
AR CONDICIONADO

Atualmente, várias são as opções de sistemas de ar condicionado 
oferecidas pelo mercado, cada uma com características peculiares que 
atendem diferentes tipos de edificações. Em edifícios como esse, a escolha 
do sistema a ser instalado deve levar em consideração fatores limitantes 
como o espaço físico, a arquitetura já consolidada e o fator econômico.

No que tange ao fator econômico, pode-se destacar que o sistema de 
ar condicionado é responsável por grande parte do consumo de energia 
elétrica. Além disso, deve-se minimizar os custos com manutenção 
preventiva e corretiva, dando importância à primeira para se gastar menos 
com a segunda, bem como se preocupar com a própria operação do sistema.

Por fim, o ruído dos equipamentos é outro fator importante que também 
deve ser levado em consideração, por consequência do uso do edifício, 
fazendo-nos render à tecnologias modernas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA ESCOLHIDO

Se analisarmos a estimativa de consumo de energia elétrica dos três 
principais sistemas de ar condicionado, temos que os do tipo “água gelada” 
e VRF são mais econômicos, comparando-os com o split.

Outra consideração a ser feita seria na facilidade de manutenção que 
um sistema de “água gelada” ou VRF tem sobre um sistema split, pois os 
compressores estão concentrados na central, o que no caso dos splits 
estão espalhados nas áreas descobertas. Por fim, para climatização de uma 
maior quantidade de ambientes comerciais, os sistemas de “água gelada” e 
VRF são os mais indicados, pela confiabilidade, eficiência e racionalidade. 
Portanto, será adotado uma configuração que possua flexibilidade na 
modificação de leiautes, pois a edificação possui ambientes com perfis de 
funcionamento diferenciados (comercial e escola), aplicações diferentes, 
dentre outras características que os tornam diferentes entre si.

Esse sistema será do tipo “expansão-indireta”, com climatizadores de 
ar do tipo fan-coils para ambientes maiores e “fancoletes” para ambientes 
menores, e uma CAG (central de água gelada) composta de chillers com 
condensação a ar e bombas de água gelada do tipo in-line.

Estes chillers deverão ter um COP mínimo (boa eficiência energética), 
tipo de compressores que não oneram a manutenção, tratamento acústico e 
de vibrações, e deverão ser instalados preferencialmente na cobertura (para 
facilitar o tratamento acústico).

INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES

Os ambientes a serem climatizados pelo Sistema de Água Gelada seriam 
aqueles do 1º ao 9º pavimentos e a CAG (Central de Água Gelada) estaria 
locada na cobertura (ver planta). O acesso a esse nível será realizado pelo 
prolongamento da caixa de escada existente.

Esta CAG será composta por duas unidades resfriadoras de líquido do 
tipo “chiller” (com condensação a ar) e quatro bombas de água gelada, 
conforme o arranjo preliminar.

Para cada pavimento seriam disponibilizados pontos de água gelada, 
ponto para ar externo e ponto para exaustão mecânica, acomodados nos 
shats localizados junto à escada do Bloco 1.
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