
Dicas de conforto térmico 

Conforto térmico é o estado mental que expressa satisfação da pessoa com o ambiente térmico que a circunda. A insatisfação
com o ambiente térmico é causada pelo  desconforto pelo calor ou pelo frio, sensações que aparecem quando existe uma
diferença entre o calor produzido pelo corpo daquele perdido para o ambiente. Muitas variáveis influenciam o conforto térmico,
algumas de natureza humanas (como o metabolismo e  a vestimenta da pessoa) e outras  de natureza ambiental  (como a
temperatura, a velocidade e a umidade do ar no recinto).

Devido às variações biológicas,  quando lidamos com um grupo de pessoas no mesmo ambiente,  é impossível  que todas
tenham a mesma sensação de conforto térmico. Assim, a norma NBR-16401 foca em condições que agradem 80% das pessoas
de um grupo.

O primeiro ajuste a ser feito ao ligar o condicionador de ar é o do modo de funcionamento (tecla MODE ou MODO no controle
remoto), que faz o aparelho alternar entre as formas de operação.

Em sistemas multi split, como por ezxemplo o utilizado no prédio administrativo e no
foro de Porto Alegre, as unidades internas que estão ligadas a uma mesma unidade
externa  não  funcionam  se  estiverem  ajustadas  em  modos  opostos,  ou  seja,  não
aquecem se há aparelhos ligados no modo resfriamento e vice-versa. Recomendamos,
sempre que houver dificuldade na alteração do modo, que sejam desligadas todas as
unidades internas e religadas no modo desejado.

Há ainda outros três parâmetros de conforto térmico que o usuário pode controlar:  a
temperatura, a velocidade e a direção do ar insuflado no ambiente. Os ajustes básicos
são realizados no próprio controle remoto do equipamento, que são todos semelhantes
em seu funcionamento.

O  controle  remoto  indica  em  seu  display  a  temperatura  para  a  qual  o  condicionador  está
programado  para  atingir  e  não  a  temperatura  de  insuflamento  do  ar.  Importante  deixar  o
condicionador de ar ajustado dentro da faixa de conforto térmico estipulada em norma. O ajuste é
feito pelas pelas teclas em forma de seta. 

Em ambientes onde haja mais de um condicionador de ar, recomendamos que todos sejam ligados.
Uma distribuição  de ar  refrigerado  mais  homogenia,  aumenta  o  conforto  dos  usuários  e  evita
sobrecarga em um determinado equipamento.

A velocidade do ar é ajustada no botão FAN SPEED ou FAN ou VEL VENT. Velocidades mais altas aumentam a eficiência na troca 
de calor porém causam mais desconforto aos usuários. Recomendamos o uso de velocidade média.

Além disso,  existe a possibilidade do controle do  direcionamento do fluxo de ar insuflado,  de forma que agrade mais  os
usuários. 

Em  condicionadores  de  ar  tipo  de  parede  ou  de  teto,  há  ainda  o  ajuste  dos
defletores verticais, que controlam a dispersão lateral do ar. O direcionamento é
feito manualmente diretamente no aparelho.

A Secretaria de Manutenção e Projetos, SEMPRO, através da Seção de Instalações
Mecânicas, está disponível para eventuais dúvidas nos ramais 2799 e 2891 e no e-
mail comip.simec@trt4.jus.br.

Solicitações de manutenção devem ser feitas através do sistema do CREDEM –
Central de Demandas, no Portal VOX.

Fontes: manuais de operação de equipamentos Springer e LG.

As temperaturas de conforto, dadas pela norma nacional – conforme a estação do ano - são:
• Verão: de 22,5 a 25oC (com umidade relativa de 65%)
• Inverno: de 21,0 a 23,5oC  (com umidade relativa de 60%)

O ajuste das  aletas horizontais (cima/baixo) pode ser feito pelo controle remoto. Um toque no botão SWING faz
com que a aleta inicie o movimento oscilatório. Um novo toque interrompe o movimento e a mantém na posição.
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