONADOS 

Com o passar dos anos, tem se tornado cada vez mais evidente a busca por 

equipamentos elétricos que consumam menos energia. Diante disso, a utilização de 

condicionadores de ar, que possuem o histórico de serem grandes consumidores de energia, 

com uma boa eficiência energética tem crescido com o avanço da tecnologia. Atualmente há 

preocupação não somente com o custo da energia elétrica, mas também em reduzir os impactos 

ambientais. 

Diante do valor total de carga térmica encontrado no item 4.7 foi possível escolher o 

modelo mais adequado para a situação. O modelo escolhido é o Ecosplit DC Inverter, da marca 

Carrier. É um modelo cujo sistema é do tipo modular, com expansão direta por gás refrigerante. 

Esse modelo foi escolhido pela sua flexibilidade de aplicação e pela eficiência energética. Ele 

é instalado em duas partes, os condensadores e os evaporadores. A Tabela 5.1 traz os modelos 

de cada um deles e suas respectivas capacidades e quantidades. 



40 

 

Tabela 5.1: Equipamentos selecionados. 

Sigla Legenda Modelo Capacidade Quantidade 

UE Unidade Evaporadora 40VX40HHG 40 TR 6 

UE Unidade Evaporadora 40VX30HHG 30 TR 2 

UC Unidade Condensadora Inverter 38EV15 15 TR 8 

UC Unidade Condensadora Fixa 38EX15 15 TR 8 

UC Unidade Condensadora Fixa 38EX10 10 TR 6 

 

Diante dos dados da Tabela 5.1, temos o total de 300 TR de capacidade divididos em 

6 conjuntos com uma capacidade total de 40 TR cada e dois com uma capacidade total de 30 

TR cada. Como se pode observar, existe um acréscimo de 60 TR de capacidade final a mais do 

valor encontrado no item 4.7. Isso se dá por escolha dos responsáveis pelo recinto, que optaram 

por instalar dois conjuntos de evaporadores com 30 TR a mais para eventuais problemas 

técnicos que possam ocorrer. 

A composição dos conjuntos de equipamentos é feita da seguinte maneira: os 

conjuntos de 40 TR são compostos por uma unidade evaporadora de 40 TR, uma unidade 

condensadora inverter de 15 TR, e uma unidade de condensadoras fixas de 15 e 10 TR. Já os 

conjuntos de 30 TR são formados por uma unidade evaporadora de 30 TR, uma unidade 

condensadora inverter de 15 TR e uma unidade condensadora fixa de 15 TR.  

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram os módulos descritos acima. Vale ressaltar que a 

unidade evaporadora é dividida em um módulo de trocador de calor e um módulo de ventilação.  
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Figura 5.1: Unidade condensadora, Carrier (2017b). 

 

 

Figura 5.2: Módulo de trocador de calor, Carrier (2017b). 
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Figura 5.3: Módulo de ventilação, Carrier (2017b). 

 

A capacidade total dos equipamentos selecionados excede o voltar total de carga 

térmica calculado no item 4.7 para que se tenha um backup em caso de alguma falha dos 

equipamentos em uso, fazendo com que o condicionamento de ar do recinto não sofra alteração. 

5.2 DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

O sistema de distribuição implantado no projeto foi o de dutos retangulares em MPU 

por toda a extensão interna do teto do recinto. Com isso, os equipamentos são posicionados 

externamente, distribuídos em duas casas de máquinas, uma localizada na ponta norte e outra 

na ponta sul da tenda. 

As unidades condensadoras foram distribuídas ao tempo, já as unidades evaporadoras 

foram distribuídas no interior das casas de máquinas. Os equipamentos, listados na Tabela 5.1, 

foram distribuídos de forma que, em ambos os lados do recinto tivesse a metade da capacidade 

total do sistema, para que se tenha uma vazão de ar frio equivalente saindo de cada ponta do 

recinto. A distribuição dos equipamentos pode ser conferida no Anexo 1. 
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5.3 VANTAGENS DO AR CONDICIONADO INVERTER 

A principal diferença no sistema inverter é o uso de um inversor de frequência que 

regula a velocidade de rotação do compressor, fazendo com que ele não precise ficar ligando e 

desligando automaticamente devido as variações da temperatura do ambiente. Esse processo de 

liga e desliga do compressor é o causador do elevado consumo de energia pelos equipamentos 

de condicionamento de ar. Com o sistema inverter esse processo não ocorre, pois, o compressor 

passa a operar com velocidade variável, reduzindo o consumo de energia. Além disso, com essa 

variação de velocidade a temperatura interna tem uma menor variação, já que não há mais o 

processo de liga e desliga do compressor, mantendo o ambiente mais confortável. 

Como foi dito, um sistema de expansão direta utiliza o próprio ar do recinto para retirar 

a carga do ambiente, porém, para que isso ocorra é utilizado um gás refrigerante para 

condicionar esse ar, através das serpentinas das evaporadoras. No sistema inverter esse gás 

refrigerante utilizado é o R410A, que é um gás não inflamável, atóxico e que não agride a 

camada de ozônio. Essa caracterização para a influência do gás refrigerante na camada de 

ozônio é nivelada pelo índice ODP (Ozone Depletion Potential), que determina a intensidade 

com que o gás afeta a camada de ozônio. Para o R410A, o índice ODP é zero, já para o R22 é 

0,055. Estes dados estão descritos no Anexo 3. 

Uma outra vantagem encontrada no sistema inverter é fazer com que o ambiente a ser 

condicionado chegue mais rapidamente a temperatura determinada, já que o gás refrigerante 

circula pelo aparelho com maior pressão, melhorando a troca de calor e contribuindo para um 

maior conforto.  

O ruído emitido pelo equipamento com sistema inverter também é reduzido, devido a 

maior estabilização da temperatura do ambiente e a operação do compressor em rotação 

variável, contribuindo para o conforto interno. A Figura 5.4 descreve o funcionamento e as 

diferenças de um equipamento inverter e um convencional, onde é feita uma analogia do carro 

com o sistema inverter e do caminhão com o sistema convencional. 
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Figura 5.4: Comparação entre os equipamentos inverter e convencional, A.Dias (2017). 

 

5.4 DESVANTAGENS DO AR CONDICIONADO INVERTER 

Como toda nova tecnologia e tudo que leva a uma economia futura, a principal 

desvantagem encontrada no sistema inverter é o maior custo dos equipamentos. Por ser uma 

tecnologia relativamente nova, nem todas as fabricantes de condicionadores de ar possuem 

equipamentos inverter, o que eleva seu valor de mercado. Além disso, os equipamentos com 

esse sistema possuem mais componentes eletrônicos na sua composição, o que leva a um custo 

mais alto em caso de manutenção, se comparado com os equipamentos convencionais. Estima-

se que os componentes eletrônicos instalados em equipamentos inverter custam em torno de 

50% do valor do aparelho. 

Apesar de ser chamado de Gás Ecológico e não agredir a camada de ozônio, o gás 

R410A possui um maior índice de GWP (Global Warming Potential), contribuindo um pouco 

mais para o efeito estufa que o R22, por exemplo. Porém, numa escala de impacto para o 

aquecimento global, ambos estão classificados com um impacto médio. Essas informações 

estão descritas no Anexo 3. 
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6 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS 

 

O consumo de energia elétrica por aparelhos de condicionamento de ar representa 

parcela significativa do consumo total em residências, comércio e escritórios. Neste capítulo, 

será calculado o consumo médio dos equipamentos descritos no capítulo 5. Por se tratar de uma 

igreja, será usado como base um período de funcionamento de 2 horas e 30 minutos por culto 

e um funcionamento constante durante o mesmo. Para isso, será utilizada a relação descrita. 

𝐶𝑚𝑐 =
𝑃𝑒𝑞

1000
∙ 𝑛ℎ                                (6.1) 

Onde: 

𝐶𝑚𝑐 - consumo médio por culto, [kWh]; 

𝑃𝑒𝑞 - potência dos equipamentos, [W]; 

𝑛ℎ  - número de horas utilizadas, [h]. 

 

Os valores para a potência dos equipamentos estão detalhados no manual técnico dos 

equipamentos, presente no Anexo 2.  

Após o cálculo do consumo médio por culto, é válido realizar o cálculo para o período 

de um mês. Para isso, será adotado um número médio de 18 cultos no mês. Assim, utilizando a 

relação descrita acima, chegamos a equação para o consumo total de energia elétrica no período 

de um mês. 

 𝐶𝑚𝑡 = 𝐶𝑚𝑐 ∙ 𝑛𝑐                                (6.2) 

Onde: 

𝐶𝑚𝑡 - consumo mensal total, [kWh]; 

𝑛𝑐  - número de cultos por mês. 

 

Esse cálculo será feito baseado na ocupação máxima e de 75% do recinto. Essa 

diferença se dá pela redução da carga térmica, devido a redução da ocupação. Isso faz com que 

não haja necessidade do uso de todos os equipamentos disponíveis, reduzindo assim, o 

consumo. Assim como no cálculo de carga térmica, será utilizado o software Microsoft Excel 

para auxiliar no cálculo de consumo de energia elétrica no período de um mês, o que equivale 

a aproximadamente 45 horas de funcionamento. 
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6.1 CONSUMO DE ENERGIA COM OCUPAÇÃO MÁXIMA 

De acordo com o item 4.7, a carga térmica necessária para conforto com ocupação 

máxima é de 240 TR. Para isso, serão utilizados os 6 conjuntos de 40 TR cada descritos no item 

5.1. Utilizando as equações descritas acima em conjunto com os valores de potência dos 

equipamentos selecionados, encontrados no Anexo 2, foi possível calcular o valor de consumo 

mensal total de energia elétrica para ocupação máxima do recinto. Esse valor encontra-se na 

Tabela 6.1, juntamente com os valores de consumo de cada equipamento. A planilha utilizada 

encontra-se no Apêndice 2. 

Tabela 6.1: Consumo de energia elétrica com ocupação máxima. 

Equipamento Cmt [kWh] Modelo Capacidade Quantidade 

Unidade Evaporadora 767 40VX40HHG 40 TR 6 

Unidade Condensadora Inverter 558 38EV15 15 TR 6 

Unidade Condensadora Fixa 711 38EX15 15 TR 6 

Unidade Condensadora Fixa 547 38EX10 10 TR 6 

Consumo Mensal Total 15498    

 

6.2 CONSUMO DE ENERGIA COM OCUPAÇÃO USUAL 

Usando novamente o item 4.7 como referência, temos que a carga térmica necessária 

para conforto com ocupação usual é de aproximadamente 200 TR. Com os equipamentos a 

disposição, não é possível chegar a uma combinação com o valor de 200 TR. Então, será 

adotada a combinação mais próxima, isto é, 220 TR.  

Para isso, serão utilizados 4 conjuntos de 40 TR e os 2 conjuntos de 30 TR descritos 

no item 5.1. Utilizando as equações anteriormente citadas em conjunto com os valores de 

potência dos equipamentos selecionados, encontrados no Anexo 2, foi possível calcular o valor 

de consumo mensal total de energia elétrica para ocupação usual do recinto (75% da máxima). 

Esse valor encontra-se na Tabela 6.2, juntamente com os valores de consumo de cada 

equipamento, e a planilha utilizada encontra-se no Apêndice 2. 
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Tabela 6.2: Consumo de energia elétrica com ocupação usual (75% da máxima). 

Equipamento Cmt [kWh] Modelo Capacidade Quantidade 

Unidade Evaporadora 767 40VX40HHG 40 TR 4 

Unidade Evaporadora 389 40VX30HHG 30 TR 2 

Unidade Condensadora Inverter 558 38EV15 15 TR 6 

Unidade Condensadora Fixa 711 38EX15 15 TR 6 

Unidade Condensadora Fixa 547 38EX10 10 TR 4 

Consumo Mensal Total 13648    

 

6.3 AR CONDICIONADO CONVENCIONAL X INVERTER 

Como explicado no capítulo 5, o sistema inverter possui, dentre outras vantagens, um 

menor consumo de energia elétrica, em comparação com os equipamentos convencionais. A 

título de comparação, foi calculado o consumo de energia elétrica dos equipamentos 

convencionais, ou seja, sem o sistema inverter. A capacidade dos equipamentos será a mesma 

para o caso de ocupação máxima e as condições também, ou seja, 240 TR de capacidade, 

funcionamento constante durante os cultos e um total aproximado de 45 horas de 

funcionamento por mês. O valor da potência desses equipamentos encontra-se no Anexo 2 e os 

valores de consumo de energia elétrica, na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3: Consumo de energia elétrica em equipamentos convencionais. 

Equipamento Cmt [kWh] Modelo Capacidade Quantidade 

Unidade Evaporadora 767 40VX40HHG 40 TR 6 

Unidade Condensadora Fixa 711 38EX15 15 TR 12 

Unidade Condensadora Fixa 547 38EX10 10 TR 6 

Consumo Mensal Total 16416    

 

Comparando-se os valores de consumo mensal dos equipamentos que utilizam o 

sistema inverter com o valor dos equipamentos convencionais encontra-se uma diferença de 

aproximadamente 920 kWh, correspondente a uma redução de quase 6% no mesmo período. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente projeto de conclusão de curso teve como objetivo principal a avaliação de 

carga térmica em um ambiente com elevada ocupação humana e materiais não usuais, bem 

como definição e discussão sobre o sistema de condicionamento de ar. As seguintes conclusões 

específicas podem ser listadas: 

• O cálculo de carga térmica é de vital importância para a definição do sistema de 

condicionamento de ar que será implantado num recinto. Além disso, é muito 

importante ter bem definidas as condições de conforto interno do mesmo, para que possa 

ser proporcionada uma condição regular para a maioria das pessoas presentes.  

• O consumo elétrico é um fator determinante na escolha de equipamentos de 

condicionamento de ar. Com o avanço cada vez maior da tecnologia usada nestes 

equipamentos, tem se buscado uma eficiência cada vez maior, ou seja, menor uso de 

energia elétrica para cumprir a função determinada. Outro fator que tem chamado a 

atenção é a preocupação com o meio ambiente, com isso, especialistas tem se 

preocupado em utilizar fluidos refrigerantes nos equipamentos que não sejam tóxicos e 

nem causem danos ao mesmo. 

• O valor encontrado na diferença de consumo mensal entre os equipamentos inverter e 

convencional pode parecer pouco se relacionado ao consumo total de uma residência, 

mas para equipamentos de alta capacidade, corresponde a um impacto significativo no 

custo da energia elétrica. 

• Atualmente, os equipamentos que possuem tecnologias mais modernas, e 

consequentemente maior economia de energia, ainda possuem preços mais elevados que 

os equipamentos convencionais. Entretanto, com o passar dos meses, a economia de 

energia poderá retornar o maior investimento inicial. 

7.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir do desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, é possível propor os 

seguintes tópicos a serem avaliados em trabalhos futuros: 
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• Viabilidade para implantação de um sistema de alta capacidade, como chillers de 

condensação à água ou ao ar. 

• Dimensionamento de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica com o 

objetivo de suprir o consumo elétrico dos equipamentos de condicionamento de ar. 

• Estudo da possibilidade de retorno financeiro com o uso de equipamentos com sistema 

inverter para economia de energia. 
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8 APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

 

Figura 8.1: Planilha de carga térmica de condução. 
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Figura 8.2: Planilha de carga térmica de insolação. 

 

 

Figura 8.3: Planilha de carga térmica de ocupação. 

Dados Valor Carga Térmica Valor

Área de vidro [m²] 4,7 qno [W] 4564,64

Número de portas 2 qso [W] 4594,72

Fator Noroeste [W/m²] 485,6 qne [W] 4564,64

Fator Sudoeste [W/m²] 488,8 qins [W] 13724

Fator Nordeste [W/m²] 485,6

Carga Térmica Valor

qno [kW] 4,56

qso [kW] 4,59

qne [kW] 4,56

qins [kW] 13,72

Carga Térmica Valor

qins [TR] 3,90

Carga térmica de insolação

Dados Valor Carga Térmica Valor

qs [W] 70 qoc [W] 367500

ql [W] 35 qoc75 [W] 275625

Ocupação Máx 3500

Ocupação 75% 2625 Carga Térmica Valor

qoc [kW] 367,5

qoc75 [kW] 275,63

Carga Térmica Valor

qoc [TR] 104,50

qoc75 [TR] 78,37

Carga térmica de ocupação



55 

 

 

Figura 8.4: Planilha de carga térmica de iluminação. 

 

 

Figura 8.5: Planilha de carga térmica de equipamentos eletrônicos. 

 

Dados Valor Carga Térmica Valor

Ilum. público [W/m²] 18 qipb [W] 38520

Ilum. púlpito [W/m²] 26 qipl [W] 6760

Área de público [m²] 2140 qit [W] 45280

Área de púlpito [m²] 260

Carga Térmica Valor

qipb [kW] 38,52

qipl [kW] 6,76

qit [kW] 45,28

Carga Térmica Valor

qipb [TR] 10,95

qipl [TR] 1,92

qit [TR] 12,88

Carga térmica de iluminação

Dados Valor Carga Térmica Valor

Computador 65 qc [W] 1690

Monitor 70 qm [W] 700

Nº computadores 26 qeet [W] 2390

Nº monitores 10

Carga Térmica Valor

qc [kW] 1,69

qm [kW] 0,70

qeet [kW] 2,39

Carga Térmica Valor

qc [TR] 0,48

qm [TR] 0,20

qeet [TR] 0,68

Carga térmica de equipamentos eletrônicos
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Figura 8.6: Planilha de carga térmica de renovação de ar. 

 

  

Dados Valor Carga Térmica Valor

Variação de T [K] 9,8 qra [W] 159233,34

Vz máx [m³/h] 47556 qra75 [W] 119425,01

Vz máx [m³/s] 13,21

Vz 75% [m³/h] 35667 Carga Térmica Valor

Vz 75% [m³/s] 9,91 qra [kW] 159,23

qra75 [kW] 119,43

Carga Térmica Valor

qra [TR] 45,28

qra75 [TR] 33,96

Carga térmica de renovação de ar
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APÊNDICE 2 

 

Figura 8.7: Planilha de consumo elétrico dos equipamentos. 

 

Horas 2,5

Dias 18 Peq [W] 12150 Peq [W] 36845 Peq [W] 40242

Fator 1000 Cmc [kWh] 30,38 Cmc [kWh] 92,11 Cmc [kWh] 100,61

Cmt [kWh] 546,75 Cmt [kWh] 1658,03 Cmt [kWh] 1810,89

Peq [W] 15800 Peq [W] 57394 Peq [W] 60791

Cmc [kWh] 39,50 Cmc [kWh] 143,49 Cmc [kWh] 151,98

Cmt [kWh] 711,00 Cmt [kWh] 2582,73 Cmt [kWh] 2735,60

Peq [W] 12403 Peq [W] 8642 Peq [W] 17041

Cmc [kWh] 31,01 Cmc [kWh] 21,61 Cmc [kWh] 42,60

Cmt [kWh] 558,14 Cmt [kWh] 388,89 Cmt [kWh] 766,85

Consumo elétrico dos equipamentos

Condensadora 38EXC15 40TR 40TR

Condensadora 38EVC15

Dados Condensadoras Conjunto Inverter Conjunto Fixo

Condensadora 38EXC10 30TR 30TR

Evaporador 30TR Evaporador 40TR
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APÊNDICE 3 

 

Figura 8.8: Disposição dos equipamentos a noroeste. 
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Figura 8.9: Disposição dos equipamentos a sudeste. 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Figura 9.1: Dados técnicos conjunto inverter de 30 TR, Carrier (2017a). 
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Figura 9.2: Dados técnicos conjunto inverter de 40 TR, Carrier (2017a). 
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Figura 9.3: Dados técnicos conjunto convencional de 30 TR, Carrier (2017a). 
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Figura 9.4: Dados técnicos conjunto convencional de 40 TR, Carrier (2017a). 
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ANEXO 2 

 

Figura 9.5: Tabela de dados de refrigerantes, Linde-Gas (2017). 


