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RESUMO 

Nesta Tese Final de Mestrado vai ser desenvolvido um projecto de climatização, ventilação e 

ar condicionado (AVAC) de um edifício do tipo Hospitalar, sem internamento, designado por 

“Unidade de Saúde Familiar”, com o objectivo de se discutirem os conceitos teóricos e 

práticos em todos os aspectos que fazem parte integrante de um projecto deste tipo. A Tese 

Final de Mestrado baseia-se num sistema hidráulico centralizado a 4 tubos, ao longo da qual 

se irão dimensionar e seleccionar todos os equipamentos necessários para manter a 

temperatura ambiente dentro dos limites de conforto e limitar os níveis de ruído e a qualidade 

do ar interior dentro de valores regulamentares, sempre dentro de parâmetros económicos 

sustentáveis. 

Ao elaborar esta Tese Final de Mestrado procurou-se seguir critérios e concepções que 

garantam a obtenção de elevados níveis de qualidade, tendo presente a preocupação de 

assegurar uma condução fiável, económica e simples da instalação. 

Procurou-se também seguir uma rigorosa definição de conceitos e parâmetros reguladores do 

projecto ao nível de qualidade dos equipamentos e das exigências de montagem face à 

legislação e regulamentação vigentes DL 78/2006 de 4 de Abril – Sistema Nacional de 

Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios, RSECE – Regulamento 

dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (DL. nº 79/2006), RCCTE – 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (DL. nº 80/2006), 

DL 9/2007, de 13 de Janeiro – Regulamento Geral sobre o Ruído. 
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ABSTRAT 

In this dissertation we will approach the subject on acclimatization and ventilation (AVAC) of 

a Hospital-type building without admission services Family Health Unit, with the purpose of 

discussing the possible systems and all of the equipment’s that take part of this project. The 

Project is inserted in centralized system 4 tubes, in which it will approach all the equipment 

part of this project in order to maintain environmental temperature, sound levels and air 

quality inside the acceptable values of comfort and economy. 

While elaborating the present Execution Project, we tried to follow criteria and conceptions 

that assure the acquirement of high quality levels, bearing in mind the concern on guarantying 

a reliable, economical and simple conduction of the installation. Intending to keep in mind the 

vocation of the different spaces, guarantee high comfort condition, whether in terms on 

thermo-hygrometric, or in terms of environmental quality. 

We also seek all the elements required to a rigorous definition of concepts and regulatory 

parameters of the project, the conception of the installation, the equipment quality level and 

the assemblage requirements regarding the current legislation and regulation DL N.º 

78/2006 of 4 April – National Energy Certification and Indoor Air Quality in Buildings 

System, RSECE - Regulation of Energy Systems for Climate in Buildings (DL. N. 

º79/2006), RCCTE - Regulation of the Thermal Behavior Characteristics in Buildings (DL. N. 

º. 80/2006), DL 9/2007 of January 13 - General Regulations on Noise. 
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SIMBOLOGIA 

A representação esquemática dos equipamentos das instalações de Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC) necessita de utilizar uma simbologia adequada para uma melhor 

compreensão. A presente Simbologia inclui os símbolos mais frequentes, para a elaboração e 

representação dos esquemas de princípio dos sistemas das instalações de AVAC. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 -  OBJECTIVO 

O objectivo principal desta Tese Final de Mestrado é o de aplicação de conceitos teóricos e 

práticos de projecto, utilizando softwares específicos para cálculos desta natureza, folhas de 

cálculo para cálculos genéricos, e outras ferramentas de cálculo, para o dimensionamento 

duma instalação de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) a instalar num 

edifício do tipo Unidade Saúde Familiar. Procurar-se-á adoptar o sistema de climatização 

mais adequado para o fim em vista, atendendo a parâmetros de conforto térmico dos utentes e 

a redução de custos energéticos, e, por fim, serão seleccionados os equipamentos constituintes 

do sistema. 

A instalação consistirá numa central térmica de produção de água quente ou fria, sua 

distribuição (4 tubos), por meio de bombas e uma rede de tubagem em circuito fechado, aos 

diversos espaços, trocando calor nas unidades terminais e retornando novamente à central 

térmica para ser arrefecida ou aquecida. Verificação da solução adoptada ao nível 

regulamentar da concepção da instalação. 

Refere-se aqui o facto deste trabalho ter permitido a consolidação, de uma forma agradável e 

não condicionada, dos conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura e Mestrado. 

 

1.2 -  METODOLOGIA  ADOPTADA 

O tema em estudo proporciona uma oportunidade de análise de uma realidade actual, a 

elaboração de um projecto de AVAC. A Tese Final de Mestrado será constituída pelo, 

Projecto de Execução, nas quais se desenvolverão as seguintes acções: 

1) Realização dos cálculos térmicos e balanços energéticos, de forma criteriosa, com o 

objectivo de se obterem os valores mais representativos da instalação futura; 

2) A escolha do sistema a adoptar, que constituirá as instalações de AVAC a serem 

projectadas, de acordo com a finalidade requerida para os diferentes espaços existentes 

no edifício, mantendo a necessária flexibilidade de utilização e possíveis alterações 

futuras. Será prevista a necessária redundância, ponderada de modo a garantir a 

manter os níveis de qualidade mesmo em situações de falha ou ruptura de 

equipamentos; 

3) A localização das Centrais Técnicas para instalação dos equipamentos centrais como 

sejam a “Unidade de Tratamento Ar Novo”, “Chiller’s Bombas de Calor”, obedecendo 

a critérios de boa captação e extracção de ar, bem como de limitação de ruído e/ou 

vibrações, acessos para de manutenção e substituições de equipamentos; 
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4) Estabelecimento e adopção de critérios para o dimensionamento da instalação; 

5) Elaboração de diagramas de princípio hidráulicos e de ventilação; 

6) Desenho dos traçados hidráulicos e de ventilação; 

7) Escolha dos sistemas de comando e controlo dos diferentes sistemas da instalação de 

AVAC; 

8) Elaboração de peças escritas, contendo as características técnicas dos equipamentos e 

dos materiais adoptados, descrição do sistema a implantar;  

9) Por fim, a lista de medições e trabalhos a efectuar aquando da instalação, incluindo 

uma estimativa orçamental, que incluirá de forma quantificava e ordenada todos os 

equipamentos, acessórios, e materiais que constituem a instalação de AVAC. 

 

1.3 -  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente Tese Final de Mestrado será constituída por três capítulos, a saber: 

 

 CAPÍTULO I 

Constituído por uma introdução teórica de fundamentos básicos e elementos necessários a 

aplicar no projecto de AVAC.  

 

 CAPÍTULO II 

Desenvolvimento do projecto em estudo. Serão referidos os pontos focais de um projecto de 

ar condicionado, tais como:   

 A Memória Descritiva e Justificativa do projecto, que incluirá a gestão da manutenção, 

a adopção de Normas Portuguesas e/ou Europeias. 

 As Condições Técnicas Gerais que caracterizarão as acções a implementar na fase de 

execução da obra, seu acompanhamento e o plano de manutenção. 

 As Condições Técnicas Especiais que caracterizam os principais equipamentos 

aplicados no sistema de AVAC. 

 Os custos finais da instalação. 

 

 CAPÍTULO III 

Contendo as conclusões do trabalho realizado e perspectivando futuras acções 

complementares e melhorias, discutindo a sua viabilidade económica. 

 



ISEL, ÁREA DEPARTAMENTAL ENGENHARIA MECÂNICA     SETEMBRO 2012 

 

TESE MESTRADO  Página 16 
 

CAPITULO I 

1- FUNDAMENTOS TÉORICOS APLICÁVEIS NO PROJECTO EM 

ESTUDO 

Neste capítulo irão abordar-se, em traços muito gerais, importantes conceitos teóricos para 

perceber o funcionamento de uma instalação de AVAC.  

Sendo a Psicrometria o estudo das propriedades do ar, no estudo de um projecto de ar 

condicionado esta é essencial, pois compreende a medida e a determinação das propriedades 

do ar exterior e o ar interior existente num edifício. É usada também para estabelecer as 

condições mais apropriadas do ar para determinadas aplicações do ar condicionado. 

 

1.1 -  CARTA PSICROMÉTRICA 

A carta ou diagrama psicrométrico representa graficamente as evoluções do estado do  ar, e 

em cada  ponto da carta são apresentadas as condições ou propriedades do ar, tais como: 

humidade relativa e absoluta, temperatura do bolbo seco e húmido, ponto de orvalho, entalpia, 

etc; Abaixo, na figura 1, podemos observar um diagrama tipo. 

 

Figura 1 – Carta Psicométrica típica na área de climatização  

1.2 -  PROPRIEDADES EMPREGUES EM PSICROMETRIA 

Os termos essenciais mais comuns usados em psicrometria são: 

– Humidade Absoluta (HA); 

– Humidade Relativa (HR); 

– Temperatura de Orvalho (TPO); 

– Temperatura de Bolbo Seco e Húmido (TBS e TBH); 
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1.2.1 -  Humidade Absoluta 

Quantidade de vapor misturada com cada quilograma de ar húmido, ou seja, a massa de vapor 

contida no volume ʋ.  

Esta unidade pode ser obtida por: 











oardekg

águavaporkg

ma

Mv

sec
   

Equação 1 – Humidade Absoluta (fonte: apontamentos de climatização Geral ISEL – Revisão 2006 Eng.º 

Vinhas Frade e Eng.º Francisco Severo) 

onde: 

Mv – Massa de vapor água expressa em kg; 

ma – Massa de ar seco expressa em kg. 

ʋ - volume específico da mistura 

 A humidade absoluta pode também ser expressa por: 













kg

kg

PvP

Pv
622,0  

Equação 2 – Humidade Absoluta(fonte: apontamentos de climatização Geral –ISEL – Revisão 2006 Eng.º 

Vinhas Frade e Eng.º Francisco Severo) 

onde: 

Pv – Pressão de vapor água, expressa em Pa; 

P – Pressão atmosférica, expressa em Pa; 

Pa – Pressão ar seco, expressa em Pa. 

 

1.2.2 -  Humidade Relativa 

É relação entre a pressão parcial do vapor e a pressão de saturação (pressão a que o vapor 

muda para a fase líquida), à temperatura T considerada. Indica-nos em percentagem a relação 

entre a pressão parcial do vapor e a sua pressão de saturação (pressão a que o vapor começa 

passar para o estado liquido, deixando por isso de existir na mistura na forma de vapor) à 

temperatura considerada. A razão destas duas quantidades é designada por humidade relativa 

Ф : 

 %100
Pg

Pv
  

Equação 3 - Humidade Relativa (fonte: apontamentos de climatização Geral –ISEL – Revisão 2006 Eng.º 

Vinhas Frade e Eng.º Francisco Severo) 
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Em que Pg =Psaturação a uma determinada temperatura 

 

1.2.3 -  Grau de Saturação 

Indica-nos a percentagem de vapor contido na mistura relativamente à quantidade máxima de 

vapor que a mistura pode conter à mesma temperatura. O seu valor é muito próximo do valor 

da humidade relativa. 

onde: (%).100 




pvp

pp

S
x s




  

Equação 4- Grau de Saturação (fonte: apontamentos de climatização Geral  - ISEL – Revisão 2006 Eng.º 

Vinhas Frade e Eng.º Francisco Severo) 

mv – quantidade de humidade ar  

mg – quantidade máxima de humidade que o ar pode suportar à mesma temperatura 

 

1.2.4 -  Temperatura de Saturação ou Ponto Orvalho 

É definida como a temperatura à qual a condensação se inicia, quando o ar é arrefecido a 

pressão constante. Por outras palavras, Torv é a temperatura de saturação da água 

correspondente à pressão de vapor: 

 

Torv = Tsat  @ Pv 

Figura 2 – Temperatura do ponto Orvalho 

S- Entropia em kJ/kg.K 

 

1.2.5 -  Temperatura do Bolbo Seco 

É a temperatura de mistura do ar medida com um termómetro.(*) 

 

 

 

(*) Definição retirada dos apontamentos da cadeira de termodinâmica ISEL. 
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1.2.6- Temperatura do Bolbo Húmido 

Um termómetro cujo bolbo está coberto por uma gaze molhada, sobre a qual circula o ar a 

uma velocidade compreendida entre 2,5 e 10 m/s, é com efeito um pequeno saturador de ar. 

Se a camada fina de água junto ao bolbo é evaporada e satura o ar que envolve o bolbo, sem 

adição de calor proveniente de qualquer fonte, o termómetro de bolbo húmido indicará a 

temperatura termodinâmica de bolbo húmido. Na realidade contudo, a temperatura indicada 

pelo termómetro de bolbo húmido desvia-se ligeiramente da temperatura termodinâmica de 

bolbo húmido, devido aos efeitos de radiação, convecção, condução e difusão. (*) 

 

1.3 -  VÁRIOS PROCESSOS DE CLIMATIZAÇÃO 

Para manter um determinado espaço à temperatura e humidade desejada exige várias 

operações de condicionamento do ar. Esses processos incluem aquecimento (aumento da 

temperatura), arrefecimento (diminuição da temperatura), humidificação (adição de 

humidade) e desumidificação (diminuição da humidade). 

Por vezes, dois ou mais destes processos são necessários para que o ar fique com a 

temperatura e a humidade desejadas. 

De seguida observamos os vários processos de condicionamento de ar: 

 

 

                

 

Figura 3 –Vários processos de climatização  

Figura 4 – Adição de calor sensível 

 

 

(*) Definição retirada dos apontamento da cadeira de termodinâmica ISEL. 
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Figura 5 – Remoção de calor sensível                                                                             

 

Figura 6- Adição de calor Latente 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Factor de calor sensível 

 

 

2 - CARGAS TÉRMICAS 

 

Para o dimensionamento dos sistemas de AVAC é necessário ter em conta a quantidade de 

energia a fornecer ou retirar ao ar num determinado espaço. Para isso, as condições interiores 

de um compartimento, humidade e temperatura devem permanecer dentro dos parâmetros 

definidos, para ao longo dia e do ano, atingirmos as condições de conforto.  

Esta quantidade de energia obtém fazendo-se um balanço energético através de dois 

parâmetros importantes; as trocas de energia exterior (a transferência de calor através da 

envolvente ou seja coberturas, pavimentos, paredes, envidraçados, sombreamentos, portas), as 

trocas internas (a renovação do ar devido à ventilação forçada ou natural, e as infiltrações, 

por fim as fontes de calor internas tais como a iluminação, equipamentos, pessoas etc. 

A partir desse cálculo poder-se-á determinar os equipamentos de AVAC, condutas, 

ventiladores, compressores, etc. A determinação das cargas térmicas podem afectar os custos 

de construção dos edifícios, conforto e a produtividade dos ocupantes e os custos operacionais 

energéticos dos mesmos. 
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2.1 -  TROCAS DE ENERGIA COM O EXTERIOR 

2.1.1 -  Trocas de Energia por Condução Através da Envolvente  

As trocas de calor pela envolvente são essenciais para o cálculo, para isso há que ter em conta 

os seguintes elementos que incluem; 

– Condução pela envolvente opaca; 

– Condução pela envolvente envidraçada; 

– Infiltrações. 

As trocas de calor obtêm-se através de: 

 

.extQ 0,024× Ʃj ×Uj ×AJ×GD [kWh] 

Equação 5 –Necessidades nominais de aquecimento (fonte Manual de apoio à aplicação do RCCTE- 

INETI) 

.extQ 2,928× Ʃj ×Uj ×AJ×(θj -θatum) [kWh] 

Equação 6 – Perdas associadas aos elementos da envolvente exterior (fonte  Manual de apoio à aplicação 

do RCCTE- INETI) 

onde: 

Qext.: Envolvente em contacto com o exterior ( kWh); 

Uj: Coeficiente de transmissão térmica do elemento j da envolvente (opaca ou envidraçado) 

(W/m
2
);  

Aj: Área (medida pelo interior) do elemento j da envolvente (m
2
); 

GD: Número de graus-dias (ºC.dias) da localidade em que o edifício se situa; 

Θj: - Temperatura interior de referência de verão (25ºC); 

Θatm: - Temperatura média do ar exterior (ºC). 

 

Estas cargas são devidas à condução pela envolvente opaca inclui paredes exteriores ou 

interiores, coberturas exteriores ou interiores e pavimentos exteriores ou interiores e depende 

de: 

 Diferença de temperatura entre o exterior (zona climática onde o edifício se insere) e 

interior. Representa, portanto, um ganho no Verão e uma perda no Inverno; 

 Soluções construtivas adoptadas, em particular, as espessuras de isolamento aplicadas. 

 Para cada tipo de elemento da envolvente (paredes, coberturas/pavimentos exteriores 

ou interiores) o RCCTE limita o coeficiente de transmissão térmica (U=W/m
2
.ºC) para 

valores máximos regulamentares, em função da zona climática (Quadro IX.1); 
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 Em edifícios onde a carga interna seja predominante, o nível de isolamento da 

envolvente opaca não deve ser excessivo (excepção feita a coberturas exteriores). Para 

pequenos edifícios de serviços com essa característica, a regulamentação Portuguesa 

pode contribuir para um aumento do consumo energético. 

 

2.1.2 -  Trocas Térmicas por Condução da Envolvente Envidraçada 

A carga térmica devida à condução pela envolvente envidraçada inclui janelas e clarabóias e 

depende de: 

- Diferença de temperatura entre o exterior (zona climática onde o edifício se insere) e 

interior.  

- Solução construtiva adoptada, em particular: 

• Material da caixilharia (metal com ou sem corte térmico, PVC e madeira); 

• Tipo de vidro (simples ou duplo); 

• Espessura da lâmina de ar, no caso de vidro duplo; 

• Tipo de vão (simples ou duplo); 

• Afastamento entre janelas, no caso de vãos duplos; 

- Para a envolvente envidraçada, a Regulamentação Portuguesa não impõe nenhum requisito 

ao coeficiente de transmissão térmica (W/m
2 

°C). 

 

2.1.3-  Ganhos Solares pela Envolvente Envidraçada 

A carga térmica devida aos ganhos solares pela envolvente envidraçada inclui janelas e 

clarabóias e depende de: 

 Radiação solar incidente, dependendo, portanto, da orientação do vão e localização 

climática; 

 Factor solar do vidro; 

 Existência e tipo de protecções solares; 

 Sombreamentos (palas horizontais e verticais esquerdas/direitas); 

 Em função da zona climática de Verão e inércia térmica do edifício, o RCCTE impõe 

valores máximos regulamentares para o factor solar dos vãos envidraçados (Quadro 

IX.2). 
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Os ganhos solares obtêm-se através de: 
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Equação 7 – ganhos solares de calor (fonte  Manual de apoio à aplicação do RCCTE- INETI) 
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Equação 8 – Ganhos solares através dos vãos envidraçados (fonte  Manual de apoio à aplicação do 

RCCTE- INETI) 

onde: 

Gsul - representam a energia solar média mensal incidente durante a estação de aquecimento 

numa superfície vertical de área unitária orientada a Sul, (kWh/m
2
.mês); 

Xj – factor de orientação para as diversas exposições j; 

Irj – energia solar incidente por orientação j, ( kWh/m
2
); 

Asnj – área efectiva do vão n segundo a orientação j (m
2
); 

A – área total da janela (vidro mais caixilho), (m
2
); 

Fh – factor de sombreamento pela horizontal; 

Fo – factor de sombreamento por elementos horizontais (palas, varandas); 

Ft – factor de sombreamento por elementos verticais (palas verticais ou outros corpos); 

Fg – factor de sombreamento devido caixilho; 

Fw – factor de sombreamento devido à selectividade angular dos envidraçados, o qual toma o 

valor 0,9 por defeito; 

M – duração média da estação convencional de aquecimento, em meses; 

gI – factor solar do vão envidraçado, traduz a relação entre a energia solar transmitida para o 

interior através do vão envidraçado e a radiação solar incidente na direcção normal a esse vão; 

 

2.1.4 -  Ganhos Solares pela Envolvente Opaca  

A carga térmica devida pela envolvente opaca inclui paredes e coberturas exteriores e 

depende de: 
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 Radiação solar incidente, dependendo, da orientação do elemento e localização 

climática. Representa sempre um ganho; 

 Solução construtiva adoptada, nomeadamente os níveis de isolamento; 

 Cor dos revestimentos exteriores usados; 

 Deve ser dada particular atenção à cor dos revestimentos usados em coberturas 

horizontais. Os ganhos solares obtém-se através de: 

][
.

kWh
h

I
AUQ

e
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jj
j
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Equação 9 – Ganhos através da envolvente opaca  (fonte  Manual de apoio à aplicação do RCCTE- 

INETI) 

onde: 

Uj – coeficiente de transmissão do elemento j da envolvente opaca ( W/m
2
ºC); 

Aj – área do elemento j da envolvente (m
2
); 

Αj- coeficiente de absorção (para a radiação solar) da superfície exterior do elemento; 

he- condutância térmica superficial exterior do elemento j, w/m
2
.ºC; 

Irj – energia solar incidente por orientação j, ( kWh/m
2
). 

 

 2.1.5 - Trocas Térmicas por Infiltrações  

A carga térmica devida às infiltrações depende de: 

- Diferença de temperatura entre o exterior (zona climática onde o edifício se insere) e 

interior. Representa, portanto, um ganho no Verão e uma perda no Inverno; 

- As infiltrações ocorrem, predominantemente, através dos vãos, portas e caixas de estores, 

pelo que podem ser diminuídas através de: 

 Selecção de caixilharia com baixa permeabilidade ao ar (caixilharia classificada); 

 Aplicação de vedantes em borracha nos perímetros das portas. 

- Dependem ainda de: 

 Percentagem de área envidraçada; 

 Existência de caixas de estores; 

 Existência e tipo de aberturas na fachada para admissão de ar. 

- Nos casos em que o edifício é mantido em sobrepressão, as infiltrações são desprezadas. 
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As trocas térmicas obtém-se através de: 
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Equação 10 – Trocas térmicas por infiltrações ( Fonte ADENE – Curso RCCTE) 

onde: 

ρ – massa volúmica do ar expresso em [kg/m
3
] 

Cp – calor específico do ar expresso em [J/kg.ºC] 

Rph – número de renovações horárias do ar no interior (taxa de renovação nominal) 

V – volume interior expressa em [m
3
] 

Text – Temperatura exterior expressa em (°C) 

Tint. - Temperatura interior referência expressa em (°C) 

As caixas de estore são normalmente uma importante fonte de caminhos para troca de ar entre 

o interior e o exterior do edifício; 

 As excepções são caixas de estore exteriores ou montadas especificamente para que 

não haja comunicação directa entre o interior e o exterior; 

 Nestes casos, deve quantificar se a taxa de renovação de ar nominal como se não 

houvesse caixas de estore. 

 

2.1.6 -  Trocas Térmicas pelo Ar Novo 

Para garantir a salubridade dos espaços interiores (qualidade do ar) é necessário renovar o ar 

interior através da introdução de ar novo. 

Dado que o ar exterior se encontra em condições de temperatura e humidade relativas 

distintas das que se pretendem no interior, a introdução de ar novo representa uma carga 

térmica sensível e latente. 

A quantidade de ar novo a introduzir depende, em grande parte, da taxa de ocupação dos 

espaços. O RSECE, impõe caudais mínimos de ar novo em função do tipo de espaço, ver 

Quadro (Anexo VI). 

 Uma forma de minimizar a energia dispendida no tratamento e transporte do ar novo e 

de fazer a sua modulação em função da taxa de ocupação prevendo ventiladores de 



ISEL, ÁREA DEPARTAMENTAL ENGENHARIA MECÂNICA     SETEMBRO 2012 

 

TESE MESTRADO  Página 26 
 

velocidade variável comandados por sensores de CO2 colocados nos espaços a 

climatizar. 

 As trocas térmicas obtém-se através de: 








h
Q  

Equação 11 –Trocas térmicas pelo ar novo 

onde: 

Δh-  variação da entalpia ( kJ/kg ar seco); 

ρ – volume ocupado pela mistura ar seco e de vapor de água em 1 kg ar seco à pressão 

atmosférica ( m
3
/kg ar); 

ʋ - caudal mássico ( m
3
/s). 

 

2.2 -  CARGAS INTERNAS 

Trata-se de cargas fixas provenientes de diversas fontes, que incluem: 

– Ocupação; 

– Iluminação; 

– Equipamentos. 

 

2.2.1 -  Ocupação 

A carga interna devida à ocupação depende da actividade exercida em cada espaço e, 

naturalmente, do número de ocupantes previsíveis. 

Apesar de ser preferível obter a informação a partir do Ciente ou seu representante, o número 

de ocupantes pode ser estimado pela natureza e disposição do mobiliário presente nas peças 

de arquitectura. Contudo, em certas situações terão que ser feitas algumas previsões mais ou 

menos empíricas (função da experiência do projectista). O programa do edifício, que deve ser 

fornecido pelo Dono de Obra /Promotor, deve conter essas informações 

 

2.2.2 -  Iluminação 

A carga de iluminação pode ter um peso relevante para a carga total, pelo que deve ser 

objecto de especial atenção. A carga interna devida à iluminação depende do tipo de lâmpadas 

e balastros utilizados. A consulta ao projecto eléctrico é, portanto, necessária para a correcta 

estimativa da carga de iluminação. 
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2.2.3 -  Equipamento 

A carga interna em equipamentos depende da utilização do espaço em causa. Em salas de 

informática, por exemplo, podem representar a parte mais significativa da carga de 

arrefecimento. 

Existem tabelas com valores típicos, em W/m
2
, nomeadamente da ASHRAE, dependendo da 

aplicação. 

 

2.2.4 -  Horários 

Associada às cargas internas são, geralmente, definidos horários que pretendem simular a 

utilização dos espaços. O RSECE, em função da tipologia considerada, fornece horários 

regulamentares para a ocupação, iluminação e equipamentos, embora, para o 

dimensionamento dos sistemas, outros julgados mais apropriados podem ser usados. 

Dado que os ganhos e perdas anteriormente descritos resultam de processos dinâmicos, o 

cálculo da carga de arrefecimento ou aquecimento deverá poder simular todos esses processos 

de um modo também ele dinâmico. Por esta razão, são utilizados programas informáticos de 

cálculo de cargas térmicas, os quais se baseiam  nas equações matemáticas que anteriormente 

foram descritas, para que estes permitam obter resultados mais correctos. 

 

3 - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 

As instalações de AVAC, designadas pela literatura técnica da área como “Air-

Conditioning”, “Conditionnement d’Air” ou “Climatisation”, têm por objectivo designar o 

processo de tratamento do ar em função do número de transformações termodinâmicas. 

As instalações de AVAC necessitam de equipamentos para o processo de produção de água 

refrigerada e/ou quente, a utilizar nos sistemas de tratamento do ar quando se trata de sistemas 

a água. 

 

3.1 -  TIPOS DE SISTEMAS 

A concepção de uma instalação de climatização não deve ser entendida como um processo 

que remove só as cargas térmicas, mas sim como um sistema que garanta as condições 

correctas de funcionamento em períodos de utilização distintos e em condições 

energeticamente eficientes. O sistema proposto é mais desenvolvido no capítulo II, este 

procura o bem-estar dos ocupantes de um espaço interior. Os sistemas podem assim ser: 
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Figura 8 – Tipos de sistemas de climatização 

Para uma melhor compreensão do sistema de climatização proposto em estudo no capítulo II, 

explicitam-se os diferentes equipamentos e fluido utilizar: 

  

 

 

 

 

Figura 9 – O  diagrama do sistema proposto de climatização para o projecto execução 

 

3.2 -  SISTEMAS DE AVAC ADOPTADOS PARA O PRESENTE PROJECTO 

Serão utilizados chillers bomba de calor, que são máquinas que têm como função arrefecer 

ou aquecer água para diferentes tipos de aplicações, em resposta às necessidades de frio ou 

calor, através de um ciclo termodinâmico. 

Neste caso particular serão utilizadas Bombas de calor (4 Tubos) ar/água, a partir dos quais a 

água gelada e água aquecida serão distribuídas às unidades de tratamento de ar, ou outro tipo 

de dispositivos terminais, de modo a arrefecer ou aquecer o ar nos espaços servidos. A água 

gelada e água aquecida serão distribuídas em circuito fechado. 

Será ainda dimensionada e seleccionada uma unidade de tratamento de ar novo (UTAN), que 

é um dispositivo usado para condicionamento e circulação de ar, como parte de um sistema de 

Produção Térmica 

Chiller Bomba Calor 

(4 tubos) 

(4 Tubos9 

Transporte Energia 

Ar 

Água 

BCUTAN 

BC VC´s 

UTANVC´s 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&prev=/search%3Fq%3DO%2BQUE%2B%25C3%2589%2BUM%2BCHILLER%2BINCI%26hl%3Dpt-PT%26biw%3D1920%26bih%3D936%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Air_handler&usg=ALkJrhjxzu2cs6L1XfGfhOebZSc927QZRw
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condicionamento_de_ar
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aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). Normalmente uma UTAN é um 

dispositivo usado para condicionamento e circulação de ar, que faz parte de um sistema de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). Esta consiste numa caixa metálica que 

contém um ventilador mecânico, baterias de aquecimento e arrefecimento, elementos de 

filtragem, atenuadores de ruído e registos de admissão e grelhas de admissão e exaustão de ar. 

A unidade de tratamento de ar será ligada ao sistema de condutas, que distribuem o ar novo 

tratado pelo edifício e retornam o ar de extracção. 

Por vezes as unidades de tratamento de ar também são referidas pela sigla em inglês "AHU 

(air handling units)". 

Serão ainda utilizadas pequenas unidades terminais de tratamento de ar destinadas a uso local, 

designadas por "ventiloconvectores" ou "fan coils", que apenas incluem um filtro de ar, uma 

serpentina e um ventilador.  

 

Figura 10 – Tipo esquemático de uma unidade de tratamento de ar de duplo fluxo com recuperador 

rotativo  

 

Figura 11 – Tipo esquemático de um ventiloconvector em posição vertical 

 

4 - VENTILAÇÃO 

A ventilação constitui o processo de trocas ou renovação de ar em qualquer espaço, com o 

objectivo de controlar a temperatura, de renovar o ar e de remover a humidade, odores, fumos, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento,_ventila%C3%A7%C3%A3o_e_ar_condicionado
http://pt.wikipedia.org/wiki/AVAC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ventilador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filtro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filtro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%ADdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar_condicionado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar_condicionado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ventila%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo
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calor, poeiras, bactérias do ar e dióxido carbono. A ventilação é troca do ar exterior como a 

circulação de ar no interior do edifício. É um dos factores mais importantes para manter uma 

aceitável qualidade do ar interior (QAI) em edifícios. Essencialmente, a ventilação de um 

edifício pode ser feita de duas formas: a mecânica ou forçada e a natural. No projecto em 

estudo a ventilação natural não será utilizada. 

4.1 -  VENTILAÇÃO MECÂNICA 

A ventilação mecânica é justificada em determinados recintos fechados, para renovar do local 

o ar viciado pela respiração, vapores, odores, fumos, e gases que, em geral, são nocivos à 

saúde e ao bem-estar. 

As cozinhas e as instalações sanitárias dispõem de ventiladores de extracção para extrair os 

efluentes e assim controlar os odores e, ocasionalmente, a humidade. O dimensionamento 

destes sistemas tem em conta o caudal, que é uma função da taxa de poluição gerada.  

4.2 -  RSECE- QUALIDADE DO AR INTERIOR 

O QAI, abreviatura da Qualidade de Ar Interior, no Decreto-lei 79/2006 é uma necessidade e 

um imperativo para qualquer ambiente que se trabalhe ou descanse, para todos os edifícios. 

Em termos gerais, os objectivos principais são adequados ao projecto em estudo desenvolvido 

no capítulo II e são: 

I. Definir as condições de conforto e higiene que devem ser requeridas nos diferentes 

espaços do edifício; 

II. Melhorar a eficiência energética global dos edifícios; 

III. Impor regras de eficiência aos sistemas de climatização que permitam melhorar as 

suas prestações energéticas; 

IV. Nos termos do n.º1 do artigo 4º, do Decreto-lei 79/2006 deve ser confirmado que as 

configurações adoptadas para a climatização dos locais permitem obter velocidades do 

ar inferiores a 0,2 m/s na maioria do espaço ocupado; 

 

Figura 12 –Um exemplo tipo de distribuição do ar ( fonte ADENE – Curso RSECE) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_do_ar_interior
http://pt.wikipedia.org/wiki/QAI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cozinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instala%C3%A7%C3%B5es_sanit%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caudal
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V. As velocidades excessivas não só são prejudiciais ao conforto como provocam o 

arrastamento potencial de partículas, constituindo um problema acrescido em termos 

de QAI; 

VI. Para esta verificação, devem ser analisadas as localizações e tipologias dos 

dispositivos de insuflação e os padrões de circulação do ar expectáveis; 

VII. Verificação dos locais e condições de captação de Ar Novo, que deverá ser feita em 

local adequado; 

 Longe das exaustões do edifício ou de edificações vizinhas, e fora da influência 

destas nas condições de ventos predominantes; 

 Colocada a uma altura suficiente que garanta que está fora da zona de 

influência de tráfego urbano ou outras fontes de poluição locais, tendo em 

conta os ventos dominantes; 

VIII. Verificação que as especificações do projecto exigem adequada limpeza durante a 

construção e montagem do sistema, bem como durante o funcionamento da instalação; 

 O transporte é feito com tamponamento eficaz das extremidades das condutas, 

de aberturas da UTAN, etc. 

 Todos os componentes das condutas devem ser instalados de forma a permitir a 

sua limpeza bem como a sua inspecção, ao longo do circuito das condutas 

conforme a EN12097; 

IX. Dispositivo de controlo e ajuste que permitam garantir os caudais especificados em 

projecto. 

 

5 - EQUIPAMENTOS AUXILIARES 

5.1 -  VENTILADORES 

Os ventiladores são máquinas rotativas capazes de moverem uma determinada massa de ar, a 

que transmitem também uma certa pressão, suficiente para poder vencer as perdas de carga 

que se produzem na circulação pelas condutas, e na passagem pelos diversos órgãos e 

acessórios do sistema. 

São compostos por: elemento rotativo, suporte, motor. 
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O ventilador é uma turbomáquina que recebe energia eléctrica e mantém um fluxo contínuo 

de ar, com uma determinada pressão. 

Existem vários tipos de ventiladores mas nesta tese baseia-se nos centrífugos nos quais 

existem dois grandes tipos de ventiladores: Centrífugos e Axiais. 

A. Nos centrífugos, quando o ar entra no rotor com uma trajectória essencialmente axial e 

sai com uma direcção sensivelmente paralela a um plano radial. 

B. Nos axiais, quando o ar entra e sai da hélice com trajectória à volta de superfícies 

cilíndricas coaxiais ao ventilador. 

No capítulo II, será descrito mais pormenorizado o tipo de ventilador centrífugo preconizado. 

Os ventiladores Centrífugos dividem-se em quatro grandes grupos: 

a. Ventiladores de pás curvas para a frente ou Ventiladores de Acção; (Forward 

Curve); 

b. Ventiladores de pás curvas para trás ou Ventiladores de Reacção; (Inclined); 

c. Ventiladores de pás radiais; 

d. Ventiladores tubulares centrífugos. 

A vantagem na utilização destes ventiladores centrífugos é que tem um elevado rendimento 

sem problemas de sobrecarga do motor se houver diminuição da perda de carga do circuito. 

A desvantagem é terem elevadas velocidades de funcionamento. 

 

5.2 -  RECUPERADORES DE CALOR 

O recuperador de calor é um permutador do tipo ar/ar ou ar/água que se caracteriza  

pelo facto de nele ser recuperada parte da energia de ares quentes que irá ser  

lançado na atmosfera. Essa energia será aproveitada para aquecimento ou arrefecimento de 

outros fluidos, como por exemplo, água ou ar. Este tipo de equipamento térmico baseia-se na 

recuperação de calor de  escoamentos de exaustão, tais como ar de ventilação em edifícios, ar 

húmido. O princípio tem como objectivo de tirar o máximo partido das diferenças de 

temperatura entre os escoamentos à entrada e à saída. Este pode ser três tipos; rotativo, placas 

de fluxo cruzado e baterias e rotacional. No projecto em estudo no capítulo II, propõe-se o 

recuperador rotacional (calor sensível e calor latente). 
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Figura 13 –Um exemplo esquemático de um recuperador rotativo 

 

6 - FILTRAÇÃO 

Necessitamos do ar para respirar, mas também para dar conforto térmico e higiénico. O ar 

serve assim como meio para retirar ou adicionar calor a uma sala ou ambiente, ou ainda para 

diluir cheiros e odores. 

O ar, não se apresenta ao utilizador no seu estado limpo “puro” na sua composição, 

aparecendo quantidades variáveis de vapor de água e logo objecto de especial atenção, 

quantidades significativas de partículas sólidas e líquidas, bem como gases estranhos à 

fórmula básica. As principais componentes do ar são: Poeiras, Fumos, Neblinas, Orvalhos, 

Vapores e Gases. 

Porque filtrar? Eis uma questão que no ar condicionado têm infinidades problemas, à 

existência de poeiras e outros componentes aos equipamentos de AVAC. No próximo ponto 

apresentam-se os principais filtros que no projecto em estudo se utilizou. 

 

6.1 -  PRÉ-FILTROS 

As mantas filtrantes são utilizadas na pré-filtragem, apresentam um elevado padrão de 

qualidade e aliam a eficiência, tendo também um custo baixo. São fabricados em fibra 

sintética ou em fibra de vidro (dependendo da necessidade e finalidade do uso). 

Apresentam-se com uma grande resistência e durabilidade, são fáceis de manuseamento e são 

leves. As suas características de retenção de partículas mantêm praticamente constantes para 

diferentes fluxos de ar, com um vasto leque de aplicações.  
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As mantas filtrantes são resistentes a grandes caudais e condições extremas de colmatação, 

temperatura e humidade.  

Grau de filtração conforme EN779 

 G1, G2, G3, G4 

Os filtros planos são fabricados em papelão e telas metálicas na entrada e saída do ar, estes 

filtros possuem uma fibra de vidro ou sintética e garantem a ar limpo mas são de pouca 

durabilidade.  

Os filtros plissados têm uma superfície de filtragem de grandes dimensões, são utilizados para 

grandes necessidades de caudais de ar e para um espaço físico pequeno.  

Os filtros metálicos têm elevada eficiência para retenções de partículas e tem baixas pressões 

estáticas. 

 

6.2 -  FILTROS DE MÉDIA E ALTA EFICÁCIA 

Os filtros sintéticos anti microbianos são fabricados com 100% de material que não libera 

partículas. São projectados para ter resistência e durabilidade a altas humidades, névoas de 

óleo, ácidos, álcalis e á maior parte dos solventes orgânicos.  

Grau de filtragem conforme EN779 

 F5, F6, F7, F8,F9 

Na figura abaixo podemos resumir os filtros em classes segundo a norma EN 779 

.  

Figura 14 –Quadro resumo dos filtros segundo a Norma EN 779 
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Tabela 1 – Tabela resumo da perda de carga dos filtros de classe G e F segundo a Norma EN 779 

 

7 - ACÚSTICA / EQUIPAMENTOS 

Os princípios fundamentais de ruído e controlo de vibrações são aplicados na concepção e na 

instalação, de HVAC. A transmissão sonora com origem em equipamentos de ventilação e ar 

condicionado dá-se em três fases; a primeira por radiação através do ar exterior através das 

condutas, a segunda por radiação interior através do interior das condutas de admissão e de 

exaustão de ar, por na terceira fase por vibração dos equipamentos. Na figura abaixo indicada 

podemos observar as principais fontes de ruído existentes num edifício. 

 

Figura 15 – As diferentes fontes de ruído no interior e exterior de um edifício 

 

8. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Entre os critérios estabelecidos estão os de tipo construtivo e outros, baseados nas normas 

europeia e ASHRAE que se adaptem à norma, no que diz respeito ao ruído das instalações. 

Teve-se igualmente presente o ruído induzido por vibrações pelo que referenciamos por sua 

vez as medidas preventivas para o evitar. 
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8.1 – CONDUTAS DE AR  

8.1.1 – Suspensões Elásticas das Tubagens e Condutas de Ar  

Durante a instalação, deverão suspender-se elasticamente todas as tubagens e condutas de ar, 

se forem metálicas, com dispositivos anti vibração para tecto, do tipo mola-borracha, de modo 

a que tenham uma flecha semelhante à das molas que suportam as unidades de tratamento de 

ar novo a fim de assegurar o grau de isolamento à vibração indicado nas recomendações a 

seguir. 

Se possível, as flechas das unidades de tratamento de ar e suspensões elásticas das tubagens, 

não deverão ser inferiores a 25 mm. 

 

8.1.2 – Bombas de Água  

Deverá ter-se a mesma precaução de isolamento atrás indicada, tanto para as próprias bombas 

como para as suas tubagens anexas. As bombas de água de tipo horizontal são preferíveis em 

relação às de tipo vertical. As bombas de tipo horizontal serão montadas sobre uma sapata em 

betão (base de inércia) e o conjunto bombas mais base flutuará elasticamente com suportes 

tipo mola borracha (na sua parte inferior). 

 

8.1.3 – Encapsulamento das Unidades de Tratamento de Ar  

É vivamente recomendado que as unidades de tratamento de ar sejam encapsuladas com um 

painel que tenha um isolamento acústico mínimo de 25 dB (A). 

 

8.2 – CLIMATIZAÇÃO: CRITÉRIOS CONSTRUTIVOS DAS CONDUTAS 

A seguir, indicam-se os aspectos construtivos da instalação, os quais se recomenda serem 

seguidos com a máxima atenção. 

 

8.2.1 Mudanças de Secção 

Procura de perfis de transição aerodinâmica. 
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Figura 16 – Vários tipos de transição aerodinâmica nas condutas 

As mudanças de secção da conduta serão efectuadas para que o ângulo formado por qualquer 

lado da peça com o eixo da conduta, não seja superior a 15º. 

 

8.2.2 Cotovelos de Condutas 

Procurar evitar cotovelos a 90º e procurar encontrar soluções mais adequadas do traçado. 

 

 

Figura 17 – Vários tipos de cotovelos 

 

Notas: As condutas terão um raio de eixo não inferior a 5,5 vezes a largura da conduta. 

Os ramais de direcção terão de ter um perfil aerodinâmico e serão instalados de forma a serem 

silenciosos e a que não provoquem nem turbulências nem vibrações. 

 

8.2.3 Ramificações de Condutas:  

Colocação de ligações entre condutas de perfil aerodinâmico. As uniões entre as condutas e as 

ramificações, serão vedadas com silicone especial e procurar encontrar soluções mais 

adequadas do traçado. 
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Figura 18 – Vários tipos de ramificações nas condutas 

 

8.2.4 Grelhas e Difusores de Descarga de Ar: 

 

Figura 19 – Recomendação mais correcta de montagem da conduta para ligação a acessórios de descarga 

 

8.2.6 Ligações Flexíveis Conduta-Ventiladores: 

 

Figura 20 -  exemplo de ligações flexíveis  conduta-ventiladores 

As ligações das condutas à entrada e à saída de ar dos ventiladores, serão efectuadas 

intercalando um troço em lona flexível de, pelo menos, 15 cm de comprimento livre entre os 

lados dos esquadros que o fixam de forma permanente e estanque à passagem do ar. 

 

8.2.7 Selecção da Secção Transversal Correcta das Condutas: 

Critério de forma – Perante a alternativa de selecção da secção transversal de uma conduta de 

ar, é preferível as secções rectangulares, ou mesmo quadradas, em comparação às de tipo 
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circular com a mesma área de secção, devido ás características do fluxo e também á  limitação 

dos tectos falsos impostos na arquitectura. 

 

Figura 21- Exemplo tipo de representação das condutas 

 

Critério para sistemas de distribuição de ar nas condutas, relativamente ao NC a cumprir: 

 

Tabela 2 – Nas cabines de tradução simultânea, de acordo com a norma ISSO 2603:1996, a velocidade do 

ar nos difusores de impulsão e retorno não devem exceder os 0,20 m/s. 

 
8.2.8 Composição da Parede da Conduta em Chapa Metálica em Zonas Normais do 

Traçado: 

Todas as condutas que ligam áreas ruidosas com áreas que devem ter um NC-25 a NC-35. 
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CAPITULO II – PROJECTO EM ESTUDO 

 

O presente estudo refere-se a um Projecto de Execução de Instalações de Climatização e 

Ventilação para uma Unidade de Saúde Familiar com integração de um sistema a água (4 tubos). 

A solução proposta para este edifício do tipo hospitalar, baseia-se em orientações da ACSS 

(Administração Central do Sistema de Saúde, IP).  

O sistema baseia-se na produção centralizada de calor/frio através de um chiller – bomba de 

calor num sistema ar - água. Sendo um sistema de circuito fechado e que disponibiliza 

simultaneamente aquecimento e arrefecimento. A água quente e fria será distribuída por 

intermédio de electrobombas em que o fluído através de tubagens é transportado até ás unidades 

terminais e UTAN.   

O sistema de AVAC para instalações deste tipo, tem como objectivo: 

- Manter a temperatura e a níveis de conforto para o pessoal, doentes; 

- Controlar odores; 

- Remover o ar contaminado; 

- Fazer a renovação do ar para proteger os utentes susceptíveis de microorganismos patogénicos, 

transmitidos pelo ambiente, dentro das instalações; 

- Reduzir o risco de transmissão através do ar ambiente de microorganismos patogénicos de 

doentes infectados. 

O edifício em estudo deverá cumprir, o estabelecido no RSECE - Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios (Decreto-Lei n.º 79/2006) e RCCTE – Regulamento 

das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios" – RCCTE – D.L. nº 80/2006 
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I - MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

1 - OBJECTIVO 

A presente memória descritiva tem por objectivo apresentar o projecto de AVAC (4 tubos) 

para a Unidade Saúde Familiar sita na Rua Francisco Lázaro, na Freguesia de Sobral Monte 

Agraço. A instalação tem como finalidade o bem – estar, saúde e longevidade que dependem 

do conforto térmico, constituído um como um direito dos utentes e estabelece um patamar que 

deve ser atingido em todos os edifícios deste tipo.  

Neste estudo, apresenta-se uma solução técnica concebida tendo sempre em atenção o ponto 

de equilíbrio inerente ao binómio fiabilidade mecânico versus custos envolvidos e nível de 

conforto pretendidos. 

 

1.1 -  LOCALIZAÇÃO 

Sobral de Monte Agraço é uma vila do distrito de Lisboa, região Centro e sub – região do 

Oeste, com cerca de 8927 habitantes. Este centro fica numa pequeno município com cerca de 

51,95 km
2
 de área 8927 (2001), que vai servir pelo menos 3 freguesias (Alenquer, Arrudas 

dos Vinhos, e a sul de Mafra).  

 

Ilustração 1 – Localização geográfica de Sobral Monte Agraço no Google Maps 

 

2 - DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO 

O edifício, em projecto, está caracterizado com um conjunto de espaços de utilização 

diversificada, com sistema apropriado à função a que se destinam. 

O Edifício é constituído pelas seguintes espaços: 
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Piso Zona A [m
2
] 

Pé Direito 

[m] 
Volume [m

3
] 

0 1 Dep. Material Consumo 5,0 3,00 15,0 

0 2 Lixos 8,0 3,00 24,0 

0 3 M. Jardinagem 8,4 3,00 25,2 

0 4 Inst. Sanitárias 10,3 3,00 30,9 

0 5 Vestiários homens 14,0 3,00 42,0 

0 6 Vestiários mulheres 14,0 3,00 42,0 

0 7 Roupa limpa 14,0 3,00 42,0 

0 8 Arr. Hig. Limpa 14,0 3,00 42,0 

0 9 Arrumos 14,0 3,00 42,0 

0 10 Depos. Consumo 14,0 3,00 42,0 

0 11 Arq. Inativo 14,0 3,00 42,0 

0 12 Armaz. O2 8,0 3,00 24 

0 13 Inst. Sanitárias 16,5 3,00 49,5 

0 14 H. Bebés 4,0 3,00 12 

0 15 Inst. Sanitárias deficientes 4,9 3,00 14,6 

0 16 Circulação 3 15,6 3,00 46,8 

0 17 Z. Espera 19,0 3,00 57,0 

0 18 G. Social 14,0 3,00 42,0 

0 19 G. Cons. Internos 14,0 3,00 42,0 

0 20 S. Saúde Oral 14,0 3,00 42,0 

0 21 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

0 22 G. Enfermagem 14,0 3,00 42,0 

0 23 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

0 24 G. Técnico 14,0 3,00 42,0 

0 25 S. Reuniões 18,0 3,00 54,0 

0 26 S. Internos 16,0 3,00 48,0 

0 27 Cafetaria 18,0 3,00 54,0 

0  Circulação 4 40,0 3,00 120,0 

0  Circulação 5 50,0 3,00 150,0 

1 28 G. Médico 16,0 3,00 48,0 

1 29 G. Enfermagem 14,0 3,00 42,0 

1 30 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

1 31 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

1 32 G. Enfermagem 14,0 3,00 42,0 

1 33 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

1 34 S.Tratamento de pensos 16,8 3,00 50,4 

1 35 S. Tratam. Inj. 16,4 3,00 49,2 

1 36 S. Inaloterapia 14,0 3,00 42,0 

1 37 Secretaria 23,0 3,00 69,0 

1 38 S. Espera 22,0 3,00 66,0 

1 39 Esp. Inf. 11,0 3,00 33,0 

1 40 Circulação 1 35,3 3,00 105,9 

1 41 Inst. Sanitária Def. 4,9 3,00 14,6 

1 42 Insta. Sanitária 16,5 3,00 49,5 

1 43 H. Bebés 4,0 3,00 12,0 

1 44 S. Sistemas 7,0 3,00 21,0 

1 45 G. Médico Saúde publica 14,0 3,00 42,0 

1 46 G. Saúde Amb. 14,0 3,00 42,0 

1 47 Arquivo 14,0 3,00 42,0 

1 48 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

1 49 G. Enfermagem 14,0 3,00 42,0 

1 50 G. Médico 14,0 3,00 42,0 

1 51 Insta Sanitárias 10,3 3,00 30,9 

1 52 Circulação 2 73,0 3,00 219,0 

Tabela 3 – Os diferentes compartimentos que integram a unidade de saúde familiar 
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3 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INSTALAÇÃO 

A solução adoptada consta essencialmente no seguinte: 

a) Toda a produção de Frio e Quente para a alimentação do sistema encontra-se centralizada 

na Cobertura. Foi prevista a instalação de dois chiller’s do tipo bomba de calor ar/água e 

restante equipamento associado. Também na cobertura se encontram localizados a 

Unidade de tratamento de ar novo e alguns Ventiladores. 

b) Foi considerada uma Unidade de Tratamento de Ar Novo, que é alimentada a água 

refrigerada e água quente, servindo as seguintes zonas: Gabinetes, Salas Espera, 

Circulação, Vestiários, Cafetaria, etc., 

c) Para os Gabinetes foram consideradas Unidades Interiores (Ventilo -Convectores) do tipo 

Ligação a Conduta. As salas estão em equilíbrio, com caudais de ar novo dimensionados 

em função do número de pessoas, conforme se apresenta nas peças desenhadas.  

d) Para as salas de tratamentos foram consideradas Unidades Interiores (Ventilo -

Convectores) do tipo Ligação a Conduta. Estas salas encontram-se em sob pressurizadas, 

com caudal de ar novo dimensionado em função do número de pessoas, conforme se 

apresenta nas peças desenhadas 

e) Para as zonas das Instalações Sanitárias, Zonas de Sujos, etc., foram considerados 

sistemas de ventilação independentes, tendo-se em conta a insuflação de ar de 

compensação nas zonas de sujos e arrecadações através dos corredores 

f) Foram previstos registos corta-fogo no atravessamento de zonas verticais corta-fogo nos 

corredores. Os registos (RCF-M) serão motorizados, devendo ser automaticamente 

fechados em caso de deflagração de um incêndio, em conjugação com a paragem total dos 

sistemas de AVAC e o arranque dos sistemas de desenfumagem mecânica. 

g) Os registos corta-fogo (RCF) previstos para o atravessamento de zonas horizontais corta-

fogo, serão de fusível térmico de rearme manual. 

h) Todos estes equipamentos poderão ser controlados e comandados através de um sistema 

de Gestão e Controlo Centralizado de Energia para o qual deve ser efectuado (Projecto 

Próprio) para que se consigam economias racionais de energia que justifiquem o 

investimento inicial e a solução técnica adoptada.  
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4 - CONDIÇÕES DE PROJECTO 

O presente projecto pretende garantir as condições de climatização e ventilação dos espaços 

constituintes do Edifício. 

Para o presente projecto apresentam-se os parâmetros de cálculo adoptados para Climatização e 

Ventilação. 

As soluções técnicas apresentadas procurarão dar uma resposta eficiente para que se obtenham as 

condições ambientes desejáveis, atendendo às variáveis que as influenciam, e que são: 

. a temperatura 

. a humidade 

. o nível de ruído 

. a velocidade  do ar 

. a qualidade do ar interior (QAI) 

Foram consultadas no desenvolvimento deste projecto os regulamentos e normas aplicáveis e 

tidos em conta diversos valores experimentais, que definem parâmetros e intervalos bem claros 

para algumas das variáveis definidas. 

 

4.1 -  CARACTERÍSTICAS TERMO-HIGROMÉTRICAS EXTERIORES E INTERIORES 

Nesta etapa do projecto é importante definir todos os parâmetros termo-higrométricas do 

projecto, quer interior quer exterior. 

 

4.1.1 -  Características Termo Higrométricas Exteriores 

No estabelecimento dos parâmetros adaptados para o cálculo das Instalações, quer nos 

parâmetros exteriores, quer interiores, foram considerados para além dos seguidos nas “Regras 

de Qualidade Técnica dos Edifícios”, os elementos fornecidos pelo Dec. Lei 79/06 – RSECE, 

Dec. Lei 80/06 – RCCTE no quadro III.1, os elementos fornecidos pelos serviços do Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica para a região de Lisboa e Dec. Lei 118/98 anexo II e 

anexo IV. 
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                                                                                     Inverno              Verão 

              Temperatura                                          3,5ºC                  32ºC 

                    Humidade absoluta                               4 gr/kg                - 

     Amplitude térmica         -       11 ºC  

 

4.1.2 -  Características Termo Higrométricas Interiores 

                                                                            Inverno            Verão 

              Temperatura                                          20 °C               25°C 

                    Humidade relativa                                Não Controlada  

 

Considera-se que, em cada local, deverão ocorrer oscilações diárias no valor da temperatura de 

bolbo seco do ar ambiente, as quais não deverão ser superiores a ± 2 °C e ± 10 % HR em relação 

ao valor estabelecido. 

 

4.2- CAUDAIS MÍNIMOS DE AR NOVO, DE ACORDO COM O RSECE (ANEXO VI) 

Tipo de actividade 
Caudais mínimos de ar novo 

[ m
3
/ (h.ocupante) ] [ m

3
/ (h.m

2
) ] 

Serviços Refeições Cafetarias
 

35 35 

Serviços 

Gabinetes 35 5 

Consultórios médicos 35  

Salas de recepção 30 15 

Elevadores  15 

Hospitais Áreas de recuperação 30  

 

 

Áreas de terapia 30  

Tabela 4 – As diferentes actividades correspondentes á unidade de saúde familiar 

O maior resultado destes valores foi considerado nos cálculos, dado originar caudais superiores 

aos superiores aos considerados nas “Orientações para instalações e equipamento para Unidades 

de Saúde Familiar” da DGIES – Nov. 2006/Rev3 
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Áreas Condicionadas 10 l/s /pessoa 

Instalações Sanitárias 10 Ren/h 

Áreas Técnicas e Arrumos 5 Ren/h 

Tabela 5 – Número de renovações do ar de acordo com “As Especificações Técnicas para Instalações 

AVAC” (ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, ET 06/2008 V.2010) 

 

4.3-  NORMAS E REGULAMENTOS 

São  aplicados regulamentos específicos relacionados com a qualidade térmica e com a eficiência 

energética de edifícios. 

O projecto foi elaborado de modo a cumprir com os seguintes regulamentos: 

 "Regulamento dos Requisitos Acústicos em Edifícios” – DL nº 96/2008 de 9 de Junho. 

 “Regime Jurídico das Segurança contra Incêndios em Edifícios” – DL 220/2008 e 

Portaria 1532/2008. 

 "Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios" – 

RCCTE – D.L. nº 80/2006 

 "Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios" – RSECE – 

D.L. nº 79/2006. 

 Especificação Técnicas para Instalações de AVAC (ACSS- Administração Central do 

Sistema de Saúde, IP -06/2008) 

 Normas Portuguesas NP998, NP1037-1 2002, NP1037-3 2002, NP1037-4 2001 e NP 

4415 2002 

 Especificações ASHRAE 

 Especificações CARRIER 

 Normas SMACNA 

 Norma EN 779 

 Norma EN13779 

 

 

4.4-  COEFICIENTES GLOBAIS DE TRANSMISSÃO TÉRMICA 

Os coeficientes globais de Transmissão Térmica de elementos da Envolvente do Edifício foram 

calculados partir da seguinte fórmula (ver cálculos em anexo VI): 
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sejjsi RRR
U




1
 

Equação 12 – Calculo do coeficiente de transmissão térmica (fonte  Manual de apoio à aplicação do 

RCCTE- INETI) 

onde: 

Rj- resistência térmica da camada j (m
2
ºC/W) 

Rsi, , Rse  - resistência térmica superficiais interior e exterior, respectivamente (m
2
.ºC/W)   

Estando de acordo com o especificado nos Decretos-lei 79/06 (RSECE) e 80/06 (RCCTE), 

que estabelece, para a envolvente interior e exterior, valores máximos e de referência para os 

coeficientes de transmissão térmica (U).  

Os coeficientes globais de transmissão térmica dos elementos da envolvente do edifício foram 

calculados pelo programa CYPE que se encontra no anexo VI. O resultado dos valores do 

coeficiente de transmissão térmica foram considerados para cálculo das cargas térmicas são os 

seguintes: 

 

4.4.1 -  Paredes Exteriores 

Tipo I – As paredes exteriores serão simples (fachada ventilada), com uma espessura com 

0,325m, volume branco, com a seguinte constituição (interior para o exterior): Reboco 

projectado e massa de acabamento de estanhar, para receber pintura, pelo lado interior do 

compartimento com espessura de 0,025 m; Pano de alvenaria em blocos tipo YTONG com 

espessura de 0,24m (C2/04); Emboco para regularizar (0,01m); Sistema de Isolamento Térmico 

pelo Exterior (0,04m) composto por: Argamassa de colagem, EPS com uma espessura de 0,05m, 

Regularização de duas camadas com rede de fibra de vidro anti alcalina incorporada e 

Acabamento final, pelo que pelo que o valor do coeficiente de transmissão térmica será: 

U = 0,546 W/m
2
.ºC. (ver folha de calculo anexo VI). 

 

Tipo II – As paredes em paredes serão simples em betão armado com a seguinte constituição: 

Betão armado, isolamento em poliestireno expandido (EPS – 0,04m) e acabamento exterior 

em reboco tradicional (0,02m) pelo que o valor do coeficiente de transmissão térmica será: 

 U= 0,77 W/m
2
.ºC. (ver folha de calculo anexo VI). 
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4.4.2 -  Cobertura Exterior 

As coberturas são planas, com isolante suporte de impermeabilização, com a seguinte 

constituição (de baixo para cima): Teto Falso; Caixa-de-Ar; Laje; Camada de forma em betão 

aligeirado com inertes de Argila Expandida; Primário de emulsão betuminosa tipo ou 

equivalente a "Imperkote F" da "Imperalum"; Membrana de betume tipo ou equivalente a 

"Polyster 40" da "Imperalum"; Membrana de betume tipo ou equivalente a "Polyester 40T" da 

"Imperalum"; Separador em poliéster tipo ou equivalente a "Impersep 250" da "Imperalum"; 

Calce de suporte para lajetas de betão tipo ou equivalente a "GRISOL"; Caixa-de-ar (0,05m); 

Lajetas térmicas de betão pré-fabricadas tipo ou equivalente a "GRISOL" em betão simples de 

cor Branco Cimento (para volume branco) ou Cinza Cimento (para volume preto), ambos com 

textura Ref. P2, dimensões 600x600, espessura do isolamento tipo ou equivalente a 

ROOFMATE SL 0,050m e espessura da betonilha 0,030m, pelo que pelo que o valor do 

coeficiente de transmissão térmica será: Uasc = 0,53 W/m
2
.ºC e Udesc = 0,52 W/m

2
.ºC (ver 

folha de calculo anexo VI). 

 

4.4.3 -  Envidraçados Exteriores 

Os vãos envidraçados da zona independente são constituídos por vidro duplo com a seguinte 

constituição (do exterior para interior): vidro Planilux com 6mm, capa PLANITHERM 

FUTUR N, caixa 12 mm; vidro laminado STADIP 44.1). As caixilharias serão em alumínio, 

com perfis de alumínio polido do tipo "REYNAERS ALUMINIUM ALUPOL, SA" ou 

equivalente, sistema de Oscilo batente/Basculante " CS 68 de folha oculta", pelo que o valor 

do coeficiente de transmissão térmica será: U = 1,7 W/m
2
 °C e o factor solar = 0,55. (ver 

folha de calculo anexo VI).  

 

4.4.4 -  Envolvente Interior 

Elementos em contacto com espaços não úteis  

Tipo I (Lixos + Depósito de Consumíveis + entrada) – As paredes em contacto com 

espaços não úteis serão em paredes simples de tijolo furado com a seguinte constituição: 

Reboco projectado e massa de acabamento de estanhar, para receber pintura, pelo lado interior 

do compartimento (0,02m); Pano de alvenaria de tijolo furado de 0,11m; Caixa-de-ar 

(0,015m); Painel fenólico pelo lado do corredor (0,08m); pelo que o valor do coeficiente de 

transmissão térmica será: U= 1,52 W/m
2
.ºC. (ver folha de calculo anexo VI). 
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Tipo II (contadores) – As paredes em contacto com espaços não úteis serão em paredes 

simples em betão armado com a seguinte constituição: Betão armado, isolamento em 

poliestireno expandido (EPS) e acabamento exterior em reboco tradicional (0,02m) pelo que o 

valor do coeficiente de transmissão térmica será: U= 0,69 W/m
2
 (ver folha de calculo anexo 

VI). 

Tipo III (grupo de emergência) – As paredes em contacto com espaços não úteis serão em 

paredes simples em betão armado com a seguinte constituição: acabamento interior em reboco 

tradicional (não útil) (0,02m), betão armado (0,25m), isolamento em poliestireno expandido 

(0,04m), tijolo cerâmico furado (0,07m) e acabamento interior (útil) em reboco tradicional 

(0,02m) pelo que o valor do coeficiente de transmissão térmica será: U= 0,60 W/m
2
.ºC (ver 

folha de calculo anexo VI). 

 

4.5 -  GANHOS INTERNOS DE CALOR 

O presente edifício apresenta uma área útil de cerca de 918.85m2, sendo destinado a ser 

utilizado como um edifício de serviços – Unidade de Saúde Familiar. No âmbito do RSECE, é 

classificado como: “Pequeno Edifício de Serviços Sem Internamento”, dado ter uma área útil 

inferior a 1000 m
2
, mas com mais de 25 kW de potência instalada. 

Perfis variáveis de acordo com os valores das tabelas 

                               Densidades 

Ocupação 10 m
2
/ocupante 

Iluminação 12 W/m
2
/ (*) 

Equipamento 10 W/m
2
 

Perfis constantes 

 Densidades N.º Horas Funcionamento 

Iluminação Exterior 0,5 kW 5400 

Tabela 6 – Perfil Nominal  de acordo com Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios  - RSECE  

 

 

 

 

 (*) – Dados do Projecto de Electricidade 
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Tabela 7 – Perfis de utilização estipulados de acordo com Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios  - RSECE 

 

4.6-  CARGAS TÉRMICAS DOS ESPAÇOS A CLIMATIZAR 

Os cálculos de cargas foram globalmente avaliados utilizando o programa Carrier Hourly 

Analysis Program hap 4.5, com base nos elementos anteriormente referidos originando os 
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valores das cargas térmicas totais de arrefecimento e de aquecimento, ambiente dos diferentes 

espaços. 

  Arrefec. Caudal Carga  Área  
Caudal 

ar  

Nome do Espaço  Sensível Ar Aquec. Pavim. por área 

 Qt. (kW) (L/s) (kW) (m²) L/(s-m²) 

PISO 0       

     SO- P0_Cafetaria         1 3,0 237 0,5 18,0 13,19 

     SO- P0_G.Medico 1        1 0,9 74 0,3 14,0 5,26 

     SO- P0_G.Técnico         1 1,1 89 0,3 14,0 6,37 

     SO- P0_Gab. Enfermagem   1 1,4 109 0,3 14,0 7,77 

     SO- P0_Gab. Médico 2     1 1,4 109 0,3 14,0 7,77 

     SO- P0_Gab. Social       1 1,5 119 0,3 14,0 8,48 

     SO- P0_S. Cons. Inter.   1 1,4 109 0,3 14,0 7,77 

     SO- P0_S. Reuniões       1 2,5 197 0,4 18,0 10,96 

     SO- P0_S.Internos        1 1,6 126 0,4 16,0 7,89 

     SO- P0_Sala Espera       1 4,1 322 0,7 19,1 16,85 

     SO- P0_Saude Oral        1 1,4 109 0,3 14,0 7,77 

AR NOVO P0       

     SO- P0_Circulação        1 3,2 249 2,9 100,6 2,47 

     SO- P0_Vest. Bebés       1 0,2 14 0,4 4,0 3,58 

     SO- P0_Vest. Homens      1 0,4 32 0,6 14,0 2,28 

     SO- P0_Vest.Mulheres     1 0,4 32 0,6 14,0 2,28 

PISO 1       

     NE- P1_Gab. Médico 1     1 1,1 84 0,7 14,0 6,03 

     NE- P1_Gab.Enfermagem    1 1,0 82 0,4 14,0 5,84 

     NE- P1_Gab.Médico 2      1 1,1 83 0,6 14,0 5,96 

     NE- P1_Gab.Saude Amb.    1 1,3 100 0,6 14,0 7,13 

     NE- P1_S. Publica        1 1,2 95 0,4 14,0 6,79 

     NE- P1_S. Sistemas       1 0,5 39 0,5 7,0 5,64 

     NW/SW- P1_Gab.Médico     1 1,2 95 0,6 16,0 5,94 

     SW- P1_Gab. Enferm.      1 1,4 110 0,4 14,0 7,88 

     SW- P1_Gab.Enfemagem     1 1,4 110 0,4 14,0 7,88 

     SW- P1_Gab.Médico        1 1,4 110 0,4 14,0 7,88 

     SW- P1_Gab.Médico 2      1 1,4 110 0,4 14,0 7,88 

     SW- P1_Gab.Médico 3      1 1,4 110 0,4 14,0 7,88 

     SW- P1_S.Inaloterapia    1 1,4 110 0,4 14,0 7,88 

     SW- P1_S.Trata. Inject.  1 1,5 115 0,4 16,4 6,99 

     SW- P1_S.Tratamentos     1 1,5 115 0,4 16,8 6,87 

     SW- P1_Sala Espera       1 3,9 303 0,7 22,0 13,78 

     SW- P1_Sala Infantil     1 2,0 157 0,5 11,0 14,23 

     SW- P1_Secretaria        1 1,7 136 0,4 23,0 5,90 

AR NOVO P1       

     NE- P1_Circulação        1 2,0 156 1,2 78,9 1,98 

     NE- P1_Circulação 1      1 1,1 83 1,2 32,3 2,56 

     NE- P1_Vest. Bebés       1 0,4 35 0,5 4,0 8,66 
Tabela 8 – Tabela resumo das cargas térmicas 
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4.7 -  DIMENSIONAMENTO DE CONDUTAS 

No dimensionamento das condutas de extracção foi considerado o método de perda de carga 

constante. Este método consiste em calcular as condutas de forma que tenham a mesma perda 

carga por unidade de comprimento, ao longo trajecto do sistema. 

Retorno, Extracção. 

 

Retorno, Extracção. 

Pcu=0,7 [Pa/m] se caudal  6000 m³/h 

  V máx. = 6  m/s 

Pcu=0,8 [Pa/m]  se 6000 m³/h <caudal   

  V máx. = 8  m/s 

Tabela 9 –Valores unitários de perda de carga para extracção e retorno 

Nas condutas de insuflação foi utilizado o método de recuperação estática, que consiste em 

dimensionar a conduta para que o aumento da pressão estática (aumento devido à redução de 

velocidade) em cada troço, ou grelha de insuflação, compense as perdas carga na secção 

seguinte da conduta. Desta forma a pressão estática será a mesma em cada grelha e no início 

de cada troço. (ver cálculos em anexo VI). 

4.8 -  DIMENSIONAMENTO DE TUBAGEM DE ÁGUA 

Os valores de referência das temperaturas da água, considerados a nível dos diferentes 

circuitos, para selecção dos equipamentos e tubagem, as temperaturas utilizadas são as 

seguintes: 

Água quente 

- circuito primário/circuito distribuição --------------------------------------45/40ºC 

Água fria 

- circuito primário/circuito distribuição -------------------------------------7/12ºC 

Para redes de instalações industriais a funcionar com água doce e sendo o tubo em aço 

carbono, a velocidade do fluido varia entre 0,6 a 1,8 m/s. Para o efeito opta-se por uma 

velocidade de 0,6 m/s para troços e troços principais 0,8 m/s. Com base nessa velocidade e 

sabendo os caudais de água que circulam nos tubos é possível determinar os diâmetros dos 

mesmos, recorrendo às expressões clássicas de mecânica de fluidos: 

     Q = v x A  (m
3
/s)  <=> 

π×v

Q×4
=d        (mm) 

Equação 13 -  Expressão para cálculo do diâmetro 
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onde: 

Q – caudal da água em (m
3
/s); 

A – Área em ( m
2
); 

V – velocidade em (m/s). 

Depois de calculado o diâmetro procura-se seleccionar no diagrama os diâmetros 

correspondente (anexo VI) um diâmetro normalizado. Com o caudal e a velocidades 

atribuídas e com perda carga constante de um valor máximo de 2 mmca/100 m, verifica-se no 

ábaco se esta dentro destes parâmetros e estiver retira-se o valor do diâmetro correspondente.  

Este procedimento de cálculo é seguido para todos os troços de tubagem identificados, sendo 

o mesmo efectuado numa folha de cálculo que segue no anexo VI. Os diâmetros determinados 

são visíveis nos esquemas de traçado de tubagem e no esquema de princípio. 

As tubagens dos circuitos de água arrefecida e de água aquecida serão em aço ao carbono 

conforme especificado no capítulo das Condições Técnicas Especiais, e os cálculos 

efectuados para dimensionamento da tubagem. 

 

4.9 -  DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS TERMINAIS DE DIFUSÃO 

De um modo geral irão ser adaptados os seguintes princípios de selecção: 

 Para os difusores, os caudais de ar a insuflar, as condições de temperatura e velocidade 

insuflação e o pé-direito das zonas a tratar, garantindo velocidades inferiores a 0,20 

m/s na zona ocupada;  

 Para as grelhas os caudais de ar a extrair ou a recuperar e velocidades de passagem de 

ar não superior a 2,5 m/s; 

 Os caudais de ar a passarem em frinchas de portas, para velocidades de passagem na 

ordem dos 2,5 m/s; 

 Para dimensionamento das grelhas de tomada de ar exterior, tiveram-se em conta os 

volumes de ar, para velocidades de passagens na ordem dos 3 a 5 m/s, referidos à área 

efectiva das grelhas. 
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4.10 -  CONDICIONANTES RELATIVAS À CONSTRUÇÃO   

4.10.1- Comportamento Térmico 

O edifício a que se refere este estudo cumprirá o disposto no Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico dos Edifícios; (RCCTE) bem como o disposto no Regulamento 

dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios. (RSECE). 

A aplicação conjunta destes dois regulamentos tem como objectivo fundamental a 

racionalização do consumo de energia. Pressupõem assim uma gestão racional do consumo de 

energia, minimizando as perdas e maximizando a eficiência da utilização dos recursos, 

garantindo a funcionalidade e as condições básicas de projecto. 

 

5- INSTALAÇÃO ELÉCTRICA  DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO  

5.1 -  DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

Serão incluídos quatro Quadros Eléctricos de AVAC e Desenfumagem nas Instalações 

Eléctricas associadas dedicadas aos equipamentos de AVAC (Unidade de Tratamento de Ar 

Novo, Chiller´s, Venticonvectores, Ventiladores de extracção, ventiladores desenfumagem). 

A alimentação eléctrica disponível nos locais de montagem destes Quadros. 

Os Quadros Eléctricos incluirão circuitos e dispositivos de comando, dedicados ao controlo 

dos sistemas AVAC, com capacidade para poder comunicar entre si no âmbito de um sistema 

de Gestão Técnica Centralizada (Projecto Próprio que não faz parte deste trabalho).  

 

5.2 -  COMANDO E CONTROLO 

É previsto um sistema de controlo, baseado em microprocessadores que permitem transmitir e 

receber dados de comando/controlo e monitorização, através de um sistema de comunicações 

de rede. Este sistema controlo permite o comando e regulação funcional dos equipamentos 

integrados, fornecendo ainda informações operacionais com vista a gestão energética e de 

manutenção das instalações. O edifício no âmbito RSECE (Decreto-Lei n.º 79/2006) teve em 

conta a monitorização das condições exteriores e de conforto, dos registos de consumo de 

energia térmica e eléctrica de forma a ter uma avaliação da eficiência energética da instalação. 
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II - CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

1 – OJECTO DO TRABALHO 

Constitui objecto do presente trabalho o fornecimento, montagem, ensaios e colocação em 

funcionamento dos materiais e equipamentos das INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO E 

CLIMATIZAÇÂO do edifício destinado a um Centro Saúde Familiar no Sobral Monte 

Agraço, em conformidade com as condições descritas na Memória Descritiva, as Condições 

Técnicas Especiais, bem como as presentes Condições Técnicas Gerais. 

 

2 - ÂMBITO DOS TRABALHOS 

2.1 – TRABALHOS E FORNECIMENTOS INCLUÍDOS: 

Enumeram-se a seguir os principais fornecimentos, montagens e demais trabalhos objecto do 

trabalho. 

Incluem-se nesta designação, principalmente: 

- Chiller Bomba de Calor, equipamento de corte de energia local e de monitorização, 

bem como todos os respectivos acessórios (válvulas, filtros, etc.) e apoios 

antivibráticos; 

- Unidade de tratamento de ar novo (UTAN), equipamento de corte de energia local e 

de monitorização, bem como todos os respectivos acessórios (válvulas, filtros, etc.) e 

apoios antivibráticos; 

- Ventiladores de Extracção, equipamento corte de energia local, de monitorização, bem 

como respectiva estrutura de suporte e apoios antivibráticos; 

- Condutas de Ar, todos os acessórios necessários à sua boa montagem e 

funcionamento, bem como respectivos apoios e suspensões; 

- Grelhas de insuflação e extracção de ar, incluindo os acessórios de montagem; 

- Grelhas de exterior; 

- Grelhas de passagem de ar; 

- Registos corta-fogo e todos os materiais necessários ao seu bom funcionamento; 

- Todos os materiais e acessórios necessários ao bom funcionamento da instalação; 

- Condições de montagem, ligação e ensaio de todos os equipamentos; 
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2.2 – TRABALHOS NÃO INCLUÍDOS NESTA ESPECIFICAÇÃO: 

Os trabalhos de Construção Civil de apoio à execução da empreitada, tais como: 

- Demolição de alvenarias ou de panos de betão para criação de aberturas para 

colocação de grelhas de ar, passagem de condutas, tubagens ou quaisquer outras 

instalações; 

- Execução e acabamento em alvenaria rebocada e pintada, dos vãos necessários à 

colocação ou passagem de elementos referidos acima; 

- Execução de maciços, para os diversos equipamentos; 

- Abertura e tapamento de roço; 

- Abertura em tectos falsos para colocação de grelhas; 

- Execução de alçapões e janelas de visita. 

 

3 - ENSAIOS E TESTES DE FUNCIONAMENTO 

Os ensaios observarão as disposições regulamentares previstas nas alíneas 1 a 5 do Artigo 35º 

do RSECE. 

Deverão ser efectuados os ensaios e testes de funcionamento constantes da lista abaixo 

referida, considerados necessários à comprovação da satisfação de todas as condições técnicas 

do projecto, bem como da comprovação das condições de funcionamento adequadas da 

instalação na óptica da QAI, cobrindo todos os pontos de insuflação e de extracção de ar.  

Rede de condutas e acessórios 

 As fugas de ar detectadas nos ensaios de estanquidade da rede de condutas têm de ser 

inferiores a 1,5 l/s.m
2
 de área de conduta quando sujeitas a uma pressão estática de 

400 Pa. 

O ensaio pode ser feito, em primeira instância, a 10% da rede, escolhida 

aleatoriamente. Caso o ensaio da primeira instância não seja satisfatório, o ensaio da 

segunda instância deve ser feito em 20% da instalação, também escolhidos 

aleatoriamente, para além das 10% iniciais. Caso esta segunda instância também não 

satisfaça o critério pretendido, todos os ensaios seguintes devem ser feitos a 100% da 

rede de condutas; 

 Verificação dos caudais nos troços terminais da rede de condutas através de medição 

de velocidades; 
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 Verificação do fecho dos registos corta-fogo quer por fusível térmico, quer por 

actuação eléctrica.  

 

Qualidade do ar 

 Medição da temperatura seca e da humidade relativa (exterior e interior) nos diversos 

locais a climatizar; 

 Temperaturas do ar à saída dos difusores; 

 Velocidades do ar à saída das grelhas e difusores; 

 Velocidades do ar na rede de condutas; 

 Níveis de ruido; 

 Velocidades do ar nas zonas de ocupação, que não deve ser superior a 0,20 m/s. 

 

Circuito hidráulico 

 Ensaios realizados a uma pressão 1,5 vezes a pressão máxima de serviço (PN10). Toda 

a tubagem e acessórios, incluindo válvulas, deverão permanecer à pressão de ensaio 

durante 24 horas. 

 

Chiller Bomba de Calor 

 Medição do caudal de água que nele circula; 

 Verificação da diferença de temperatura da água entre a entrada e saída; 

 Medição dos consumos: em cada propulsor de fluido, bomba de calor. 

 

Unidade de tratamento de ar novo (UTAN) e Ventiloconvectores 

 Medição e verificação dos caudais de água e de ar (insuflação e extracção) á entrada e 

saída: em cada componente do sistema (ventilo convector, UTAN); 

 Verificação da colmatação dos filtros: confirmação de que todos estes componentes 

estão devidamente montados; 

 Devem ser verificados todos os componentes especiais e essenciais, tais como 

sistemas de anti corrosão das redes de tubagem, válvulas de duas vias motorizadas, 

válvulas de controlo automático de caudal, pressostatos, termostatos, sensores, etc. 

 Comprovação de que os condensados, produzidos em cada local onde possam ocorrer, 

drena correctamente; 

 Verificação das protecções eléctricas: em todos os propulsores de fluido, UTAN; 
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 Verificação do sentido de rotação: em todos os motores e propulsores de fluidos; 

 Verificação do nível ruido. 

3.1 - VERIFICAÇÕES FINAIS ANTES DO ENSAIO ÀS REDES DE CONDUTAS. (CRITÉRIOS DE 

ACEITAÇÃO) 

Relativamente controlo de qualidade da rede de condutas e seus acessórios, na fase final do 

processo de montagem das condutas, antes de se proceder ao seu ensaio, deverá o responsável 

em obra verificar os seguintes pontos: 

 O (s) traçado (s) final (ais) corresponde (m) ao projecto e as alterações introduzidas no 

mesmo estão devidamente justificadas; 

 O tipo de isolamento térmico e/ ou mecânico aplicado nos troços está conforme 

projecto e normas aplicáveis; 

 Inspecção visual das condutas para confirmação da existência dos acessórios previstos 

em projecto (registos, deflectores, grampos de aperto de flanges, juntas flexíveis, 

portas inspecção, etc.); 

 Inspecção visual dos suportes e do seu espaçamento, apertos, alinhamentos e acertos 

nos pendurais; 

 Caso o traçado final não corresponda ao desenhado em projecto, por razões 

justificadas, deverá ser actualizado nas telas finais, com todos os apontamentos 

necessários para boa compreensão para os utilizadores das mesmas na fase de 

condução e manutenção das instalações pós – execução.  
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III - CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

1 – INTRODUÇÃO 

Pretende-se, igualmente, dotar a instalação de meios que permitam uma condução fácil e 

económica das soluções projectadas, reduzir os custos de manutenção e os consumos de 

exploração associados. 

Nas páginas seguintes são fornecidos todos os elementos necessários a uma rigorosa definição 

dos parâmetros reguladores do projecto, da concepção da instalação, do nível de qualidade 

dos equipamentos certificados e das exigências de montagem. Todos os materiais e 

equipamentos deverão obedecer aos Regulamentos e Normas Portuguesas NP aplicáveis ou, 

na falta destes, as Normas Europeias EN. 

 

1.1 – FONTE TÉRMICA (CHILLER/BOMBA DE CALOR) 

A presente instalação será dotada de duas unidades capazes de produzir em simultâneo água 

fria e água quente, ou só água fria ou quente, conforme a solicitação. 

O equipamento preconizado deverá funcionar com sistemas a 4 tubos. 

A estrutura e base deverão ser construídas em aço galvanizado a quente, com pintura epoxy à 

base de polyester, com estrutura de suporte em barras de alumínio. 

Os painéis serão construídos de modo a assegurarem a devida protecção contra intempérie e 

deverão permitir o fácil acesso a todos os componentes internos da unidade. 

A unidade deverá possuir 2 compressores herméticos do tipo scroll. 

Os permutadores de água fria e de água quente (R410a-água) deverão ser de placas, ambos 

construídos em aço inox AISI 316. Cada um deles deverá possuir isolamento térmico e anti 

condensações pelo exterior através de filme de neoprene. 

O permutador de calor atmosférico (R410a-ar) será constituído por tubos de cobre com 

alhetas de alumínio.  

A unidade deverá possuir dois circuitos frigoríficos independentes. Cada circuito frigorífico 

deverá ser provido com: válvula de corte na linha de líquido, válvula solenoide na linha de 

líquido, filtro secador, visor de líquido com indicador de humidade, válvula de expansão 

termostática com equalização externa, válvula de segurança de alta pressão, válvula inversora 

de ciclo de 4 vias, pressóstatos diferenciais de alta e de baixa pressão, depósito de líquido e 

electroválvulas para configuração dos circuitos. 



ISEL, ÁREA DEPARTAMENTAL ENGENHARIA MECÂNICA     SETEMBRO 2012 

 

TESE MESTRADO  Página 60 
 

A unidade deverá vir completa com carga de óleo anticongelante e carga completa de fluido 

frigorígeno R410A.  

As medidas acústicas deverão ser efectuadas em conformidade com os níveis de potência 

sonora estabelecidos pela ISO Standard 3744 e Eurovent 8/1. Assim o nível de potência 

sonora, não poderá ser superior a 84 dB (A). 

O quadro eléctrico e de controlo, deverá ser fabricado de acordo com as normas EN 60204-1 e 

IEC 204-1 e equipado com; 

 O controlo electrónico, por microprocessador, e com placa de interface de 

ligação á GTC.  

 

A unidade integrará no seu interior um módulo hidráulico, constituído essencialmente por: 

Quatro Bombas de circulação (1 bomba de serviço + 1 bomba de reserva para o circuito de 

água fria e 1 bomba de serviço + 1 bomba de reserva para o circuito de água quente). 

Pressostato diferencial em cada circuito hidráulico. Para garantir o correcto funcionamento 

dos chiller’s, dimensionou-se dois depósitos de inércia. O cálculo é discriminado mais á frente 

no ponto 4. 

Os depósitos destina-se a evitar arranques sucessivos e frequentes dos compressores, 

protegendo-os contra aquecimentos anormais, lubrificação incorrecta, golpes de liquido 

resultantes da má regulação da válvula expansora. 

O circuito primário os depósitos de inércia deverá conter o mínimo de água na instalação: 

 Circuito de água refrigerada – 500 litros 

 Circuito de água aquecida – 500 litros 

 

 

1.2 – SIMULAÇÃO 

A energia térmica necessária para o arrefecimento do edifício, foi estimado pelo programa 

HAP 4.5, e na tabela seguinte apresenta os respectivos valores. 
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SIMULAÇÂO 

  

MÊS ARREFECIMENTO 

kWh 

Janeiro 377,9 

Fevereiro 430,9 

Março 544,7 

Abril 602,0 

Maio 691,1 

Junho 737,6 

Julho 745,8 

Agosto 765,0 

Setembro 689,0 

Outubro 601,3 

Novembro 509,1 

Dezembro 429,4 

TOTAL 7123,8 

Tabela 10 – Tabela resumo da simulação realizada (ver folha de cálculo anexo IV) 

 

A tabela seguinte demonstra o cálculo das cargas térmicas do sistema. O cálculo da carga de 

aquecimento não são contabilizados os ganhos (solares e internos). São só contabilizadas 

as perdas pela envolvente (função das temperaturas exterior de projecto e interior) e a carga 

de ar novo. Trata-se, portanto de um cálculo estático, e por essa razão não é apresentada a 

hora à qual ocorre a carga máxima de aquecimento. 

Para o  cálculo da carga de arrefecimento são contabilizadas as perdas e ganhos. Dado que a 

transmissão solar e as cargas internas variam ao longo do dia, o cálculo da carga de 

arrefecimento é dinâmico e, por isso, é apresentada o dia e hora para os quais ocorre a carga 

máxima. 
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 DESIGN COOLING DESIGN HEATING 

  COOLING DATA AT Jul 1500 HEATING DATA AT DES HTG 

  
COOLING OA DB / WB   31,6 °C / 21,4 

°C 

HEATING OA DB / WB   3,5 °C / 2,0 

°C 

    Sensible Latent   Sensible Latent 

ZONE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W) 

Window & Skylight Solar 

Loads 
160 m² 15927 - 160 m² - - 

Wall Transmission 286 m² 866 - 286 m² 3058 - 

Roof Transmission 420 m² 1281 - 420 m² 3715 - 

Window Transmission 160 m² 1193 - 160 m² 4498 - 

Skylight Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Door Loads 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Floor Transmission 295 m² 0 - 295 m² 2426 - 

Partitions 238 m² 1412 - 238 m² 5361 - 

Ceiling 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Overhead Lighting 7685 W 6821 - 0 0 - 

Task Lighting 0 W 0 - 0 0 - 

Electric Equipment 6831 W 6267 - 0 0 - 

People 184 10393 10254 0 0 0 

Infiltration - 0 0 - 0 0 

Miscellaneous - 0 0 - 0 0 

Safety Factor 5% / 5% 2208 513 5% 953 0 

>> Total Zone Loads - 46368 10767 - 20010 0 

Zone Conditioning - 51172 10767 - 20619 0 

Plenum Wall Load 0% 0 - 0 0 - 

Plenum Roof Load 0% 0 - 0 0 - 

Plenum Lighting Load 0% 0 - 0 0 - 

Exhaust Fan Load 2559 L/s 2214 - 2559 L/s -2214 - 

Ventilation Load 2559 L/s 5441 1249 2559 L/s 18501 0 

Ventilation Fan Load 2559 L/s 2705 - 2559 L/s -2705 - 

Space Fan Coil Fans - 0 - - 0 - 

Duct Heat Gain / Loss 0% 0 - 0% 0 - 

>> Total System Loads - 61531 12016 - 34201 0 

Cooling Coil - 12830 0 - 0 0 

Heating Coil - 0 - - 13688 - 

Terminal Unit Cooling - 48702 12108 - 0 0 

Terminal Unit Heating - 0 - - 20513 - 

>> Total Conditioning - 61531 12108 - 34201 0 

Key: Positive values are clg loads Positive values are htg loads 

  Negative values are htg loads Negative values are clg loads 

Tabela 11 – Cálculo das cargas térmicas (ver folha de cálculo IV) 

Os valores resumos das potências totais de arrefecimento e de aquecimento obtidos são os 

seguintes: 

 
Arrefecimento 

Sensível (kW) 

Arrefecimento 

Latente (kW) 

Aquecimento 

(KW) 

Cargas da Envolvente 46,36 10,76 20,01 

Cargas de Ventilação 10,36 12,01 18,50 

Total das Cargas 61,53 12,10 34,20 

Tabela 12 – Resumo das cargas térmicas 
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Considerando um sobredimensionamento máximo de 140% em Arrefecimento e 

Aquecimento, o chiller bomba de calor deverá ter as  características mínimas indicadas no 

quadro seguinte: 

Características   Chiller/Bomba Calor 

Localização - Cobertura 

Número de unidades - 2 

Condições Exteriores  ºC 35 

Tipo de Condensação  ar 

Fluido frigorígeno - R410a 

Tipo compressor - Scroll 

Número de compressores - 2 

Número de circuitos - 2 

Número de escalões - 2 

Nível de potência sonora db(A) 84 

Pressão sonora a 10 m db(A) 52 

Potência de arrefecimento kW 57,2 

Potência de aquecimento kW 59,6 

EER - 2,62 

COP - 2,82 

Evaporador   

Temperatura da água (ida/retorno) ºC 7/12 

Caudal água m
3
/h 9,6 

Condensador   

Temperatura da água (ida/retorno) ºC 40/45 

Caudal água m
3
/h 10,35 

Ventiladores   

Caudal de ar m
3
/s 8,11 

Número de ventiladores - 6 

Modulo hidráulico - sim 

Dados eléctricos   

Potência absorvida kW 27,9 

Tensão/n.º fase/frequência V/ph/Hz 400/3/50+N 

Consumo máx. em funcionamento A 147,2 

Consumo de arranque A 51,8 

Tabela 13 – Características mínimas do Chiller bomba de calor (ver a selecção anexo VII) 
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1.2 – UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR NOVO 

A unidade de tratamento de ar novo (UTAN), com estrutura executada em perfis especiais em 

alumínio e cantos em alumínio, de elevada resistência mecânica. 

Os painéis são de dupla parede em chapa de aço galvanizado, sendo a face exterior 

plastificada com 0.15 mm de PVC revestido com película protectora aderente.  

Unidade para montagem no exterior: base de assentamento, persiana de entrada de ar anti 

chuva, cobertura própria para intempérie e painéis plastificados com 0,15 mm de PVC com 

película protectora aderente. 

Módulo de entrada e retorno de ar com registos de lâminas paralelas em contra rotação, de 

acção proporcional.  

Pré filtro (Insuflação e Retorno) de média eficiência, com manta filtrante plissada no interior 

de duas malhas de arame zincado electro-soldado, com eficiência G4 e caixilho metálico 

deslizante em calhas em U para fácil substituição. 

Filtros de bolsas curto (Insuflação), em manta sintética selada por ultra-som, montados em 

caixilhos metálicos com junta de estanquidade, com eficiência G5. 

Recuperador de calor será rotativo, em alumínio, de velocidade constante, com baixa perda de 

carga do ar. 

Secção de arrefecimento com bateria a água executada em tubos de cobre de alhetas em 

alumínio. 

Secção de aquecimento com bateria a água executada em tubos de cobre de alhetas em 

alumínio. 

O ventilador de insuflação/retorno é centrífugo tipo “PLUG FAN”, totalmente executados em 

chapa de aço galvanizado sendo as turbinas dinâmicas e estaticamente equilibradas. 

São dimensionados para elevados rendimentos mecânicos e baixo nível de ruído, de acordo 

com a norma EN13779 ( <1000 W.s/m³). 

Atenuador acústico de insuflação e retorno, extraíveis para limpeza, com espessura igual ao 

dobro da zona de passagem do ar, e com comprimento garantindo uma atenuação de 12 dBA 

na banda de oitava de 250 Hz. 

Filtros de bolsas finais de alta eficiência (Insuflação), em manta sintética selada por ultra-som, 

montados em caixilhos metálicos com junta de estanquidade, com eficiência EU 7. 
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A unidade é controlada por o sistema de comando e controlo, que inclui:  

  Controlador electrónico por microprocessador  

 Sondas de temperatura instaladas na conduta 

 Sondas de CO2, qualidade ambiente 

 Válvulas modulantes para as baterias de água fria e água quente. 

 Servomotores ON/OFF para motorização de registos 

 Pressostatos diferenciais para sinalização de filtros colmatados  

 Painel de controlo remoto c/ display, para visualização das condições e programação 

de parâmetros, (comando ON/OFF, set-point.). 

 Quadro eléctrico incluindo protecções térmicas e magnéticas, comandos e acessórios. 

 Interface de comunicação com sistema de gestão centralizado em que o protocolo é 

diferente de MODBUS. 

 Protecção diferencial do QE. 

A unidade de tratamento de ar novo deverá ter as  características mínimas indicadas no quadro 

seguinte: 

Características   UTAN 

Localização - Cobertura 

Número de Unidades - 1 

Configuração - Compacta 

Condições Exteriores   

Ent.DB/ WB ºC 29,4/19,1 

Leaving.DB/ WB ºC 24,1/17,4 

Condições Insuflação   

Ent.DB/Lvg DB ºC 14,5/19,1 

Recuperador   

Tipo - Rotativo 

Eficiência % 64 

Módulo de Insuflação   

Registo á entrada - sim 

Pré-Filtro - G4 

Caudal de ar novo m
3
/h 9215 

Pressão estática disponível Pa 125 

Ventilador  kW 3,74 
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Filtro - F7 

Bateria de Arrefecimento   

Potencia de arrefecimento kW 15,80 

Caudal de água 

agua 

kg/s 0,75 

Perda Carga kPa 58 

Velocidade da bateria m/s 1,99 

Bateria de Aquecimento   

Potencia de aquecimento kW 13,70 

Caudal de água 

 

kg/s 0,65 

Perda Carga kPa 39 

Velocidade da bateria m/s 1,99 

Módulo de Extracção   

Registo á entrada - sim 

Filtro - não 

Caudal de ar m
3
/h 8440 

Pressão estática disponível Pa 98 

Potência eléctrica kW 2,87 

Componente eléctrica   

Alimentação V/Hz 400/50 

Tabela 14 – Características mínimas da UTAN (ver selecção anexo VIII) 

1.3 – VENTILO CONVECTORES 

Os Ventilo convectores a montar serão do tipo horizontal sem móvel, próprios para encastrar 

no teto falso, sendo constituídos por; 

- Estrutura metálica galvanizada de suporte do aparelho; 

- Filtro do tipo lavável com retorno, de classe G3 (gravimétrico); 

- Bateria de arrefecimento e bateria de aquecimento, executadas em tubo de cobre e 

alhetas de alumínio, dispondo de purgador manual de ar; 

- Tabuleiro de Condensados, em chapa de aço inox, isolado exteriormente; 

- Termóstato para comando de aquecimento e de arrefecimento (no retorno do 

aparelho): 

- Selector de velocidades com 4 posições (3 velocidades e parado); 

- Com ventiladores centrífugos de dupla aspiração, accionados directamente por motor 

eléctrico a 220V-50Hz e seleccionados na velocidade média; 

- Pleno de ar na descarga (insuflação) isolado. 
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Os Ventilo convectores deverão ser instalados (em cada serpentina) com os seguintes 

acessórios: 

- Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico; 

- Filtro para Água; 

- Válvulas de regulação de caudal, válvulas de 2 vias do tipo motorizado (On/Off); 

- Purgadores de ar manuais.  

 

Para a selecção das unidades terminais deverá ser considerada um regime de temperaturas de 

7/12ºC com um diferencial de temperatura de 5ºC para o arrefecimento, enquanto no 

aquecimento deverá ser considerada um regime de 45/40ºC com um diferencial de 5ºC . A 

tabela abaixo indicada indicamos as potências necessárias. 

 

 Frio Caudal Calor Area Caudal ar

 Sensivél Ar por area

Qt. (kW) (L/s) (kW) (m²) L/(s-m²)

0.1 SO- P0_Cafetaria        1 3 237 0,4 18 13,19

0.5 SO- P0_G.Medico 1       1 0,9 74 0,2 14 5,26

0.4 SO- P0_G.Técnico        1 1,1 89 0,2 14 6,37

0.6 SO- P0_Gab. Enfermagem  1 1,4 109 0,3 14 7,77

0.7 SO- P0_Gab. Médico 2    1 1,4 109 0,3 14 7,77

0.10 SO- P0_Gab. Social      1 1,5 119 0,3 14 8,48

0.9 SO- P0_S. Cons. Inter.  1 1,4 109 0,3 14 7,77

0.3 SO- P0_S. Reuniões      1 2,5 197 0,4 18 10,96

0.2 SO- P0_S.Internos       1 1,6 126 0,3 16 7,89

0.11 SO- P0_Sala Espera      1 4,1 322 0,7 19,1 16,85

0.8 SO- P0_Saude Oral       1 1,4 109 0,3 14 7,77

1.18 NE- P1_Gab. Médico 1    1 1 80 0,4 14 5,74

1.17 NE- P1_Gab.Enfermagem   1 1 82 0,4 14 5,84

1.16 NE- P1_Gab.Médico 2     1 1 81 0,4 14 5,76

1.15 NE- P1_Gab.Saude Amb.   1 1,2 94 0,4 14 6,73

1.14 NE- P1_S. Publica       1 1,2 95 0,4 14 6,79

1.13 NE- P1_S. Sistemas      1 0,4 35 0,2 7 4,97

1.1 NW/SW- P1_Gab.Médico    1 1,2 95 0,6 16 5,94

1.2 SW- P1_Gab. Enferm.     1 1,4 110 0,4 14 7,88

1.5 SW- P1_Gab.Enfemagem    1 1,4 110 0,4 14 7,88

1.3 SW- P1_Gab.Médico       1 1,4 110 0,4 14 7,88

1.4 SW- P1_Gab.Médico 2     1 1,4 110 0,4 14 7,88

1.6 SW- P1_Gab.Médico 3     1 1,4 110 0,4 14 7,88

1.9 SW- P1_S.Inaloterapia   1 1,4 110 0,4 14 7,88

1.8 SW- P1_S.Trata. Inject. 1 1,5 115 0,4 16,4 6,99

1.7 SW- P1_S.Tratamentos    1 1,5 115 0,4 16,8 6,87

1.11 SW- P1_Sala Espera      1 3,9 303 0,7 22 13,78

1.12 SW- P1_Sala Infantil    1 2 157 0,5 11 14,23

1.10 SW- P1_Secretaria       1 1,7 136 0,4 23 5,9

Espaço/ZonaVC

Gabinete - Piso 1

Total                 

(KW)

1,194

1,540

VENTILOCONVECTORES - 4 Tubos - Programa CARRIER HAP 4.5

Gabinetes Piso 0

2,106

1,860

1,327

3,509

2,246

4,663

Arrefecimento

1,327

1,860

3,412

1,327

1,860

1,860

1,860

1,860

1,755

1,755

0,560

1,755

5,376

2,661

2,476

1,860

1,860

2,106

2,106

1,860

1,860

 

Tabela 15 – Características mínimas dos ventiloconvectores ( ver selecção anexo IX) 
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1.4 – VENTILADORES 

Os ventiladores de exaustão devem ser do tipo centrífugo, de pás recuadas e com acoplamento 

directo a motor da classe EFF1. Todos os ventiladores descritos deverão incorporar protecção 

térmica adequada ao seu funcionamento. Serão todos dotados de dispositivos de corte local. 

Deverão ser fornecidos com reguladores de velocidade, de forma a equilibrar os caudais de 

insuflação/ extracção, com um interruptor de corte local e com pressostato diferencial. 

Disponibilizando dois contactos de livre potencial, a ligar ao sistema de detecção de avarias, 

(sinalização de funcionamento). 

A pressão estática de todos os ventiladores deverá ser aferida com traçado definitivo de 

condutas a executar em obra. 

 

1.4.1 – Ventiladores Centrífugos De Caixa 

Os Ventiladores previstos serão do tipo caixa de ventilação construídos em chapa de aço 

galvanizado, devidamente tratada contra a corrosão, com painéis duplos. 

O conjunto é composto por ventilador centrífugo de dupla entrada, com veio comum e pás 

curvas para a frente, movido por motor trifásico e transmissão por correias. 

Todos os órgãos possuindo movimento de rotação serão estática e dinamicamente equilibrado, 

quer individualmente querem no seu conjunto. 

Todo o conjunto deverá ser montado sobre apoios antivibráticos. 

Deverão, igualmente possuir a pressão estática necessária à movimentação dos caudais 

especificados, vencidas que sejam as perdas de carga dos circuitos respectivos. 

O motor eléctrico de accionamento nos Ventiladores, deverá ser silencioso, de construção 

robusta, do tipo blindado. Deverá ser dimensionado para 120% da velocidade nominal dos 

Ventiladores.  

 

1.4.2 – Ventiladores In-Line  

Ventilador do tipo “In-Line”, intercalado entre a rede de condutas circular, com baixo nível de 

ruído. A sua construção será: envolvente em aço galvanizado; turbina centrífuga à reacção; 

turbina montada directamente sobre o motor; Classe E; velocidade variável por variação de 

frequência e protecção por contacto térmico. 

Os ventiladores  deverão ter as  características mínimas indicadas no quadro seguinte: 
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MAPA DOS VENTILADORES  

Equip. Loca. 
Caudal 

m
3
/h 

Pot. 

Motora 

kW 

Filtragem 
P. Est. 

Pa 

VE.0 Piso 0 55 0.013 - 50  

VE.1 Cober. 1005 0,48 F2 267  

VE.2 Cober. 865 0,48 - 263  

VE.3 Cober. 240 0,15 F2 287  

VE.4 Cober. 1260 0,55 F2 294  

Tabela 16 – Características mínimas dos ventiladores ( ver selecção anexo X) 

 

 

1.4.3 – Ventiladores Centrífugos Desenfumagem 

Estes Ventiladores serão do tipo centrífugo de cobertura, com descarga vertical e têm como 

objectivo promover a desenfumagem dos espaços. Previstos para poderem funcionar em 

desenfumagem (400ºC durante 2 horas). Ficarão montados nos topos das condutas em 

suportes existentes na Cobertura. Ligarão por sua vez a um pleno de ar, registo corta-fogo e 

grelha. 

Serão construídos em chapa galvanizada, tratada, sendo a turbina equilibrada dinamicamente. 

Para o cálculo dos caudais de ar na desenfumagem activa dos caminhos de fuga foi 

considerado o número de unidade de passagem, a largura mais desfavorável do corredor. O 

corredor têm uma largura 2,2 que é superior a 1,4 mts aplica-se a fórmula para calcular a 

unidade de passagem dividiu-se a largura do corredor por 0,6 e obteve-se assim o número de 

unidades de passagem.   

UNIDADES DE PASSAGEM (UP) - edificios com mais de 15 m de impasse (comprimento) 

UP = 4

número Largura Qext Qins

U.P. corredor (m) (m3/h) (m3/h)

4 2,2 7200 4320

 

Tabela 17 – Cálculo dos caudais de desenfumagem 
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Neste corredor o caudal de insuflação deverá corresponder a 60% do caudal de extracção. As 

grelhas de desenfumagem, devem ser instaladas a nível alto, e a pressurização sempre a nível 

baixos com velocidades do ar de saída da grelha de pressurização nunca superior 5,0 m/s. (ver 

desenhos anexo I) 

Os ventiladores deverão ter características mínimas indicadas no quadro seguinte: 

MAPA VENTILADORES DESENFUMAGEM 

Equipa. Loca. 
Caudal 

m
3
/h 

Pot. 

Motora 

kW 

P. Est. 

Pa 

VED.1/2 Cobertura 7200 1,2 450  

VID 3/4 Cobertura 4320 0,37 250  

Tabela 18 – Características mínimas ventiladores desenfumagem (ver selecção anexo X) 

 

1.5 – CÚPULA DE FUMOS 

A cúpula de fumos a instalar na Cafetaria, será de altura reduzida, sem viseira visível, com 

captador equipado com filtro de gorduras, com aro em inox de 25 mm. 

Será construída em aço inox mate AISI 304 18/10 de espessura 8/10 nas faces visíveis e em 

aço galvanizado nos painéis traseiros e superior, de espessura 8/10.  A exaustão é feita através 

de um ventilador montado na cobertura.  

Cúpula de Fumos 

Dimensão (m) Caudal (m
3
/h) 

0,6 x0,6 865 

Tabela 19 – Características mínimas da Cúpula 

 

2 – REDE CONDUTAS 

2.1 – GENERALIDADES 

Esta especificação é respeitante às condutas destinadas às instalações de AVAC, construídas a 

partir de chapas de aço galvanizadas. As características mecânicas do tratamento superficial e 

do aço de base são conforme a Norma AFNOR A 36 – 321. As chapas a utilizar são da classe 

01 com revestimento de zinco não inferior a 275g/m². 
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As condutas, singularidades e acessórios deverão obedecer à Norma europeia EN12097, para 

redes de baixa velocidade. 

O dimensionamento das condutas foi feito de acordo com o que está indicado na publicação 

"HVAC SYSTEMS DUCT DESIGN – 1981 – 2nd EDITION" da SMACNA, (Sheet Metal and 

Ar Conditioning Contractors National Association, Inc), para condutas de baixa velocidade, 

tendo-se dado particular atenção aos critérios de ruído, perdas de carga admissíveis e caudais 

de fuga. 

As condutas deverão ser protegidas relativamente à sujidade das obras, quer na fase de 

transporte quer na fase de armazenamento. 

 

2.1 – CONDUTAS DE SECÇÃO RECTANGULAR 

As condutas de secção rectangular deverão ser construídas em chapa de aço galvanizado, com 

as seguintes espessuras: 

Lado maior da secção (mm) Espessura da chapa (mm) 

Até 1065 0.63 

De 1066 a 1220 0.80 
Tabela 20 – Espessuras das chapas de aço galvanizado para condutas de secção rectangular 

As saídas do ar para ramais, grelhas e difusores, derivações em T a 90° ou a 45° e ainda 

outras singularidades que provoquem grande turbulência (elevada perda de carga), são 

providas de deflectores de configuração geométrica e dimensões adequadas. 

 

2.2 – CONDUTAS DE SECÇÃO CIRCULAR (SPIRO SAFE) 

As condutas de secção circular serão construídas em chapa de aço galvanizado de acordo com a 

Norma europeia EN12097.  

Diâmetro da conduta 

(mm) 
Espessura da chapa 

(mm) 

Até 355 0.50 

De 400 a 630 0.63 
Tabela 21- Espessuras chapas de acordo com “Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios” RSECE- DL n.º 79/2006 

 

2.3- ACESSÓRIOS 

2.3.1 – Portas De Visita  

As condutas possuirão portas de visita nas derivações, registos a montante e a jusante e 

demais em locais previstos na norma DIN 1946, parte 4. Todas as condutas serão providas 
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com portas de visita para limpeza, espaçadas entre si em 7,5 metros e sempre que haja 

mudança de direcção, conforme EN 12097:2006.  

Deverão ser previstas portas de visita na base e no topo das condutas verticais. 

As portas de visita serão testadas contra fugas de ar, de acordo com a Norma HVCA DW 142, 

Classes A, B e D e EUROVENT, Classes A e B. Os registos de limpeza terão de garantir 

características de isolamento térmico e acústico, classe de estanquidade, resistência ao fogo, 

igual às das redes em que se inserem. Os registos de limpeza serão acessórios normalizados, 

fáceis de abrir e ficarão localizados em locais de fácil acesso. A localização das portas de 

visita, bem como os acessos no tecto falso para manutenção. 

 

Figura 22 – Dimensões mínimas para acesso a condutas circulares 
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Figura 23 - Dimensões mínimas para acesso a condutas rectangulares 

Junto a estas portas de visita, não deverão existir parafusos auto-roscantes salientes, 

susceptíveis de ferir os técnicos de manutenção. Deverão ser antes utilizados rebites bem 

afagados. 

Cada porta de visita, quando inserida em tecto falso, tem de estar acessível através de um 

alçapão. 

2.3.2 –Isolamento Térmico das Condutas  

Ao se utilizar um isolamento que possua uma condutibilidade térmica diferente de 0,040 

W/mºC a 20ºC, deverão ser corrigidas na proporção directa do respectivo λ em relação ao 

valor de referência atrás indicado as espessuras do isolamento das condutas. 

No Interior No Exterior 

Frio Quente Frio Quente 

30 20 50 30 

Tabela 22 – Espessuras mínimas isolamento térmico  nas condutas de acordo “Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios” - RSECE 

2.3.3 – Registos De Condutas 

Para isolar as diferentes partes da instalação e de forma a facilitar os primeiros acertos de 

caudais da instalação, deverão ser montados registos manuais. Estes podem ser: 
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Circulares são registos de caudal manuais, do tipo borboleta, perfurados, instalados em todas 

as derivações principais, para equilíbrio dos respectivos caudais. Estes registos, são 

comandados por uma alavanca exterior á conduta, tendo indicadas as posições de abrir e 

fechar. A alavanca deverá ter um dispositivo de blocagem. 

Rectangulares são registos de multimâmias próprios para regulação de caudal de ar ou para 

isolamento de troços de conduta, em sistemas de ventilação. 

Todo o seu movimento está confinado à largura da estrutura. As lâminas têm um perfil 

aerodinâmico – tipos asa de avião – de modo a reduzir turbulência e por consequência o nível 

de ruído gerado. 

2.3.4 – Registos Corta-Fogo 

Registo corta-fogo do tipo uni-lâmina – sem batente com área útil de passagem maximizada – 

a instalar nos locais assinalados. Serão adequados para montagem em paredes e tectos 

independentemente da sua posição de montagem e da direcção de passagem do ar. O fusível 

térmico e o actuador eléctrico podem ser removidos para inspecção ou substituição pelo lado 

exterior.  

Corpo do registo  

- O corpo será em chapa aço galvanizada, segundo DIN 17162 de formato circular. Braço e 

acessórios zincados. 

- Veios e chumaceiras em aço inox, isentos de manutenção.  

- Lâmina de fecho basculante em material isolante térmico especial de 25 ou 45mm de 

espessura, conforme o tamanho nominal.  

- Estanquidade à passagem de ar com o registo fechado s/ DIN4102.  

- Classe de resistência ao fogo EI 90-S segundo EN 1366-2.  

- Elevada estanquidade aos fumos a baixa e alta temperatura.  

- Fecho por falha de tensão ou disparo de fusível térmico (72 °C)  

- O rearme será automático através de servomotor eléctrico   

Como regra geral o registo corta-fogo deve ter a mesma dimensão nominal das condutas onde 

vai ser inserido. Deve no entanto confirmar-se que a perda de carga máxima não ultrapasse 50 

Pa – registo aberto na condição de cauda nominal. Se assim não for deve ser considerado um 

registo com área efectiva superior. 
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Deverão ser resistentes ao fogo durante 90 min (EI90’). Os “volets”, normalmente fechados, 

abrir-se-ão por comando da central de detecção de incêndios (CDI), por interrupção da 

corrente, e serão equipados de actuador eléctrico. Serão equipados com interruptores de início 

e de fim de curso, com contacto de transferência, devidamente protegidos. Quando na posição 

fechada, serão estanques tanto ao frio como a quente.  

As  características mínimas indicadas no quadro seguinte: 

REGISTO Corta-fogo  

Registo Corta-fogo Dimensão Actuação Rearme 

RCF  Ver desenho* Fusível Térmico Manual 

RCF.1 450x715 Fusível Térmico Automático 

RCF.2 450x745 Fusível Térmico Automático 

Tabela 23 – Características dos registos corta-fogo 

 

2.3.5 – Selagens Corta-Fogo  

Serão selados todos os negativos que atravessem fronteiras corta-fogo com material de grau 

de resistência ao fogo igual ou superior à da fronteira atravessada. 

Os atravessamentos serão obturados com painéis de lã mineral de alta densidade revestidos 

em ambas as faces com resinas termoplásticas intumescentes e ligados por mástique acrílica 

intumescente. Os negativos de pequena dimensão poderão ser obturados com argamassa de 

cimento, isenta de amianto e halogéneo, não retráctil e ignífuga. Em ambos os casos serão 

assegurados os graus de resistência ao fogo das fronteiras atravessadas. 

 

2.4 – SUPORTES  

As ligações das condutas a equipamentos são feitas de modo a não transmitirem quaisquer 

esforços. O suporte das condutas deverá ser suficiente para resistir ao peso das condutas, 

isolamentos, registos e outros elementos neles integrados ou montados. 

O suporte terá fixações firmes de molde a evitar vibrações nas redes de condutas, quaisquer 

que sejam as condições de funcionamento. 

As condutas de secção rectangular ou circular apresentarão uma distância entre suportes não 

superior a 2,4m. O suporte por suspensão é feita por suportes do tipo "trapézio", ou 

braçadeiras revestido a borracha nas zonas de contacto com o suporte. 
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As condutas que ficarem montadas verticalmente, sejam elas de secção rectangular ou 

circular, deverão dispor de suportes com um afastamento máximo de 3 metros, em forma de 

braçadeiras, utilizando-se cantoneira.  

Os perfis das barras de suspensão para condutas horizontais deverão ter as dimensões 

mínimas [25mmx3mm]; as cantoneiras serão de [25mmx25mmx3mm].  

Os suportes tipo "Trapézio" são construídos de acordo com as dimensões seguintes: 

Lado Maior da 

Conduta 

(mm) 

Cantoneira Suporte 

horizontal 

(mm) 

Diâmetro do Varão de 

Suspensão 

(mm) * 

Até 400 40*40*5 6 

* - Em alternativa poderá utilizar-se cantoneiras de 25*25. 
Tabela 24- Dimensões dos suportes do tipo trapézio 

Os suportes das condutas verticais são construídos de acordo com as dimensões seguintes: 

Lado Maior da Conduta 

(mm) 

Barra de ferro ou cantoneira 

(mm) 

Até 400 25*25*3 
Tabela 25 – Dimensões dos suportes para condutas verticais 

 

2.5 – CONDUTAS FLEXÍVEIS 

As condutas flexíveis, serão utilizadas para interligações entre condutas e grelhas ou 

difusores, ou eventualmente em locais de difícil montagem de derivações rígidas: não deverão 

ter mais de 1 m de comprimento. Poderão ser em alumínio espiralado de pequena amplitude. 

Estas condutas deverão ser isoladas e revestida a alumínio com barreira anti vapor, com uma 

espessura de 50 mm. 

 

3 – GRELHAS, DIFUSORES, VÁLVULAS  

Todas as grelhas e difusores deverão ser de boa qualidade e executadas em alumínio termo 

lacado na cor a definir. 

Deverá ter-se em atenção os caudais e velocidades de passagem, além do alcance do fluxo de 

ar e respectiva velocidade terminal (*). 

A estanquidade periférica das grelhas e difusores deverá ser garantida por meio de junta 

vedante em borracha ou mousse de nylon. 
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3.1 – (GI) - GRELHAS DE INSUFLAÇÃO 

As grelhas de insuflação disporão de duas fiadas móveis de persianas, uma horizontal e outra 

vertical, que permitirão a orientação mais conveniente de fluxo de ar, e serão equipadas com 

registo regulador de caudal e plenos. 

GRELHAS DE INSUFLAÇAO 

Equipamento Caudal m
3
/h 

Dimensões 

mm 
Tipo 

Perda de Carga 

[Δp] 

[Pa] 

GI.1 50 250x150 Dupla deflexão 1,5 

GI.2 175 350x200 Dupla deflexão 1,5 

Tabela 26 – Características das grelhas de insuflação 

 

3.2 – (GE)- GRELHAS DE EXTRACÇÃO E RETORNO 

As grelhas de extracção terão uma fiada móvel de persianas horizontais e serão equipadas 

com um registo regulador central. 

GRELHAS DE EXTRACÇÃO/RETORNO 

Equipamento Caudal m
3
/h 

Dimensões 

mm 
Tipo 

Perda de Carga 

[Δp] 

[Pa] 
GE.1 55 a 100 m

3
/h 200x150 Simples Deflexão 1,8 

GE.2 125 a 150 m
3
/h 300x150 Simples Deflexão 1,8 

GE.3 220 a 240 m
3
/h 250x200 Simples Deflexão 1,8 

GE.4 265 a 310 m
3
/h 350x250 Simples Deflexão 1,8 

GE.5 525 a 540 m
3
/h 600x250 Simples Deflexão 1,8 

GE.6 715 m
3
/h 600x600 Simples Deflexão 1,9 

 

Tabela 27- Características das grelhas de extracção 

 

3.3 – (GP)- GRELHAS DE PASSAGEM 

Grelha de passagem de porta rectangulares com simples fiada de persiana em V invertido e 

contra-aro de remate. 
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3.4 – (VER)- VÁLVULAS DE EXTRACÇÃO 

As válvulas de extracção a aplicar nos tectos falsos das casas de banho, serão de construção 

em plástico branco, com ajuste de débito de caudal. 

Equipamento Dimensões mm 

VER Ø100 

VER Ø200 

Tabela 28- Características das válvulas de extracção 

 

3.5 – (GED/GID)- GRELHA DE DESENFUMAGEM 

Simples fiada de persianas horizontais móveis de execução em alumínio Termo lacado e 

equipadas com registo de regulação de caudal. Deverão ser instalados com registos de caudal. 

GRELHAS DESENFUMAGEM 

Equipamento 
Caudal 

m
3
/h 

Dimensões mm Tipo 
Perda de Carga 

[Δp] 

[Pa] 
Gd1 7200 450x715 Extracção 135,63 

Gd2 4320 450x745 Insuflação 32.81 

Tabela 29 - Características das grelhas de desenfumagem 

3.6 – (GEXT) - GRELHAS DE REJEIÇÃO DE AR  

Simples fiada de persianas horizontais fixas de execução em alumínio, equipadas com rede 

anti pássaro e registo de regulação de caudal. 

GRELHAS DE REJEIÇÃO AR 

Equipamento 
Caudal 

m
3
/h 

Dimensões mm Tipo 
Perda de Carga 

[Δp] 

[Pa] 
Gext. Rejeição 55 200x150 Parede 5,1 

Tabela 30 - Característica da grelha de rejeição ar 

3.7 – (DI) – DIFUSORES DE INSUFLAÇÃO 

A. Os difusores serão para instalação em teto falso e terão como função a insuflação 

do ar tratado em tantas direcções o permitir. 

B. Os difusores apresentam as seguintes características: 

Próprios para montagem encastrada nos tectos falsos, incluindo registos de caudal, 

acessórios e remates; 

 Elevado poder de indução para rápido decréscimo da temperatura de insuflação; 
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 Adequados para diferenciais de temperatura de insuflação de ±12°C; 

C. O conjunto de difusores seleccionados deverá assegurar uma distribuição uniforme 

do caudal de ar, os níveis de indução pretendidos e baixos níveis de ruído. 

D. O pleno de insuflação será totalmente construído em chapa de aço galvanizado, 

com características de revestimento e do aço de base conformes à Norma AFNOR A 

36-321, Classe 01 ou equivalente (revestimento de zinco não inferior a 275 gr/m²). 

O pleno de insuflação será fornecido com isolamento térmico exterior, por meio de 

painéis rígidos de fibras de lã mineral, aglomeradas com resinas termoendurecíveis. A 

face em contacto com o ar será coberta com uma camada de folhas de alumínio, lã 

mineral têxtil e papel kraft branco, a qual será fixada por meio de cola. 

DIFUSORES DE INSUFLAÇÃO  

Equipamento Caudal m
3
/h 

Dimensões 

mm 

Tipo 
Perda de Carga 

[Δp] 

[Pa] Di.1* De 75 a 155 m
3
/h  Ø100 Rotacional 7,8 

Di.2* 185 m
3
/h Ø200 Rotacional 1,9 

Di.3* De 150 a 125m
3
/h Ø250 Rotacional 1,9 

Di.4* De 150 a 225m
3
/h Ø315 Rotacional 1,9 

Di.5* 205 m
3
/h Ø400 Rotacional 2,0 

Di.5* De 230 a 330m
3
/h Ø450 Rotacional 1,9 

Tabela 31 - Características dos difusores 

 (*) As grelhas deverão ser seleccionadas de forma a garantir a velocidade do ar inferior a 0,2 

m/s a 1,8 metros de altura do pavimento e baixos níveis de ruído. 

 

4 – REDE HIDRAÚLICA 

4.1 – GRUPOS ELECTRO CIRCULADORES 

Bombas centrífugas verticais monocelulares, não auto ferrante “in-line”, com a voluta em 

espiral em ferro fundido. As dimensões das flanges estão de acordo com a norma ISO7005-2 

DIN2501. As flanges possuem furações de Rp ¼” para instalação de manómetros. O corpo da 

bomba está equipado com um aro de junta substituível em aço inoxidável/ Teflon. Este aro 

reduz ao mínimo a quantidade de líquido que pode fluir do lado da descarga do impulsor para 
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o lado da aspiração. Os retentores são de empanque mecânico não equilibrado com uma 

distância de montagem segundo a norma DIN 24980. Os empanques mecânicos são em 

carbono/ carboneto de tungsténio. 

Motores são assíncronos, arrefecidos por turbina, com micro-conversor de frequência e 

controlador PI incorporado, fabricado de acordo com as normas IEC, DIN e VDE.  

Para o cálculo das perdas cargas localizadas e distraídas teve-se se em conta os seguinte 

parâmetro: 

 Propriedades do fluido

Propriedades da tubagem

∆T (ºC)

Aço

0,045

45ºC

μmed (Ns/m2)
7ºc 1,519E-03

12 ºC 1,246E-03

6,000E-04

40ºC 7,255E-04

Fluído Água

cp (KJ/KgºC) 4,183

ρ (Kg/m3) 998,2

ε Rugosidade (mm)

Material

Quente 5

Frio 5

μmed (Ns/m2)

 

Tabela 32 – Propriedades do fluído 

As bombas secundárias deverão ter as  características mínimas indicadas no quadro seguinte: 

B. Secundárias Circuito VC´s Frio * Quente * 

Regime temperatura (ºC) 7/12 ºC 45/40ºC 

Perda de carga em linha (mca) 4,0 3,0 

Perda de carga localizada (mca) – válvulas, tês, etc. 2,5 2,9 

Perda carga total (mca) 6,5 5,9 

Caudal total (l/s) 2,96 2,51 

Velocidade Variável Variável 

Tabela 33 – Características mínimas bombas dos ventiloconvectores  (ver selecção anexo XI) 
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B. Secundárias Circuito UTAN Frio * Quente * 

Regime temperatura (ºC) 7/12 ºC 45/40ºC 

Perda de carga em linha (mca) 1,3 1,3 

Perda de carga localizada (mca) – válvulas, tês, etc. 0,7 0,7 

Perda carga total (mca) 2,0 2,0 

Caudal total (l/s) 0,76 0,66 

Velocidade Variável Variável 

Tabela 34 - Características mínimas bombas da UTAN  (ver selecção anexo XI) 

(*) As electrobombas serão instaladas em área técnica dedicada, sendo todos os modelos 

confirmados para as perdas de carga da instalação final e utilização de cada um dos sistemas. 

As electrobombas serão equipadas com: 

- Juntas antivibráticas;         

- Pressostatos diferenciais de água (incluído na GTC);    

 Manómetros (incluído na GTC);      

- Apoios antivibráticos para instalação em maciços próprios;    

- Corpo duplo ou simples (cada corpo da bomba deverá satisfazer o caudal   

 

4.2 – TUBAGEM DE ÁGUA AQUECIDA/ARREFECIDA 

4.2.1 – Generalidades  

Todos os circuitos de água das instalações de climatização foram previstos em tubo de ferro 

preto soldável, com costura, qualidade ST00, de parede espessa, segundo DIN 1629 e DIN 

24440, com acessórios da mesma qualidade. 

As ligações entre tubagem e acessórios serão roscadas para diâmetros até DN50 e soldados 

para diâmetros superiores. 

Todos os circuitos de tubagem serão submetidos a ensaio hidráulico à pressão de 10 kg/cm2, 

pelo menos durante 5 horas. 

As redes de água fria de alimentação às centrais serão executadas em tubo de aço inox, com 

ligações soldadas/flangeadas. 

Estas tubagens deverão ser isoladas termicamente, de acordo com as regras descritas mais 

adiante. 

Os traçados da tubagem são os indicados nos desenhos, admitindo-se pequenas alterações 

para coordenação e adaptação aos equipamentos. 
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Nos troços mais extensos, serão aplicadas juntas de dilatação de modo a absorverem 

eficazmente as dilatações e contracções da tubagem. 

As tubagens são fixadas por braçadeiras, permitindo a sua livre dilatação e exceptuando os 

pontos fixos.  

Deverá ser interposta uma banda de borracha tipo MÜPRO ou equivalente entre o suporte e o 

tubo. 

No atravessamento de paredes e tetos, as tubagens serão protegidas por mangas de isolamento 

permitindo a sua livre dilatação. 

Toda a tubagem, antes de montada, deverá ser limpa interiormente com boneco de arame, 

sendo depois pintada com duas demãos de primário anticorrosivo adequado ao material do 

tubo e temperatura do respectivo fluido. 

O acabamento da tubagem não isolada, montada à vista, será realizado por pintura com duas 

demãos de tinta de alumínio sobre a qual se aplicarão as faixas pintadas de acordo com as 

normas de identificação de tubagens. 

 

4.3 - ISOLAMENTOS TÉRMICOS DA TUBAGEM  

O isolamento térmico da tubagem deverá ser executado à base de coquilhas de poliuretano 

expandido, não combustível ou com esponja de borracha de qualidade não inferior à fabricada 

pela ARMSTRONG, respeitando as indicações do Dec. Lei 79/06, nomeadamente as 

espessuras do isolamento em função do diâmetro da tubagem e da sua aplicação (temperatura 

do fluido e aplicação no interior e exterior), de acordo com a tabela que se segue. 

Diâmetro 

exterior (mm) 

Temperatura do fluido (°C) 

Fluido interior frio Fluido interior quente 

-20 a  -10 -9.9 a 0 0.1 a 10 >10 40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 

D≤35 40 30 20 20 20 20 30 40 

35<D≤60 50 40 30 20 20 30 40 40 

60<D≤90 50 40 30 30 30 30 40 50 

90<D≤140 60 50 40 30 30 40 50 50 
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Diâmetro 

exterior (mm) 

Temperatura do fluido (°C) 

Fluido interior frio Fluido interior quente 

-20 a  -10 -9.9 a 0 0.1 a 10 >10 40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 

D <140 60 50 40 30 30 40 50 60 

Tabela 35 – Espessuras mínimas de isolamento de acordo com “Regulamento dos Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios ” RSECE 

Quando os componentes estiverem instalados no exterior, às espessuras é adicionado como 

mínimo 20 mm para os fluidos frios nos casos em que D> 60 mm e 10 mm nos restantes casos 

de fluidos quentes e frios. 

As espessuras são válidas para um isolamento com condutibilidade térmica de referência, 

ref
, de 0,040 W/(m.K) a 20ºC.  

Se forem utilizados isolamentos com condutibilidade térmica diferente, a espessura deve ser 

corrigida na proporção directa do respectivo  em relação ao valor de referência atrás 

indicado. Sobre a coquilha do isolamento do circuito de água fria, deverá ser aplicada a 

respectiva barreira de vapor. 

Esta impermeabilização poderá ser obtida com fita de pano-cru, sobreposta e impregnada de 

emulsão betuminosa ou material plástico, para garantia de resistência ao envelhecimento e 

impermeabilização ao vapor de água. 

Para o isolamento dos acessórios montados nas tubagens (válvulas, etc.) as peças a utilizar 

devem ser desmontáveis. 

Estas peças serão constituídas por caixas de parede simples, construídas no mesmo material 

do restante revestimento da tubagem. 

Em todas as tubagens que são de montagem à vista no exterior ou nas Centrais de AVAC 

deverá o isolamento térmico ser protegido exteriormente a chapa galvanizada de 0,5mm, 

garantindo a necessária protecção mecânica. O fecho deste isolamento será assegurado por 

parafusos cadmeados ou em aço inoxidável, autoroscantes. 

 

4.4 – REDE DE ESGOTO DE CONDENSADOS 

A rede de esgotos de condensados da Unidade de Tratamento de Ar Novo e Ventilo 

convectores, será executada em tubo PVC rígido obedecendo à norma NP-1487, estando as 
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suas características dimensionais de acordo com as normas DIN 8062 e ligando às prumadas 

de Águas Pluviais mais próximas das Unidades ou às prumadas gerais para esse fim criadas. 

Os tubos e acessórios deverão ser próprios para PN 4 kg/cm² e as suas características 

dimensionais devem estar de acordo com as normas DIN 8062 ou ISO/R161. 

Toda a tubagem deverá ter uma inclinação mínima de 2% e respeitar os traçados definidos nas 

Peças Desenhadas. 

 

4.5 – COLECTORES 

Os colectores de água gelada e água quente previstos nas centrais, serão executados em tubo 

de aço sem costura, com fundos copados e com uma espessura de parede não inferior a 5 mm, 

de construção soldada, com tubuladuras de entrada e saída flangeadas ou para soldadura 

consoante os acessórios a ligar. 

O isolamento dos colectores faz-se de forma idêntica à das tubagens com a espessura mínima 

de 50 mm. Deverão suportar pressões até 10 bar.  

Para o dimensionamento dos colectores recorreu-se á formula :  

 26,1 dSv (mm) 

Equação 14 – Dimensionamento colectores 

onde: 

Sv – Diâmetro do colector em mm; 

d – Diâmetro de cada circuito em mm. 

Os colectores água fria e quente terão diâmetro DN 150. 

 

4.6 – VASOS DE EXPANSÃO 

Os vasos de expansão são dispositivos destinados a compensar o aumento do volume de água 

provocado pela subida da temperatura da mesma. Estes serão do tipo fechado executados em 

aço de boa qualidade pintados exteriormente a tinta de esmalte, com uma câmara de expansão 

de água e uma câmara de gás inerte contendo azoto, separados por uma membrana elástica, 

podendo suportar temperaturas de serviço até 110 °C. Estes equipamentos deverão funcionar 

para uma pressão máxima de trabalho de 3 bar. 
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Para o dimensionamento dos vasos expansão recorreu-se á formula :  

f

i

P

P

ce
v






1

 

Equação 15 – Dimensionamento do vaso expansão (ver folha de cálculo anexo VI) 

onde; 

e – coeficiente expansão da água é calculado na base, máxima diferença entre temperatura da 

água instalação a frio e a máxima em funcionamento. Para aquecimento o valor adoptar é 

0,035; 

c – volume água na instalação em (litros); 

Pi – pressão absoluta inicial em (bars), cota onde o vaso é instalado + a pressão hidrostática  

mais 0,3 bars + pressão atmosférica  a 1 bar; 

Pf – pressão absoluta (bar), pressão máxima da instalação +1 bar pressão atmosférica. 

 

4.7 – DE PÓSITOS 

O deposito destina-se a evitar arranques sucessivos e frequentes dos compressores, 

protegendo-os contra o aquecimento anormais, lubrificação incorrecta, golpes de liquido 

resultantes da má regulação da válvula expansão.   

Os depósitos serão de montagem vertical com capacidade de 500 litro cada um, de corpo 

cilíndrico e fundos copados, não gomados, executados em chapa de aço metalizada a quente, 

com uma densidade de zinco não inferior a 900g/m2. 

Os suportes serão em perfil de aço, de resistência adequada ao peso a suportar, igualmente 

galvanizados ou metalizados.  

Estes depósitos deverão ser dimensionados para uma pressão de serviço máxima de 8 kg/cm2, 

e devem ser submetidos de fábrica a ensaio hidráulico a uma pressão pelo menos igual a 1.5 

vezes a pressão de serviço. 

Os depósitos comportarão obrigatoriamente os seguintes acessórios: 

- Boca de limpeza com diâmetro mínimo de 500mm, com fecho tipo auto clave. 

- Tubuladura roscada para válvula de segurança 

- Tubuladura roscada para válvula de purga 

- Tubuladuras roscadas para aparelhagem de medição e controlo. 
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Os depósitos serão isolados termicamente com borracha sintética. O isolamento deverá 

envolver completamente todos os acessórios previstos sobre o depósito, devendo a sua 

espessura mínima ser de 80mm. O isolamento será envolvido por protecção mecânica em 

chapa de alumínio com 0,8mm, com virolas fechadas por cravação de rebites; os fundos 

poderão neste caso ser executados em peças gomadas, com número de gomos julgados 

convenientes. 

Para o dimensionamento dos depósitos inercia  recorreu-se á formula :  

escompressornountofuncionamedoescalõesN

chillerkW

.ºº

15

 

Os depósitos deverão ter mínimo de água 429 litros. 

 

4. 8– VÁLVULAS 

As válvulas são um componente multifuncional, obrigatoriamente, presente nos circuitos 

hidráulicos. As válvulas serão na generalidade roscadas até ao diâmetro de DN50, com 

execução em bronze e flangeadas nos diâmetros superiores com execução em ferro fundido. 

Serão seleccionadas para a pressão nominal de PN10. 

4.8.1- Válvulas de Corte 

 A função essencial deste tipo de válvulas é a de seccionar ou isolar, determinada secção ou 

componente da instalação, permitindo assim a sua desactivação, reparação, remoção, etc., 

estas válvulas podem ser de comando manual ou automático. 

Estas válvulas deste tipo, possuem dois estados ou são completamente abertas ou totalmente 

fechadas. Estas válvulas podem ser: 

 As válvulas de macho esférico possuem um obturado em forma de esfera. A esfera é 

maciça em aço inoxidável e perfurada segundo a direcção do diâmetro, sendo esta 

ajustada formada interior do corpo da válvula. 

 As válvulas de cunha possuem um obturador em forma de cunha. O obturador tem um 

movimento de translação, guiada por duas corrediças talhadas no corpo das válvulas e 

comando por um manípulo exterior que actua directamente sobre veio da válvula. Este 

tipo de mecanismo fechado/aberto faz com que o fecho ou abertura tenha de ser 

manual ou lentamente. 
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 As válvulas de borboleta podem ser operadas manualmente ou terem comando 

automático, podem ser usadas como válvulas de corte ou como válvulas de regulação e 

controlo, estas podem ser abertas/fechadas lentamente através de um mecanismo 

desmultiplicação ou serem on/off. O obturador das válvulas de borboleta tem a forma 

de um disco. 

4.8.2- Válvulas de Retenção 

Estas válvulas são em aço inox e disco em inox. Tem como função de impedir que o fluxo de 

água se dê no sentido não desejado, permitindo no entanto que este processo se dê no sentido 

oposto. É uma válvula do tipo automático ou seja não é necessário qualquer energia externa 

ao sistema hidráulico para fazer abrir ou fechar a válvula. Neste tipo existem dois tipos, as 

válvulas de pistão e válvulas de chumaceira. As válvulas de pistão são normalmente usadas 

para diâmetros de DN50 até DN400. 

4.8.3- Válvulas Equilibradoras de Pressão e Caudal 

 As válvulas equilibradoras estáticas   

As válvulas equilibradoras estáticas, são válvulas, preferencialmente, do tipo “globo” com 

sede inclinada. A função é limiar o caudal máximo que atravessa um determinado ramal, 

permitindo a medição de caudal. Uma válvula deste tipo possui duas tomadas de pressão e um 

manípulo de regulação, manipulo este com um controlador de voltas que possibilita conhecer 

em permanência, qual a posição do obturador da válvula, o controlador indica o número de 

voltas, desde a posição fechada e os décimos de volta. Esta válvula também serve como 

válvula de corte estanque. 

 Limitadores de caudal  

Os limitadores de caudal, são válvulas do tipo auto actuado que se adaptam, 

instantaneamente, ao estado da insuflação, não permitindo que o caudal no ramal, que servem, 

ultrapasse o valor predefinido. 

4.8.4-  Válvulas de Manutenção de Pressão Diferencial 

As válvulas de alívio destinam-se a ser montadas num bypass entre linha de ida e a de 

retorno; a sua função é as de impedir que a pressão, à entrada das válvulas de controlo, 

ultrapasse um valor pré determinado. 
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As válvulas de controlo de pressão diferencial são válvulas auto actuadas, que se adaptam, 

ao estado da instalação, não permitindo substanciais variações de pressão no ramal que 

controlam. Este tipo de válvula é aplicado, em instalações com válvulas de controlo de “duas 

vias”, com bombas de caudal constante ou variável. Estas destinam-se a ser montadas na linha 

de retorno do ramal, no entanto necessitam de receber informação sobre a pressão na linha de 

ida. A função destas válvulas é impedir que a pressão, no ramal por elas servido, ultrapasse 

um valor pré determinado, estas não controlam o caudal que as atravessa, pelo que há que 

fazer este controlo num outro ponto, a fim de garantir que o caudal no ramal nunca exceda o 

caudal de projecto. 

4.8.5-  Válvulas de Segurança 

As válvulas redutoras de pressão, destinam-se a proteger as tubagens dos sistemas e 

respectivos acessórios de sobre pressões na linha de alimentação/compensação. Estas válvulas 

actuam de forma, a manter a pressão dentro do sistema, abaixo de um valor pré definido, 

independentemente da pressão existente na linha de alimentação/compensação. 

As válvulas anti poluição, são equipamentos que se destinam a impedir que água já usada em 

sistemas com aditivos químicos, possa retornar à rede pública de distribuição de água potável. 

Estas válvulas possuem três câmaras, cada uma relacionada com a seguinte através de uma 

diferença de pressão pré definida, em fábrica. Estas são montadas ma linha de 

alimentação/compensação da instalação, após a válvula redutora de pressão e irão actuar 

como válvula de retenção, no entanto caso haja necessidade de descarregar água da instalação, 

tal será feito para o esgoto e nunca para rede publica de água potável. 

4.8.6-  Purgadores De Ar Automáticos  

De execução em latão e equipados com válvulas de retenção.  

Estes purgadores deverão ser instalados em todos os pontos altos da Instalação. 

4.8.7-   Filtro Para Água  

Com corpo em ferro fundido e cesto em rede de aço inoxidável. 

 

4.9 – EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

A partir da água fria da rede, a água será tratada para os circuitos fechados de Arrefecimento e 

de Aquecimento. O sistema para tratamento de água deverá comportar as seguintes fases: 
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4.9.1. Pré-Tratamento 

Deverá ser utilizado um pré-tratamento, por descalcificação parcial, com o objectivo de aferir 

o valor de dureza da mesma. 

Os sais de cálcio e magnésio, responsáveis pela dureza da água, são retidos no leito de resinas 

catiónicas, de modo a prevenir a formação de depósitos incrustastes no interior dos circuitos, 

que constituem barreiras térmicas à permuta de calor. 

A unidade de descalcificação será constituída por: 

- Filtro de protecção, com corpo em acrílico transparente e válvula de purga, com célula 

filtrante em fibra celulósica. 

- Descalcificador automático, com válvula exclusiva, tanque construído em polietileno, 

concebido para funcionar com pressões entre 20 e 100 psi, com revestimento interior a vinil. 

Relógio programador para regulação automática da frequência de regeneração, válvula de 

salmoura dupla e tanque de sal em polietileno de alta densidade. 

- Válvula de mistura em bronze, para regulação da dureza da água tratada, permitindo uma 

dureza estável nas diversas condições de consumo. 

- Agente regenerador de resinas, denominado por, Sal Regenerante Granulado (SOFT SE 2), 

utilizado na regeneração de resinas catiónicas fortes para a descalcificação da água. 

- Estojo de análise para a verificação da qualidade de água tratada e teste de dureza total. 

 

4.9.2. Condicionamento Químico 

Nas águas de compensação aos circuitos fechados serão instalados sistemas de tratamento 

químico correctivo, através da adição proporcional de um agente químico inibidor de corrosão 

e com características anti incrustantes. 

Este produto confere completa protecção contra a corrosão tanto de metais ferrosos como não 

ferrosos, assim como protege da formação de incrustações e de depósitos causados por sólidos 

em suspensão. 

A adição deste produto será realizada num posto de doseamento composto por um contador 

volumétrico com emissor de impulsos e bomba doseadora, permitindo a operação dos 

circuitos de modo automático e proporcional ao caudal da água de compensação. 
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4.9.3. Conjunto Antipoluição 

Na alimentação de água da rede para o enchimento, e compensação aos circuitos fechados, 

deverá ser instalada uma válvula antipoluição, que elimine a possibilidade de inversão do 

sentido normal da circulação e consequente risco de contaminação da rede de distribuição. 

O conjunto antipoluição deverá possuir válvula antipoluição, para defesa da rede pública de 

distribuição de água. 

 

4.9.4. Tratamento de Águas de Condensação das Unidades de Climatização 

Deverá ser previsto o tratamento de águas de condensação aplicado nos tabuleiros das 

unidades de tratamento de ar e ventiloconvectoras. 

Este tratamento não é oxidante destinado a prevenir e suprimir contaminações 

microbiológicas das águas de condensação nas instalações de condicionamento de ar. 

 

5 – CONTROLO E MONITORIZAÇÃO  

A instalação de um sistema automático de regulação e controlo é actualmente uma imposição 

regulamentar actualmente para as instalações de climatização acima de uma determinada 

potência. O controlo mínimo deve incidir sobre os seguintes aspectos; 

o Limitação das temperaturas máximas e mínimas; 

o Regulação das potências de aquecimento e de arrefecimento; 

o Possibilidade de fecho, ou redução de potência, por local em períodos de não 

utilização. 

o Funcionamento e avarias. 

Nas instalações que são abrangidas pela Gestão Técnica Centralizada (Projecto Próprio), o 

controlo será normalmente implantado nos locais servidos, pelos seguintes elementos;  

 Sondas de presença; 

 Sondas de temperatura; 

 Sondas de humidade; 

 Sondas de luminosidade; 

 Sondas da qualidade do ar; 
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5.1- DEFINIÇÃO DO EQUIPAMENTO (MAPA DE PONTOS) 

Para definir um Sistema de Gestão Técnica, é necessário ter em conta os seguintes passos; 

1) Selecção das instalações e equipamentos a controlar; 

2) Criação de esquemas de controlo de unidades terminais de AVAC; 

3) Definição de equipamento de campo necessário para subsistemas mais relevantes 

(Centrais Térmicas); 

4) Decisão do número de pontos e localização de quadros; 

5) Criação de mapa de pontos, organizados, indicando a listagem de todos os 

equipamentos de campo e identificando que se trata de comandos (saídas) ou de 

(entradas). Deve ainda ser identificadas quais as grandezas do tipo digital e quais as 

grandezas do tipo analógico, assinalando ainda os diálogos e estabelecer os protocolos, 

ou seja e um esquema detalhado todos os equipamentos campo (ver em anexo); 

 

5.2- CONCEPÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES A CONTROLAR 

Os equipamentos de AVAC, UTAN e Chiller´s Bomba de Calor disporão de sistemas de 

comando e controlo próprios através de microprocessadores os quais por sua vez interliga 

com a placa de interface ligando a um sistema centralizado de Gestão Técnica Centralizada 

(GTC).  

Toda a aparelhagem será acessível pela parte frontal, assim como os terminais e placas de 

bornes existentes. 

Estas descrições deverão ser complementadas através da leitura atenta do mapa de pontos em 

anexo XIV. 

5.2.1. -Chiller /Bomba de Calor 

O chiller Bomba de Calor será equipado com microprocessador e placa interface que permite 

a ligação a GTC, um funcionamento automático complementado por um eventual programa 

horário definido pelo operador do sistema de gestão técnica. 

O microprocessador controla a temperaturas, funcionamento dos grupos electrobombas, 

compressores, ventiladores e o estado e assinalará com alarmes sempre que haja anomalias e 

sempre que as temperaturas de água assumam valores fora dos seus limites. 

Equipamento de campo para os sinais analógicos e digitais: 
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 Bobines dos contactores das bombas (QE associado à recuperação dos chillers); 

 Temperatura da água à sida e á entrada; 

 Temperatura nos depósitos acumulação; 

 Pressão diferencial nas bombas; 

 Pressão diferencial dos filtros; 

 Diálogo directo com os processadores dos chiller´s; 

 Bobines dos contactores das bombas (QE associados aos chiller´s); 

 Contagem de energia. 

5.2.2. -Bombas de Circulação 

As bombas de circulação serão colocadas em funcionamento antes do arranque dos dois 

chiller’s e sempre que se verifique uma ordem de início de funcionamento destes quer por 

programa horário, quer por ordem directa do operador as bombas de circulação dos circuitos 

primários deverão funcionar alternadamente e em função das suas respectivas horas de 

funcionamento ou em alternativa semanalmente. 

O disparo do térmico e a posição dos comutadores “em manual” e “em automático” serão 

também monitorizados. 

5.2.3. -UTAN 

Pretende-se com este sistema controlar a temperatura do ar novo, através da utilização dos 

diversos componentes da UTAN em conformidade com as especificações que se seguem. 

Equipamento de campo para os sinais analógicos e digitais: 

 Sondas de temperatura no ar e nos fluidos térmicos; 

 Sonda do ar exterior; 

 Sondas de humidade; 

 Contactos auxiliares de estado nos interruptores de corte local da alimentação aos 

motores; 

 Pressostactos diferenciais para a supervisão dos filtros; 
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 Pressostactos diferenciais para vigilância do funcionamento dos ventiladores, se não 

forem de ataque directo do motor; 

 Actuadores das válvulas das baterias; 

 Actuadores dos registos de caudal de ar. 

 Sonda CO2 

5.2.4. -Ventiloconvectores 

É cada vez mais usual interligar o sistema local de comando e controlo dos VC´s interligando 

com a gestão técnica, possibilitando pela rede Bus ligar ou desligar e alterar o set-point, 

funcionando as unidades locais associadas entre si e individualmente a partir de um comando 

central. 

5.2.5. -Ventiladores 

Funcionam de acordo com o programa horário diário/semanal definido com os relógios 

internos do controlador. 

Sempre que é dada ordem de arranque ou paragem aos ventiladores, o controlador deverá 

monitorizar o seu estado (feedback) através de um pressostato diferencial de ar. A posição dos 

comutadores “em manual” e “em automático” serão também monitorizados. 

Estas unidades que dispõem de variador de frequência deverão o comando e controle ser 

ajustado em função da lista de funções. 

 

6 – INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS 

6.1 – LIGAÇÕES ELÉCTRICAS 

A alimentação eléctrica ao quadro será assegurada pela empreitada de Instalações Eléctricas. 

Faz parte deste trabalho todas as ligações eléctricas dos diversos equipamentos que 

constituem. Deverá ser considerada todas as ligações de potência, comando, controlo e 

sinalização do estado de funcionamento dos equipamentos. 

Todos os ventiladores incluirão protecção térmica adequada ao seu funcionamento. 

As ligações serão executadas de acordo com o regulamento em vigor. 

Os Painéis de Sinalização ficarão incluídos nos quadros eléctricos de AVAC, e deverão 

incluir sinalização do disparo dos diversos relés térmicos de cada ventilador. 
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As ligações serão feitas por dois condutores entre cada relé térmico de protecção e a lâmpada 

de sinalização do disparo do mesmo. 

Deverão ser previstos os cabos de sinalização de avaria de cada unidade até aos painéis de 

sinalização respectivos. 

6.2 – QUADRO ELÉCTRICO 

Serão previstos os seguintes Quadros Eléctricos: 

 QE cobertura 

 QE P0 

 QE Geral AVAC 

 QE Desenfumagem 

O quadro eléctrico geral AVAC será instalado no local assinalado nas peças desenhadas e em 

nichos dedicados. 

Tomou-se como marca de referência a gama Prisma G, e aparelhagem Merlim Gerin. 

 

6.3 – GENERALIDADES 

Os quadros serão de construção modular e do tipo normal. 

Os quadros eléctricos albergarão todo o equipamento previsto nos esquemas eléctricos. 

Deverão suportar, além das condições normais de funcionamento, e juntamente com o 

equipamento, os esforços electrodinâmicos resultantes da corrente de curto-circuito e os 

esforços térmicos. 

Todos os quadros eléctricos da instalação, serão da classe II de origem, ou então da classe I de 

isolamento mas utilizando as indicações da secção 413,2 e anexo I, secção 481,3 das RTIBT, 

com excepção do Q.E. que pode ser da classe I de isolamentos e respeitando as indicações das 

secções, em cima mencionados. 

Em estabelecimentos recebendo público, os quadros e os dispositivos de seccionamento, 

comando e protecção dos circuitos devem ser inacessíveis ao público, só podendo ser 

manobrados por pessoas qualificadas (BA5) ou por pessoas instruídas (BA4), devidamente 

autorizadas. Os quadros eléctricos a instalar devem ser de classe I, devem ser seguidas as 

recomendações das RTIEBT secção 413.2 e anexo I, assim como secção 481.3. 
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6.3 – REGULAMENTAÇÃO E NORMAS RELATIVAS ÀS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 

A aparelhagem destinada à utilização em baixa tensão, a sua integração nos compartimentos, 

quadros e armários de distribuição e a interligação destes deverão satisfazer os regulamentos e 

Normas seguintes: 

 - Regulamento de Segurança de Instalações de Energia Eléctrica  

 - Publicações: 

o CEI 439-1 

o NF C 63-410 

o NBN 63439 

o BS 54 86-1 

Os quadros serão murais e do tipo fixo segundo o Artigo 2.5.3 da Norma CEI 439 e serão 

utilizados nas condições usuais de emprego para instalação interior, segundo o Artigo 6.1 da 

Norma CEI 439. 

 

6.4 – SELECÇÃO DE EQUIPAMENTO 

6.4.1. -Quadros Eléctricos 

Os quadros eléctricos são essencialmente constituídos por dois módulos: 

 Módulo de Potência – para a distribuição de energia aos equipamentos, comportando 

os dispositivos de manobra e protecção (interruptores, fusíveis, contactores, 

disjuntores, transformadores de comando, conversores de potência, sinalizadores 

luminosos de operação e de estado), e os barramentos para 230/400 V, 50 Hz;  

 Módulo de Comando e Controlo – onde ficarão montados os dispositivos de Comando 

e Controlo incluindo sendo a distribuição dos circuitos realizada a 24 V, 50 Hz;  

Nestes quadros estarão montados todos os dispositivos para comando, protecção, segurança, 

controlo, alarme e sinalização, estando disponíveis as funções e dispositivos que permitam a 

comunicação segundo os critérios definidos neste projecto. 

Características Construtivas  

Serão do tipo armário metálico, modular, com porta, executado em chapa de aço electro 

zincada de 10/15 mm de espessura. A estrutura interior e dimensões de cada um será tal que 
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permita alojar a aparelhagem indicada no respectivo esquema e protegê-la contra contactos 

directos ou outras acções por todas as faces.  

A porta será opaca, do mesmo material que o restante quadro, será reversível e fecho em três 

pontos por punho.  

6.4.2. -Canalizações 

Condutores e Cabos – Os condutores e cabos a utilizar terão as características 

correspondentes á Norma Portuguesa NP-665.  

Os cabos alimentadores a quadros eléctricos serão do tipo XZ1 ou FXZ1 0,6/1kV, não 

propagadores de chama e de baixa emissão de fumos tipo zero halogéneos.  

Os cabos alimentadores a equipamentos de segurança serão do tipo XZ1 ou FXZ1 0,6/1kV, 

resistentes ao fogo e isentos de halogéneos.  

Os cabos deverão ser sinalizados, cada 25 m e quando haja mudança de isolamento, direcção 

ou ducto. 

A secção do neutro será sempre igual à das fases.  

O cabo de terra ou PE deverá acompanhar os cabos de fase e neutro.  

A cablagem e ligação a bornes dos equipamentos de AVAC deverão ser realizada pelo 

respectivo instalador na presença do instalador eléctrico.  

Os cabos a instalar no exterior deverão ter a bainha de protecção na cor preta 

As cores para identificação dos condutores ao longo de toda a canalização deverão ser: 

 Fase L1: castanho;  

 Fase L2: preto;  

 Fase L3: cinzento;  

 Neutro: azul claro;  

 De protecção: verde/amarelo  

Tubagem – A tubagem a utilizar nas canalizações eléctricas é definida pela Norma NP 1070 e 

EN 50086-2-1 EN 50086-2-2.  
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6.4.3. -Caminho de Cabos 

Rodapé Técnico – Os caminhos de cabos em rodapé a instalar, serão do tipo calha técnica em 

PVC, terão 2 compartimentos, com as respectivas tampas e separador para correntes fracas, 

incluindo todos os acessórios de origem, necessários à sua correcta instalação e instalação dos 

equipamentos terminais. 

Suspensos – O caminho de cabos a utilizar nos caminhos de evacuação, para apoio e 

protecção das canalizações, serão do tipo chapa de aço com 1.2 mm de espessura, sem tampa, 

com intervalo de suspensão máximo de 1.2 m, ensaio do fio incandescente 960ºC, protecção 

contra impactos 20 J a – 20ºC, cumprindo a EN 61537-2001, e a DIN 4102-12 suspensos nos 

tetos ou apoiados nas paredes por suportes devidamente dimensionados e de acordo com a 

certificação do fabricante para a classificação E90. 

 

7 – ATENUAÇÃO ACÚSTICA AOS EQUIPAMENTOS DE AVAC 

As instalações de condicionamento de ar e ventilação integram equipamentos diversos, cujo 

funcionamento dá origem a ruído, propagando-se por via aérea e por percussão para o interior 

e exterior do Edifício. 

Por outro lado as redes de condutas de ar do sistema de condicionamento termo – 

Higrométricos podem constituir vias de propagação guiada de ruído, afectando o isolamento 

sonoro entre espaços. 

O condicionamento acústico destas instalações visara assegurar, relativamente a propagação 

de ruído para espaços no interior do edifício, devendo respeitar: 

L50 <35 dB (A) 

Sendo L50 o nível sonoro médio do ruído produzido pelos equipamentos instalados no 

empreendimento (espaços vazios). 

No que respeita a propagação de ruído para o exterior do empreendimento, tomar-se-á, como 

requisito base para orientação do projecto, o seguinte: 

Leq – L95 <5 dB (A) 

Representando Leq e L95 prospectivamente, o nível sonoro contínuo equivalente do ruído 

perturbador, e L95 o nível sonoro com probabilidade 0,95 de ser excedido, do ruído ambiente 

de fundo (ausência de ruído perturbador). 
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IV – PEÇAS DESENHADAS 

1 – LISTA DE PEÇAS DESENHADAS 

Des. Nº 01 – Traçado de Tubagem – Planta do Piso 0    – (Escala 1:100) 

Des. Nº 02 – Traçado de Tubagem – Planta do Piso 1    - (Escala 1:100) 

Des. Nº 03 – Traçado de Tubagem – Cobertura      - (Escala 1:100) 

Des. Nº 04 – Traçado de Condutas – Planta do Piso 0   - (Escala 1:100) 

Des. Nº 05 – Traçado de Condutas – Planta do Piso 1   - (Escala 1:100) 

Des. Nº 06 - Traçado de Condutas – Cobertura     - (Escala 1:100) 

Des. Nº 07 – Traçado de Instalações Eléctricas Associadas – Planta do Piso0 - (Escala 1:100) 

Des. Nº 08 – Traçado de Instalações Eléctricas Associadas – Planta do Piso1 - (Escala 1:100) 

Des. Nº 09 – Traçado de Instalações Eléctricas Associadas – Cobertura   - (Escala 1:100) 

Des. Nº 010 – QE do AVAC e QE de Desenfumagem – Esquemas   - (S/Escala) 

Des. Nº 011 – Esquema de Princípio       - (S/Escala) 

Des. Nº 012 – Esquema de Princípio Ventilação     - (S/Escala) 

Des. Nº 013 – Esquema de Princípio Hidráulico     - (S/Escala) 
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V – MEDIÇÕES E ORÇAMENTO 

1 – ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

O presente trabalho teve analise a nível da estimativa orçamental, sendo esta no valor global 

de: 

Preços

Unitários Totais

Fornecimento e montagem do seguinte

material e equipamento, conforme C.E. e

Peças Escritas e Desenhadas:

TOTAL: 290.134,01 €

Nº Designação Quant. Un

 

No anexo II e III é apresentado detalhadamente a estimativa orçamental e o retorno de 

investimento. 

 

2 – ESTUDO ECONÓMICO/ENERGÈTICO 

A análise da tabela do anexo III permite concluir sobre os retornos de investimento com e sem 

recuperação de calor da solução a água, bem como sobre a energia correspondente a esta 

solução e á solução de expansão directa. 

 Conclui-se assim por exemplo que a UTAN com recuperação tem um retorno de 

investimento de 4 anos e 2 meses, face à opção da mesma UTA sem recuperação de calor.  

Na verdade a unidade de tratamento de ar novo com recuperação consumirá menos energia 

(498114 kWh/ano) do que a mesma sem recuperação (503707 kWh/ano). Se o sistema fosse 

do tipo de expansão directa o retorno de investimento seria muito menor, visto tratar-se de um 

sistema mais simples, que requer menos consumo de energia (428239 kWh/ano). 

O sistema de expansão directa difere do sistema a água, sob o ponto vista de condução, bem 

como manutenção, nomeadamente: 

1. O manuseamento para manutenção pode exigir normalmente a intervenção de um 

técnico credenciado da marca do equipamento em questão; 

2. Na tubagem do fluido refrigerante, em caso de ruptura é mais difícil a sua reparação, 

sendo por vezes necessária toda a sua substituição; 

3. Há limites para o cumprimento de tubagem; 

4. As unidades compressoras são herméticas, logo a sua manutenção é quase nula; 



ISEL, ÁREA DEPARTAMENTAL ENGENHARIA MECÂNICA     SETEMBRO 2012 

 

TESE MESTRADO  Página 100 
 

5. A fiabilidade funcional dos sistemas de expansão directa dá uma melhor resposta 

porque exige menor manutenção. 

6. Para garantir disponibilidade de frio e calor em simultaneamente, o sistema a água 

exige (4 tubos) maiores diâmetros, enquanto no sistema de expansão directa se 

consegue fazer em menores tubos e menor diâmetros. 

Por fim podemos retirar conclusões genéricas na tabela a seguir indicada, que compara os 

sistemas individuais de expansão directa com os sistemas centralizados a água, sob o ponto de 

vista de investimento, manutenção e condução, etc.;. 

 Sistema centralizado a água Sistema expansão directa 

Investimento inicial Maior Menor 

Dificuldade de montagem  Maior Menor 

Fiabilidade na montagem Pouca  Elevada 

Versatilidade em alterações Média  Nula 

Multi-funcionalidade Total  Nula 

Limites de potência Ilimitada Limitada 

Área ocupada por 

equipamento 

Maior Menor 

Atravancamentos Maior Menor 

Tempo de montagem  Elevado  Reduzido 

Arranque da Instalação  Médio Reduzido 

Supervisão na condução Elevada Reduzida 

Robustez técnica e 

funcional 

Elevada Elevada 

Potência Instalada  Elevada Média 

Tabela 36 – Comparação sistemas individuais de expansão directa com os sistemas centralizados a água 

No anexo III é apresentado detalhadamente o estudo económico/energético. 
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CAPITULO III - CONCLUSÕES 

1 – PREMISSAS 

O sistema proposto para um edifício do tipo serviços, a instalação projectada vai ao encontro 

dos objectivos traçados e verificação regulamentar: 

1. O sistema de AVAC respeitou os requisitos mínimos de ar novo (art.º. 29, n.º 1 a 

3) indicados no anexo VI do RSECE, tendo em conta uma eficiência de ventilação 

de 80%. 

2. Teve-se em conta o risco de curto-circuito entre a insuflação e a extracção ou 

retorno do ar, maximizando a distância entre a insuflação e a extracção de maneira 

a optimizar o percurso do ar na zona ocupada.  

3. Nos termos do n.º 1 do artigo 4 do RSECE, as velocidades do ar são inferiores a 

0,2 m/s nas zonas ocupadas. 

4. O ar viciado é extraído por uma rede condutas e expelido através de ventiladores 

específicos, cujo caudal foi determinado em função do grau de contaminantes. 

5. A optimização da instalação passa pela interligação dos diversos equipamentos, 

que é assegurado por um sistema de gestão técnica centralizada, permitindo a 

visualização geral de toda a instalação, bem como controlar os custos de energia e 

de exploração de manutenção. 

A solução proposta assenta nas orientações de ACSS/ARS (ver índice de abreviaturas). 

O sistema baseia-se na produção centralizada de água arrefecida e água aquecida, sendo esta 

distribuída paralelamente em circuito fechado, disponibilizando simultaneamente 

aquecimento e arrefecimento nos diversos equipamentos terminais (esta é uma das vantagens 

deste sistema a 4 tubos em relação a um sistema a 2 tubos). 

2 – CONCLUSÕES 

A grande vantagem de um sistema a água em relação a um sistema de expansão directa é a 

utilização a água como fluido térmico, sendo esta considerada um fluido “limpo”, já que no 

sistema de expansão directa utiliza-se um fluido refrigerante (R410a ou outro com 

características apropriadas), que apresenta um potencial risco para a saúde pública, 

especialmente associado a possíveis fugas, razão porque não é aconselhável a sua aplicação 

em edifícios do tipo hospitalar, cujos utentes estejam acamados. 
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O tipo de solução adoptado, a água com distribuição a 4 tubos, tem as seguintes vantagens; 

1. Os caudais de distribuição são os estritamente necessários e são definidos pelos 

fabricantes dos equipamentos obtendo-se assim os regimes mais adequados de 

funcionamento; 

2. Colocação de uma bomba circuladora dupla (sendo 1 reserva da outra) por cada 

circuito de distribuição, permitindo obter redundância na instalação; 

3. A utilização de bombas de caudal variável na distribuição, utilizando válvulas de 3 

vias, permitindo circular o caudal estritamente necessário para a potencia solicitada 

por cada unidade terminal; 

No entanto os sistemas a água exigem cuidados especiais para garantir o seu funcionamento 

adequado, tais como; 

 É necessário proceder ao equilíbrio de caudais dos equipamentos de produção térmica 

e dos equipamentos terminais; 

 É necessário remover o ar da instalação (nos purgadores e válvulas adequadas para o 

efeito);  

 Optimizar o posicionamento dos filtros água; 

 É necessário prever elementos de purga, para escoamento das partículas, elementos 

sólidos, e lamas, nos pontos mais baixos das redes hidráulicas; 

 

3 – ALTERNATIVAS 

Na perspectiva de se optar por um sistema de climatização mais barato, como continuidade do 

presente caso em estudo, indicam-se para trabalhos futuros as seguintes sugestões: 

 Hipótese de utilização de um sistema a quatro tubos, servido por um chiller para 

produção de água arrefecidaa, e uma caldeira para produção de água aquecida. 

 Hipótese de utilização de um sistema a dois tubos, servido por um chiller do tipo 

bomba de calor reversível, para produção alternada de água arrefecida e de água 

aquecida. 

 Hipótese de se adoptar por um sistema de expansão directa de fluido frigorígeno a 

3 tubos, do tipo de recuperação de calor, incluindo uma unidade de tratamento de 
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ar novo com recuperação de calor, utilizando baterias de expansão directa em 

todas as unidades, centrais e terminais. 

 Hipótese de adoptar por um sistema de expansão directa de fluido frigorígeno a 2 

tubos, incluindo uma unidade de tratamento de ar novo com recuperação de calor, 

utilizando baterias de expansão directa em todas as unidades, centrais e terminais.  
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