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CONDICIONAMENTO DE AMBIENTES UTILIZANDO-SE  O FENÔMENO DA RADIAÇÃO. 

TETO RADIANTE DE METAL , GESSO, PAREDE RADIANTE , PISO RADIANTE, VIGAS 

METÁLICAS RADIANTES ATIVAS E PASSIVAS  

Alexandre Alberico/Claudio Misumi/Ricardo  Yokouchi/André Teramoto 
Engenheiros 

 
PARTE I   

CONCEITO  
O sistema de condicionamento de ar convencional utiliza a convecção como principal 
princípio de transferência de calor no ambiente a ser condicionado. 
A  grande maioria dos sistemas  de ar condicionado trabalham somente com fluxo de 
ar frio e seco ( convecção) para remover o CLI e o CLS dos  ambientes. 
Na década de 80 engenheiros suíços desenvolveram técnicas para aplicação da 
Radiação para remover  o CSI. Aqui no Brasil aplicamos, com sucesso, no ano de 
1999/2000.Nos EEUU  o sistema  tomou força  a partir do ano de 2007. 

 
Este sistema representa um avanço com relação aos demais pois utiliza grande parte 
da energia radiante que é perdida nos equipamentos UTA. Com isto há uma grande 
redução da VAI  com a  praticada no sistema convencional e aproveitamento de 
energia radiante desperdiçada em sistema Convencionais.  

Com a utilização de Elementos Radiantes no sistema de condicionamento de ar, a 
transferência de calor no ambiente a ser condicionado passa a ser feito também por 
radiação. 
Consequentemente, consegue-se uma diminuição na vazão de ar insuflado, pois os 
Elementos Radiantes absorvem a maior parte do Calor Sensível Interno. Por meio da 
vazão de ar insuflado, remove-se o Calor Latente Interno e a parte remanescente do 
Calor Sensível Interno. Esta  diminuição da Vazão de Ar Insuflado permite diversas 
vantagens, tais  como: redução de potência  elétrica instalada, redução da cota vertical 
do entre forro, redução das Áreas de Casa de Máquinas, redução das operações de 
Manutenção e peças sobressalentes (p.ex.- padronização e redução quantitativa de 
UTA's), conforto térmico-acústico sem fluxos sensíveis de ar e NRC≥ 0,7, menor tráfego 
de microorganismos transportados pelo fluxo de ar. 

 

PROJETO 

É um sistema constituido por ER's que absorvem a maior parte do CSI dos ambientes  e 
uma parcela pequena de VAI insuflada que tem a função principal de  remover o CLI do 
recinto (mas acaba também removendo   parcela do CSI pois encontra-se a  baixa 
temperatura e baixo teor de umidade absoluta). Esta parcela pode ser ≥ à VAE , 
dependendo dos parâmetros estabelecidos pelo engenheiro.Estes parâmetros 
adotados definirão a eficiência do sistema  refletindo, portanto, em um   maior ou 
menor custo de implantação e no grau do benefício. 
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Deve-se , para a escolha dos parâmetros , considerar que o rendimento de um 
elemento radiante metálico é dado simplistamente  pelo resultado da equação 
 →    ta - ( tea +tsa) / 2,   sendo  t em °C. 

Resultados   superiores  a  9° indicam uma boa eficiência;  9 ou abaixo indicam 
eficiência ruim provocando o uso de maior quantidade de peças radiantes e um alto 
custo de implantação . 

O passo inicial será determinar a TO de projeto, podendo-se fixar o ambiente com  TBS 
24° e UR num ponto entre 40 ou 60%. 

Para determinar tea deve-se acrescer 1 a 2°C na TO , dependendo da eficiência do 
sistema de automação que irá controlar o fenômeno da condensação diante das 
flutuações da TO. 

Recomenda-se Tsa  entre 2 a 3° C acima da Tea, dependendo do projeto. 
Com  UAVAI < UAsala  obtém-se  Vazão , TBS e TBU da VAI em função do CLI a remover . 
A combinação adequada destes parâmetros garante a melhor eficiência do sistema!!! 
O sistema de automação e o sistema  mecânico devem ser projetados para que a Tea  
flutue de acordo com as variações da TO do local impedindo a condensação. 
Os elementos radiantes devem ser responsáveis por remover  60 % ou mais da CSI e 
abranger área maior do que 50% do total do forro, sob pena do sistema  tornar-se  
inadequado, com a convecção sobrepondo-se à radiação: o Edifício sofrerá 
resfriamento sem controle provocado pela maior VAI. 

Felizmente há um único caso no Brasil , dentre mais de 20 , com esta anomalia. Este 
sistema porém, não está incorreto , mas incompleto, e é passível de  solução!  
Para se obter um bom resultado  os elementos radiantes devem cobrir de 50 a 75% da 
área total do forro ( 25% seriam para outras utilidades) e a VAI calculada  deve ser a 
mínima  necessária para remover a CLI do ambiente  ( variações para diminuir a VAI 
devem ser criteriosamente estudadas pois o sistema pode perder a capacidade de 
desumidificação  (ambientes onde há variações de fluxo de CLI , p.ex., salas grandes de 
reunião, cafeterias e outros ). 

RESUMINDO:  
Um projeto com o menor custo e o maior benefício será determinado pela escolha 
ideal dos parâmetros: 

a)Ta, UR e TO do ambiente 

b)VAI e condições adequadas para, eliminando o CLI , se obter a condição a) 

c)Determinação de Tea   e Tsa para obter o melhor rendimento do sistema 

d)Reengenharia na parte de distribuição de frio otimizando quantidades de UTA's 

Benefícios em relação a um projeto convencional: 

Redução de Potência  elétrica instalada. 

Redução  da Cota vertical do entre forro 
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Redução das Áreas de Casa de Máquinas  

Redução das operações de Manutenção / peças sobressalentes (p.ex.- padronização e 
redução quantitativa de UTA's) 

Conforto térmico/acústico sem fluxos sensíveis de ar e NRC≥ 0,7 

Tráfego de microorganismos veiculados pelo fluxo de ar 

 

BENEFÍCIOS DE UM SISTEMA RADIANTE 

Consideremos, para exemplo, um edifício de escritórios com 20 pavimentos e 
1000 m² por pavimento.Uma estação de trabalho a cada 7 m² e uma impressora a cada 
5 estações de trabalho.Adotaremos 80 w/m² para o CSI  e 55 w/pessoa para CLI  . 

Energia elétrica 

ITENS S. Convencional Sistema Radiante 

Calor sensível 
1 600 000 watt 

1 600 000 watt 
Água 75 % radiação 
1 200 000 watt 

Ar convecção 25 % 
400 000 watt 

Δ t   °C 24-11 = 13 °C 15-13  =2° C 24- 11 = 13°C 

Vazão m³/s 110 143,4 27,6 

Δ p    Pa 600 150 000 
700 ( com duto 
ret.) 

Pot cons 
 

88 28,7 25,8 

TOTAL 88 54,5 

 

Benefícios :   38 % de redução de potência elétrica  além de inserção de retorno do ar 
por dutos , que permitem limpeza. 

Otimização dos espaços ocupados 

Sistema convencional → 110 m³/s/ 20 pav = 5,5 /8 m/s = 0,687  
m² necessita duto de 1000 x 700 , ocupando , um vão de entre forro de  800 mm. 
Sistema de radiação → 27,6 m³/s /20 = 1,38/ 8 m/s = 0,172 m² necessita duto de 1000 
x180 , ocupando , um vão de entre forro de 300 mm o que permite passagem de 
outras utilidades. 

COTAS PARCIAIS em mm. 

ITENS CONVENCIONAL RADIAÇÃO 

Laje 300 300 

Piso falso 200 200 

Pé direito 2700 2700 

Vão do forro 800 300 

Total 20 pav. 80 000 70 000 
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Como se nota o sistema com radiação permite , na mesma cota   
em altura , 22 pavimentos com pé direito   de 2800 mm contribuindo para a  
diminuição da vacância do imóvel. 

Opções: 
Mais área para locação com mais pavimentos na mesma cota em altura ou 
Menor cota em altura para o Edifício mantendo o pé direito. 

 
CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO 

SISTEMAS RADIANTES X SISTEMAS CONVENCIONAIS 

Pode ocorrer custos bem diferentes com um sistema de radiação projetado para 
atender à mesma demanda térmica, dependendo dos objetivos do projeto.  
Para se obter a menor cota  do vão do entre forro será necessária a mínima VAI   e isto 
acarretará  na maior na quantidade de ER's. 

O contrário , também verdadeiro, significa um menor custo para o mesmo sistema , 
pois  com maior VAI  necessitar-se-á   menor quantidade de ER's (para PA até um limite 
mínimo de 55% da área do forro). 

Outro fator importante a se considerar é a possibilidade de grupamento dos 
equipamentos mecânicos . 

De qualquer forma ,  três itens devem SEMPRE  serem levados em conta: 

Sistema  Mecânico, Hidráulico e Elétrico 

Sistema  de Automação 

Material do forro. 

Sobre este deve-se considerar que , numa escala evolutiva de custos tem-se 

tipo A-   GESSO 

tipo B-   FIBRO MINERAL DE BAIXA ABSORÇÃO ACÚSTICA 

tipo C-    METÁLICO DE AÇO PINTADO   

tipo D-    FIBRO MINERAL DE ALTA ABSORÇÃO ACÚSTICA 

tipo  E-   METÁLICO DE ALUMÍNIO 
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TABELA  PARA COMPILAÇÃO DOS CUSTOS ESTIMADOS 

DESEMBOLSOS DO CONTRATANTE EM R$/M² 

Sistema de AC Forro Custo/m² 
Sistema Teto radiante 

Custo/ m² % 

Convencional 
com caixas de 
VAV 

Tipo A 660,00 a 690,00 

880,00 a 
920,00 

30 a 40 maior 

Tipo B 760,00 a 790,00 5 a 15 maior 

Tipo C 830,00 a 870,00 5 a 10 maior 

Tipo D 900,00 a 950,00 5 a 10 menor 

Tipo E 950,00 a 1000,00 5 a 15 menor 

 

NOTAS IMPORTANTES 

Todos os sistemas compreendem Central de Água Gelada e estão excluidos quaisquer 
sistemas independentes. 

Os valores representam o desembolso do Contratante e englobam o  sistema completo 
, instalado e pronto para o  start - up. 

Para Empreendimentos em início de concepção arquitetônica, os  trabalhos de 
concepção do projeto de radiação, se realizados em conjunto com o Arquiteto 
responsável resultará no maior benefício com o menor custo. 
 
 

 

PARTE II 

FENÔMENOS , CONTROLE DAS VARIÁVEIS , PRODUTOS DISPONÍVEIS NO MERCADO E 
APLICAÇÕES DO SISTEMA RADIANTE 

Fenômenos e controle das variáveis 

a) Formação do fenômeno da Radiação e instalação das PA's. 
PA são placas metálicas nos formatos e com sustentações utilizadas pelo mercado , 
industrialmente adequadas a receber perfis de alumínio com tubos de cobre afixados. 
A água gelada circula pelos  tubos de diâmetro 12 mm ou 15 mm ( de acordo com 
padrão do fabricante). 

Antecedendo o fenômeno da radiação ocorre  a transmissão de calor por convecção.   
A água gelada que esfria  o ER  o torna  um corpo radiante receptor de ondas 
eletromagnéticas que são propagadas em linha reta a partir do corpo emissor ( corpo 
quente). A velocidade da água pelos tubos deve obedecer um valor mínimo para 
atingir o regime de transição ( estabelecido por Reynolds) : em tubos de 12 mm  esse 
valor se dá a partir de 0,28 m/s . 
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Como em uma só  placa de 1000 x 1000 , com Tea entre 10 a 15°C essa meta não é 
atingida, várias placas devem ser ligadas em série ( p. ex.: tubo 
alimentação+mangueira+placa+mangueira+placa+mangueira+placa+mangueira+tubo 
de retorno constituem um circuito de três placas em série) de tal sorte que a vazão 
somada de cada placa resulte em velocidade no tubo de diâmetro 12mm  igual ou 
superior à mínima exigida. Este cálculo delimita o n° mínimo de PA em série. 
O número máximo de PA's em série  é limitado pela velocidade excessiva que pode 
gerar ruídos no entre forro. 

As velocidades de trabalho são de fundamental importância nas malhas hidráulicas 
pois podem provocar ineficiência (baixa velocidade),  ruídos ( alta velocidade), ou 
ainda apresentar longo tempo de demora até levar parcela de água com diferente 
temperatura até o  final da malha hidráulica  para corrigir e evitar possível 
condensação, quando   a PA mais distante entra  em contato com fontes imprevistas 
de calor latente.  

 
b)  Monitoração da TO - Deve-se considerar que esta pode flutuar ao longo do dia. 
A correta monitoração dessa flutuação deve ser feita e o sistema de automação deve 
responder com Tea  sempre acima dela. 

c) Tempo de formação de filme de água condensada nas temperaturas de projeto. 
Consideremos um ambiente condicionado por Teto Radiante  constituido  por , no 
mínimo , 50 % da área total do forro por PA's, com ocupação 1 pess /6 m². 
Logo , a superfície radiante por pessoa é de 3 m² ou 30 000 cm². 
Uma pessoa em atividade normal de escritórios libera 55 w de calor latente ou 80 
gramas de água /hora  ou 80 ml/h ( 1 L / 12 horas). 
Se houver falha no sistema de modo a interromper o insuflamento de ar seco e ainda 
não houver paralisação da circulação de água gelada tem-se 80/30000 = 0,0026 ml de 
água "filmando" um cm² por hora o que é visualmente imperceptível. 
Admitindo-se a Tea = à To da sala o filme se torna perceptível com 0,1 ml ou seja o 
equivalente a 38 pessoas,  o que é improvável. 

Produtos ER  disponíveis no mercado: 

Placas de forro radiantes Placas Ativas  PA são placas metálicas nos formatos e com 
sustentações utilizadas pelo mercado , industrialmente adequadas a receber perfis 
de alumínio com tubos de cobre afixados. 

A água gelada circula pelos  tubos de diâmetro 12 mm ou 15 mm ( de acordo com 
padrão do fabricante). 

A) Vigas radiantes 
B) B.1)Passivas VRP - São trocadores de calor constituidos por aletas de 

alumínio e  tubo de cobre (por onde corre a água gelada). O tubo 
atravessa as  aletas  que são  dispostas paralelamente espaçadas de 4 a 
5 mm entre sí. 

O comprimento pode ser variável atingindo até três ml para  facilitar a 
montagem. 
A altura da peça (altura da aleta ) pode variar de 20 a 45 cm. 
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O fenômeno da radiação se forma conforme descrito no  item a) deste . 
O fluxo de ar ( na verdade são dois fluxos ) assumem forma giratória em 
elipse , ascendendo, quente , por caminho externo paralelo à projeção 
da VRP . 
Ao chegar no topo da VRP , esse ar quente é atraído para a região fria 
das aletas  e , resfriado , com  fluxo descendente, pela região central da 
VRP. 
A remoção do calor ambiente se dá, então, pelos  dois fenômenos : 
Radiação das aletas e Convecção natural do ar. 
Baixas Tea  refletem 75% absorvidos por radiação e 25% por convecção. 
Na Europa há exemplos de aplicação com VRP's  colocadas a 15 metros 
de altura apresentando eficácia normal. 
Aplicações industriais que requeiram  grande remoção de CSI podem 
prever água gelada a temperaturas muito abaixo do TO.Nestes casos 
calhas coletoras de condensado são utilizadas. 
 
B.2 )Ativas  VRA - Alem do dispositivo ( tubo- aletas) descritos na VRP , 
estes elementos recebem um tubo  de aço  que recebe e insufla a VAI 
projetada conforme já descrito na parte I. 
Este ar é injetado (através de jet-nozzles) com velocidade controlada por 
entre as aletas de modo a produzir o fenômeno de indução no ar quente 
da sala. 
O fluxo deste ar é também elíptico porém  com giro contrário ao descrito 
na VRP ( nesta  VRA , o da direita é horário e o da esquerda é anti 
horário). 
 Estes equipamentos ( muito semelhante às Unidades de Indução) 
também devem coexistir com sistema automáticos de controle de TO  e 
obedecem também aos requisitos considerados no item a) para troca de 
calor. 
Limitações: Deve -se avaliar a aplicação destes equipamentos em 
grandes alturas pois podem provocar a indução em massa de ar que  
contenha pouco calor, que  podem estar bem acima das fontes quentes. 
 
C) Tubos de material plástico transmissor de calor Malha constituida por 
tubos capilares de polietileno que recebem água gelada. 
Essas malhas quando geladas provocam radiação em paredes , pisos , 
tetos de gesso, tetos metálicos ou outro material adequado. 
O  sistema exige Automação e controle  iguais aos das PA  ou VRP ou  
VRA. 
Cuidados devem ser tomados pois o material é mais suscetível a danos , 
perfurações indevidas ou outros acidentes. 
 
D)Placas de gesso 
Placas de gesso radiante com perfis metálicos  podem ser usadas, em 
alternativa aos tubos de plástico anteriormente descritos . 
Nesta solução os perfis de alumínio, já com os tubos de cobre, são 
fixados na laje do edifício e, após nivelados corretamente ( nívelados  a 
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laser) recebem placas de gesso especial que suportam  contrações pelo 
trabalho " quente-frio". 
Estas placas são fixadas nos perfis através de grampos especiais . 
Este sistema apresenta eficiência da ordem de 60 % inferior às placas 
metálicas , o que   normalmente exige o uso de VRP para complemento 
da eficiência. 
Este método, aplicado em São Paulo em uma única instalação (o  gesso 
foi exigido pelo Proprietário), apresenta um custo de implantação 
excessivamente alto,pois todos os componentes foram  importados. 
De resto , o sistema opera de maneira idêntica aos ER's. 
 
 
APLICAÇÕES PARA O SISTEMA RADIANTE 
 

Geral : 

Em princípio para  ambientes onde a CSI é predominante sobre a CLI. 
Escritórios /Data Centers/Hospitais ( na área de Leitos o Fancolete é eliminado 
contribuindo  para redução da IH- ASHRAE 2011 -Handbook HVAC Applications- 
Radiação para Hospitais pag. 54.8 e 54.9)/paredes de cabines de controle de 
Vôo/Conectores de aeroportos/Salas de equipamentos elétricos/ Microscópios 
eletrônicos de alta precisão -VRP com aplicação especial e diferenciada/Ambientes 
com grandes áreas envidraçadas/Ambientes com alto pé direito /Túneis onde passam 
cabos e equipamentos elétricos e outros onde CSI é predominante. 
Via de regra apresenta boa solução para ambientes preservados ( patrimônio 
tombado). Soluções combinadas com TR e VRP são muito eficientes. 

 
Aquecimento 

Fisicamente o comportamento é o mesmo do resfriamento sendo que, neste,  não há 
controle da condensação. A água que alimenta os dispositivos radiantes deve estar a 
temperatura ligeiramente inferior à do corpo humano ( em torno de 33 °) pois não 
pode haver inversão do fluxo de calor corpo quente para corpo frio. 
O fluxo é o mesmo devendo haver somente menor gradiente de temperatura perdida 
provocando sensação de aquecimento. 

 
Aquecimento e resfriamento simultâneos no mesmo ambiente. 

Solução aplicada em ambientes constituidos  por grandes lajes onde há estações de 
trabalho próximas a  janelas ( submetidas no inverno a baixas temperaturas, por vezes 
abaixo de 0°C)  e estações de trabalho internas próximas a fontes quentes de calor. 
Duas malhas hidráulicas devem ser instaladas : Nos dias frios a malha próxima da 
janela recebe água quente e a malha do centro recebe água gelada. 
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PARTE III 

SISTEMAS, PRODUTOS E SERVIÇOS QUE COMPLEMENTAM OS SISTEMAS RADIANTES 

 
Sistema  de Produção de frio ( CAG) 

Normalmente são idênticos (quantidade e capacidade dos equipamentos) aos  do 
sistema convencional. 

Contudo, em  instalações normais de radiação a Tea  para os ER   ocorre  a   
temperaturas em torno de 10 a 14 °C e as UTA's  devem receber água a  5, 6 ou 7°C 
para conseguir desumidificar o ambiente. 

Destes dois fatos pode-se pressupor o trabalho com 2 unidades resfriadoras  dedicadas 
em série ou em paralelo.  

Antes, porém,  da tomada de decisão deve-se avaliar quanto as disponibilidades físicas, 
potências instaladas das bombas dedicadas ,  o custo de implantação , os seguintes  
itens  : 

Intercambiabilidade dos resfriadores em caso de parada para manutenção, quantidade 
de tubulações , bombas e prumadas dedicadas, preservação dos ER's contra sujidades 
pois estes estão sobre as estações de trabalho. 

 
Sistema de combate a incêndio 

Alguns países já estudaram  e aplicam soluções com a conjugação dos dois sistemas. 

 
Automação da distribuição e controle de "frio" 

a) Sistema de controle  sobre a  flutuação da T O. 

Deve-se considerar um sistema para cada malha hidráulica  : 

-Um sistema dedicado a cada condômino , por exemplo: pavimento com lado A e lado B , dois 

condôminos, portanto duas malhas ,  dois sistemas. 

-Em caso de monousuário deve-se projetar malha hidráulica máxima de 700 m². 

-Válvula de controle PID com alta precisão e resposta rápida.   A sua  Autoridade deve ser bem 

definida e comprovada. Este é o principal dispositivo que evita a condensação de vapor em 

qualquer circunstância fazendo com que a Tea flutue de acordo com TO. 

-Isolamento na linha de alimentação para que a água não sofra acréscimo de gradiente 

positivo de temperatura. 

b) Sistema de controle de temperatura por sala. 

Em tese pode haver  um sensor de temperatura e uma válvula de controle por sala, por 
menor área que ela apresente, desde que os dispositivos radiantes apresentem fluxo 
de água que incorra nos regimes transitórios ou turbulento. 
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Como a velocidade da água é  baixa as variações de pressão na linha são difíceis de 
serem monitoradas e sentidas  por sensores de pressão,as posições das válvulas 
podem comandar a rotação da bomba através do   Inversor de Frequência.  

c)Fluxo de ar insuflado 

c.1) Modulação automática do fluxo 

Sua modulação deve , em princípio, ser evitada (VAV),  sob risco da perda da 
capacidade de desumidificação. 

Quando da elaboração do projeto deve-se verificar que , para atendimento do pico de 
verão, o sistema água e ar deve estar operando de maneira "full" a plena carga. 
Para o inverno  em regiões como São Paulo e acima, somente o ar frio deverá dar  
conta , podendo eventualmente  ser necessária   a entrada ( parcial) da água gelada 
nas placas. 

c.2)Ambientes com ocupação demográfica variável. 

-Salas de reunião, cafeterias ,  salas de repouso hospitalar , enfermarias  e outras. 
É comum escutar-se comentários de que o sistema não serve para salas de reunião ou 
outras com grande ocupação de pessoas. 

Engano, pois é um  desconhecimento da correta aplicação !  O projeto deve prever 
vazão de ar  para desumidificar situações de máxima ocupação. 

Esta situação, porém, pode  ocorrer apenas  esporadicamente. 

No "dia a dia" ocorre média e baixa ocupação. 

Nestes casos, então,  a radiação apresentará resultados mais eficientes. Se o fluxo de 
ar for mantido constante ( pois foi dimensionado para o máximo de pessoas)  o 
excesso   que se dará na situação de baixa ocupação provocará um frio excessivo nos 
ocupantes. 
Nestes ambientes devem, então, ser instalados Dispositivos de Controle de Latente 
Variável, que desviarão  de maneira controlada e automaticamente ( pela atuação  de 
sensores) parte do fluxo de ar diretamente para o canal de retorno.A central de 
produção de frio não será onerada pois o VAI by passado estará em baixa temperatura 
e , com essa VAI é pequena haverá um pequeno excesso de consumo de energia do 
ventilador será superado pela melhor eficiência do sistema de radiação. 
Caixas de volume de ar variável provocariam inserções  de caixas de volume constante 
em ambientes contíguos , o que agravaria o custo do sistema. 
c.3)Salas de espera com situações Normais e Anormais( aeroportos) 
Pode-se prever no projeto duas condições  a serem mantidas no ambiente :  
Tráfego Aéreo normal e Tráfego Aéreo interrompido. 

 
 Difusores 
Os que provocam efeito Coanda devem ser utilizados com cuidado e, se possível, 
evitados, pois este efeito pode interferir no movimento de convecção natural dos  ER's 
diminuindo de 3 a 5% da sua  eficiência. 
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Grelhas ou difusores especiais para operação com elementos radiantes podem ser 
usados. Estes difusores especiais devem insuflar o ar à  baixa temperatura e com 
velocidades muito baixas , diluindo o ar gelado antes que atinja  a zona de ocupação.  
Podem ser instalados embutidos sobre as placas de forro desde que estas possuam 
uma perfuração com área livre mínima  de 50 %. 

Podem constituir uma ótima solução arquitetônica  pois ficam invisíveis para quem 
está no ambiente deixando de ser mais um elemento  que exija acomodação estética. 

 Teto Radiante 

 Para escritórios ou ambientes que , com sua  ocupação , podem ter ruídos de 
conversas ou outros sons reverberando no recinto , deve-se usar  placas perfuradas 
com mantas absorvedoras de ruído sobre elas de tal sorte que a reverberação seja 
eliminada. 
Esta solução, acusticamente se apresenta superior às soluções com forro comum de  
fibro mineral. 

Soluções acústicas para impedir transmissão de conversas de uma sala para outra 
contígua , podem ser obtidas em  trabalho conjunto com técnicos especializados em 
acústica (case Petrobras ed. sede Rio). 

As perfurações das placas devem apresentar áreas livres que não prejudiquem a 
rigidez da peça. 

Estas placas , com material  aço , devem ter  espessura mínima de  0,7 mm para que 
não apresentem vincos quando do processo de industrialização. 

Em hospitais ou ambientes que necessitem um rígido processo de higienização as 
placas devem ser lisas, brancas e com arremates especiais nas suas junções . 

 Mangueiras para conexão das PA's em série. 

As mangueiras devem ser de elastômeros providos de engate rápido com anel de 
dupla vedação recapeadas com malha de aço trançado para proteção mecânica ou de 
fagulhas e respingos de solda. 

O comprimento deve ser conveniente para , quando  da basculação das PA's , permitir 
acesso ao vão do entre forro , sem que haja necessidade de desconexão e purga  do 
circuito hidráulico. 

O elastômero deve obedecer a norma DIN 4227/28/29, Impermeabilidade ao oxigênio 
(Oxystop) , não permitindo migração de bolhas de ar , principalmente quando do 
trabalho com água quente , quando suas células estão expandidas. 
Para trabalho com água gelada as mangueiras  não necessitam ser Oxystop. 
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Operação DRY – UP 

Antes do início do horário normal de trabalho deve-se colocar  o sistema completo 
operando  e  com as ER's para auxiliar as UTA’s removendo parcela do CSI , haverá um 
rápido rebaixamento da TO  até as condições de projeto. 
Em instalações no RJ e SP encontrou-se em determinadas épocas do ano  TO entre 16 
e 18°C no período matinal, antes da operação do sistema. 
Deve-se ter em mente que a UTA, operando sozinha,  terá muita dificuldade para 
atingir a TO de projeto. Ela necessita da operação combinada dos elementos radiantes. 
Há instalações de mais de 10 anos no RJ e SP onde nunca ocorreu o fenômeno da 
condensação. 

Proteção do sistema radiante  quando instalado próximo a aberturas externas. 
ER's  quando instalados próximos à  acessos do ambiente externo devem ser 
protegidos contra a condensação do vapor de água. 

Duas situações podem ocorrer: 

a) Acessos com baixo fluxo de ar úmido  Janelas basculantes  ou portas de dimensões 
normais  , aeroportos , shoppings com acessos por portas automáticas  e outros . 
O combate pode se dar com aplicação de cortinas de ar frio e sêco, grelhas ou 
difusores com VAI ,  fluxo de insuflamento vertical. 

b) Acessos com alto  e constante fluxo de ar úmido Praças ou passeios cobertos que 
possam abrigar pequenas lojas , agências bancárias para caixas eletrônicos , revistarias 
, cafés etc., com grandes aberturas para o ambiente externo ( pessoas ou veículos com 
acessos permitidos por cancelas automáticas) que antecedem ambientes fechados 
com instalações com teto radiante. 
Deve-se notar que ar seco é mais pesado que ar úmido portanto este trafega pelo alto 
, ou seja rente a tetos e lajes .Difusores de alta indução podem apresentar problemas 
de condensação nas suas partes metálicas. 

Uma solução que   apresenta resultados eficazes é a instalação  de forro com plenum 
metálico incorporado, cuja face inferior é dotada  com micro furos da ordem de 9 
unidades  por cm²  ( Ventilated  Chilled Radiant  Ceiling). 

O ar injetado no plenum a baixa temperatura ( portanto seco) cai em baixa velocidade 
formando um colchão de ar que absorve a umidade que vem de fora e protege as 
próprias placas de metal do forro. 

Para ambos os casos deve-se lembrar que os ER's  dos ambientes subsequentes  estão 
protegidos por sistema automático de monitoração da TO, para se evitar a 
condensação de vapor de água. 

 Purgas na linha hidráulica 

Com o sistema completamente instalado a purga completa de bolhas de ar deve ser 
corretamente efetuada pois estas , além do ruído provocado,  podem prejudicar a 
troca de calor. 
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Verificações e inspeções com Termovisor   (Infra Red) devem feitas para garantir a 
inexistência de bolhas de ar. 

 

Manutenção e operação 

A manutenção do sistema hidráulico é extremamente simples e de baixo custo pois o 
sistema, para grandes instalações , deve ser concebido com circuito fechado, separado 
da linha de água gelada do sistema central  por trocador de calor brazado que impede 
a introdução de impurezas. 

Além de moto atuadores de válvulas on off ,não há equipamentos girantes sobre o 
forro : só peças estáticas como ER's , mangueiras , conectores e válvulas esferas de 
bloqueio que  praticamente não requerem manutenção. 

Uma verificação com Termovisor para verificação de bolhas de ar  e captação da água 
para análise   é recomendável  para ser feita uma vez por ano. 
A parte de distribuição de ar , se  concebida com   engenharia objetivando menor custo 
de instalação , apresentará menor custo de manutenção do que sistemas 
convencionais pois a quantidade de UTA's  se apresentará reduzida e a VAI , que é 
contante não apresenta dispositivos eletrônicos para controle. 
A  Equipe  de Operação deve ser orientada quanto aos conceitos básicos do sistema 
,como deveria acontecer em todos os sistemas ditos convencionais.  
 
PROJETOS E IMPLANTAÇÕES COM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DO AUTOR 
 
Torre Pedroso I.T.Ohtake (SP-ano 2000)/Torre F. Lima I.T.O. (SP-2001)/Banco J. Safra -
Casablanca (SP-2002)/Hospital D. Pazzanese (SP-2003)/ EDISE 6°Pav  Pb (RJ -
2004)/Ed.Sta Catarina (SP 2004) /Inst. do Câncer (SP-2005)/Ed.ICON (SP 2006)/D.C. 
Heating & Cooling (SP-2007)/EDISE -subsolos Pb ( RJ-2009)/Mc Graw Hill TFL ( SP-
2014)/BNDES-PrédioAnexo (RJ-2015) 

 

PROJETOS COM APOIO DO AUTOR 

Ed Sede Pb Vitória (ES-2006)/EDISE  Pb 22 pavimentos (RJ-2014)/Laboratório L'Oreal -
Ilha do Fundão (RJ-2014) 

 

Terminologia e siglas utilizadas :ER-elemento radiante/TR-teto metálico 
radiante/VRP- viga radiante passiva/VRA-viga radiante ativa/ UTA - 
unidade de tratamento de ar/CSI- calor sensível interno/CLI- calor latente 
interno/VAE- vazão de ar externo/VAI- vazão de ar insuflado/ta- 
temperatura do ambiente/tea- temperatura de entrada da água/tsa- 
temperatura de saída da água/TO- temperatura de orvalho/TBS- 
temperatura de bulbo seco/UR- umidade relativa/UA-umidade absoluta 
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Maiores informações sobre Radiação 

www.sec.com.br ; claudio@planenrac.com.br; 

a.alberico@uol.com.br; ricardo@planenrac.com.br; 

teramoto@email.com 

ASHRAE 2011 - Handbook HVAC Applications- Radiação 

para Hospitais pag. 54.8 e 54.9 

http://doas-radiant.psu.edu/panels.html 

http://doas-radiant.psu.edu/leed.html 

http://doas.psu.edu/doas.html 

http://doas-radiant.psu.edu/ 

 

http://doas-radiant.psu.edu/panels.html
http://doas-radiant.psu.edu/leed.html
http://doas.psu.edu/doas.html
http://doas-radiant.psu.edu/

