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Conteúdo
1. INTRODUÇÃO
Desde o início da industrialização o homem tem perseguido entre outros, pelo menos três
objetivos básicos:
- Melhorar a qualidade de seus produtos/serviços;
- Aumentar a produtividade de seus processos;
- Reduzir os custos dos produtos/serviços.
Atualmente as pessoas tornam-se exigentes quanto à qualidade de vida e respeito aos
direitos. Concernente aos ambientes de trabalho, diversão, compras, estudos, enfim, onde
se passam muitas horas da vida, não há como desvincular das exigências o conforto térmico
e a qualidade do ar.
Quanto ao conforto térmico, está comprovado através de estudos e na prática do dia a dia
que pessoas, sentindo-se confortáveis, produzem mais, sentem-se mais dispostas e ficam
mais propensas a consumirem, pois preferem permanecer num ambiente agradável. Não é
à toa que empresas, escolas e shoppings centers investem em instalações de ar
condicionado, sabendo que o retorno do investimento é garantido.
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As opções são muitas, o mercado está repleto de produtos a venda: sistema de ventilação e
exaustão, sistema de insuflamento, sistema eólicos, revestimento de teto, resfriadores
evaporativos, etc.
A qualidade do ar que respiramos nos ambientes passou a ser manchete no Brasil após a
morte do ministro Sérgio Mota decorrente de complicações respiratórias, cuja causa
suspeitou-se ser a má conservação de um sistema de ar condicionado com o qual o ministro
convivia.
Outros fatos conhecidos e publicamente notórios ocorreram nos EUA: morte de 29 pessoas
em um hotel da Filadélfia devido a um surto de pneumonia, e caso similar em um hotel no
estado de Michigan, identificando-se como causa de uma bactéria, que pode se desenvolver
em sistemas de ar condicionado quando não são observados os cuidados mínimos de
manutenção e limpeza.
Uma das principais doenças causadas por falta de manutenção do ar, a Legionelose,
Legionaires Desease, em inglês, é transmitida pela bactéria Legionella Pneumophila
identificada em 1976, na Filadélfia, nos EUA, durante uma convenção de Legionários em
que 221 pessoas contraíram a doença e 34 morreram. A bactéria estava nos reservatórios
do ar condicionado. No pulmão das pessoas encontraram as condições perfeitas para
proliferarem e causarem infecção em determinados casos.
Infectologistas atestam que no Brasil a Legionella é mais disseminada do que se supunha
há alguns anos, principalmente nos grandes centros urbanos. E são nos chamados
"edifícios doentes" que ela se concentra. A Legionella, juntamente com fungos, é apenas um
dos microrganismos que habitam sistemas de ar condicionado sem manutenção.
Muitas cidades do Brasil têm condições climáticas consideradas muito favoráveis para a
criação de microrganismo: umidade relativa do ar elevada e temperatura alta.
A ventilação é um dos métodos disponíveis para controle de um ambiente ocupacional. Um
ventilador pode insuflar ar num ambiente, tomando ar externo, ou exaurir ar desse mesmo
ambiente para o exterior.
2. OBJETIVO
Neste dossiê serão tratados os diversos tipos de sistemas de exaustão existentes, sistemas
de filtragem utilizados, captação, uso adequado do sistema ao material a ser retirado,
equipamentos utilizados, instalação, legislação, normas técnicas e fornecedores.
3. PADRÕES DE QUALIDADE DO AR
A filtragem de ar é um aspecto importante no controle de contaminação, mas não é uma
garantia de condições de limpeza do espaço. Outros fatores que influenciam diretamente os
níveis de contaminação são: a maneira de distribuição do ar, os materiais e equipamentos
utilizados e os funcionários, a mais importante e maior fonte de contaminação de salas
limpas. Os filtros meramente impedem que as partículas entrem nas salas através do
suplemento e da circulação de ar.
O objetivo do controle de contaminação do ar é evidentemente a extensão da vida de
prateleira dos produtos e a eliminação da necessidade da utilização de aditivos, como
conservantes e estabilizantes. Junto com o controle de partículas, pode ser realizado um
programa de controle microbiológico nas dependências da empresa.
A Constituição Brasileira/1988 estabelece o direito da população de viver em um ambiente
ecologicamente equilibrado, caracteriza como crime toda ação lesiva ao meio ambiente,
determina a exigência de que todas as unidades da Federação tenham reserva biológica ou
3
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parque nacional e todas as indústrias potencialmente poluidoras apresentem estudos sobre
os danos que podem causar ao meio ambiente. Ainda se faz necessário elaborar leis que
regulamentem os dispositivos constitucionais.
A Resolução CONAMA nº 005/89 institui o PRONAR Programa Nacional de Controle da
Qualidade do Ar.
A Resolução CONAMA nº 18/86 estabelece o PROCONVE Programa de Controle do Ar
por Veículos Automotores.
A Resolução CONAMA nº 008/90 estabelece o limite máximo de emissão de poluentes do ar
(padrões de emissão) em fontes fixas de poluição.
A Resolução CONAMA/Nº 003 de 28 de junho de 1990, define os padrões de qualidade do
ar, como segue:
Art. 1º - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que,
ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como
ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.
Parágrafo Único - Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou
energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em
desacordo com os níveis estabelecidos, e que possam tornar o ar:
- Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
- Inconveniente ao bem-estar público;
- Danoso aos materiais, à fauna e flora;
- Prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da
comunidade.
Os equipamentos de controle são classificados primeiramente em função do estado físico do
poluente a ser considerado. Em seguida a classificação envolve diversos parâmetros como
mecanismo de controle, uso ou não de água ou outro líquido, etc.
Equipamentos de controle de material particulado: coletores secos, coletores mecânicos
inerciais e gravitacionais, coletores mecânicos centrífugos (ciclones), precipitadores
dinâmicos secos, filtro de tecido (filtro-manga), precipitador eletrostático seco.
Coletores úmidos: torre de spray (pulverizadores), lavador ciclônico, lavador venturi,
lavadores de leito móvel.
Equipamentos de controle para gases e vapores: adsorventes, absorventes, incineração de
gás com chama direta, incineradores de gás catalíticos, tratamento biológico.
4. SOBRECARGA TÉRMICA OU CONFORTO TÉRMICO
O conforto térmico tem um conceito subjetivo, que depende da sensibilidade das pessoas,
grupos étnicos, situação geográfica, aspectos climáticos, etc.
Sobrecarga térmica é a quantidade de energia que o organismo deve dissipar para atingir o
equilíbrio térmico. O organismo também gera calor interno, chamado de calor metabólico,
por causa da atividade celular. Essa energia interna é a combinação do calor gerado pelo
metabolismo e o calor resultante da atividade física.
Para o equilibro térmico seja mantido, a carga térmica metabólica deve ser dissipada para
atingir o equilíbrio térmico. O organismo, portanto, pode perder ou ganhar calor de acordo
com as condições ambientais, através dos mecanismos de transmissão de calor.
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5. MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DE CALOR
O calor tende a passar do meio onde a temperatura é maior para outro onde a temperatura
é menor caso não exista um isolamento térmico entre eles. O organismo é afetado pelo
calor ambiente através dos mecanismos naturais de transmissão de calor, que acontecem
através de três formas básicas de transferência.
Condução: É a troca térmica, ocorrida entre os corpos através de um meio sólido que esteja
em contato;
Convecção: É a troca térmica, ocorrida através de um fluido normalmente o ar atmosférico;
Radiação: É a troca térmica entre o ambiente e o corpo por meio de ondas
eletromagnéticas, cujos comprimentos de onda se localizam na região infravermelha do
espectro luminoso.
No caso do organismo humano, se a temperatura da superfície do corpo for mais elevada do
que a temperatura do ambiente, o organismo cedera calor para as moléculas do ar pelo
fenômeno da condução. Simultaneamente, quando a pele se aquece, o ar torna-se menos
denso, deslocando-se em para cima este fenômeno da convecção faz com que outras
moléculas do ar ainda frias, entrem em contato com a superfície do corpo, ganhando calor
através do processo continuo de troca térmica.
Se a temperatura do ar for exatamente igual a temperatura da superfície do corpo, não
ocorrerá transmissão de calor pelos fenômenos descritos, se for maior do que a temperatura
do corpo, este ganhara calor, invertendo o mecanismo.
A temperatura e a velocidade do ar são fatores ambientais que influenciam o mecanismo de
troca térmica.
A evaporação auxilia o organismo a dissipar calor, cuja ação se intensifica medida que as
condições ambientais diminuem as possibilidades de perda de calor por condução e
convicção.
O processo de evaporação do suor permite o resfriamento da superfície da pele que, por
sua vez, reduz a temperatura do sangue, esse fenômeno é conhecido como
termorregulação e ajuda a manter a temperatura do corpo constante. Atividade física com
maior intensidade e um ambiente quente e úmido fazem com que a temperatura interna do
corpo aumente.
6. ÍNDICE DE EXPOSIÇÃO AO CALOR
Eles podem ser classificados como índice de conforto térmico e índice de sobrecarga
térmica e determinam níveis máximos de exposição ao calor.
● Índices de conforto térmico:
Temperatura efetiva (TE): leva em consideração a temperatura, a umidade e a velocidade
do ar;
Temperatura Efetiva corrigida (TEC): além a temperatura, umidade e velocidade do ar
considera o calor radiante;
● Índice de sobrecarga térmica (IST): leva em consideração a temperatura, a umidade e
velocidade do ar, o calor radiante e o metabolismo da atividade;
● Índice de Bulbo úmido e termômetro de globo (IBUTG): leva em consideração
temperatura, a umidade; o calor radiante e o metabolismo da atividade.
Os índices de conforto térmico foram obtidos de forma empírica, decorrente de observações
práticas no ambiente de trabalho e experiências subjetivas realizadas com trabalhadores
5
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expostos a diferentes condições ambientais.
Os índices que permitem avaliar a sobrecarga térmica são os mais importantes no ponto de
vista de higiene ocupacional.
7. OBJETIVO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
•
•
•
•

Controle da umidade relativa e absoluta da sala
Renovação do ar e redução da temperatura
Limpeza da sala pela eliminação de poeira
Controle da temperatura da sala

8. VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO INDUSTRIAL
A Ventilação e Exaustão Industrial em geral são entendidas como as operações realizadas
por meios mecânicos que visem a controlar a temperatura, a distribuição do ar, a umidade e
a eliminar agentes poluidores do ambiente, tais como gases, vapores, poeiras, fumos,
névoas, microrganismos e odores, designados por "contaminantes" ou "poluentes".
Podem-se considerar também como contaminantes substâncias que normalmente existem
na composição do ar normal quando elas excedem determinados teores ou índices de
concentração, passando a oferecer risco maior ou menor à saúde daqueles que se expõem
durante tempo considerável ao ar que as contém.
Além de remover de um determinado local os elementos contaminantes, o controle da
poluição por meio da ventilação requer muitas vezes que os elementos poluidores, depois
de captados, sejam coletados, dando-se a eles, em seguida, uma adequada destinação, de
modo a não contaminarem o ar exterior, ou rios e lagoas, caso venham a ser dissolvidos ou
misturados à água.
Quando adequadamente projetada e operada, consegue eliminar agentes nocivos à saúde
humana ou reduzir a intensidade e a concentração dos agentes contaminantes a níveis de
quase total inocuidade e evita que esses agentes se dispersem na atmosfera. Além de
reduzir as temperaturas dos locais de trabalho a níveis suportáveis pelo homem e até
mesmo a condição de relativo conforto ambiental.
A Ventilação e Exaustão Industrial impedem o lançamento na atmosfera de fumaças,
poeiras, gases, vapores e partículas através de chaminés ou outros recursos.
A poluição em larga escala pode acarretar algumas doenças como enfisema pulmonar e
outras afecções bronco pulmonares; hipertensão arterial; doenças do fígado; doenças dos
olhos e irritação das mucosas; doenças do sistema nervoso central; dermatites; câncer da
pele; câncer do sangue; anomalias congênitas.
As empresas devem utilizar recursos para promover uma o controle da poluição e o bemestar de seus colaboradores. Partindo deste princípio é preciso considerar os seguintes
pontos antes de iniciar um projeto de ventilação e exaustão industrial:
Projeto adequado - compatível com o grau de risco dos poluentes envolvidos nos processos.
O projeto deve ser entendido como o do processo industrial em si, e o da Ventilação
correspondente;
Projetar um sistema de ventilação industrial consiste basicamente em três problemas:
- Determinação da vazão de ar necessária e o esquema da distribuição do ar no recinto a
ser ventilado;
- Projeto e cálculo das redes e dutos;
- Seleção de ventiladores ou de qualquer outro sistema de movimentação de ar (convecção
www.respostatecnica.org.br
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natural).
Ventilação de ambientes serve para assegurar condições de conforto adequadas, de
modo a remover do ambiente contaminantes provenientes de equipamentos, processos
químicos e industriais.
Separação e coleta dos poluentes - processando-se um tratamento, quando necessário, e
dando-se ao produto residual uma destinação que não prejudique as condições ecológicas e
ambientais.
8.1 - Diferença entre os Processos de Ventilação Industrial
Ar Condicionado: Lava e umidifica (Trata), desumidifica, resfria e aquece o ar. Controla as
condições de Temperatura e Umidade com tolerâncias rígidas.
Climatização: Lava e umidifica (Trata) o ar. Controla as condições de umidade, mas a
temperatura varia em função da variação da temperatura do bulbo úmido externo (TBU).
Umidificação: Umidifica o ar por um processo de turbulência e arraste. Controla as
condições de umidade, mas a Temperatura varia em função da variação da temperatura do
bulbo úmido externo (TBU).
8.2 - Diferença Entre a Refrigeração Mecânica e Adiabática
Adiabático (do Grego Adiabatos): Relativo a um processo que ocorre sem ganho ou perda
de calor, os elementos envolvidos não sofrem intervenções externas, o processo é natural.
Neste processo o lavador de ar opera com recirculação de água com temperatura ambiente.
Mecânico (do Inglês Mechanics): Ramo da Física que analisa a ação de forças sobre a
matéria ou sistemas materiais. Relativo a um processo que ocorre com ganho ou perda de
calor, os elementos envolvidos sofrem intervenções externas, o processo não é natural, é
mecânico. Neste processo o lavador de ar opera com recirculação de água gelada.
8.3 - Diferença Entre o Lavador e Umidificador de Ar
Lavador: Possui uma câmara com três elementos principais: Retificador, Árvore de bicos e
eliminadores de gotas. O ar ao entrar é retificado (elimina-se as turbulências), em seguida é
lavado (elimina-se os materiais em suspensão), durante a lavagem o ar libera calor para a
água, absorve ou entrega parte de sua umidade e passa pelos eliminadores (eliminando o
arraste). Dizemos então que o ar foi tratado e só então será lançado na sala abaixo do
ponto de orvalho.
Umidificador: Possui pulverizadores junto a um ventilador, o ar que está em alta turbulência
absorve à água pulverizada por meio de um turbilhonamento que provoca uma mistura a
água sobressaturada que por meio de arraste será lançada na sala. O ar que é lançado ao
ambiente possui uma espécie de neblina que por meio do calor dissipado pelos motores das
máquinas evapora-se no próprio ambiente provocando sua umidificação. Este sistema é
mais antigo e ainda são utilizados até hoje, porém não são recomendados para as máquinas
atuais, pois a mistura ar-água que é lançada na sala sob a forma de neblina, provoca
condensação nas partes mecânicas, podendo afetar os circuitos eletrônicos.
9. TIPOS DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
● Sistemas Ventiladores e Exaustores
Os ventiladores fazem a circulação do ar ambiente, melhorando a sensação térmica.
7
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Existem diversos modelos e tipos de ventiladores, cada um com uma especificação técnica.
Para que a ventilação seja eficiente o sistema deve ser projetado para realizar, no mínimo,
20 trocas de ar por hora.
- Vantagens
Baixo custo;
Baixa manutenção;
Baixo consumo de energia;
Retira odores, pó, fumaça, etc.
- Desvantagens
Aumento do ruído de fundo;
Não diminui a temperatura do ambiente.
● Sistemas de Insuflamento
Realiza ventilação por pressão positiva em dutos diretamente sobre o local através de um
conjunto de insufladores axiais de parede, captando ar fresco e limpo a serem insuflados
através de sistemas motorizados com dutos e difusores de ar, promovendo renovações do
ar, com ventilação sensitiva, ou seja, o ar passa pela pele causando sensação confortável.
- Vantagens
Melhora as condições de um ambiente específico;
Renovação de 100% do ar.
- Desvantagem
Alto custo;
Não diminui a temperatura do ambiente.
● Revestimento de Teto
O objetivo é evitar o aquecimento do ar interno, impedindo que a ação dos raios solares
sobre o telhado transfira o calor para dentro do ambiente. São usados cerâmica, resina e
aplicação de polipropileno.
- Vantagens:
Não produz ruído;
Baixo custo de manutenção;
Retarda a ação da corrosão em telhados metálicos.
- Desvantagens:
Alto custo de aplicação;
Não renova o ar interno;
O polipropileno retém poeira.
● Resfriamento Evaporativo por Névoas
Possibilita controle da temperatura e umidade do ar através da evaporação da água. São
utilizados bicos micro aspersores que produzem uma névoa de rápida evaporação que não
precipita e não molha, promovendo a troca de calor entre o ar e a água, abaixando a
temperatura ambiente.
- Vantagens:
Baixo custo de instalação;
Adaptável a quase todo tipo de ambiente;
Diminui a temperatura;
Possibilita controle sobre a umidade relativa.
- Desvantagens:
Gera custo de manutenção;
www.respostatecnica.org.br
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Possibilidade de entupimento dos bicos;
Não renova o ar interno;
Consumo de água.
● Resfriamento Evaporativo
O resfriamento do ar é feito de maneira simples e natural, sem utilizar os complexos
componentes de refrigeração mecânica, que são grandes consumidores de energia,
substituindo os aparelhos de ar condicionado.
- Vantagens:
Melhora a qualidade do ar, por operar com 100% de ar externo;
Baixo custo de manutenção;
Ideal para lugares abertos;
Consome 75% menos energia que os aparelhos de ar condicionado;
Diminui a temperatura;
Não possui gazes que poluem o meio ambiente.
- Desvantagens:
Custo de instalação maior que os demais sistemas apresentados;
Consumo de água.
10. SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR
Existem basicamente dois tipos de sistemas de condicionamento de ar:
- Expansão direta: Neste sistema o refrigerante absorve o calor diretamente do ar do
ambiente a ser condicionado.
- Expansão indireta: Neste sistema o refrigerante resfria um meio intermediário (ex.: água)
que, por sua vez, passa em uma serpentina que irá resfriar o ar a ser insuflado no
ambiente.
10.1. Equipamentos de expansão direta com condensação a ar

10.1.1. Condicionadores individuais
São os chamados aparelhos de janela com condensador resfriado a ar. Seu uso restringe
apenas a pequenos ambientes sem grandes exigências na qualidade, movimentação de ar e
ruído. Sendo utilizados basicamente para conforto humano. Dispõe apenas de controle de
temperatura através de um termostato que desliga o compressor quando a temperatura
desejada é atingida. São fabricados atualmente com capacidades variando de 7000 BTU/h
(0,6 TR) a 30000 BTU/h (2,5 TR).
Observação: TR: É a quantidade de calor necessária para derreter 1 tonelada curta de gelo
(908 kg) a 0º C no período de 24 horas.
TR = tonelada de refrigeração
1 TR = 3023 Kcal/h = 12.000 Btu/h
Devem ser instalados em uma parede externa, diretamente no ambiente condicionado,
apresentando, por isto, o inconveniente do nível de ruído, mesmo para os modelos mais
recentes dotados de compressores rotativos mais silenciosos. Além disto, os
condicionadores de janela não são adequados a instalação de dutos de distribuição de ar
devido a seu ventilador de baixa pressão estática.
Alguns modelos de maior capacidade, na versão chamada minicentral, permitem a
instalação de uma pequena rede de dutos, limitada, entretanto, a pressão estática disponível
9

2022 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Sistemas de Exaustão e Ventilação Industrial

pelo ventilador.

Figura 1. Esquema funcionamento de condicionadores individuais
Fonte: Figura do autor

10.1.2 - Condicionadores compactos (self contained com condensação a ar)
São equipamentos semelhantes aos condicionadores de janela, dispondo, entretanto de
maiores proteções, tais como pressostatos de alta e baixa pressão e válvulas de segurança
no circuito frigorífico, sendo adequados para instalação em casas de máquinas com dutos
de distribuição de ar (instalações centrais), reduzindo com isso o nível de ruído nos
ambientes condicionados. São fabricados com capacidades nominais de 5 TR, 7,5 TR, 10
TR, 12,5 TR e 15 TR, podendo ter um ou dois compressores dependendo do modelo.
Os equipamentos de menor porte podem ser instalados diretamente no ambiente
condicionado desde que disponha de parede externa, sendo o insuflamento de ar feito por
meio de caixa plenum dotada de grelha. Entretanto, esse tipo de instalação, tal como nos
aparelhos de janela apresentam o inconveniente do nível de ruído mais elevado.
Os condicionadores permitem ainda quando associados a conjuntos de aquecimento e /ou
umidificação, manutenção um controle mais rigoroso de temperatura e umidade. Além disto,
por dispor de ventiladores no evaporador com disponibilidade de maior pressão estática,
possibilitam a instalação de filtros mais eficientes e redes de dutos, garantindo uma melhor
distribuição e movimentação de ar.

Figura 2. Esquema funcionamento de condicionadores compactados
Fonte: Figura do autor

10.1.3. Condicionadores divididos
Os condicionadores de ar com condensação a ar podem ser fabricados com dois gabinetes
separados interligados por tubos de cobre. Dependendo da localização do compressor, eles
podem ser denominados de condensador remoto, caso o compressor fique instalado no
www.respostatecnica.org.br
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mesmo gabinete da unidade evaporadora ou então split system se o compressor for
instalado na unidade condensadora.
A unidade evaporadora dos aparelhos de menor capacidade pode ser instalada diretamente
no ambiente condicionado, sendo o ar insuflado por meio de grelhas colocadas no próprio
gabinete ou em caixa plenum. Uma vez que o condensador fica em um gabinete separado,
o aparelho apresenta a vantagem de poder ser instalado em ambientes ou casas de
máquinas internas sem parede externa.
Os condicionadores tipo split system apresentam a vantagem de menor nível de ruído
comparado aos os do tipo condensador remoto, entretanto, além de necessitar do
isolamento térmico da linha de sucção do compressor, exige maiores cuidados no projeto e
execução para possibilitar o adequado retorno do óleo ao compressor.
A distância possível entre as unidades evaporadora e condensadora depende do tipo de
equipamento (split ou condensador remoto) e da perda de carga nas tubulações.
● Condensador Remoto

Figura 3. Esquema funcionamento de condicionadores - condensador remoto
Fonte: Figura do autor

● Split System

Figura 4. Esquema funcionamento de condicionadores split system
Fonte: Figura do autor

10.2. Equipamentos de expansão direta com condensação a água

10.2.1. Self Contained com condensação a água
Apresentam as mesmas características dos condicionadores compactos com condensação
a ar, com a diferença de que o condensador é resfriado a água pode ser instalado em casas
de máquinas centrais, sem paredes externas. A água para o condensador é normalmente
recirculada por meio de bombas e resfriada em uma torre de resfriamento.
11
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Os condicionadores self contained com condensação a água são fabricados nas
capacidades nominais de 3 TR,5 TR, 7,5 TR, 10 TR, 12,5 TR, 15 TR, 20 TR, 25 TR, 30 TR,
35 TR e 40 TR. O condensador pode ser do tipo tube and tube composto basicamente de
um tubo de cobre por onde circula o refrigerante, montado internamente a outro onde circula
água para resfriamento. Para reduzir espaço, os tubos são montados em espiral.

Figura 5. Esquema funcionamento de condicionadores self contained
Fonte: Figura do autor

A outra opção de condensador é do tipo Shell and tube, composto por feixe de tubos de
cobre colocado no interior de uma carcaça de aço, sendo que a água passa no interior dos
tubos.
O condensador tipo Shell and tube apresenta a vantagem de ser mais facilmente limpo de
incrustações retirando-se as tampas e varetando-se internamente os tubos, enquanto que o
tube and tube somente admite limpeza química.

Figura 6. Esquema funcionamento de condicionadores shell and tube
Fonte: Figura do autor

10.3. Equipamentos de expansão indireta
O sistema de ar condicionado tipo expansão indireta é composto por gerador de água
gelada (chiller), climatizadores (fan coils), bombas de circulação de água gelada.
No caso de condensação a água, inclui ainda a torre de resfriamento e bomba de circulação
de água de condensação.
O resfriamento do ar a ser insuflado no ambiente é feito pelos climatizadores (fan coils)
compostos basicamente de um ventilador para circulação do ar e uma serpentina por onde
circula água gelada, montados em um gabinete termicamente isolado. A água gelada
necessária ao sistema é produzida pelo gerador de água gelada (chiller) e circulada em
circuito fechado até os diversos climatizadores.
Nos sistemas de expansão indireta, o controle de temperatura no ambiente é feito através
www.respostatecnica.org.br
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do controle da vazão de água gelada que passa pela serpentina.
Para os climatizadores de menor capacidade, esse controle é do tipo ON-OFF (liga desliga), enquanto que os de maior capacidade possuem válvulas motorizadas modulantes
que deixam passar pela serpentina apenas a quantidade de água necessária para atender a
capacidade requerida naquele momento. Esse é o tipo de sistema mais adequado quando
se necessita um rigoroso controle das condições internas de um determinado ambiente.
O sistema de expansão indireta possui ainda a vantagem de se ter uma casa de máquinas
central, onde se concentra praticamente toda a manutenção, uma vez que os climatizadores
por disporem apenas de ventilador, serpentina e válvula de água gelada, necessitam pouca
manutenção. Outra vantagem é que se pode ter climatizadores em cada ambiente,
garantindo assim um controle para cada usuário. Nesta solução o ruído também fica
concentrado na casa de máquinas central.
10.3.1. Resfriadores de líquido com condensação a ar (chiller a ar)

Figura 7. Esquema do funcionamento Resfriadores de líquido com condensação a ar
Fonte: Figura do autor

Os resfriadores de líquido possuem circuito frigorífico igual aos condicionadores de ar de
expansão direta, com a diferença que ao invés de resfriar o ar em uma serpentina, possuem
no evaporador um trocador de calor para resfriamento de líquido, normalmente água. São
fabricados na capacidade de 5 TR até 400 TR.

13
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10.3.2. Resfriadores de líquido com condensação a água (chiller a água)

Figura 8. Esquema do funcionamento Resfriadores de líquido com condensação a água
Fonte: Figura do autor

Os resfriadores de líquido possuem circuito frigorífico igual aos condicionadores de ar de
expansão direta com condensação a água, com a diferença que ao invés de resfriar o ar em
uma serpentina, possuem no evaporador um trocador de calor para resfriamento de líquido,
normalmente água. São fabricados na capacidade de 20 TR até 1000 TR.
Os resfriadores de líquido dependendo do tipo de compressor utilizado são usualmente
conhecidos por chiller caso dotados de compressores alternativos ou ainda centrífugas caso
dotados de compressores rotativos centrífugos.
Alguns fabricantes dispõem ainda de compressores do tipo parafuso ou ainda compressores
abertos com acionamento por polias e correias ou luvas elásticas.
10.3.3. Climatizadores (fan coils)
Os climatizadores são os equipamentos destinados a resfriar o ar que será insuflado no
ambiente a ser condicionado. São equipamentos simples, compostos de ventilador e
serpentina por onde circula a água gelada.
Devido ao fato da capacidade de um climatizador ser em função da vazão e diferença de
temperatura da água gelada e também da vazão de ar, eles não são normalmente
identificados por capacidades em TR e sim por vazão de ar.
As temperaturas de água gelada normalmente utilizadas para conforto estão na faixa de 5 a
7 ºC com diferencial em torno de 5,5 ºC entre a entrada e a saída da serpentina. Em alguns
sistemas com termoacumulação utilizam-se diferenciais de até 10 ºC para melhor
aproveitamento da capacidade armazenada nos tanques.
Outros fatores que influenciam na capacidade e temperatura da saída do ar na serpentina
são os números de rows (número de filas), o espaçamento entre as aletas, a circuitagem
www.respostatecnica.org.br
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(como a água é distribuída nos tubos) e a existência ou não de tubulador.
Existem climatizadores de pequena capacidade para utilização em pequenos ambientes,
onde se deseja um controle individual de temperatura (ex.: quarto de hotéis). Existem
climatizadores com vazão de ar entre 1800 e 41000 m3 /h adequados para uso com dutos
de distribuição de ar com perdas de pressão de até 150 mmca (ex.: bancos, escritórios,
instalações).
11. VENTILAÇÃO LOCALIZADA EXAUSTORA
É utilizada quando existe uma fonte de calor ou um poluente. O necessário é a retirada
desse "ar" do ambiente. As principais aplicações são: fogões industriais, máquinas politrizes,
líquidos voláteis, fumaças, usinagem de borracha ou gesso, cabines de pintura, gases e etc.
Em cada caso há um sistema de exaustão/ventilação específico, e deve ser tratado sempre
individualmente.
Um sistema de ventilação local exaustora é composto de:
● Captores: pontos de entrada dos poluentes mais gás carreador (em geral o ar) no
sistema.
● Dutos: têm a função de transportar os poluentes. Podem ser divididos em tramos, duto
principal e chaminé.
● Filtro: equipamento destinado à limpeza do ar exaurido antes de seu lançamento na
atmosfera. Inclui tudo que é necessário para o seu funcionamento, como por exemplo,
trocadores de calor e pré-filtragem (pré-coletor). A presença do filtro no sistema dependerá
das normas locais de controle de poluição.
● Conjunto ventilador-motor: fornece a energia necessária para movimentar o fluido e
vencer todas as perdas de carga do sistema.
● Chaminé: é a parte final do sistema cuja finalidade é o lançamento do gás transportador
mais a emissão residual na atmosfera.
A pressão depende da perda de carga da tubulação. Para baixas pressões até 20mmca
pode-se indicar um exaustor axial, e para pressões maiores acima de 20mmca deve-se
indicar um exaustor centrífugo.
Os exaustores axiais são comumente instalados em paredes ou tubulações. Já os
exaustores centrífugos são colocados apenas em tubulações. A ilustração abaixo nos dá
uma noção da instalação dos exaustores centrífugos.

Figura 9. Exaustora
Fonte: Figura do autor.

Existem exaustores centrífugos de alta rotação (3.600 rpm) e rotação normal (1.750 rpm),
podendo ser trifásicos ou monofásicos.
Destaca-se que existem situações onde não é possível a instalação de um exaustor axial ou
15
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centrífugo cujo motor fique dentro da tubulação porque o motor não pode entrar em contato
com o agente poluente que circulará dentro dela, como por exemplo, sucção de gases
corrosivos ou explosivos, partículas quentes e poluentes pesados.
11.1. Exaustores Axiais
É utilizado na exaustão de fumaça, ar quente, odores, pó em suspensão, partículas de
tintas, gases corrosivos ou não e no insulflamento de ar fresco. Os ventiladores axiais têm
como característica altas vazões e baixas pressões com baixas potências instaladas. São
aplicáveis em sistemas de renovação de ar, fumaça, calor, umidade, cabines de pintura,
sistemas de pressurização, etc. os ventiladores axiais são fabricados com acionamento
direto ou indireto (polias e correias).

Figura 10. Ventilador exaustor axial
Fonte: ARUVENTO. Disponível em: <https://aruventoexaustores.com.br/linha-de-produtos/ventiladorexaustor-axial-de-telhado/>

11.2. Exaustores centrífugos
Este modelo de equipamento é utilizado na exaustão de gases agressivos e corrosivos, pois
é fabricado em fibra de vidro (fiberglass).

Figura 11. Exaustores centrífugos
Fonte: ARUVENTO. Disponível em: <https://aruventoexaustores.com.br/linha-deprodutos/exaustores-centrifugos/>

11.3. Filtros de manga
Usado em sistemas de exaustão de partículas de todos tamanhos, tem por finalidade
separar as partículas existentes no fluxo de gases industriais. É realizada pela passagem do
www.respostatecnica.org.br
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ar carregado de partículas através de mangas onde partículas ficam retidas na superfície e
nos poros dos fios, formando um bolo que atua também como meio filtrante.
Os filtros de manga podem operar sob pressões positivas ou negativas. A pressão é limitada
pela perda de carga através das mangas porque a descarga é diretamente enviada para a
atmosfera. A maioria dos filtros de manga opera sob pressão negativa o que impõe um
dimensionamento exigente para o corpo que enclausura as mangas, principalmente no que
se refere à vedação.
A separação de partículas do fluxo de ar gases industriais é frequentemente realizada por
filtros de fibras naturais ou sintéticas. Estes elementos filtrantes têm a forma tubular e ficam
fixos em estruturas denominada corpo do filtro de manga.

Figura 12. Filtro de mangas
Fonte: ARUVENTO. Disponível em: <https://aruventoexaustores.com.br/linha-de-produtos/filtro-demangas/>

11.4. Lavadores de Gases
É um dispositivo ou equipamento que coleta partículas de gases e vapores, sob a ação da
água pulverizada utilizando bicos spray pressurizados com uma bomba. Os bicos spray
ficam no interior de uma câmara pulverizando a água que promove o contato com o fluxo do
ar, tanto contra corrente ou co-correntes ou ambas.
O lavador de gases é um dispositivo que coleta partículas de gases e vapores, sob a ação
da água pulverizada utilizando bicos pressurizados com uma bomba. Os bicos ficam no
interior de uma câmara pulverizando a água que promove o contato com o fluxo do ar, tanto
contra corrente ou co-correntes ou ambas. A coleta de partículas é primeiramente por
impactação, seguido de uma remoção maior no eliminador de gotas que é um dispositivo
inercial.
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Figura 13. Lavador de gases
Fonte: ARUVENTO. Disponível em: <https://aruventoexaustores.com.br/linha-de-produtos/lavador-degases-tipo-spray//>

11.5. Coifas em Aço
Serve para aspiração de cozinhas industriais, áreas que contenham vapores químicos, pó
em suspensão, exaustão de batedores.
11.6. Coletores de Pó
Modelo de equipamento usado na captação de resíduos sólidos que estejam contidos no ar
em gases, politriz, lixadeira, serra circular, cabine de pintura à seco, esmeril, etc.
12. VENTILAÇÃO GERAL DILUIDORA
Este método de ventilação consiste simplesmente em passar uma corrente de ar externo
não contaminado através do recinto a ser purificado, eliminando (reduzindo a concentração)
de substâncias indesejáveis. O uso de ventilação geral diluidora é sempre mais econômico
no caso de várias fontes contaminantes em baixas concentrações. No caso de ser produzido
no ambiente um contaminante indesejável, mesmo a concentrações mínimas, o fator
econômico deixa de ser o mais importante.
A ventilação geral diluidora pode ser usada tanto para ambientes normais como para
ambientes industriais. No caso de ambientes industriais é usada para remover
contaminantes, calor ou ambos.
A simples renovação de ar no ambiente não significa que este se tornará salubre, sendo
necessário que o ar seja distribuído de forma que a taxa de contaminante seja a mesma em
todos os pontos.
A ventilação geral diluidora não é recomendada para substâncias altamente tóxicas (TLV ≤
100 ppm).
- Limites de tolerância (TLV Threshold Limit Value)
O TLV refere-se às condições limites de qualidade do ar em ambientes de trabalho e
www.respostatecnica.org.br
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representa os valores sobre os quais acredita-se que a quase totalidade dos trabalhadores
possa ser repetidamente exposta sem efeito adverso à saúde. Por causa da grande
variação de suscetibilidade individual, uma pequena porcentagem destes trabalhadores
pode experimentar descomforto com algumas substâncias em concentrações iguais ou
abaixo do valor limite. O TLV refere-se à concentração média, em tempo, para um dia
normal de trabalho (8 horas) ou uma semana (40 horas).
Os TLVs são definidos anualmente pela ACGIH (American Conference of Governamental
Industrial Hygienists) através de experiências. Estes valores devem ser utilizados apenas
como referência.
13. TABELA DE RISCOS AMBIENTAIS

Tabela 1. Riscos ambientais.
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Fonte: Disponível em: <http://www.technofan.com.br/temas-tech.html#riscos>
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Anexos
1. Lista de Fornecedores
Aruvento Exaustores e Tubulações
Rodovia Ver. Albino Rodrigues Neves, 4266
KM 47,5 Pedra Fala Arujá SP
CEP 07400-000
Tel.: (11) 4651-5775
e-mail: aruvento@aruvento.com.br
Site: http://www.aruvento.com.br
Indaclima Inst. e Com.
Rua Treze de Maio, 2524 - Indaiatuba - SP - CEP 13.333-080
Tel: (19) 3894.5542 / (19) 3834.7217
Site: http://www.indaclima.com.br
EMEVE Comércio e Serviços Ltda.
Praça Barão de Japurá, 225 - Sao Paulo SP
Cep: 04313-160 - Vila Guarani
Tel.: (11) 5017.6162 / (11) 5017.2974
Site: http://www.emeve.ind.br
Brumas Ventilação Industrial e Ar condicionado Ltda.
R. dos Marceneiros, 94 - Jardim Dourados - Almirante Tamandaré - PR
CEP 83.507-407
Fone/Fax Escritório: (+55 41) 3336-2544
Fone/Fax Indústria: (+55 41) 3699-0188
e-mail: comercial@mweengenharia.com.br
Vaportécnica
Rua Elza Meinert, 757
Tel.: (47) 3473-7132 Fax: (47) 3028-7132
Tecvent
Rua Adolfo Rios Martins, 160 - Chac. Monte Alegre - Sumaré - SP
CEP 13175/583
Tel.:(19) 3873-1501 - Fax (19) 3873-3963
Site: http://www.tecvent.com.br
TECHNOFAN - Equipamentos e Serviços Ltda.
Rua Nove de Julho, 143 - Vila Tereza - São Bernardo do Campo / SP
CEP: 09606-010
Tel.: (11) 4368-6867 / 4368-6829
Site: http://www.technofan.com.br
AtSource
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Rua Américo Brasiliense, 2171 - Cjtos. 101/102
Chácara Santo Antonio
São Paulo - SP - 04715-005
Tel.: (11) 51826419 - 51825897
Site: http://www.atsource.com.br
Tuma Industrial Ltda.
Av. Senador Levindo Coelho, 47 - Tirol - Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3385-2233 - Fax: (31) 3385-1399
E-mail: tuma@tuma.ind.br
Site: http://www.tuma.com.br
Trox do Brasil, Difusão de Ar, Acústica, Filtragem e Ventilação Ltda.
Rua Alvarenga, 2.025 -Butantã
05509-005 São Paulo - SP
Tel.: (11) 3037-3900 - Fax: (11) 3037-3910
http://www.troxbrasil.com.br/empresa/contato/index.htm
CACR Engenharia e Instalações Ltda
Tel.: (11) 5561-1454 - Fax (11) 5561-0675
e-mail cacr@cacr.com.br
Site: http://www.cacr.com.br/
Metalúrgica Ventisilva Ltda
Rua Tobias Barreto, 615 - Mooca - CEP 03168-902 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 6602-2400 - FAX (11) 6602-2443
http://www.ventisilva.com.br
Somax
Rua do Alpiste 1025 Mercado são Sebastião CEP: 21011-010
Penha Rio de Janeiro RJ
Tel: (21) 2584.6549 | Fax: (21) 2584.2628
E-mail: somax@somaxbrasil.com.br
Site: http://www.somaxbrasil.com.br
DIFUSAR
Tel.: (11) 6965-3193
e-mail: difusar@difusar.com.br
Termix - Climatização
Rua Jacui 359, Jardim São Judas Tadeu Diadema SP
Tel (11) 4094-3022
Site:http://www.termix.com.br
Eniplan Indústria e Planejamento Ltda.
Av. Marginal B, 1280 - São José dos Campos - São Paulo - Brasil.
CEP 12238 - 390 - Tel.: 55 12 3931 2511
Site:http://www.eniplan.com.br
Universal Process Equipamentos Industriais Ltda.
Rua dos Cambuís, 200 Jabaquara São Paulo SP
CEP 04346 -070
Tel: (11) 5011-9665 - Fax: (11) 5011-6990
e-mail.: upe@upe.com.br

www.respostatecnica.org.br
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