
Missão: Participar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, protegendo e promovendo a saúde

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS



Proposta de projeto

Retrocomissionamento dos sistemas de ar 

condicionado da FUNED

Realização: Divisão de Engenharia

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças



Sistema de ar condicionado: Conjunto de equipamentos destinados a
resfriar, aquecer, umidificar ou desumificar e filtrar o ar de um
determinado ambiente fechado. Também, possuem a função de proteger
ambientes de produção contra contaminações (pessoas e produtos).

• O condicionamento do ar é um pré-requisito para execução de
atividades de produção de medicamentos, bem como atividades
laboratoriais.

• Na FUNED, existem dois tipos de sistemas:

• Sistema central hidrônico, a base de água gelada.
• Sistema convencional de expansão direta. Utilizam gás refrigerante

para resfriamento direto do ar.

Introdução



Sistema de ar condicionado central: São compostos por uma central de
agua gelada (CAG), unidades de tratamento de ar e tubulações de ar.

Introdução

Central de água gelada

Tubulações e 
difusores de ar

Unidades de 
tratamento de ar

Quantidade de sistemas: 4 



Sistema de ar condicionado convencional: São equipamentos portáteis,
em sua maioria, do tipo Split ou Ar condicionado de janela.

Introdução

Tipo ACJTipo Split

Quantidade: 489



• Retrocomissionamento: consiste em uma investigação detalhada

do sistema de ar, a fim de identificar problemas e realizar
otimizações.

 Etapas:

• Levantamento geral e diagnóstico.

• Estudo de solução de eficiência energética.

• Projeto executivo.

• Execução do projeto (instalações, reformas, retrofit e

ampliações)

• Implementação de condições de operação e desempenho

otimizados.

Quanto melhor e mais eficiente o conceito do projeto, maiores são 

as oportunidades de otimização e atendimento aos requisitos dos 

processos, além de trazer aumento significativo de economia de 
energia, com retorno do investimento em prazos mais curtos.

Introdução



 Estado da planta:

• Equipamentos e sistemas centrais obsoletos ou em final de

vida útil, sendo alguns da década de 80.

• Baixa eficiência energética.

• Redução gradativa da disponibilidade.

• Cerca de 70% do consumo de energia é realizado pelos

sistemas de ar condicionado.

• Cerca de 60% do orçamento do contrato de manutenção é

gasto com manutenções corretivas e preventivas nos

sistemas de ar.

Cenário atual



 Impactos imediatos e de curto/médio prazo:

• Alto custo com energia elétrica.

• Custos excessivos com manutenções.

• Limitação da ampliação das atividades, devido a limitação

energética.

• Não atendimento a requisitos técnicos dos processos

laboratoriais, fabris, de pesquisa e de segurança do trabalho.

• Falhas em equipamentos e processos que dependem do ar

condicionado, gerando prejuízos indiretos.

Cenário atual



 Orçamento anual da FUNED (aproximados):

• Contrato de compra de energia: R$ 5.600.000,00

• Contrato de uso do sistema elétrico: R$ 470.000,00

• Contrato de manutenção em refrigeração: R$ 4.400.000,00

• Total: 10.470.000,00

Cenário atual

 Custo anual efetivo relacionado ao ar condicionado

(aproximados):

• Contrato de compra de energia: R$ 3.290.000,00

• Contrato de uso do sistema elétrico: R$ 329.000,00

• Contrato de manutenção em sistemas de ar: R$

2.640.000,00

• Total: 6.889.000,00



Impactos

 Limitação energética do campus:

• Demanda máxima disponibilizada pela CEMIG: 2300 kW

• Demanda alcançada pela Funed em picos de consumo de

energia em 2019: 2002 kW

De forma simplificada, demanda representa a quantidade máxima de

equipamentos que podem ser ligados a rede elétrica ao mesmo tempo.

Desta forma, há limitações para criação de novas fabricas, laboratórios, e

ampliações de modo geral.



Impactos

Limite de demanda pela CEMIG de 2300 kW



Expectativas e benefícios

 Benefícios esperados:

• Processos

 Maior sobrevida do parque tecnológico.

 Maior disponibilidade.

 Escalabilidade.

 Disponibilidade de, pelo menos, 800 kW de demanda, possibilitando

crescimento sustentável das atividades.

 Aumento da produtividade.

• Financeiro

 Redução de gastos em energia e manutenção.

 Reorganização da mão de obra de manutenção, elevando a qualidade

da manutenção.

• Ambientais

 Redução de emissão gases CFC e HCFC (gases de efeito estufa –

atendimento ao protocolo de Montreal).

• Segurança do trabalho

 Redução do ruído na área externa.

 Atendimento a NR 17, ampliando áreas de trabalho climatizadas.

• Arquitetônico

 Eliminação de ACJ e split de fachadas.

 Liberação de espaço.



 Expectativa de economia como resultado:

• Espera-se alcançar redução de, no mínimo, 40% no

consumo de energia, cerca de R$ 1.600.000,00 por ano.

• Também, haveria redução dos custos com manutenção e

operação, cerca de 45% do contrato atual, equivalente a

R$ 1.200.000,00/ano.

• Total de redução de custos ao final do projeto:

R$ 2.800.000,00/ano

Expectativas e benefícios



 Custo estimado do projeto: R$ 11.000.000,00

• 1ª fase – Projeto: R$ 160.000,00

• 2 fase – Execução: R$ 10.840.000,00

 Economia anual estimada: 2.800.000,00

• Manutenção, operação e energia elétrica

 Payback estimado: 4 anos.

 Estimativa de tempo de execução do projeto: 12 meses.

Retorno do investimento

Obrigado!


