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OBJETIVOOBJETIVO

 Apresentar os fundamentos de sistemas
DOAS

 Apresentar simulações de uma instalação
com e sem DOAS (Carrier – HAP)

 Mostrar a influência no dimensionamento
de Centrais de Água Gelada



DOAS Significado - AHRIDOAS Significado - AHRI
• DOAS ou “Dedicated Outdoor Air System” é um produto que,

através de condensação a Ar, condensação a Água ou dos
denominados “water sources”, desumidifica 100% do ar externo
para o ponto de orvalho e inclui reaquecimento que é capaz de
aumentar a temperatura de bulbo seco do ar para a condição
projetada para o ambiente. Este ar externo condicionado é
então insuflado direta ou indiretamente no espaço
condicionado. Ele pode pré-condicionar o ar externo através de
“rodas térmicas”, trocadores de calor ou outros aparatos de
transferência de massa e/ou calor.

• Em outras palavras, DOAS é um Sistema Dedicado para Ar
Externo.



DOAS – Por que DOAS?DOAS – Por que DOAS?

• Usando DOAS você pode simplificar o sistema, prover
economia de energia e assegurar os requisitos de taxa de
ventilação a serem atingidos, como especificado no ASHRAE
Standard 62.1 ou maiores (LEED).

• Aplicação de Recuperador Total de Energia (ASHRAE 90.1)
• Usado para desacoplar cargas sensíveis/latentes



DOASDOAS

Obs.: A “condição neutra” possui um range de temperatura entre
20ºC – 24ºC e umidade relativa ~60%.



DOASDOAS

• DOAS não controla a temperatura ou umidade relativa da zona
e também não pode manter a temperatura ou umidade.

• O tratamento do ar externo (renovação) com utilização de rodas
entálpicas, por exemplo, retiram em torno de 60%~65% da
carga térmica do ar externo, através da troca com o ar de
expurgo.



DOASDOAS

• Para prevenir resfriamento ou aquecimento em excesso em
uma ou mais zonas, as unidades DOAS, tipicamente, insuflam
ar em uma “condição neutra”, que não afeta negativamente o
espaço condicionado.

Obs.: A “condição neutra” possui um range de temperatura entre
20ºC – 24ºC e umidade relativa ~60%.



DOAS - OverviewDOAS - Overview
Projetado para 100% de ar externo no pico da carga

 Sem recirculação de ar da zona condicionada

 Alta capacidade de resfriamento e desumidificação

 Alta capacidade de aquecimento



DOAS – Tipos de UnidadesDOAS – Tipos de Unidades

Sistemas Package
 Resfriamento a Ar ou Água de expansão direta (DX)
 Aquecimento elétrico, gás ou heat pump
 Instalações internas e externas
 Baixa vazão ou pressão estática (<25k m³/h ou 500 Pa)

Air Handling Units
 Resfriamento água gelada ou DX
 Aquecimento elétrico, gás ou água quente
 Instalações internas e externas
 Alta vazão ou pressão estática (>25k m³/h ou 750 Pa)

Ambos produtos facilitam a customização de Sistemas.



DOAS – Tipos de UnidadesDOAS – Tipos de Unidades

Air Handling Units



DOAS – AplicaçãoDOAS – Aplicação

Controlar a Pressão de uma Edificação
 Repor o ar exaurido da edificação
 Manter o insuflamento ou a temperatura de zonas
 Exemplos de Aplicação

 Cozinhas, banheiros, laboratórios

Sistemas de Ventilação
 Parte de um sistema dedicado de ar externo
 Prover ventilação de uma determinada zona
 Manter a temperature do ar insuflado
 Exemplos de Aplicação

 Salas de aula, salas de hotéis, escritórios, etc…



DOAS - OverviewDOAS - Overview
Edificações necessitam de ventilação

 Substituir ar de baixa por de alta qualidade

 Repor o ar removido por exaustão

 Diluir ou elimina contaminantes

 Elevar significativamente os níveis de QAI e conforto dos

ocupantes



DOAS – Custo da Qualidade do Ar Interior (QAI)DOAS – Custo da Qualidade do Ar Interior (QAI)

Ar externo possui um enorme range de condições possíveis:

Alto Custo para condicionar o ar externo
 Alto custo de equipamentos (resfriamento/aquecimento/desumidificação)
 Alto custo de energia (resfriamento/aquecimento/desumidificação)
 Minimizar custos somente o mínimo ar necessário

EXTREMAMENTE QUENTE EXTREMAMENTE ÚMIDO EXTREMAMENTE FRIO

Até 56ºC Bulbo Seco Até 31ºC Ponto de Orvalho Abaixo -60ºC Bulbo Seco



DOAS – Custo da Qualidade do Ar Interior (QAI)DOAS – Custo da Qualidade do Ar Interior (QAI)

Como eu vou saber que cada zona está recebendo a correta
quantidade de ar?

Excesso de Ventilação =
Desperdício de Energia

Pouca de Ventilação =
Baixa QAI



DOASDOAS

Uma unidade DOAS é um tipo de Sistema HVAC dedicado
ao condicionamento e insuflamento de ar externo.

DOAS provém ventilação acurada para zonas:
 Escolha do tipo de Sistema
 Melhora a QAI
 Melhora o conforto dos ocupantes
 Pode prover menor custo de energia

DOAS (V) + Sistemas Auxiliares (HAC) =
Completo Sistema de HVAC



Edificação com DOASEdificação com DOAS

Sistema Dedicado de Ar Externo.
 Unidade de 100% de ar externo e Sistema de Distribuição
 Condiciona e Insufla o Ar

Unidades de Resfriamento & Aquecimento Auxiliares.
 Somente Refriamento ou Refriamento/Aquecimento de zonas
 Mantém as condições das zonas
 Exemplo de Unidades:

 VRF, RTU, Splitão, AHU, Vigas Frias



Sistema de resfriamento Auxiliar (AHU)

DOAS – APLICAÇÃODOAS – APLICAÇÃO



DOAS – APLICAÇÃODOAS – APLICAÇÃO
VANTAGENS
 Assegura que somente a

quantidade exata de ar externo é
direcionado a cada AHU, uma vez
que, o ar externo é dutado
diretamente ao AHU;

 Garante que a quantidade correta
de ar externo é insuflado na zona;

 Evita custos extras para instalação
de dutos adicionais e difusores.

DESVANTAGENS
 Medição e balanceamento é mais

difícil em relação ao ar externo
insuflado diretamente na zona
através de difusores.

 Se o sistema DOAS opera durante
períodos sem ocupação, os
ventiladores precisarão operar
também;

 Necessária a fabricação de um
plenum em campo para fazer a
mistura do ar externo com o ar de
retorno.



DOAS – APLICAÇÃODOAS – APLICAÇÃO
VANTAGENS
 Facilita a medição e

balanceamento da vazão de ar,
assegurando que a quantidade
exata de ar insufle em cada zona;

 Permite que o sistema DOAS fique
ligado durante o período sem
ocupação;

 O AHU não precisa permanecer
ligado em períodos sem ocupação;

DESVANTAGENS
 Necessita de instalação adicional

de dutos e difusores, as vezes,
vários difusores para um correto
insuflamento do ar externo;



DOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃODOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Sala de Conferência

Um cliente solicitou um sistema DOAS para uma Sala de
Conferência sem sistemas auxiliares. Após a instalação da
unidade, o cliente começou a se preocupar com a temperatura e
umidade da sala que estava muito alta e concluiu que o sistema
DOAS não estava resfriando adequadamente o ambiente. O
sistema DOAS foi usado para resfriar e desumidificar o ambiente
sem o auxilio de sistemas auxiliares.

Esta foi uma boa aplicação?



DOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃODOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Não, o sistema DOAS em uma Sala de Conferência sem
sistemas auxiliares não é uma boa aplicação.

SALA DE CONFERÊNCIA
Como o Sistema foi Aplicado?
Somente unidade DOAS
Usar DOAS para manter temperatura e umidade do espaço

Como deveria ser aplicado?
Sistema DOAS em conjunto com sistemas auxiliares
Sistema DOAS responsável pela Ventilação e unidades auxiliares responsável por controlar a temperatura e umidade

Resultados da má Aplicação
Espaço experimentou desbalanceamento de temperatura e umidade
Consumo energético excedeu ao projetado
Cliente ameaçou tomar medidas legais



DOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃODOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Laboratório

Um cliente solicitou um sistema DOAS para controlar tanto
temperatura quanto umidade de um ambiente sem a utilização de
sistemas auxiliares. O ambiente possui exaustores que irão
ligar/desligar durante o dia. O cliente tem se queixado que a
unidade desliga com frequência devido ao congelamento do
Evaporador devido a baixa vazão de ar.

Esta foi uma boa aplicação?



DOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃODOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Não, o sistema DOAS em um Laboratório sem sistemas
auxiliares não é uma boa aplicação.

LABORATÓRIO
Como o Sistema foi Aplicado?
Somente unidade DOAS
Usar DOAS para manter temperatura e umidade do espaço
Sistema DOAS projetado para Ventilação e controle de vazão de ar de resfriamento do ambiente
Sistema DOAS foi dimensionado baseado na condição de resfriamento

Como deveria ser aplicado?
Sistema DOAS em conjunto com sistemas auxiliares
Sistema DOAS responsável pela Ventilação e unidades auxiliares responsável por controlar a temperatura e umidade
Sistema DOAS para Ventilação e sistema auxiliares dimensionados para controla vazão de ar de resfriamento
Capacidade do sistema DOAS deveria ser dimensionada para a condição de desumidificação

Resultados da má Aplicação
Espaço experimentou desbalanceamento de temperatura e umidade
Sistema desarmando com frequência por alarme de baixa vazão
Cliente ameaçou tomar medidas legais



DOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃODOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Escola

Um cliente solicitou um sistema DOAS para controlar a ventilação
para cada sala de aula da escola. Cada sala também possuirá
resfriamento por sistemas VRF para controlar o setpoint de
temperatura dos ambientes, mas não existe setpoint de umidade
para os ambientes. O sistema DOAS irá fornecer 100% de ar
externo a condições neutras.

Esta foi uma boa aplicação?



DOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃODOAS – EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Sim, esta é uma boa aplicação para sistemas DOAS

 Existem outros sistemas auxiliares no ambiente para
manter o setpoint de temperatura.

 O sistema DOAS esta provendo ventilação para o espaço
com 100% de ar externo em “condições neutras”, que está
compensando a umidade relativa do ambiente.



APLICAÇÕES DE DOAS
COM SISTEMAS DE ÁGUA GELADA



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA

 Aplicação de DOAS associados a Resfriadores de Líquido (Chiller)

 Aplicação de DOAS associados a Chilled Beam Systems

 Trabalhar no tamanho e eficiência dos equipamentos



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA
CHILLERS DEDICADOS

 Dois chillers independentes

 Dois setpoints diferentes

 Maior eficiência do chiller do loop ACB

 Possibilidade de downsize do chiller do
loop ABC sem redução da capacidade

 Custo inicial maior devido a utilização
de múltiplos chillers ACTIVE

CHILLED
BEAM

12,2ºC

5,5ºC

16,6ºC

13,3ºC

BAGP

BAGP



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA
CHILLERS/TROCADORES COMUNS

 Somente um chiller no loop
 Não permite elevar temperatura de água gelada
 Não há ganho de eficiência no chiller
 Não possibilita o downsize do chiller
 Necessária instalar válvula reguladora no trocador de calor
 Menor custo inicial com chillers, mas necessário uma boa lógica de controle e

adicionar outros periféricos



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA
CHILLERS TRADICIONAL/ DOAS DESACOPLADA

 DOAS desacoplada do loop do chiller
 Permite trabalhar com elevada temperatura de água gelada
 Ganho de eficiência no chiller
 Possibilita o downsize do chiller do loop ABC sem redução da capacidade

16,6ºC

13,3ºC



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA
INSTALAÇÃO SÉRIE CONTRA-FLUXO

ACTIVE
CHILLED

BEAM



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA
INSTALAÇÃO SÉRIE/PARALELO

Shopping Rio Mar
Local: Recife/PE
Projeto: Interplan Planejamento Térmico

Projeto Inovador
Aproveitamento da luz natural
Piso Radiantes
Tetos Radiantes
Condensação de Água reaproveitada
 (8) chillers 19XR totalizando 5.500TR

Resultado:
Redução de 20% a 30% de Energia Elétrica
Redução de 25% de água de reposição nas Torres



DOAS – ÁGUA GELADADOAS – ÁGUA GELADA
INSTALAÇÃO SÉRIE/PARALELO

Alta Temperatura Média Temperatura Baixa Temperatura
Entrada 18,5ºC 14,0ºC 10,0ºC

Saída 14,0ºC 10,0ºC 4,0ºC
Vazão 388m³/h

Entrada 30,0ºC 30,0ºC 30,0ºC
Saída 36,5ºC 36,5ºC 36,5ºC
Vazão 484,0m³/h 433m³/h 424m³/h

7,6 6,8 5,5
920TR 810TR 770TR

Água Gelada

Água de Condensação

COP Mínimo
Capacidade

615m³/h



SIMULAÇÃO ENERGÉTICA
HOURLY ANALYSIS PROGRAM (HAP)



DOAS – SIMULAÇÃO HAPDOAS – SIMULAÇÃO HAP

ÁREA – 5500m²



DOAS – SIMULAÇÃO HAPDOAS – SIMULAÇÃO HAP

PLANTA Nº01



DOAS – SIMULAÇÃO HAPDOAS – SIMULAÇÃO HAP

PLANTA Nº02



DOAS – SIMULAÇÃO HAPDOAS – SIMULAÇÃO HAP

PLANTA Nº02

PLANTA Nº01



DOAS – SIMULAÇÃO HAPDOAS – SIMULAÇÃO HAP

PLANTA Nº02PLANTA Nº01

Cidade Planta 01 Planta 02 Variação
Rio de Janeiro 306 TR 230 TR 25%

São Paulo 172 TR 137 TR 20%
Recife 278 TR 208 TR 25%

Fortaleza 274 TR 206 TR 25%
Brasília 142 TR 118 TR 17%
Belém 276 TR 207 TR 25%

Curitiba 167 TR 135 TR 19%
Porto Alegre 255 TR 196 TR 23%

Belo Horizonte 238 TR 182 TR 23%



DOAS – BIBLIOGRAFIADOAS – BIBLIOGRAFIA
 CARRIER CORPORATION
 DOAS SYSTEM
 HOURLY ANALYSIS PROGRAM

 MIDEA CARRIER ABC JV
 SIMULAÇÕES AHU - DOAS

 SHOPPING RIO MAR FORTALEZA
 PROJETO INTERPLAN PLANEJAMENTO TÉRMICO

INTEGRADO

 DESERT-AIRE
 DOAS APPLICATIONS



Execução Implementação Realização


