


Arena das Dunas 

Obra Nova Conforto 

A Arena das Dunas, localizada 

em Natal (RN), foi construída com 

base em estratégias sustentáveis 

com reuso da água e aproveitamen

to de energia solar. 

Com projeto de climatização 

desenvolvido pela MHA Enge

nharia e instalado pela Arclima 

Engenharia, o sistema combinou 

expansão direta e indireta. 

"Combinamos ambos os sistemas, 

orientados pelos horários e do tipo 

de evento: água gelada para confor-

to, expansão direta para salas téc

nicas em splitões tipo inverter e 

sistema VRF para o setor de admi

nistração. O sistema é composto 

por três chillers com condensação 

a água em regime sob demanda nas 

capacidades de 120 TR, torres de 

resfriamento, conjunto de VRF de 

20 HP, fancoils e fancoletes, splitões 

inverter sendo 8 unidades de 10 TR 

4 unidades de 20 TR. A obra foi 

premiada pela metodologia adota

da e o controle eficiente através de 

sistema de automação com lógicas 

autônomas gerenciando o funciona

mento dos equipamentos sob deman

da, mantendo o sistema com alta 

eficiência em consumo de energia", 

informa Joab Souza. 

No caso de sistema de água gelada 

foi projetado fluxo variável apenas 

no circuito secundário. A instala

ção possui fancoils dedicados para 

tratamento de ar exterior e sistema 

de ventilação e exaustão em toda a 

arena. A automação conta com sis-



smacna 

tema supervisório e interface gráfica 
para otimização da utilização na ope
ração da Arena, controle de tempe
ratura e vazão e monitoramento 24h 
do sistema. A obra foi comissionada 
pela Arclima, e a MHA Engenharia 
respondeu pelo projeto executivo de 
instalações elétricas, hidráulicas, pre
venção e combate a incêndio, cli
matização e ventilação mecânica. A 
cobertura recebeu polímero trans-

Obra: Arena das Dunas 
Projeto de climatização: MHA 
Engenharia 
Instalação: Arclima Engenharia 
Chillers e fancoils: Carrier 
Splitões: Hitachi 
VRF: Daikin 
Grelhas e difusores: Trox 
Válvulas de balanceamento: 

parente que proporciona conforto 
aos espectadores, pois deixa passar 
quase totalmente a luz natural, mas 
segura o calor. A tecnologia consiste 
na utilização de nós esféricos que 
facilita o trabalho com as peças e 
garante maior velocidade a montagem 
da estrutura por meio de telha bidire
cional. 20% da cobertura é composta 
por policarbonato, visando proporcio
nar um degrade de sombreamento e 

FICHA TÉCNICA 

Danfoss 
Purgadores de ar: IMI Hydronics 
Isolamento térmico: Armacell 
Dutos: Arcoduto 
Lã de vidro: Isover 
Ventiladores e exaustores: 
BerlinerLuft 
Torres de resfriamento: Alfaterm 
Bombas: KSB 

contribuir para melhoria da qualidade 
de transmissão televisiva, bem como 
reduzir a insolação do gramado. A 
cobertura foi projetada de modo a 
captar água da chuva para o reuso 
dentro da arena. O projeto buscou a 
certificação LEED Gold na adoção 
de práticas para construção verde em 
um processo integrado de concepção, 
construção e operação de edificações 
e espaços construídos. 

Variadores de frequência: Siemens 
Automação: CCN Carrier 
Quadros elétricos: Neivas / Siemens 
Comissionamento: Ferreira Neves 
Consultoria LEED: CTE 
Total de TRs instalada: Água 
gelada: 327,3 TR; Expansão direta 
efetiva: 114,6 TR; Expansão direta 
reserva: 31,6 TR. 




