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1 - APRESENTAÇÃO 
 
1.1 - O que é o Estalo Thermal Load? 
 
O Estalo Thermal Load é uma poderosa ferramenta para análise, simulação e determinação da 
carga térmica para fins de conforto e economia de energia. Baseia-se na análise dos dados da 
construção, inseridas no próprio produto em campos para cadastro das informações precisas 
para o cálculo, e na escolha de materiais e fontes dissipadoras de energia, possibilitando maior 
entendimento e controle dos dados de entrada. 
 
O produto é composto de três sistemas: 
Estalo Thermal Load - sistema principal onde são criados e analisados os projetos. 
Estalo ThermalBD - para manipulação dos valores utilizados pelo Thermal Load. 
Estalo Thermal Design - para converter arquivos de CAD em arquivos padrão Estalo, 
descrito em manual específico. 
 
1.2 - Onde ele se aplica? 
 
Aplicado em todos os projetos que visam conforto térmico, como projetos arquitetônicos, 
climatização e adequação energética.  
 
1.3 - Como se realiza a entrada de dados? 
 
Os dados utilizados para o cálculo são cadastrados no Estalo ThermalBD e manipulados pelo 
Estalo Thermal Load. A entrada de dados se faz de maneira simples, cadastrando todas as 
paredes e ambientes no sistema.  
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2 - AJUDA PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 
 
2.1 - Assistente (Wizard) 
 
O assistente serve para alertar sobre exceções e confirmar o que foi solicitado pelo usuário. 
Então, sempre que você fizer algo de indevido ou em caso de dúvidas, o assistente aparecerá 
explicando o mesmo e o que deve ser feito. 
 
No caso do Thermal Load, o assistente é uma homenagem ao ilustre físico James Joule, que 
em meados do século XIX, provou que o calor e a energia mecânica são intercambiáveis, ou 
seja, uma forma transforma-se na outra.  
 
Caso tenha desligado o assistente, religue-o no [módulo de Configuração] na ficha 
[Utilitários]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 - Dica d
 
O programa
 
Ao começo
acessá-la ta
ao program
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o Dia 

 oferece ainda dicas, para você utilizá-lo com maior facilidade. 

 de suas atividades a dica do dia aparecerá assim que abrir o programa. Você pode 
mbém em [Ajuda] e [Dica do dia], mas se você não quiser que apareça no acesso 
a, vá em [Configurações] e [Utilitários] e [Mostrar dicas ao carregar o programa]. 
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2.3 - Demonstrativo (filme) 
 
Os filmes demonstrativos irão auxiliá-lo quanto ao uso do sistema. Eles oferecem uma 
demonstração do uso do sistema. Veja no CD ou na página da Estalo, demonstrativos não 
funcionais (Tutoriais) do sistema. 
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3 - CONHECENDO O SISTEMA 
 
O Estalo Thermal Load tem como objetivo oferecer facilidades ao usuário, para que o mesmo 
possa fazer um trabalho com rapidez e qualidade. 
 
Com o uso do sistema você irá aprendendo, assim não precisará fazer exatamente como está 
escrito no manual, pois o programa foi desenvolvido para se adaptar à forma de trabalho de 
cada pessoa. 
 
 
 
 
 
 

 

Barra de 
Criação e 
Propriedades 

Barra 
Principal 

Lista em 
Árvore dos 
Ambientes 
(TreeView) 

Notas de 
Rodapé 

 
 

Lista de Paredes  
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3.1 - Barra Principal 
 
Esta é a Barra Principal: 
 

 
A seguir mostram-se as funções dos botões da Barra Principal da esquerda para a direita: 
 

Botão Descrição da Função 
1 - Novo Projeto Criar novo projeto 
2 - Abrir Projeto Abrir um projeto 
3 - Salvar projeto Salvar as alterações do projeto 
4 - Salvar como Salvar com outro nome o projeto 
5 – Visualizar Impressão do Relatório Visualizar Impressão do Relatório 
6 - Exportar dados Exportar Relatório 
7 - Imprimir Relatório Imprimir relatório 
8 - Configurações Configurações do sistema 
9 - Resultado Gráfico Resultados na forma gráfica 
10 - Resultados Resultados e dados na forma textual 
11 - Vazões Calculo e gráficos da vazão de ar de 

insuflamento 
12 - Simulação Gráficos da carga térmica por horas ou por 

meses 
13 - Remover Remover pontos, paredes, ambientes e imagens. 
 
3.2 - Barra de Criação e Propriedades 
 
Selecionamos a lista de ambientes caso desejamos criar ou alterar sua propriedade ou a lista 
de paredes. 
 
 
 
 Cadastrar Ambiente 
 

 

Propriedades 

 
Cadastrar Parede  
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3.3 - Lista em Árvore (Treeview) 
 
A lista em árvore permite visualizar rapidamente os ambientes e se são condicionados ou não. 
Permite também alterar o nome do ambiente. O ícone antes do nome do ambiente indica se 
este ambiente é condicionado ou não. 
 

 

Ambiente não 
condicionado 

Ambiente 
Condicionado 

 
3.4 - Notas de Rodapé 
 
Algumas informações são colocadas no rodapé do sistema para melhor controle do usuário. 
 
 
 
 
  
 

 

Mês e hora de 
referência para 
o cálculo 

Coeficiente 
de Segurança 

Localidade 

Dados da localidade 
(pressão, TBS e UR) 

Tipo de sistema 

 
 
 

Escala selecionada para 
impressão gráfica 
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4 - CONSTRUINDO O PROJETO 
 
O Estalo Thermal Load oferece várias ferramentas para criação do projeto para fins de 
dimensionamento da carga térmica, as quais vão ser explicadas a seguir: 
  
4.1 - Resumo Informativo 
 
Acessando o Estalo Thermal Load, aparecerá uma tela cujo título é “Resumo informativo”1. 
Esta permite cadastrar informações do projeto, empresa e cliente, que serão utilizadas nos 
relatórios. 
 
Os dados de empresa, projeto e clientes inseridos neste módulo são utilizados nos relatórios, 
tanto da planta baixa (legenda) como para os relatórios textuais. 
 
Neste módulo pode-se selecionar a localidade, mês e hora do projeto. 
Obs: este também pode ser aberto no menu [Arquivo] e [Resumo Informativo].  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 - Construção de Paredes 
 
Quanto à criação das paredes pelo Construir Paredes e a visualização das propriedades da 
parede (comprimento, altura, espessura, material da parede, parede na sombra ou parede cor 
clara) e acessórios (janela, porta, vão ou nenhum), e os ambientes adjacentes2 ,veja as figuras 
a seguir: 

 

                                                 
1 Pode-se alterar a chamada do módulo [Resumo Informativo] no menu de [Configuração ]-[Utilitários] 
2 Selecione dois ambientes se a parede for interna e somente um se ela for externa selecionado [externo] para 
uma das opções. 
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Cuidado! Estes são detalhes que 
não pode ser esquecido, se 
participarem de seu projeto, pois 
são de extrema importância para 
o cálculo de carga térmica. 

 
 
 
Pode-se inserir somente um acessório por parede, entretanto pode-se construir diversas 
paredes em seqüência. Por exemplo: uma parede de 10 metros com duas janelas de 3 metros 
pode ser inserida como duas paredes de 5 metros contendo cada uma delas uma janela de 3 
metros. 

 
 

4.2.1 - Seleção de Paredes 
 
Selecione a parede diretamente sobre a lista de paredes. 
  
4.2.2 - Excluir Parede 
 
Quando se desejar eliminar alguma parede3, basta selecioná-la e em seguida apertar a tecla 
[Delete] do teclado, ou clicar no botão [Remover] da Barra Principal. 
 
Obs: para retirar a seleção clique novamente na parede. 

                                                 
3 O sistema somente permite eliminar paredes que não façam parte de nenhum ambiente. 
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4.3 - Criando Ambientes 
 
Para criar um ambiente clique no botão [Criar ambiente]. 
  
4.3.1 - Condição Interna 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obs: de acordo com o tipo de local, são sugeridos valores para temperatura, umidade relativa, 
número de pessoas, vazão de ar externa necessária e potência elétrica dissipada. Estes valores 
devem ser substituídos caso se obtenha valores diferentes para o projeto. 

Área 

Recalcular a renovação de 
acordo com o número de 
pessoas e tipo de atividade 

Vazão de ar 
de renovação 

Botão de sugestão (sugere, de acordo com os dados do 
ThermalBD e do tipo de atividade, a taxa de ocupação, 
renovação de ar, temperatura, umidade e iluminação). 

Não esqueça de colocar, ambiente  
normal (condicionado ou para 
condicionar) ou não condicionado.   

 
4.3.2 – Potência 
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4.3.3 - Teto 
 

 
 
Como se pode ver, é só cadastrar o tipo de Teto do projeto. Caso não tenha o tipo desejado 
veja como fazer em Estalo ThermalBD. 
 
4.3.4 - Piso 
 

 
 
4.3.5 - Seleção de Ambiente 
 
Selecione o ambiente diretamente na lista de ambientes. 
 
4.3.6 - Excluir Ambiente 
 
Se houve erro na inserção do ambiente, basta selecioná-lo e em seguida apertar a tecla 
“Delete” de seu teclado ou clicar no botão “remover”. 
 
4.4 - Propriedades 
 
Para visualizar as propriedades ou alterá-las, selecione o item desejado (parede, ambiente) e 
clique em propriedades. 
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5 - RESULTADOS DO PROJETO 
 
Os resultados do projeto podem ser vistos de diversas formas: gráficos, tabelas, relatórios e 
em simulação. 
 
5.1 - Visualizando resultados pelos gráficos 
 
Direcione o cursor ao botão [Resultado Gráfico]. 
 

 
 

Copiar para 
o clipboard 

Salvar em 
arquivo 

Visualizar 
Relatório 

2D/3D 

Ajuste das 
ordenadas 
do gráfico 

Gráfico de barras

Zoom 

Gráfico de Torta Gráfico plano 

Valores 

Legenda 

Cor do fundo 
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Podemos visualizar os resultados, copiar para a Área de Transferência, imprimir e modificar 
formas e cores. Além das facilidades do gráfico, podemos analisar no projeto não somente a 
carga de cada ambiente, mas individualizando calor latente e sensível, por ambiente, tipo de 
carga, projeto e ambiente (ver figura abaixo). 
 

 
 

5.2 -Visualizando resultados pela Tabela 
 
No botão [Resultados], no menu principal, visualizamos as tabelas de informações dos 
aparelhos, condições externas, carga térmica, dados de ambientes, paredes e pontos. Veja na 
figura abaixo: 
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5.3 -Cálculo de Vazão de Ar 
 
No botão [Vazões...], no menu principal, visualizamos e manipulamos os valores de 
temperatura (TBS) de insuflamento para determinar as vazões de ar, calculadas de acordo 
com a “regra da linha reta”4. O módulo permite recalcular a vazão, visualizar, exportar e 
imprimir relatório. Possui também uma visualização gráfica da variação da temperatura do ar, 
umidade e vazão de insuflamento. 
 
 

 

Para considerar ou não a vazão de 
renovação de ar 

Para mudar 
o valor de 
TBS 

 , 
 
 

 

Lembre-se que 
a soma das 
vazões em 
massa que é 
igual à vazão 
total em m
e não em

assa
 

volume. 
TBS e UR de referência para ajustar o 
volume em vazão total 

                                                 
4 Regra termodinâmica que se traduz graficamente em uma carta psicrométrica em uma reta, desde que  
tenhamos uma carga térmica latente e sensível para um determinado ambiente com temperatura (TBS) e umidade 
fixas. Então, se fixarmos a TBS de insuflamento, determinamos a sua umidade e vazão. 
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5.4 - Visualizando em Simulação 
 
No módulo de simulação podemos variar o projeto e ambientes por hora, verificando seu 
comportamento. Podemos verificar também o comportamento do projeto por mês, 
modificando, se necessário, o horário representativo do cálculo de carga térmica. 
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6 - CONFIGURANDO O SISTEMA 
 
Este botão invoca o módulo de [Configuração]. Este módulo permite modificar o uso do 
sistema e algumas propriedades do projeto. Formas de cálculo, coeficientes de segurança, 
cores, formas de visualização, tipos de relatório, entre outros. 
 
6.1 - Relatórios 
 
Permite a seleção do tipo de relatório que será visualizado ou impresso no módulo principal. 
Podemos alterar também os títulos dos relatórios. 
 

 
 
6.2 - Opções 
 
Na ficha [Opções] podemos fazer ajustes em alguns tipos de relatórios.  
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6.3 - Impressão 
 
Permite o ajuste da impressão do sistema, como: legenda, prefixo, número e escala no 
desenho, além das margens e forma de impressão. 
  

 

Escala 1:0, o sistema irá 
imprimir da forma 
visualizada na tela 
principal. Um valor 
diferente será ajustado 
na proporção definida.  

 
 
6.4 - Cores 
 
Definição das cores apresentadas no projeto da planta baixa. 
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6.5 - Gráfico 
 
Permite que sejam alteradas as informações e formas de visualização no projeto, tipo e 
tamanho de letras, assim como as formas de identificação do ambiente. 
  

 
 
6.6 -Utilitários 
 
Controla pequenos ajustes do sistema, como mostrar coordenadas, desenhar rosas dos ventos, 
entre outros. 
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6.7 - Unidades 
 
As unidades do sistema são controladas individualmente e podem ser modificadas na ficha 
[Unidades].  
 

 
 
6.8 - Cálculo 
 
Pode-se ajustar itens que devem ser calculados, como coeficiente de segurança, entre outros. 
Pode-se ajustar diferentemente a refrigeração e o aquecimento. 
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6.9 - Projeto 
 
Modifica informações referentes ao projeto como a localidade, tempo, tipo de local e paredes 
para efeito de insolação. Alguns destes dados podem ser modificados em outras partes do 
sistema. 
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7 – ESTALO THERMALBD 
 
Os valores utilizados no sistema podem ser alterados e aprimorados no ThermalBD. Este 
sistema, que acompanha o programa, permite a alteração e o cadastro, ajustando o sistema aos 
valores do usuário. 
 
7.1 - Botões do ThermalBD 
 
Inserir Item 
 
Para acrescentar dados no Estalo ThermalBD, selecione o item desejado, clique em inserir 
item e cadastre a informação desejada. 

 

  
 
.  

Remover o Último Item 
 
O botão [Remover o último item] remove a última informação cadastrada. Caso tenha 
removido por engano vá ao Botão [Inserir Item], assim voltará ao normal. 
 

 
 
 
 
Obs: alguns itens não são removidos e nem acrescentados por estes botões, mas dependem de 
outros itens, como por exemplo, [Metabolismo] com a [Finalidade]. 
As imagens de aparelhos devem estar no diretório /IMG/ dentro do diretório de instalação. 
Para trocar ou inserir uma imagem do aparelho clique duas vezes sobre sua linha. 
 
As unidades utilizadas pelo Estalo ThermalBD são controladas pelo Estalo Thermal Load. 
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ANEXO I - GLOSSÁRIO 
 

 
Ar de renovação – ver vazão de renovação. 
 
Área de Transferência – Área do sistema operacional onde ficam armazenados dados 
temporários para transporte entre aplicativos, normalmente no sistema para transportar 
gráficos para editores de texto. 
 
Pressão – Pressão Atmosférica da localidade 
 
TBS – Temperatura de Bulbo Seco, medido pelo termômetro normal. 
 
Temperatura – Aqui usado como TBS 
 
UR – Umidade relativa 
 
Vazão – Vazão de ar 
 
Vazão de insuflamento – Vazão de ar inserido na sala de modo a condicioná-la. 
 
Vazão de renovação-Vazão de ar para melhoria da qualidade do ar. 
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