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 TERMINAL DE PASSAGEIROS 
 

1 – OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo refere-se às instalações de ar condicionado, ventilação e 

exaustão do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Macaé no estado do Rio de Janeiro. 

2 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO- TERMINAL DE PASSAGEIROS 

O Terminal de Passageiros do Aeroporto de Macaé é uma construção em um único 

pavimento com cobertura formada por estrutura metálica e telhas tipo sanduíche com tratamento 

termo acústico. Na parte superior da cobertura serão instaladas duas faixas de telhas de vidro 

para iluminação zenital. 

Aproveitando a altura da estrutura metálica em seu trecho mais alto (centro do TPS), foi 

criada uma galeria técnica. Esta galeria servirá de acesso do pessoal técnico às instalações 

eletromecânicas. 

Como critério geral, as instalações, particularmente os dutos de ar condicionado, serão 

aparentes, sendo instalados nos espaços da treliça metálica da cobertura. 

Em alguns locais onde foi possível reduzir-se o Pé Direito dos ambientes, foi criado um nível 

intermediário destinado à implantação de Casas de Máquinas de ar condicionado. 

Nas extremidades do TPS serão implantadas edificações para abrigar os equipamentos de 

infra-estrutura de elétrica e de ar condicionado. 

3 – CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 

3.1 – AR CONDICIONADO 

O Sistema de ar condicionado para beneficiar o TPS será do tipo expansão indireta com 

utilização de unidades resfriadoras de água (chillers), bombas e tubulações de distribuição de 

água gelada, condicionadores de ar tipo ventilador-serpentina (“fan-coil”), redes de dutos e bocas 

difusoras de ar. 

Baseados nos cálculos de cargas térmicas (conforme planilhas abaixo) foi possível configurar-

se o que será formado por conjuntos resfriadores de água idênticos com as capacidades abaixo: 

- 3 (três) conjuntos Resfriadores de Água (Chillers).....................3 x 110 TR = 330 TR 

Com esta configuração foi feita a implantação da Central de Água Gelada composta de uma 

edificação em dois níveis, onde no nível superior foram implantadas as Unidades Resfriadoras de 
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Água (Chillers) e no nível inferior as bombas de circulação de Água Gelada primárias e 

secundárias os Quadros Elétricos de alimentação e comando do sistema de ar condicionado e 

espaço para instalação de um Lavador de Gases (por conta do concessionário da cozinha) para 

exaustão da cozinha. 

Os Chillers serão do tipo autônomo, com condensação a ar, não dependendo de fornecimento 

de água e eliminando o ciclo de água de condensação (Torres de Resfriamento, Bombas 

Hidráulicas e rede hidráulica de água de condensação). 

A água resfriada pelos chillers será distribuída aos condicionadores fan-coil por meio de 

tubulações isoladas termicamente, com dois circuitos (anéis) assim compostos: 

- Anel primário, cujas bombas hidráulicas (primárias) aspiram água da tubulação de retorno, 

recalcando-a contra os evaporadores dos chillers para seu resfriamento. Na saída dos chillers 

a água resfriada fica “disponível” para ser bombeada para os condicionadores fan coil. A 

vazão de água do anel primário é constante (condição exigida pelos chillers). 

- Anel secundário, cujas bombas hidráulicas (secundárias) aspiram água resfriada da saída dos 

chillers e recalcam para circulação nos condicionadores fan coils dos vários recintos. Cada fan 

coil possui uma válvula de duas vias controladora de vazão que faz a modulação da vazão em 

função da Carga Térmica. Como conseqüência desta modulação, a vazão de água do anel 

secundário é variável.  

Como a vazão secundária é variável, a pressão no anel secundário também tenderia a ser. 

Para impedir que esta variação exerça influência no ajuste de vazão dos condicionadores 

(feito pela válvula de duas vias) será instalado um sensor de pressão na tubulação de 

recalque do anel secundário que, à medida que a pressão suba ou desça, enviará um sinal 

digital a um variador de freqüência que fará com que a rotação das bombas secundárias 

aumente ou diminua, mantendo a pressão no anel secundário constante. 

A vazão aspirada do circuito primário pelas bombas secundárias, conseqüentemente, é 

variável. Como a vazão do anel primário é constante, o excesso de vazão do anel primário 

circulará por uma tubulação de “by-pass” interligando  a sucção das bombas primárias e 

secundárias, mantendo assim a condição de vazão constante no anel primário e variável no 

secundário.. 

O retorno da água dos condicionadores (anel secundário) de ambos os sistemas será do tipo 

compensado, mantendo assim a mesma diferença de pressões em todos os condicionadores 

“fan-coils”. Os condicionadores por conta dos concessionários deverão ser fornecidos 
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obrigatoriamente com Válvulas Balanceadoras de Vazão e Válvulas de Duas Vias para controle 

da temperatura 

Tanto para o anel primário, (alimentado por três bombas) como para o secundário (também 

com três bombas), serão instaladas quatro bombas, ficando uma como reserva em cada anel. 

Existirão dois tipos de condicionadores fan coil: 

-Gerais, para as áreas comuns e grandes espaços, cuja distribuição do ar será por meio de 

rede de dutos; 

-Individuais para áreas específicas ou concessionários. 

Os fan-coil gerais que recebem a água gelada dos chillers serão instalados em casas de 

máquinas isoladas e independentes para cada setor do TPS. As casas de máquinas, conforme 

citado foram implantadas próximas e logo abaixo da passarela de manutenção (eixo C do TPS) e 

serão acessíveis pela passarela de manutenção. 

Os condicionadores do Salão de Desembarque fogem a esta regra, estando prevista sua 

implantação sobre as áreas da Polícia Federal e da Receita Federal, com acesso pelo piso do 

TPS. 

Os condicionadores individuais, que atendem a áreas específicas do TPS (Serviço Médico e 

Operação das Companhias Aéreas), serão instalados abaixo do forro, possuindo cada 01 (um) 

grelha para tomada de ar externo. 

Os locais destinados a aluguel para concessionários do TPS (Restaurante, Postos e Agências 

Bancárias, Importadora, Farmácia, Loteria Esportiva, Jornais/Revistas e Venda de Passagens) 

serão abastecidos com água gelada do anel secundário. O projeto do seu interior, fornecimento  

dos condicionadores e eventuais redes de dutos e distribuição de ar para estes locais será por 

conta de cada concessionário, sendo obrigatório o uso de válvulas reguladoras de vazão ref. Tour 

e Anderson na tubulação de retorno. 

A partir dos condicionadores de ar de cada setor serão implantadas redes de dutos providas 

de bocas difusoras. 

Para os recintos fechados, onde haja forro falso, os dutos serão do tipo convencional, isolados 

termicamente e instalados acima do forro destes locais. 

Para as áreas abertas, a distribuição de ar será por meio de redes de dutos do tipo circular ou 

oval, com construção em espiral (Girotubo ou equivalente). 
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Todos os dutos do sistema de ar condicionado serão isolados termicamente com mantas de lã 

de vidro 25 + 10mm, densidade 40 kg/m³. 

Para os dutos convencionais (acima do forro falso) a manta de lã de vidro deverá ser 

recoberta com papel aluminisado aderido. 

Os dutos aparentes, externos às casas de máquinas, a construção será com dois dutos se 

secção circular concêntricos, fabricados em espiral, com espaço de 25 mm entre eles (tipo 

sanduíche). 

O espaço entre os dutos será preenchido com manta de lã de vidro densidade 40 kg/m³, 

utilizando-se de espaçadores de borracha para garantir que a espessura do isolante térmico seja 

constante ao longo de toda a rede. 

As derivações para ramais ou bocas difusoras deverão ser feitas a partir do duto interno. 

Opcionalmente poderá ser utilizado como isolante térmico poliuretano expandido “in loco”, 

devendo-se neste caso ter o mesmo cuidado com o espaçamento entre dutos e a não deformação 

do duto interno devida à pressão da expansão. 

O aspecto externo do conjunto de dutos circulares com isolante térmico deverá ser o de um 

duto em espiral convencional. 

O retorno do ar aos condicionadores será feito por bocas de retorno instaladas nas paredes 

das casas de máquinas, as quais foram dimensionadas de forma a não permitirem nível de ruído 

superior a 30dBA. 

Para suprir o ar externo previsto pela Norma Brasileira e pela Portaria 3523/98 do Ministério 

da Saúde, será implantada uma caixa de ventilação próxima aos eixos 17 e 18 do TPS. O ar 

externo aspirado pela caixa de ventilação será filtrado com filtros classe G4 + F5 (NBR 16401), e 

posteriormente distribuído às várias casas de máquinas ou caixas plenum de mistura dos 

condicionadores individuais, providos de dampers de regulagem de vazão, garantindo desta forma 

que as taxas de renovação sejam sempre garantidas. O ar externo será suprido tanto para os 

condicionadores de responsabilidade da INFRAERO como dos condicionadores por conta dos 

concessionários. 

Na entrada do ar em cada casa de máquinas ou plenum de mistura será instalado um registro 

(damper) de regulagem de vazão de ar para permitir o balanceamento do sistema. 

Todas as casas de máquinas deverão ser impermeabilizadas e providas de pontos de 

drenagem com ralos sifonados. 
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O sistema de ar condicionado (chillers, bombas, condicionadores fan-coils) será comandado e 

monitorado a partir da casa de bombas abaixo dos chillers. Nesse local será instalado um Quadro 

Geral de Comando e Supervisão que fará a interface com o sistema de supervisão predial do 

Aeroporto (SCAR). 

3.2 – VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO 

EXAUSTÃO 

Para locais com emanação de odores, calor ou fumaça e não ventilados naturalmente por 

meio de janelas, foram previstos sistemas de exaustão mecânica. 

São os seguintes locais providos de sistemas de exaustão: 

- Eixos 1-2  

o Sanitários Femininos 

o Sanitários Masculinos 

o Sanitários de Deficientes 

o Fraldário 

- Eixos 17-18  

o Sanitários Femininos 

o Sanitários Masulinos 

o Sanitários de Deficientes 

Serão instalados os seguintes equipamentos para a exaustão/ ventilação do TPS: 

>01 (uma) caixa de exaustão – 8.500m³/h – 40mmCa – 2,5kW – Sirocco 

>01 (uma) caixa de exaustão – 10.000m³/h – 40mmCa – 3,0kW - Sirocco 

>01 (uma) caixa de ventilação – 20.484m³/h – 50mmCa – 7,5 kW.- filtro G4+F5 - Limit load 

Fabricante típico: Projelmec, Torin, Otam, Berliner Luft 

3.3 - SUPRIMENTO DE AR EXTERNO PARA AS COZINHAS 
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Além do ar externo para o sistema de ar condicionado anteriormente citado, foi prevista 

também a instalação de um duto de suprimento de ar externo para repor o ar exaurido pelas 

coifas do Restaurante e das lojas Fast Food anexas à Praça de Alimentação. 

A exaustão dos gases das coifas deverá ser feita por um duto metálico flangeado com juntas 

estanques, por conta do concessionário até a Casa de Maquinas localizada no mesmo nível dos 

condicionadores fan coil, junto ao eixo 10 do TPS. Nesta Casa de Máquinas está prevista a 

instalação de um Lavador de Gases tipo “hidrodinâmico”, também por conta do concessionário.  O 

Lavador de Gases do Restaurante, será instalado no interior da Casa de Máquinas que deverá 

ser estanque, impermeabilizada, com pontos de alimentação de água e esgoto e com tratamento 

acústico que garanta um nível de ruído máximo de 45 dB(A) externamente à casa de máquinas. 

A descarga de ar limpo (após a lavagem) será conduzida até o exterior do TPS por meio de duto a 

ser instalado pelo concessionário no local previsto no projeto, descarregando-o junto à cabeceira 

do eixo 16. 

4 – BASES DE CÁLCULO 

4.1 - CONDIÇÕES TÉRMICAS PARA AR CONDICIONADO 

EXTERNAS               TBS   :  35,0  °C    

      TBU   :   26,6  °C      

INTERNAS    TBS    :  24,0  +/- 2 °C 

    UR :    Abaixo de 55 % 

OCUPAÇÃO  

Conforme projeto arquitetônico 

ILUMINAÇÃO  30 W/m² 

CARGAS ESPECIAIS Agências Bancárias   :  4.000 W 

    Micro computadores   :  300 W/Computador 

    Salas de Equipam.Eletrônicos :  2.500 W 

    Balcões de Vendas (total)  :  3.000 W 

    Restaurante (Chapas/Banho Maria) :  1.800 W 

4.2 – TAXAS DE VENTILAÇÃO 
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 VAZÃO DE AR EXTERNO DO AR CONDICIONADO 

    Taxa de ar externo/pessoa  :  21 m³/h.pessoa 

 VAZÕES DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIOS 

    Taxa de renovação   : 20 ren/h 

 RENOVAÇÕES DE AR DA COZINHA 

    Taxa de renovação   : 60 ren/h (NBR 14518) 

5  -  RESULTADOS DO CÁLCULO 

Conforme condições Térmicas acima definidas resultaram, do cálculo de cargas térmicas e 

vazões de ar, os seguintes valores: 
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     5.1 - CARGAS TÉRMICAS E VAZÕES DE AR CONDICIONADO 

Resultado de Cálculo de Cargas Térmicas 

 

 

6 – EQUIPAMENTOS SELECIONADOS 

6.1 – UNIDADES RESFRIADORAS DE ÁGUA 

Quantidade     :  3 (três) 

Capacidade Unitária    :  110 TR 

Número de Circuitos Frigoríficos   :  2 

Temperatura de Entrada de Água  :  13,0 ºC 

Temperatura de Saída de Água   :    5 ºC 

Vazão de Água     :   40 a 60,0 m³/h 

Perda de Carga no Evaporador   :   4,0 mCA (máxima) 

Tipo de Compressor    :   Parafuso, digital scroll, turbo cor , inverter 

Condensação     :   A ar 

Consumo Elétrico Nominal (previsto)  :  140,0 kW 
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Gás Refrigerante     : R 407c / R 134 A / R-410 A 

Modelos Típicos     :  RCU-11000-SAZ Hitachi 

       :   30 GX 112 – Carrier 

       CGAD110 

 

6.2 – BOMBAS HIDRÁULICAS 

            6.2.1 - Primárias 

Quantidade     :   4 (quatro), sendo 1 reserva 

TAGs      :   BAGP-01 / 02 / 03 / R 

Vazão de Água     :   60,0 m³/h 

Altura Manométrica (estimada)   :   15 mCA 

Rotação      :   1750 rpm 

Motor Elétrico     :   10 CV (7,6 kW) 

Rotor previsto (diâmetro)    :   230 mm 

Tipo de montagem     :  Monobloco com selo mecânico 

Materiais      :  Carcaça em aço 

       :   Rotor e buchas em Bronze 

       6.2.2 – Secundárias 

Quantidade     :   4 (quatro), sendo 1 reserva 

TAGs      :   BAGS-01 / 02 / 03 

Vazão de Água     :   60,0 m³/h 

Altura Manométrica (estimada)   :   35 mCA 

Rotação      :   1750 rpm 

Motor Elétrico     :   20 CV (8,8 kW) com variador de freqüência  

            (estimado variável conforme a marca) 

Rotor previsto (diâmetro)    :   250 mm 

Tipo de montagem     :  Monobloco com selo mecânico 

Materiais      :  Carcaça em aço 

       :   Rotor e buchas em Bronze 
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SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 

7 – OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo refere-se às instalações de ar condicionado, da Sala de 

Controle da Subestação Principal do Aeroporto de Macaé no estado do Rio de Janeiro. 

8 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO – SUBESTAÇÃO PRINCIPAL 

A sala de controle da subestação fica entre os transformadores em ambientes fora do TPS 

e ADM. 

9 – CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 

9.1 – AR CONDICIONADO 

Para a sala de Controle da subestação foi optado por sistema de expansão direta, pela 

independência de funcionamento da sala, a Infraero não passou a dissipação de calor dos 

equipamentos locado na sala. 

Devido ao alto fator de uso (24 hrs). 

Foram dimensionados 02 equipamentos tipo split piso teto 2,5 TR´s, com as seguintes 

características. 

- Capacidade: 2,5 TR’S 

- Vazão unitária: 1.700m³/h  

- Fluído: R-22 

- Acessórios – Visor de líquido, válvula de serviço na sucção e descarga, Válvulas 

solenoides, pressostato de alta e baixa, filtro secador, acumulador de sucção, tanque de liquido, 

manômetro embutido, relé de mercúrio ou equivalente técnico e filtro G4. 

- Condensador: Com aletas GOLD FIN (obrigatório). 

- Calços de amortecimento ruídos: borrachas e molar (altura mínima 10 cm) 

Deverá ser provida tubulação frigorifica isolada e suportada conforme projeto. 

-  Caixa de exaustão ventilador sirocco – mod. BBS 160 - porta filtro g3 - 1780 m³/h – 

20mmca- pf: 0,55kv -Berliner luft ou equivalente técnico. 
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PRÉDIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

10 – OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo refere-se às instalações de ar condicionado, ventilação e 

exaustão do Edifício Administrativo Operacional do Aeroporto de Macaé no estado do Rio de 

Janeiro. 

11 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Edifício Administrativo/Operacional do Aeroporto de Macaé é constituído de uma 

construção existente (eixos 8’ ao 17’) à qual será anexada uma construção nova (eixos 1’ ao 8’) 

em dois pavimentos. O prédio será destinado às atividades administrativas do aeroporto 

(administração interna e órgãos públicos), bem como atividades operacionais (SIV/COA, STW). 

12 – CONCEPÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 

12.1 – AR CONDICIONADO 

Para o edifício administrativo/operacional será implantado um sistema de expansão 

indireta utilizando-se de unidades resfriadoras de água (chillers) com condensação a ar para 

remover as cargas térmicas dos recintos condicionados. 

As unidades resfriadoras, serão instaladas na cobertura do prédio novo, entre os eixos 2’ e 

4’, tendo cada uma, capacidade para suprir 75% da carga térmica total simultânea do prédio. 

O tipo de atividade e o regime de funcionamento das diversas áreas do Edifício são muito 

diferentes entre os vários usuários. Por este motivo, optou-se por adotar condicionadores tipo “fan 

coil hidrônico tipo piso teto” individuais para cada setor, permitindo a operação de cada um 

independente dos demais. 

Estes condicionadores serão responsáveis pela filtragem com filtros G4 e condicionamento 

do ar, sendo instalados no interior dos ambientes abaixo do forro 

Os Chillers serão do tipo autônomo, com condensação a ar, não dependendo de 

fornecimento de água e eliminando o ciclo de água de condensação (Torres de Resfriamento, 

Bombas Hidráulicas e rede hidráulica de água de condensação). 

O bombeamento de água gelada será em dois anéis: 

- Anel primário, cujas bombas hidráulicas (primárias) aspiram água da tubulação 

de retorno, recalcando-a contra os evaporadores dos chillers para seu resfriamento. Na saída 
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dos chillers a água resfriada fica “disponível” para ser bombeada para os condicionadores fan 

coil. A vazão de água do anel primário é constante (condição exigida pelos chillers). 

- Anel secundário, cujas bombas hidráulicas (secundárias) aspiram água 

resfriada da saída dos chillers e recalcam para circulação nos condicionadores fan coils dos 

vários recintos. Cada fan coil possui uma válvula de duas vias controladora de vazão que faz 

a modulação da vazão em função da Carga Térmica. Como conseqüência desta modulação, a 

vazão de água do anel secundário é variável.  

Como a vazão secundária é variável, a pressão no anel secundário também tenderia a 

ser. Para impedir que esta variação exerça influência no ajuste de vazão dos condicionadores 

(feito pela válvula de duas vias), será instalado um sensor de pressão na tubulação de 

recalque do anel secundário que, à medida que a pressão suba ou desça, enviará um sinal 

digital a um variador de freqüência que fará com que a rotação das bombas secundárias 

aumente ou diminua, mantendo a pressão no anel secundário constante. 

A vazão aspirada do circuito primário pelas bombas secundárias, conseqüentemente, é 

variável. Como a vazão do anel primário é constante, o excesso de vazão do anel primário 

circulará por uma tubulação de “by-pass” interligando  a sucção das bombas primárias e 

secundárias, mantendo assim a condição de vazão constante no anel primário e variável no 

secundário.. 

O retorno da água dos condicionadores (anel secundário) será do tipo compensado, 

mantendo assim a mesma diferença de pressões em todos os condicionadores “fan-coils”.  

Tanto para o anel primário como para o secundário serão instaladas 3 (três) bombas 

sendo 1 ( uma) reserva. 

Os condicionadores fan-coil do pavimento superior serão alimentados hidraulicamente por 

tubulações instaladas acima da laje de cobertura do pavimento, abaixo do telhado. Para os 

condicionadores do térreo a tubulação de alimentação de água gelada será instalada sobre o forro 

falso da circulação interna do prédio. 

Uma prumada hidráulica localizada num dos cantos do vestiário masculino (próximo aos 

eixos 5’ e F”) alimentará o anel do pavimento térreo. 

O ar externo para os condicionadores fan-coil será suprido por meio de caixas ventiladoras 

instaladas nos extremos das circulações do térreo e superior . 

Estas caixas tomarão o ar do exterior, promoverão sua filtragem através de filtros classe 

G3 (conforme ABNT NBR-16401) e o distribuirão aos vários condicionadores por meio de rede de 
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dutos de ar. Para cada condicionador split haverá uma saída de ar provida de Dampers de 

regulagem de vazão. 

OPERAÇÃO EM EMERGÊNCIA 

Para as Salas de servidores e central telefônica, está prevista a instalação de 

condicionadores de ar tipo piso teto para operar em situações de emergência quando o 

equipamento, fancolete de embutir, estiver inoperante ou em manutenção. 

Estes condicionadores deverão estar intertravados aos fan coils que atendem estas áreas 

para operação em regime de rodízio (evitando que permaneçam parados por longo período de 

tempo) ou entrar automaticamente quando as temperaturas nas salas excederem ao valor limite a 

ser definido.  

12.2 – VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO 

EXAUSTÃO 

Para os sanitários não ventilados naturalmente por meio de janelas, foram previstos 

sistemas de exaustão mecânica. 

No pavimento térreo teremos os seguintes equipamentos exaustores/ventiladores 

posicionados conforme projeto: 

>CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO DE AR = 3610m³/H; P.E.D. = 50mmCA – P.F = 

2,2kw/220V/3Ø/60Hz - BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 01 Peça; 

>EXAUSTOR TIPO MURO - VAZÃO = 340M³/H - P.F=85W/220V/1Ø/60HZ COM DUTO 

FLEXÍVEL Ø 150MM - MULTIVAC  OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 08 Peças; 

>EXAUSTOR TIPO AXC  - VAZÃO DE AR = 1350m³/H - P.F = 215kW/220V/1Ø/60Hz 

C/DUTO FLEX.- MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 02 peças. 

>CAIXA DE EXAUSTÃO - VAZÃO DE AR = 1603m³/H; P.E.D.= 25mmCA -   

P.F=1,1kW/220V/3Ø/60Hz - BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 01 Peça; 

Pavimento superior: 

>EXAUSTOR TIPO MURO  - VAZÃO DE AR = 340M³/H - P.F = 85kW/220V/1Ø/60Hz 

C/DUTO FLEX.- MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 03 Peças; 

>EXAUSTOR TIPO AXC  - VAZÃO DE AR = 1350M³/H - P.F =215kW/220V/1Ø/60Hz 

C/DUTO FLEX.- MULTIVAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 01 Peça; 
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>CAIXA DE VENTILAÇÃO - VAZÃO DE AR = 1400m³/H; - P.E.D. = 50mmCA - P.F = 

1,1kW/220V/1Ø/60Hz - BERLINER LUFT OU EQUIVALENTE TÉCNICO – 01 Peça; 

INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO 

a) Para o ar condicionado 

o Para os condicionadores “fan-coils” instalados o suprimento de ar 

externo de renovação será suprido por Caixas de Ventilação localizadas nas áreas de 

circulação de cada um dos pavimentos. 

As Caixas admitirão o ar externo, farão sua filtragem com filtros classe G4+F5 e o 

distribuirão aos condicionadores split por meio de rede de dutos provida de registros de 

regulagem de vazão (dampers) em cada saída. 

13 – BASES DE CÁLCULO 

13.1 – AR CONDICIONADO 

                 13.1.1 - CONDIÇÕES TÉRMICAS PARA AR CONDICIONADO 

      Verão     

EXTERNAS               TBS   :   35,0  °C    

      TBS   :   26,6  °C      

INTERNAS    TBS    :  24,0  +/- 2 °C 

    UR :    Abaixo de 55 % 

OCUPAÇÃO  Escritórios em geral  :  5,0 m²/pessoa 

    Auditório   :  56 pessoas 

ILUMINAÇÃO  30 W/m² 

     CARGAS ESPECIAIS 

    Micro computadores   :  300 W/Computador 

    Auditório    :  1.500 W 

13.2 – TAXAS DE VENTILAÇÃO 

 VAZÃO DE AR EXTERNO DO AR CONDICIONADO 

    Taxa de ar externo/pessoa  :  21 m³/h.pessoa 
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 VAZÕES DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIOS 

    Taxa de renovação   : 20 ren/h 

 VAZÃO DE EXAUSTÃO DOS VESTIÁRIOS 

    Taxa de renovação   : 12 ren/h 

14  -  RESULTADOS DO CÁLCULO 

Conforme condições Térmicas acima definidas resultaram, do cálculo de cargas térmicas e 

vazões de ar, os seguintes valores: 
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14.1 - CARGAS TÉRMICAS E VAZÕES DE AR CONDICIONADO 

Resultado de Cálculo de Cargas Térmicas 

 

15 – EQUIPAMENTOS SELECIONADOS 

 15.1 – UNIDADES RESFRIADORAS DE ÁGUA 

 

Quantidade     :  2 (duas) 

Capacidade Unitária    :  75 TR 

Número de Circuitos Frigoríficos   :  2 

Temperatura de Entrada de Água  :  13,0 ºC 
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            Temperatura de Saída de Água   :    5,0 ºC 

             Vazão de Água     :   20 a 40,0 m³/h 

Perda de Carga no Evaporador   :   4,0 mCA (máxima) 

Tipo de Compressor    :   Parafuso, digital scroll, turbocor, inverter 

Gás Refrigerante     :  R 407c / R 134 A / R 410 A 

Condensação     :   A ar 

Consumo Elétrico Nominal (previsto)  :  101,0 kW 

Modelos Típicos     :   RTAB 209 - Trane 

       :   30 RAB-075 – Carrier 

           CGAD075 

15.2 – BOMBAS HIDRÁULICAS  

           15.2.1 – Primárias 

Quantidade     :   3 (três), sendo 1 reserva. 

TAGs      :   BAGP-01 / 02 / 03 

Vazão de Água     :   20 a 40,0 m³/h 

Altura Manométrica (estimada)   :   10 mCA 

Rotação      :   1750 rpm 

Motor Elétrico     :   10CV (7,355 kW - varia com a marca) 

Rotor previsto (diâmetro)    :   204 mm 

Tipo de montagem     :  Monobloco com selo mecânico 

Materiais      :  Carcaça em aço 

       :   Rotor e buchas em Bronze 

         15.2.2 – Secundárias 

Quantidade     :   3 (três), sendo 1 reserva. 

TAGs      :   BAGS-01 / 02 / 03 

Vazão de Água     :   20 a 40,0 m³/h 

Altura Manométrica (estimada)   :   35 mCA 

Rotação      :   1750 rpm 

Motor Elétrico     :   20 CV (14,71 Kw – varia com a marca) com 

                                                                                 variador de frequencia                                                                                                                                                        

Rotor previsto (diâmetro)    :   240 mm 

Tipo de montagem     :  Monobloco com selo mecânico 

Materiais      :  Carcaça em aço 

       :   Rotor e buchas em Bronze 

________________________ 

Eng. Mecânico Darlo Torno 

Crea 3376 D PR 

 


