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Apresentação

Neste trabalho apresenta-se um projeto de climatização desenvolvido na

disciplina  de  Projetos  de  Instalação  de  Climatização  com  a  finalidade  de

propiciar  sensação  de  conforto  térmico  de  um  escritório......localizado  no

Shopping.....

O dimensionamento do equipamento, da rede de distribuição de ar e dos

acessórios  foi  realizado  tendo-se  como  referência  a  norma  técnica  NBR

16.401/2008. 

O equipamento para climatização selecionado para atender as necessidades

de  resfriamento  e  desumidificação  do  ambiente  é  um  aparelho  do  tipo:

….................., instalado em uma casa de máquinas, devidamente isolada, dotada

de tomada de ar externo, grelha de retorno e paredes lisas.

O  detalhamento  dos  cálculos  realizados  pode  ser  visualizado  nesse

Memorial Descritivo. 



SUMÁRIO

1- Levantamento de dados do local a ser climatizado
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1- Levantamento de dados do local a ser climatizado: 

Área de janelas ao leste: 

Área de janelas ao oeste:

Paredes leves mais insoladas (norte e oeste):

Outras paredes leves

Área de cobertura de telhado não arejado com isolamento (fator 25)

Número de ocupantes

Vazão de ar de renovação

Equipamentos

Iluminação 



2- Estimativa de carga térmica

A estimativa de carga térmica foi realizada tendo-se como referência a cidade de Florianópolis,

localizada na latitude 27 graus Sul,  com as seguintes condições de temperatura e umidade

relativa: verão: 32oC e UR = 60% para ar externo e 25oC e UR = 50 para o ar interno. 



3- Seleção do equipamento: 

A partir  da  estimativa  de carga  térmica  foi  escolhido o  seguinte  equipamento  para

resfriamento e desumidificação:

Equipamento tipo:

Fabricante:  

Modelo: 

Capacidade nominal: 

Vazão nominal de ar:                 m3/h  

Dados do catálogo: 



4- Esquema Unifilar de distribuição de ar  

O traçado da rede dutos foi projetada para garantir uniformidade da distribuição de ar

no ambiente, conforme ilustrado na figura.  Foram definidas 4 zonas de recebimento do ar

resfriado e desumidificado, cada uma recebendo a vazão de ….............. 



5- Cálculo da rede de dutos 

A rede de dutos foi dimensionada para manter a velocidade normatizada de 5m/s ao
longo de toda  a rede. O método utilizado foi o método da velocidade. 

Os dutos de aço galvanizado devem ser construídos de acordo com as bitolas definidas
na Tabela....... , devendo ser suportados por meio de suportes, conforme detalhado na Figura.... 

 

Área de chapas: A área lateral das chapas foi calculada multiplicando-se o perímetro de cada

trecho pelo comprimento. 

A massa  da  rede  de  dutos  foi  calculada  por  meio  do  volume  de  dutos  multiplicado  pela

densidade do aço (7600 kg/m3) 

Duto de aço Galvanizado Largura da secção
retangular

recomendada pela
norma 

Massa (kg) de
cada chapa de

2m2

Custo  em reais
por kg de chapaBitola da chapa Espessura da chapa

(mm)

26 0,50 até 300 8,0 3,33
24 0,64 310 a 750 10,4 3,38
22 0,79 750 a 1400 12,8 3,36
20 0,95 1410 a 2100 15,2 3,21
18 1,27 2110 a 3000 20,0 3,21



Detalhes da rede de distribuição de ar



6-  Desenho  da  Instalação  com  planta  da  rede  de  dutos  e  indicação  dos

acessórios



7- Desenho da casa de máquinas, dos dutos com suporte e dos cortes

A  casa  de  máquinas  foi  projetada  para  permitir  a  acomodação  do  equipamento  e

possibilitar a manutenção permanente dos equipamentos. Foram previstas a saída para dreno,

tomada de ar externo e ponto de energia. 



8-  Filtros 

Foram selecionados filtros para limpeza  do ar na entrada da casa de máquinas,  em

conformidade com a norma NBR 16.401/2008 e conforme ilustrado:

Tipo de filtro.

Figura 12  - Sistema de filtros e dampers.

Tabela - Resumo dos tipos de filtros para climatização 
Classe de

Filtro
Eficiência % Características Aplicações principais

GO 30 a 59 boa eficiência contra insetos e relativa
contra poeira grossa; eficiência reduzida

contra pólen de plantas e quase nula
contra poeira atmosférica

condicionadores tipo janela

GI 60 a 74 boa eficiência contra poeira grossa e
relativa contra pólen de plantas.

Eficiência reduzida contra poeira
atmosférica

condicionadores tipo compacto
( self-contained )

A3 99,97 e acima Eficiência excelente contra a fração

ultrafina ( < 1  m) da poeira
atmosférica, fumaças de óleo e tabaco,

bactérias, fungos microscópicos e vírus

salas limpas da das classes 100,
10000 e 100000  salas e cabines

estéreis para operações
cirúrgicas. Todas as instalações

necessitam de testes de
estanqueidade e pré-filtragem



9- Esquema elétrico da instalação: 



10-  Seleção de acessórios 

As grelhas de insuflamento selecionadas, do fabricante                modelo

são apresentados na tabela a seguir:

As grelhas de retorno selecionadas, do fabricante                  modelo 

são apresentados na tabela a seguir:

A  Tomada  de  ar  externo  selecionada,  do  tipo  Veneziana,  do  fabricante

modelo  para uma vazão de renovação calculada para               m3/h 



11- Orçamento da instalação 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário
[R$]

Valor Total
 [R$]

Mão de obra da 

instalação
Equipamento
Grelha de insuflamento
Grelha de retorno
Tomada de ar externo
Dutos

Total



12- Conclusões 



13- Anexos 

Inserir catálogo do equipamento, das bocas de insuflamento, tomada de ar externo, filtros
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