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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Introdução

AVAC (Aquecimento, ventilação e ar condicionado)

é a tecnologia de conforto ambiental interior e
veicular. O objetivo é proporcionar conforto térmico e
qualidade de ar interior aceitável.

As três funções centrais de aquecimento, ventilação e
ar condicionado estão relacionadas, especialmente
com a necessidade de proporcionar conforto térmico
e qualidade de ar interior aceitável dentro de
razoáveis custos de instalação, operação e
manutenção. Os sistemas AVAC podem fornecer
ventilação, reduzir a infiltração de ar e manter
relações de pressão entre espaços.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Introdução

• Aquecimento AVAC - Este sistema contém uma caldeira, de calefação ou bomba de calor para aquecer água, vapor 
ou ar em um local central, como uma sala de forno em uma casa, ou uma sala de mecânica em um prédio grande. 

Existem aquecedores para vários tipos de combustível, incluindo combustíveis sólidos, líquidos e gases. As bombas de
calor podem extrair o calor de várias fontes, tais como ar ambiental, ar de exaustão de um edifício, ou do chão.
Inicialmente, os sistemas AVAC de bomba de calor eram usados em climas moderados, mas com as melhorias de
funcionamento a baixas temperaturas e a cargas reduzidas devido às casas mais eficientes, estão a ter um crescimento de
popularidade noutros climas.

A distribuição de calor pode ser feita através de água / vapor ou ar. No caso de água aquecida ou vapor, a tubagem é
usada para transportar o calor para as salas. A maioria dos sistemas modernos de aquecimento com caldeira de água
quente possuem um circuito, que é uma bomba, para mover a água quente através do sistema de distribuição. O calor
pode ser transferido para o ar circundante usando radiadores, bobinas de água quente (hidro-ar) ou outros permutadores
de calor. O uso de água como meio de transferência de calor é conhecido como hidronicos. A água aquecida também pode
fornecer um permutador de calor auxiliar para fornecer água quente para banho e lavagem.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Introdução

Os sistemas de ar quente distribuem o ar aquecido através de sistemas de conduta de alimentação e retorno de ar
através de condutas de metal ou fibra de vidro. Muitos sistemas usam as mesmas condutas para distribuir o ar
refrigerado por uma bobina do evaporador para o ar condicionado. O fornecimento de ar é normalmente filtrado através
de filtros de ar para remover poeira e partículas de pólen.

• AVAC Ventilação - A ventilação é o processo de mudança ou substituição do ar em qualquer espaço para controlar
a temperatura ou remover qualquer combinação de humidade, odores, fumos, calor, poeira, bactérias transportadas
pelo ar ou dióxido de carbono e reabastecer oxigénio.

A ventilação inclui tanto a troca de ar com o exterior, bem como a circulação de ar dentro do edifício. É um dos fatores os
mais importantes para manter a qualidade aceitável do ar interior nos edifícios. Os métodos de ventilação de um edifício
podem ser divididos em tipos mecânicos / forçados e naturais
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Introdução

AVAC Ventilação Mecânica/Forçada- é fornecida por um manipulador de ar e usado para controlar a
qualidade do ar interior. Excesso de humidade, odores e contaminantes podem muitas vezes ser
controlados através de diluição ou substituição com ar exterior.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Introdução

AVAC Ventilação Natural - É a ventilação de um edifício com ar exterior sem utilizar ventiladores ou outros sistemas
mecânicos. Pode ser através de janelas, grelhas ou respiradores quando os espaços são pequenos e a arquitetura o
permite. Em projetos mais complexos, o ar quente é permitido subir e fluir para fora de grandes aberturas do edifício
para o exterior, fazendo com que o ar frio exterior seja atraído por pequenas aberturas no edifício. Projetos de ventilação
naturais podem usar muito pouca energia, mas devem ser tidos cuidados para garantir conforto.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Introdução

AVAC Ar condicionado – Um sistema de ar condicionado central, ou um condicionador de ar autónomo, fornece
controlo de refrigeração e humidade para todo ou parte de um edifício. Edifícios com ar condicionado muitas vezes
têm janelas seladas, porque janelas abertas iriam contrariar o sistema destinado a manter as condições de ar interior
constantes. Do exterior, o ar fresco é geralmente puxado para dentro do sistema por um respirador na seção de troca
de calor interior, criando pressão de ar positiva. A percentagem de ar de retorno composta de ar fresco pode
normalmente ser manipulada ajustando a abertura deste respirador. A entrada de ar fresco típica é de cerca de 10%.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC - Refrigerador Evaporativo Utilizando o Ciclo Maisotsenko (M-Cycle)

Um Refrigerador evaporativo é um dispositivo que refrigera o ar através da evaporação da água. A refrigeração
evaporativa difere dos sistemas de ar condicionado típicos que utilizam ciclos de refrigeração por compressão de vapor
ou absorção. O sistemas funciona empregando grande entalpia de vaporização da água. A temperatura do ar seco pode
ser diminuída significativamente através da transição de fase da água líquida para vapor de água (evaporação), que pode
arrefecer o ar usando muito menos energia do que a refrigeração.
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Sistemas AVAC - Refrigerador Evaporativo Utilizando o Ciclo Maisotsenko (M-Cycle)

Exemplo:
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC - Refrigerador Evaporativo Utilizando o Ciclo Maisotsenko (M-Cycle)

O Maisotsenko Cycle (M-Cycle) - pode produzir energia com eficiências de combustível acima de 60% sem uma turbina
a vapor de ciclo inferno. O MCTC é semelhante ao ciclo da Turbina Húmida de Ar (HAT), mas utiliza muito menos
equipamento com taxas de transferência de calor muito mais elevadas e menos queda de pressão.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC - Refrigerador Evaporativo Utilizando o Ciclo Maisotsenko (M-Cycle)

Funcionamento

Os refrigeradores por evaporação baixam a temperatura do ar
usando o princípio do refrigeração por evaporação, ao contrário dos
sistemas de ar condicionado típicos que usam refrigeração por
compressão de vapor ou refrigeração por absorção. A refrigeração
por evaporação é a adição de vapor de água no ar, o que provoca
uma diminuição da temperatura do ar. A energia necessária para
evaporar a água é tirada do ar sob a forma de calor sensível, que
afeta a temperatura do ar, e convertida em calor latente, a energia
presente na componente de vapor de água do ar, enquanto o ar
permanece num valor de entalpia constante.

Esta conversão de calor sensível em calor latente é conhecida como
processo adiabático porque ocorre a um valor de entalpia
constante. Portanto, provoca uma queda na temperatura do ar
proporcional à queda de calor sensível e um aumento da humidade
proporcional ao ganho de calor latente.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC - Refrigerador Evaporativo Utilizando o Ciclo Maisotsenko (M-Cycle)

Aplicações

• A refrigeração por evaporação é mais eficaz quando a humidade relativa
está no nível baixo, limitando a sua popularidade aos climas secos. A
refrigeração por evaporação aumenta o nível de humidade interna
significativamente, pelo que, os habitantes do deserto podem apreciar o ar
húmido que reidrata a pele seca.

• As três considerações climáticas mais importantes são a temperatura do
bolbo seco, a temperatura do bolbo húmido e a diminuição do bolbo
húmido durante o dia do verão. É importante determinar se a diminuição
do bolbo húmido pode fornecer refrigeração suficiente durante o dia típico
de verão. É importante considerar que a capacidade para a temperatura
exterior do bolbo seco conseguir atingir a temperatura do bolbo húmido
depende da eficiência de saturação. Uma recomendação geral para aplicar
a refrigeração por evaporação direta é implementá-la em locais onde a
temperatura do bolbo húmido do ar exterior não exceda 22 ° C.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC - Refrigerador Evaporativo Utilizando o Ciclo Maisotsenko (M-Cycle)

Aplicações (cont.)

• Em locais com humidade moderada, há outra
utilidade económica para a refrigeração por
evaporação, além do seu uso generalizado em
climas secos. Por exemplo, as instalações
industriais, cozinhas comerciais, lavanderias,
estufas, locais de refrigeração (armazéns, fábricas,
zonas de obras, eventos desportivos, oficinas e
garagens) costumam aplicar refrigeração por
evaporação.

Obstáculos

• Em climas altamente húmidos, pode ter pouco 
conforto térmico além do aumento da ventilação e 
do movimento do ar que proporciona.
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Sistemas AVAC– Open Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC– Open Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems

Desiccant cooling systems são basicamente sistemas de ciclo aberto, que usam a água como refrigerante, em
contato direto com o ar. É uma combinação de arrefecimento evaporativo com a desumidificação do ar por um material
higroscópico.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC– Open Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems

Para este fim, podem ser utilizados materiais líquidos ou sólidos. O
termo “open" é utilizado para indicar que o refrigerante é eliminado do
sistema depois de proporcionar o efeito de arrefecimento e o novo
refrigerante é fornecido no seu lugar numa extremidade aberta.
Portanto, apenas é possível usar água como refrigerante com contato
direto com o ar circundante. A tecnologia comum hoje aplicada utiliza
rodas giratórias desidratantes, equipadas com gel de sílica ou cloreto de
lítio como material de sorção.

Os sistemas de absorção aberta são, teoricamente, de construção
simples, requerem energia de condução a temperaturas relativamente
baixas (coletores solares de chapa plana, efluentes de cogeração,
aquecimento urbano, etc.) e são desumidificadores de ar eficientes.

Então, por que não é esta tecnologia popular? O problema é a corrosão.
Quase todas as ligas metálicas são corroídas pelos dessecantes líquidos
mais eficazes, como as soluções aquosas de cloreto de lítio,
particularmente na presença de oxigénio.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Exemplo: Neste sistema de ar condicionado, o ar é desumidificado e arrefecido pelo contato direto com um

dessecante líquido. Em contraste com as tecnologias de ar condicionado convencionais, este sistema é acionado por
calor. Como o calor requerido é de baixa temperatura, o sistema incorpora coletores solares térmicos de 10 𝑚2. O
sistema solar térmico foi generosamente doado pela REHAU, enquanto alguns componentes individuais do sistema
hidráulico também foram generosamente doados pela WILO. O ar-condicionado de ciclo aberto com dessecantes líquidos
é ideal para edifícios intensivos em energia com altas cargas latentes

Sistemas AVAC– Open/Closed  Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems

• Ano de Instalação : 2013
• Vazão de ar: 2000 𝑚3/ h
• Capacidade de Desumidificação 0,008 kgH2O / kg de ar 

seco
• Solução dessecante LiCl
• Fonte de calor: Sistema solar térmico
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Exemplo (cont.)

Sistemas AVAC– Open/Closed Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Exemplo (cont.)

Sistemas AVAC– Open/Closed  Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC– Open/Closed Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems

Funcionamento
• O ar quente e húmido entra na roda dessecante que gira

lentamente e é desumidificado por adsorção de água (1-
2).

• Uma vez que o ar é aquecido pelo calor de adsorção,
uma roda de recuperação de calor é atravessada (2-3),
resultando num pré-arrefecimento significativo da
corrente de ar de alimentação.

• O ar é humidificado e, portanto, mais arrefecido por um
humidificador controlado (3-4) de acordo com os valores
de ajuste da temperatura e humidade do ar de entrada.

• O caudal de ar dos quartos é humidificado (6-7) próximo
do ponto de saturação para explorar todo o potencial de
arrefecimento, de modo a permitir uma recuperação
eficaz do calor (7-8).

• A roda de sorção tem de ser regenerada (9-10) aplicando
calor numa gama de temperaturas comparativamente
baixa de 50 ° C-75 ° C e para permitir um Funcionamento
contínuo do processo de desumidificação.
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AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC– Open/Closed Absorption Cycle-Liquid Dessicant Cooling Systems

Funcionamento (cont.)
• Sistemas de arrefecimento que utilizam uma solução líquida de cloreto de água-lítio como material de sorção

apresentam várias vantagens, tais como desumidificação de ar mais elevada, na mesma gama de temperaturas de
condução de sistemas de arrefecimento de dessecantes sólidos, e a possibilidade de armazenamento de energia
armazenando a solução concentrada.

• Esta tecnologia é uma opção promissora para o aumento da exploração de sistemas solares térmicos para ar
condicionado.

Aplicações
• Atualmente, alguns sistemas deste tipo são instalados na Alemanha em aplicações piloto e de demonstração,

conduzidas com calor solar térmico ou outras fontes de calor.

Restrições
É necessário um projeto especial do ciclo dessecante no caso de condições exteriores extremas tais como zonas costeiras
da região mediterrânica. Devido à alta humidade do ar ambiente, uma configuração padrão do ciclo de refrigeração do
dessecante não é capaz de reduzir a humidade a um nível suficientemente baixo para aplicar a refrigeração por
evaporação direta. Projetos mais complexos da unidade de tratamento de ar dessecante que empregam, por exemplo,
uma outra roda de entalpia ou refrigeradores de ar adicionais fornecidos por água arrefecida podem superar este
problema.
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Sistemas AVAC– Produção Combinada de Energia e Calor Fotovoltaica (Pv-T)
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Sistemas AVAC– Produção Combinada de Energia e Calor Fotovoltaica (PV-T)

Adicionar o componente Solar térmico a um painel fotovoltaico aumenta a eficiência solar total para mais de 50%.
O calor dos painéis fotovoltaicos, capturado pelo coletor térmico é três vezes mais do que a energia elétrica gerada a
partir dos módulos fotovoltaicos. Isto significa que, ao ser capaz de capturar e utilizar uniformemente o excesso de calor,
torna-se possível realizar uma melhoria da produção de energia na gama de 200-300%, dependendo do fluxo de ar e
outras considerações de conceção. Os dados do teste também mostraram que o ganho de temperatura dos módulos
fotovoltaicos é na ordem dos 6 ° C

Funcionamento:
A energia térmica captada dos módulos fotovoltaicos é
canalizada para o sistema AVAC do edifício, onde é utilizada para
substituir o sistema de aquecimento convencional. O benefício
secundário é proporcionar o arrefecimento fotovoltaico
reduzindo a temperatura de operação dos módulos
fotovoltaicos, o que melhora o desempenho elétrico.

Em zonas com climas mais quentes, válvulas são usadas para
direcionar o calor para fora do edifício, se a energia não for
necessária.
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Sistemas AVAC– Produção Combinada de Energia e Calor Fotovoltaica (Pv-T)

Exemplos:
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Sistemas AVAC– Produção Combinada de Energia e Calor Fotovoltaica (Pv-T)

Restrições:

• O investimento é elevado;

• Os edifícios precisam de uma grande área (telhado ou fachada), com boas condições (orientação e espaço livre 
disponível).

Esquema de um coletor solar PV-T:
1. Vidro anti-reflexo
2. Encapsulante EVA
3. Células solares fotovoltaicas
4. Encapsulante EVA
5. Backsheet (PVF)
6. Permutador de calor (cooper)
7. Isolamento (poliuretano)
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Bombas de Calor Ar-Água usam como fonte de energia o ar exterior de forma eficiente, com gamas de temperature
entre +35 °C e –25 °C.

Bombas de calor ar-para-água combinam as vantagens gerais de usar ar exterior como uma fonte de calor com os
benefícios específicos do design split. Neste sistema, o permutador de calor de ar (evaporador) é instalado
separadamente ao ar livre e conectado por meio de tubos de refrigerante à unidade hidráulica, que é instalado em uma
sala interna.

As bombas de calor split-ar-água têm uma temperatura de fluxo máximo de 55 ° C e permitem a preparação de água
quente doméstica e aquecimento doméstico com sistemas de aquecimento a baixa temperatura. O componente exterior
pode ser instalado na frente da parede externa, poupando espaço. A unidade hidráulica com controlador integrado está
instalada no interior do edifício. O controle do inversor ajusta a saída de calor da bomba de calor para corresponder ao
consumo de calor do edifício.
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Exemplos:
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Exemplos (cont.)
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Exemplos (cont.)
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Funcionamento
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Funcionamento (cont.)
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

System Components
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Aplicação

Air source heat pumps (ASHP) são usados para fornecer aquecimento e arrefecimento do espaço interior, mesmo

em climas mais frios, e podem ser usados eficientemente para aquecimento de água em climas mais leves. Uma grande
vantagem de alguns ASHPs é que o mesmo sistema pode ser usado para aquecimento no inverno e arrefecimento no
verão.

ASHPs são frequentemente combinados com sistemas de calor auxiliares ou de emergência para fornecer calor de backup
quando as temperaturas externas são muito baixas para que a bomba funcione eficientemente. Uma vez que ASHPs têm
altos custos de capital e a eficiência cai à medida que a temperatura diminui, geralmente não é rentável dimensionar um
sistema para o cenário de temperatura mais fria possível, mesmo se um ASHP possa satisfazer toda a exigência de calor
nas temperaturas mais frias esperadas.

No uso de aquecimento, um ASHP absorve o calor do ar exterior e liberta-o dentro do edifício, como ar quente, radiadores
de água quente, aquecimento radiante e / ou fornecimento de água quente sanitária.

O mesmo sistema pode fazer o processo reverso no verão, refrigerando o interior do edifício. Quando corretamente
especificado, um ASHP pode oferecer uma solução de aquecimento central completa e água quente sanitária até 80 ° C.
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Sistemas AVAC– Air to Water Heat Pumps

Aplicação

• As soluções de armazenamento térmico que incorporam aquecimento de resistência podem ser usadas em conjunto
com ASHPs. Armazenamento pode ser mais rentável se desligado em horas com baixas taxas de eletricidade.

• O calor é armazenado em tijolos cerâmicos de alta densidade contidos dentro de um invólucro isolado termicamente.

• Há ASHP projetado para uso residencial, comercial ou industrial, dependendo das necessidades dos edifícios.

Restrições

O custo de instalação é geralmente alto, é menor do que o custo de uma bomba de calor da fonte terrestre, porque esta
requer escavação para instalar o circuito de aterramento. A vantagem de uma bomba de calor à terra é que ela tem acesso
à capacidade de armazenamento térmico do solo, o que lhe permite produzir mais calor com menos eletricidade em
condições frias.
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Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Nas últimas décadas, refrigerantes sintéticos como CFCs e HCFCs vão sendo eliminados por regulamento. A crescente
preocupação e as ações regulatórias relacionadas ao impacto ambiental dos refrigerantes de hidrocarbonetos fluorados
(HFC) levaram a um ressurgimento de sistemas de refrigeração baseados em dióxido de carbono (CO2) e outras soluções
de baixo GWP em todo o mundo. A refrigeração baseada em CO2 é de interesse devido ao baixo potencial de
aquecimento global, baixo preço, potencial de redução de energia, não toxicidade e uma classificação de segurança
positiva.

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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R744 (CO2) é uma opção líder por razões ambientais, e pode ser um vencedor para o consumo de energia, com os
desenvolvimentos de componentes tecnológicos e métodos de aplicação que continuam a revelar potenciais ganhos de
desempenho. Foi adquirida uma boa experiência com diferentes configurações de sistemas ao longo de muitos anos,
particularmente na Europa Central e Norte. A confiança resultante desta experiência garante que o CO2 será uma opção a
longo prazo num futuro previsível.

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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O CO2 é denominado "Refrigerante Natural" porque existe no meio ambiente. A libertação deste gás para a atmosfera de
Sistemas de Refrigeração tem um efeito insignificante em comparação com outras fontes de CO2 que estão a debater o
aquecimento global. Como um refrigerante, é um produto fabricado que está em conformidade com especificações de
pureza rigorosa. As suas propriedades físicas requerem um manuseio especial. As pressões do sistema são muito mais
elevadas do que em sistemas convencionais, e todos os componentes são projetados de acordo com as normas.

Os altos custos de investimento eram característicos dos primeiros projetos de CO2, mas esses custos estão agora em
queda. O próprio refrigerante é uma fração do custo de alguns sistemas de HFCs.

Forma-se gelo seco (sólido R744) quando a pressão e temperatura de R744 é reduzida abaixo do ponto triplo. Isso não
ocorre dentro de um sistema de refrigeração a funcionar adequadamente.

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Exemplos:
• Sports Center/arena System

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Exempos (cont.)
• Refrigeração Comercial

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Exemplos (cont.)
• Refrigeração Comercial

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Exemplos (cont.)
• Unidade de Refrigeração Industrial

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Exemplos (cont.)
• Solução personalizada para um cliente específico

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Diferentes Designs
Assim como todos os outros sistemas de refrigeração, os sistemas de refrigeração com CO2 podem ser projetados de
muitas e diferentes maneiras. Geralmente, existem três tipos de conceção de sistemas: sistemas de 1 passo, sistemas de
dois passos e sistema de reforço, dependendo da aplicação em causa.

• Sistemas de 1 passo - A expansão direta (DX) é utilizada para ar condicionado, armazenamento de frio e processos
de arrefecimento a temperaturas entre -20 ° C e + 10 ° C. O projeto do sistema assemelha-se principalmente ao
sistema de refrigeração tradicional, mas é usado um recetor de média pressão com by-pass de gás. Uma válvula de
alta pressão controla a pressão no refrigerador / condensador de gás e uma válvula de pressão constante mantém o
recetor na pressão média necessária, direcionando constantemente o gás instantâneo do recetor para o tubo de
sucção.

Portanto, o líquido saturado estará sempre no recetor. Com estagnação, o "pump-down" é feito para o recetor que fixa a
pressão a 90 bar. Os sistemas de receção de baixa pressão e sistemas com evaporadores inundados proporcionam uma
boa utilização da área do evaporador e, por exemplo, são utilizados com bombas de calor e unidades de arrefecimento. A
parte principal do sistema está no lado LT, o que significa que, por exemplo, o sistema deve ser seguro a 90 bar.

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Diferentes Designs (cont.)

• Economizador de duas etapas e sistema de reforço com CO2 - Para sistemas de congelação é necessário
instalar dois níveis de compressor, através da utilização de sistemas em cascata, sistemas com refrigeradores
intermediários (abertos e fechados) ou utilizando o princípio de reforço, onde o sistema de baixa temperatura
fornece o gás pressurizado para a seção de sucção dos compressores de alta pressão.

• Com a compressão a vários níveis, os economizadores podem ser vantajosamente utilizados. O fluido para o
economizador é extraído de um recetor de pressão intermédio e é expandido para o compressor de pressão
intermédia e evapora no economizador e, assim, arrefece o gás de alta pressão a partir do refrigerador de gás.

• Isto pode proporcionar uma melhoria de eficiência de 10-20%. O sistema com um economizador pode também ser
simplificado para que haja sucção diretamente a partir do recetor de pressão intermédia, através do qual o líquido
restante no receptor é arrefecido com evaporação do fluido.

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Funcionamento

O CO2 é um refrigerante de alta pressão onde são necessárias elevadas pressões de funcionamento para um 
funcionamento eficiente. Durante a paragem, a temperatura ambiente pode atingir e exceder a temperatura crítica e a 
pressão pode exceder a pressão crítica. Assim, os sistemas são tipicamente projetados para suportar pressões de até 90 
bar, ou às vezes até equipados com uma pequena unidade de condensação de paralisação para manter baixas as 
pressões. 

Ao mesmo tempo, o CO2 tem uma baixa taxa de pressão de compressão (20 a 50% menor que HFCs e amónio), o que 
melhora a eficiência volumétrica. Com temperaturas de evaporação na faixa de -55 ºC a 0 ºC, o desempenho volumétrico 
do CO2 é, por exemplo, de quatro a doze vezes superior ao do amónio, o que permite a utilização de compressores com 
menores volumes.

O ponto triplo e o ponto crítico do CO2 estão muito próximos da gama de funcionamento. O ponto crítico pode ser 
alcançado durante o funcionamento normal do sistema. Durante o serviço do sistema, o ponto triplo pode ser atingido, 
indicado pela formação de gelo seco quando partes dos sistemas que contêm líquido são expostos à pressão atmosférica. 
Procedimentos especiais são necessários para evitar a formação de gelo seco durante a ventilação do serviço.

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Funcionamento (cont.)

A partir de suas propriedades termodinâmicas puras, o CO2 não é muito bem adaptado como refrigerante. No entanto, o 
CO2 tem várias propriedades térmicas únicas:

• Muito bom coeficiente de transferência de calor

• Relativamente insensível às perdas de pressão

• Muito baixa viscosidade

Em aplicações práticas, os sistemas de CO2 proporcionam um desempenho muito elevado, sendo as principais razões, 
uma melhor troca de calor, uma potência de bombagem muito baixa quando o CO2 é utilizado como fluido secundário e, 
em clima frio, a possibilidade de funcionar com uma pressão de condensação muito baixa no Inverno .

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Aplicação

A eficiência dos sistemas com CO2 dependem mais da aplicação e do clima do que de outros refrigerantes. Para todos os
refrigerantes há um declínio na eficiência do sistema com temperaturas de condensação crescentes, e o CO2 está entre
os refrigerantes com a queda mais acentuada. As boas propriedades termofísicas do CO2 podem compensar até certo
ponto, mas há um limite. O CO2 tem alto conteúdo energético em temperaturas mais altas, e quando este calor pode ser
recuperado para aquecimento de água sanitária ou aplicação semelhante, a eficiência do sistema total torna-se muito
alta.

Do ponto de vista ambiental, o CO2 é um refrigerante muito atraente com zero ODP e um GWP de 1. É uma substância
natural e abundante na atmosfera.
Ao contrário da maioria dos outros refrigerantes, o CO2 é utilizado na prática em três diferentes ciclos de refrigeração:

• Subcrítica (sistemas em cascata)
• Transcritical (apenas CO2)
• O fluido secundário (CO2 utilizado como salmoura volátil)

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Aplicação (cont.)

A tecnologia utilizada depende da aplicação e da localização pretendida do sistema. Há várias aplicações onde o CO2

é atraente e já amplamente utilizado hoje:

• Refrigeração industrial / comercial. O CO2 é geralmente utilizado em combinação com amoníaco, quer em sistemas
em cascata quer como uma salmoura volátil

• Refrigeração alimentar / retalhista

• Bombas de calor

• Refrigeração de transportes

Sistemas AVAC– Sistemas de Refrigeração CO2 (R744) 
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

• Os sistemas dependem em grande parte da
transferência de calor radiante - a entrega
de calor diretamente da superfície quente
para as pessoas e objetos na sala através de
radiação infravermelha.

• Aquecimento radiante é o efeito que se
sente quando se pode sentir o calor de um
elemento quente do outro lado da sala.

• Quando o aquecimento radiante está
localizado no chão, é muitas vezes chamado
de aquecimento com piso radiante ou
simplesmente aquecimento do chão.

Radiant heating systems fornecem calor diretamente para o chão ou para painéis na parede ou teto de uma casa.
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Tipos de Sistemas Radiantes (pisos, painéis em paredes ou tetos):

• Sistemas aquecidos a ar - O ar não consegue suportar grandes quantidades de calor, por isso os sistemas de ar
radiante não são rentáveis em aplicações residenciais. Embora possam ser combinados com sistemas de
aquecimento solar de ar;

• Sistemas elétricos de radiação - Tipicamente consistem em cabos elétricos construídos no chão. Devido ao custo de
eletricidade, estes sistemas apenas são rentáveis se incluírem uma massa térmica significativa, como um piso de
cimento espesso e se a empresa de serviços públicos elétricos oferecerem tempo de uso. As taxas de tempo de uso
permitem "carregar" o piso de cimento com calor durante horas fora do horário de pico (aproximadamente das 21h
às 6h). Se a massa térmica do chão for grande o suficiente, o calor armazenado manter-se-á e a casa fica confortável
por oito a dez horas sem qualquer entrada elétrica adicional.

• Sistemas hidrónicos (líquidos) - São os mais populares e rentáveis sistemas de aquecimento radiante. Estes sistemas
de bomba de água aquecida a partir de uma caldeira através de tubos colocados em padrão sobre o chão. Em alguns
sistemas, controlar o fluxo de água quente através de cada circuito usando válvulas de zoneamento ou bombas e
termostatos, regula a temperatura ambiente. O custo de instalar um assoalho hidrónico radiante varia pela posição e
depende do tamanho da casa, mas tipicamente o custo é elevado.
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Exemplos
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Exemplos
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Exemplos
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Exemplos
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Exemplos
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Funcionamento

Os sistemas hidrónicos (líquidos) podem utilizar uma
grande variedade de fontes de energia para aquecer
o líquido, incluindo caldeiras convencionais a gás ou a
óleo, caldeiras a lenha ou a biomassa, aquecedores
de água solares ou uma combinação destas fontes.

Apesar do seu nome, o aquecimento do piso radiante
depende fortemente da convecção, a circulação
natural do calor dentro de uma sala uma vez que o ar
aquecido pelo chão sobe.
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Funcionamento -
Esquemáticos
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Sistemas AVAC– Hydronic Radiant Systems

Aplicações e vantagens

• Este sistema de aquecimento é adequado para quase
qualquer espaço utilizado por pessoas, tais como:
casas, escolas, escritórios, etc

• Pessoas com alergias preferem calor radiante porque
não distribui alérgenos como sistemas de ar forçado.

• É mais eficiente que o aquecimento do rodapé e
geralmente mais eficiente do que o aquecimento de ar
forçado, pois elimina as perdas do duto.

Restrições

• A principal restrição a par do trabalho de construção
necessário é o investimento inicial no sistema.

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar
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• Colectores de energia térmica solar para
arrefecimento

Refrigeradores de absorção solar são muito baixos em 
custos de operação e manutenção e consomem pouca ou 
nenhuma energia elétrica.

As únicas peças que usam qualquer eletricidade são os 
motores de ventilação de baixo consumo, quadros de 
controlo e pequenas bombas que movem o fluido de 
transferência térmica dos coletores para o refrigerador e 
depois voltam aos coletores.

Dentro da unidade é outra bomba pequena que circula o 
refrigerante. Não há "compressor" para consumir energia.

Todas essas pequenas cargas elétricas podem ser 
executadas a partir de uma pequena instalação do painel 
solar fotovoltaico, se desejar, significando custos de energia 
zero para o sistema de ar condicionado solar.

Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar – Coletores Térmicos
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Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar – Coletores Térmicos

Funcionamento

• Por mais paradoxal que possa parecer, o arrefecimento com energia solar é viável usando energia solar térmica. Os
chillers solares usam energia térmica fornecida pelo sol ou outras fontes de reserva para produzir frio e / ou
desumidificação.

• Poucas pessoas percebem que, além de aquecimento de água e outros fluidos, a tecnologia solar térmica pode
reduzir o ar condicionado e os custos de refrigeração industrial.

• Os sistemas de refrigeração solar utilizam coletores solares de concentração e refrigeradores de absorção para
conduzir o processo de produção de frio. Estes sistemas são ideais para refrigerar hotéis, edifícios de escritórios,
centros de dados e outros grandes edifícios comerciais.

• Sistemas de refrigeração solar podem economizar dinheiro para os proprietários de edifícios, porque as tarifas de
eletricidade são muitas vezes em camadas, o que significa que quanto mais eletricidade um edifício usa durante as
horas de pico, maior a taxa cobrada por essa eletricidade. Horas de pico muitas vezes ocorrem em dias ensolarados
quentes quando a carga de ar condicionado é maior. Instalar um sistema de refrigeração solar pode resultar em
grandes poupanças, pois o sistema reduz o uso de eletricidade durante os horários de pico.

• Os mesmos coletores solares de concentração usados para o arrefecimento também podem aquecer água para a
instalação.
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Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar – Coletores Térmicos

Processos de arrefecimento solar
• Ciclos fechados - Onde os refrigeradores de absorção acionados termicamente produzem água fria para uso em

equipamentos de condicionamento de espaços.

• Ciclos abertos - Também designados por sistemas de arrefecimento evaporativo por dessecação (DEC), que
tipicamente utilizam água como refrigerante e um dessecante como sorvente para tratamento directo de ar num
sistema de ventilação.

Vantagens
• Pode ajudar a reduzir a demanda de pico de eletricidade associada com o arrefecimento convencional uma vez que a

radiação solar máxima geralmente ocorre quando o frio é necessário. Pode também funcionar à noite usando
armazenamento térmico.

• Quando o Verão termina, os Sistemas de refrigeração solar podem ser utilizados para fins de aquecimento, tais como
preparação de água quente para uso doméstico ou aquecimento de espaços.
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Exemplos:

Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar – Coletores Térmicos
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Funcionamento

• Coletores solares co0ncentrados usam espelhos para focalizar a energia do sol num tubo que contem um fluido. Os
espelhos seguem o sol, aquecendo o fluido a temperaturas muito altas. Os refrigeradores de absorção funcionam
usando este fluido aquecido, ao invés de combustíveis fósseis ou eletricidade, para impulsionar o processo de
refrigeração.

• O uso de energia solar com refrigeradores de absorção reduz os gases de efeito estufa gerados localmente.

• Existem várias alternativas aos chillers baseados em compressores que podem reduzir o consumo de energia, com
menos ruído e vibração. A energia térmica solar pode ser usada para arrefecer eficientemente no verão, e igualmente
aquecer a água e os edifícios domésticos no inverno.

• Ciclos de arrefecimento de absorção iterativos simples, duplos ou triplos são utilizados em diferentes sistemas de
arrefecimento térmico solar. Quanto mais ciclos, mais eficientes são esses sistemas.

Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar – Coletores Térmicos
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Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar – Coletores Térmicos
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Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar

• Ar Condicionado Solar Comercializados
Ar condicionados Chillers de Absorção não são
uma tecnologia recém-desenvolvida. Na verdade,
eles têm sido comercialmente utilizados desde o
início do século XX.

Também são muito populares em países asiáticos
como o Japão, onde o alto custo de eletricidade
torna-os muito desejáveis.

Constituem até 40% de todo o equipamento de ar
condicionado comercial instalado. Eles são simples
e fiáveis, sem CFC prejudicial (Freon, etc).
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Sistemas AVAC– Sistemas de refrigeração solar 

Aplicações

• Estes sistemas são ideais para refrigerar hotéis, edifícios de escritórios, centros de dados e outros grandes edifícios
comerciais.

• Sistemas de refrigeração solar economizam dinheiro para os proprietários de edifícios, porque as tarifas de
eletricidade são muitas vezes em camadas, o que significa que quanto mais eletricidade um edifício usa durante as
horas de pico, maior a taxa cobrada por essa eletricidade. Horas de pico muitas vezes ocorrem em dias ensolarados
quentes, quando a carga de ar condicionado é maior. A instalação de um sistema de refrigeração solar pode resultar
em grandes poupanças, pois o sistema reduz o uso de eletricidade durante os horários de pico.

Restrições
• A área / orientação do telhado disponível para os Coletores Térmicos solares é tipicamente a principal restrição, pois

os edifícios normalmente não possuem grandes áreas disponíveis para os Coletores Térmicos.

• O investimento no chiller não é considerado um problema porque é um dos sistemas mais eficientes em termos
energéticos utilizados para o arrefecimento de edifícios.
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Sistemas AVAC– Bombas de Calor Geotérmicas

O aquecimento geotérmico e as soluções de arrefecimento são
valorizadas pela sua eficiência. Estes sistemas tudo-em-um ‘ar forçado'
ou 'água-para-ar' podem proporcionar conforto de forma mais
eficiente do que qualquer outro tipo de sistema comum.

Uma bomba de calor geotérmica ou bomba de calor terrestre (GSHP) é
um sistema de aquecimento e / ou arrefecimento central que transfere
calor para ou do chão.

Quando conectado a um sistema AVAC, os edifícios aumentam sua
eficiência e reduzem os custos de sistemas tradicionais de
aquecimento e arrefecimento.

Um GSHP troca calor com o chão. Isto é muito mais eficiente em
termos energéticos, porque as temperaturas subterrâneas são mais
estáveis do que as temperaturas do ar ao longo do ano.
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Sistemas AVAC– Bombas de Calor Geotérmicas

Os sistemas de bombas geotérmicas
atingem um coeficiente de desempenho
(CoP) bastante elevado, 3 a 6, nas noites
mais frias do Inverno, em comparação com
1,75-2,5 para bombas de calor de ar em
dias frios.

GSHP estão entre as tecnologias mais
eficientes em termos de energia para
fornecer AVAC e aquecimento de água
para edifícios.
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Sistemas AVAC– Bombas de Calor Geotérmicas

Exemplo: Benefícios de Bombas de Calor Geotérmicas (vídeo)
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Sistemas AVAC– Bombas de Calor Geotérmicas

Exemplo:
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Sistemas AVAC– Bombas de Calor Geotérmicas

Funcionamento

Os componentes de um sistema de aquecimento e
arrefecimento geotérmico incluem sistema de fornecimento
de ar, bomba de calor e permutador de calor. O sistema
explora o fato de que não importa como as temperaturas
atmosféricas variam, a temperatura a poucos metros abaixo
da superfície da Terra permanece estável dentro de uma faixa
de 7 ° C a 21 ° C.

No layout do sistema, o permutador de calor é enterrado no
subsolo. Durante o inverno, quando as temperaturas da
superfície caem significativamente, o permutador de calor
recebe calor do solo e é canalizado para o edifício usando o
sistema de entrega interior instalado. Este processo é
invertido no verão e o sistema funciona puxando o ar quente
do edifício para o permutador de calor. Alguns sistemas
também oferecem água quente gratuita.
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Sistemas AVAC– Bombas de Calor Geotérmicas

Aplicação : 

• Locais que provem ter diferenciais de temperatura interessantes que
façam o investimento ter uma boa relação custo-benefício.

Restrições

• A maioria dos edifícios pode ter problemas com as áreas
circundantes tornando as instalações de tais sistemas não viáveis ou
muito difíceis.

• Os principais constrangimentos ainda são o investimento inicial no
sistema e também a necessidade de realizar os levantamentos
geológicos necessários e os custos associados.
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Sistemas AVAC– CO2 Sensors

Os princípios mais comuns para os sensores de CO2 são os sensores de gás infravermelho (NDIR-Nondispersive Infrared))
e sensores de gás químico. A medição do dióxido de carbono é importante na monitorização da qualidade do ar interior,
na redução do consumo de AVAC e em muitos processos industriais.

Os sensores NDIR são sensores espectroscópicos para detetar CO2

num ambiente gasoso pela sua absorção característica.

Componentes chave são uma fonte de infravermelhos, um tubo de 
luz, um filtro de interferência (comprimento de onda) e um detetor 
de infravermelhos. O gás é bombeado ou difundido no tubo de luz, e 
os medidores eletrónicos medem a absorção do comprimento de 
onda característico da luz.
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Sistemas AVAC– CO2 Sensors

Sensores de CO₂ químico com camadas sensíveis à base de
polímero ou heteropolissiloxano têm a principal vantagem de um
consumo de energia muito baixo e podem ser reduzidos em
tamanho para se adaptarem a sistemas baseados em
microeletrónica.

Em contrapartida, os efeitos de deriva a curto e longo prazo, bem
como uma vida global bastante baixa são obstáculos importantes
quando comparados com o princípio de medição NDIR.

A maioria dos sensores de CO2 está totalmente calibrada antes da
expedição da fábrica. Ao longo do tempo, o ponto zero do sensor
precisa ser calibrado para manter a estabilidade a longo prazo do
sensor.
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Sistemas AVAC– CO2 Sensors

Níveis elevados de CO2 podem causar sonolência e criar um ambiente de
trabalho ineficiente para ocupantes de edifícios. Para combater este
problema, os gerentes de edifícios podem optar por executar o sistema de
ventilação continuamente, mas esta é uma prática ineficiente e
dispendiosa.

Com sensores de CO2 no lugar, o sistema de ventilação pode fazer o seu
trabalho de forma adequada e eficiente, quer em escritórios comerciais ou
espaços residenciais.

O sensor mede a concentração de CO2 no espaço ventilado ou no duto.
Estes sensores são utilizados em sistemas de ventilação e ar condicionado
para controlar a quantidade de ar fresco fornecido para manter níveis
aceitáveis de CO2 no espaço.
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Sistemas AVAC– CO2 Sensors

Funcionamento:
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Sistemas AVAC– Sensores de Humidade

Os instrumentos de medição de humidade normalmente dependem de
medições de alguma outra quantidade, como temperatura, pressão,
massa ou uma alteração mecânica ou elétrica em uma substância à
medida que a humidade é absorvida.

Por calibração e cálculo, estas quantidades medidas podem levar a uma
medição de humidade.

Dispositivos eletrónicos modernos usam temperatura de condensação
ou mudanças na capacitância elétrica ou resistência para medir
diferenças de humidade.
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Sistemas AVAC– Sensores de Humidade

Existem vários dispositivos usados para medir e regular a umidade:

1. Psicrómetro ou Higrômetro.

2. Humidistat é um interruptor de humidade-disparado, usado para
controlar um desumidificador.

Combinar a utilização destes sensores com termostatos inteligentes é
essencial para garantir níveis mais elevados de poupança de energia.
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Sistemas AVAC– Termostatos Inteligentes

Termostatos Inteligentes são dispositivos de automação
residencial responsáveis pelo controlo dos sistemas AVAC. Eles
permitem ao usuário controlar a temperatura ao longo do dia
usando um cronograma, como a definição de uma temperatura
mais baixa durante a noite.

Como eles estão conectados à Internet, eles permitem que os
usuários ajustem as configurações de outros dispositivos
conectados à Internet, como smartphones, tablets, etc. Isso
permite que os usuários facilmente possam ligar / desligar os
seus Sistemas AVAC quando a casa está vazia.

Estas ações são essenciais para garantir a poupança de energia,
mas é essencial que a programação seja feita corretamente a fim
de garantir uma redução efetiva do consumo.
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Sistemas AVAC– Termostatos Inteligentes

Termostatos Inteligentess podem ser divididos em três
grupos:

1. Termostatos de aprendizagem
Alguns Termostatos Inteligentes pode aprender
automaticamente quando o prédio está suscetível de ser
ocupado, e quando é provável que esteja vazio.

Isso permite que ele automaticamente faça pré-aquecimento
ou pré-arrefecimento da casa, de modo a estar uma
temperatura confortável quando as pessoas chegam. Se o
perfil de uso do edifício mudar, estes Termostatos
Inteligentes irão gradualmente ajustar o calendário,
mantendo poupança de energia e conforto. O termostato
Nest (à direita) é um exemplo bem conhecido.
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Sistemas AVAC– Termostatos Inteligentes

1. L

2. Sistemas de Zonas

Em vez de controlar a temperatura de todo o edifício, os
sistemas de zonas podem controlar salas ou áreas
individuais.

Isto pode aumentar a poupança de energia, por exemplo
aquecendo ou arrefecendo somente áreas que são usadas
constantemente e não outras áreas raramente usadas.
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Sistemas AVAC– Termostatos Inteligentes

1. L
2. Zoned Systems
3. Learning zoned systems

Os mais avançados Termostatos Inteligentes combinam os dois
tipos anteriores de termostatos. Eles são capazes de aprender
quando cada sala / área de um edifício é normalmente
ocupado e automaticamente agendar o aquecimento ou
arrefecimento para essa área de forma adequada.
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