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RESUMO 
 

O tratamento do ar é um requerimento básico a saúde e bem estar do ser humano. 

Entretanto, cerca de dois milhões de mortes prematuras por ano evidenciam que a poluição 

atmosférica se torna uma ameaça real e global. Nos centros urbanos, não só os ocupantes do 

lado externo estão sujeitos a essa poluição, como também aqueles que estão no interior das 

edificações que tem o ar com concentrações de contaminantes semelhantes. Dependendo do 

contaminante e das condições interiores de operação, as concentrações podem sofrer 

decréscimos ou acréscimos significativos, que afetam diretamente a saúde e níveis de 

concentração em atividades do indivíduo. O estudo e desenvolvimento de tecnologias para o 

tratamento desses poluentes é vital para se manter um alto nível de qualidade do ar exterior e, 

principalmente, interior, de modo a garantir a saúde ocupacional dos indivíduos. Com base 

nessas premissas e normas regulatórias mundiais, este trabalho foi desenvolvido para 

apresentar os diferentes equipamentos de tratamento do ar nos centros urbanos, a partir da 

análise dos principais poluentes existentes, sendo particulados ou gasosos, seus efeitos na 

saúde humana e limites de concentração impostos pelas principais normas regulatórias, 

incluindo a ANVISA. A análise indica a necessidade do desenvolvimento dos equipamentos 

para materiais particulados, filtros, e maior eficácia dos equipamentos por via líquida apesar 

da baixa utilização nos centros urbanos. 

 

Palavras chave: Poluição, Poluição Atmosférica, Contaminantes Gasosos. 



 
 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The air treatment is a basic requirement for health and welfare of the human being. However, 

there isabout two million premature deaths each year show that air pollution have become a 

real and global threat. In urban centers, not only the occupants of the outside are subject to 

such pollution, as well as those who are inside the building that has the air with similar 

concentrations of contaminants. Depending on the contaminant and interior operating 

conditions, concentrations may suffer declines or significant increases, that directly affect 

health and to focus on the individual activities. The study and development of technologies to 

address these pollutants is vital to maintain a high level of outdoor air quality and, 

particularly, inside, to ensure the occupational health of individuals. Based on these 

assumptions and global regulatory standards, this work was to present the different air 

treatment equipment in urban centers, from the analysis of the main existing pollutants, 

particulate and gaseous, its effects on human health and concentration limits taxes the main 

regulatory standards, including ANVISA. The analysis indicates the need for the development 

of equipments for particulate matter, filters, and greater efficiency of the equipments by liquid 

route in spite of the low utilization in the urban centers. 

 

Keywords: Pollution, Atmospheric Pollution, Gaseous Contaminants 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a poluição atmosférica nos centros urbanos tem sofrido 

significativo aumento, majoritariamente em decorrência da rápida urbanização das grandes 

cidades, especialmente em países em desenvolvimento. Estima-se que, anualmente, cerca de 1 

bilhão de pessoas são expostas a esses poluentes interna e externamente aos edifícios (UNEP, 

2005). Esse crescimento vem ganhando destaque mundial, já que alguns destes poluentes são 

responsáveis pelo aquecimento global e problemas relacionados à saúde. 

Mobilizações em reuniões internacionais têm como objetivo o controle das emissões 

gasosas e, consequentemente, reduzir os impactos negativos ao planeta (CAPULLI e 

OLIVEIRA, 2014). 

Atmosferas locais urbanas também tem um impacto seletivo nas edificações 

climatizadas. O ciclo de circulação do ar nos ambientes internos das edificações é composto 

pelo ar externo somado ao ar interno, ambos com seus respectivos contaminantes. Os sistemas 

de refrigeração promovem uma renovação constante utilizando o ar externo, elevando assim a 

concentração de poluentes, em especial o dióxido de carbono. Tendo em mente que as 

concentrações internas estão diretamente relacionadas com as externas, pois há maior 

facilidade de difusão de fora para dentro das edificações através dos sistemas de ventilação e 

refrigeração por causa da concentração elevada de poluentes externos (BAEK et al, 1997). 

Doenças como a síndrome do edifício doente (Sick Building Syndrome), que causa 

sintomas de alergia e asma, além de problemas respiratórios, são reportadas durante o período 

do indivíduo dentro de ambientes internos, especialmente em escritórios de prédios 

comerciais (LEVIN, 1989). A assiduidade, performance dos trabalhadores e custos de saúde 

estão diretamente ligados a qualidade do ar interior (FISK, 2000). Diante de episódios que 

comprometem a saúde humana, os Estados Unidos, pioneiros a quantificar os componentes 

atmosféricos nocivos, estabeleceram padrões de qualidade do ar, especificando alguns 

poluentes atmosféricos que seriam controlados, como mostra a Tabela 1.1. Essa tabela ainda 

não engloba todos os principais poluentes, como dióxido de carbono e metano, pois o órgão 

considera apenas os poluentes atmosféricos comuns nos Estados Unidos da América (EPA, 

2016). 

Ao lidarmos com diferentes tipos de poluentes, consequentemente diferentes tipos de 

aplicações, requer-se uma quantidade proporcional de graus de efetividade na limpeza do ar 

atmosférico. Atualmente, existem diversos tipos de equipamentos voltados para a retenção de 
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material particulado e que demonstram alta eficiência através de processos físicos e químicos. 

Há a necessidade de um aprimoramento para poluentes gasosos, especialmente, que exigem 

processos de retenção e separação dos gases seja por de reações químicas ou por processos de 

adsorção. 

 
Tabela 1.1 -  Padrões de qualidade do ar para os principais poluentes segundo a Environmental Protection 

Agency (EPA) dos Estados Unidos da América 

Poluentes Padrões Primários Tempo Médio 

Material Particulado  (PM) 
50 μg/m3 

150 μg/m3 

Média aritmética anual 

Nível limite para 24 horas 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
0,03 ppm (80 μg/m3) 

0,14 ppm (365 μg/m3) 

Média aritmética anual 

Nível máximo em 24 horas 

Monóxido de Carbono (CO) 
9 ppm (10 μg/m3) 

35 ppm (40 μg/m3) 

Média máxima de 8 horas 

Nível máximo em 1 hora 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 0,053 ppm (100 μg/m3) Média aritmética anual 

Fonte: Bascon e cols., 1996. 

 

As soluções estratégicas na redução de contaminantes, basicamente, podem se resumir 

a três formas: eliminação ou redução de emissões, sendo o modelo mais efetivo e barato; 

controle na fonte local, quando a fonte de poluentes é conhecida e pode ser tratada 

pontualmente antes de se espalhar para o ambiente; e diluição através da ventilação geral, que 

se enquadra nos casos do ar externo ser a principal fonte da poluição (ASHRAE, 2015). 

 A procura por métodos que demandam baixo custo e alto rendimento é constante e se 

torna imprescindível à medida que esses poluentes ganham visibilidade e exigência de 

controle em muitos países. Essa busca se intensifica com o implemento do valor energético 

agregado aos equipamentos, associando conforto térmico e qualidade do ar à necessidade de 

redução energética. O conforto térmico está associado a temperatura e a umidade relativa do 

ar dos ambientes e, para que haja um bom desempenho nesses locais, a temperatura varia 

entre 20ºC e 23ºC, sendo máximo desempenho em 21,7ºC e a umidade não inferior a 40% 

(FISK e SEPPANEN, 2007) 

Estudos indicam que o ser humano passa entre 80% e 90% do tempo em locais 

fechados, analisando 60% da população presente nos centros urbanos a trabalho, segundo 

PARKER (apud CAPULLI, 2009), ou seja, a qualidade do ar em ambiente artificial fechado 

do edifício pode ser pior do que o ambiente externo, na maior parte do tempo, podendo 
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alcançar de 10 a 50 vezes mais poluído se comparado ao exterior, mesmo nas grandes cidades 

(CAPULLI, 2009). 

Com base nessas informações, este trabalho abordará as duas classes de poluentes em 

centros urbanos: sólido e gasoso; sua influência no ambiente externo, interno e qualidade do 

ar; e principais tecnologias atuais para controle destes poluentes. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Composição do Ar 

Ao longo das últimas décadas, está havendo um aumento crescente em urbanização e 

industrialização nas grandes metrópoles. Isso gera um aumento de residências, prédios 

comerciais e, em alguns casos, indústrias mais próximas a esses locais. Isso acarreta em uma 

variação crescente na composição do ar que, apesar de ínfima percentualmente, gera grandes 

consequências para a qualidade do ar necessária aos seres humanos (BAEK et al, 1997). 

O ar atmosférico é uma mistura de gases com material sólido em suspensão 

(MACINTYRE, 1990). A composição do ar seco, próximo ao nível do mar, equivale ao que 

está disposto na Figura 2.1. Nela pode-se perceber que apenas 0,1% do todo influencia na 

qualidade, ou seja, aumento de dióxido de carbono e outros gases nocivos aos seres humanos. 

 

 
Fonte: Adaptado de ASHRAE, 2013a. 

Figura 2.1 - Composição do ar seco 

 

Apesar desse padrão, notam-se variações na composição dependendo do local de 

medição, podendo ser incluídas quantidades de outros materiais provenientes de processos 

naturais, como erosão, erupções vulcânicas e evaporação da água do mar. Estas são chamadas 

de impurezas atmosféricas permanentes que, mesmo existindo, são usualmente menores que 

as originárias de atividades humanas. Ou seja, dependendo de onde for feita a análise do ar, 

pode-se encontrar, por exemplo, uma atmosfera salina devido à proximidade ao mar 

(ASHRAE, 2013a). 
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O padrão climático e a topografia da região também podem intervir positiva ou 

negativamente na poluição (TALTY, 1988). Centros urbanos próximos ao oceano podem 

sofrer com a salinidade, por exemplo, assim como locais entre montanhas tem elevada 

concentração de poluentes por estes serem mais densos que o ar e não haver área de escape. 

A relação entre a poluição em ambientes externos e internos ocorre através de básica 

difusão mássica. Partículas e gases tendem a se espalhar de forma natural ou forçada, quando 

se é associada à ventilação mecânica responsável pelo sistema de ventilação e distribuição de 

ar na edificação, carregando parte dos poluentes externos, até se alcançar um equilíbrio. 

Em ambientes internos, essa composição tende a ter mudanças mais expressivas 

devido à concentração populacional em áreas confinadas e uso de equipamentos que 

produzem poluentes a baixas concentrações, como mobílias e materiais de limpeza, 

normalmente, provocando o aumento de dióxido de carbono e compostos orgânicos voláteis 

(VOCs) (BERGLUND et al, 1988). 

Além disso, as baixas eficiências da ventilação local da edificação e do tratamento de 

poluentes atmosféricos externos somam-se a essa poluição gerada internamente, agravando o 

quadro e desbalanceado ainda mais a composição do ar. 

 

2.2 Poluição Atmosférica 

Poluição é um elemento fora ou, em percentagem, acima do padrão que causa algum 

tipo de malefício ao ambiente e/ou prejuízos a saúde humana. Essa poluição pode ser de 

origem natural ou antropogênica, ou seja, proveniente de atividades humanas. Na maioria dos 

casos, a poluição de origem antropogênica é a mais abundante, perceptível e variada. Essa 

heterogeneidade é causada devido as diferentes fontes existentes de atividades humanas 

(EPA, 2016). 

A quantidade mais significante desses contaminantes têm como fonte as plantas de 

geração de energia elétrica, transportes, processos industriais, mineração, fundição, 

construção e agricultura. Nas últimas décadas, mudanças sem precedentes do estilo de vida e 

qualidade ambiental causaram um aumento do número de pessoas expostas aos contaminantes 

do ar urbano, pois o aumento populacional e o crescimento desses centros trouxe maior 

quantidade de veículos automotivos que são a principal fonte de poluentes na maior parte 

desses locais (LIPFERT, 1997). 
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Além de haver muitas fontes, há grande variedade de contaminantes em suspensão, 

que podem ser classificados em dois grupos principais: partículas e gases. Dentro de cada 

grupo há divisões dependendo de suas características físico-químicas. 

A classe das partículas engloba vários tamanhos de partícula, desde ultrafina até poeira 

visível a olho nu. Esse material pode ser líquido, sólido ou sólido com uma camada de líquido 

o envolvendo. Como temos grande diversidade de partículas dentro desse grupo, criaram-se 

determinadas denominações: poeiras, fumos, névoas, nevoeiros, neblina e fumaças. 

Seu tamanho é definido por: grosso, fino ou ultrafino; visível ou invisível; 

macroscópico, microscópico ou ultrafino. Além de todas essas definições, também há aquela 

que está diretamente ligada a como a partícula interage com o sistema respiratório humano: 

inalável e respirável. 

A outra classe, gasosa, abrange os contaminantes químicos que podem existir como 

moléculas livres ou átomos no ar. Sendo assim, esta classe é menor em tamanho que as 

partículas, se tornando um contaminante invisível e, muitas vezes, imperceptível, e se 

comporta diferentemente, tendo dois subgrupos (ASHRAE, 2013a): 

• Gases - em condições naturais de temperatura e pressão, possuem a forma gasosa. 

• Vapores - em condições naturais de temperatura e pressão, possuem a forma sólida ou 

líquida. 

Vários efeitos nocivos são provenientes da presença desses poluentes atmosféricos. A 

saúde é uma das mais importantes e, consequentemente, responsável pelas maiores discussões 

e análises. 

Além da saúde, há o efeito sobre a propriedade onde certos tipos de poluentes, em 

contato com equipamentos e mobiliários, provocam danos através de reações químicas. Os 

efeitos econômicos desse dano pode promover um encurtamento no tempo de vida de 

equipamentos por causa da corrosão gerada, principalmente ao se tratar de equipamentos 

elétricos (TALTY, 1988). 

2.3 Contaminantes Particulados 

Toda partícula dispersa em ar é conhecida como aerossol, porém também pode ser 

chamada de material particulado. A poluição resultante dessas partículas pode variar desde 

uma tempestade de areia em um deserto até partículas diluídas e completamente invisíveis em 

salas limpas. Como pode ser de origem antropológica ou natural, é normal encontrar uma 
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mistura de inúmeros componentes diferentes de diversas fontes, isto é, uma mistura de 

tamanhos, formas e composições químicas (ASHRAE, 2013a). 

O tamanho da partícula é responsável pelo tempo que esta fica em suspensão, 

definindo seu tempo de assentamento. Na Figura 2.2 pode-se observar a distribuição dos três 

tamanhos de partículas, já definidos anteriormente (WILSON e SUH, 1997). 

 

 
Fonte: Adaptado de WILSON e SUH, 1997. 

Figura 2.2 - Composição externa típica do tamanho de fração de partícula. 

 

As partículas grossas são formadas a partir de quebras mecânicas de sólidos e possuem 

os maiores tamanhos, tendo como mínimo de 1 a 3 µm (EPA, 2004). Essa categoria abrange 

bioaerosóis, assim como esporos de mofo, pólen, pelos de animais e ácaros de poeira que 

podem afetar o sistema imunológico humano. Têm como principais características serem 

primários, naturais e quimicamente inertes. Quimicamente, costuma ter, em sua composição, 

componentes da crosta terrestre, como componentes do silicone, ferro, alumínio, sal marinho 

e partículas vegetais (WILSON e SUH, 1997). 

As partículas finas têm tamanho máximo de 0,1 a 1 µm e, normalmente, são formadas 

a partir de reações químicas ou condensação de gases. São quimicamente mais complexas que 

as partículas grossas e resultado de atividades humanas, particularmente a combustão. Nesta 
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categoria estão presentes os sulfatos, orgânicos, amoníacos, nitratos, carbono, chumbo e 

alguns vestígios de constituintes. Como não há uma definição certa entre as categorias, existe 

uma sobreposição, vista na Figura 2.2, e não há uma precisão (WILSON e SUH, 1997). 

As partículas ultrafinas têm diâmetro máximo de 0,1 µm (100 nm). Assim como as 

finas, são quimicamente complexas e tendo como origem as reações gasosas e degradação de 

partículas maiores. Na área da engenharia, são conhecidas como nanopartículas, tendo alta 

aplicação, principalmente nos campos da medicina (MOGHINI et al, 2005). 

Ao contato com o sistema respiratório humano, haverá deposição das partículas em 

diferentes áreas, dependendo do tamanho das partículas. A Figura 2.3 mostra as áreas de 

deposição com relação ao tamanho das partículas. A massa inalável corresponde as partículas 

que podem se depositar em qualquer lugar do sistema respiratório. A massa de partícula 

torácica que possui tamanho até 10 µm (PM10) é a fração que pode penetrar nas vias 

respiratórias. A massa de partícula respirável é a que consegue penetrar os pulmões, na área 

de troca gasosa, e seu tamanho de no máximo 2,5 µm (PM2,5), onde possui mais alta 

eficiência de deposição (WILSON e SUH, 1997). 

 

 
Fonte: Task Group on Lung Dynamics, 1966. 

Figura 2.3 - Eficiência de deposição de diferentes tamanhos de partículas nas três regiões principais do 

sistema respiratório humano, calculado para nível moderado de atividade. 

 

Todos esses estudos foram desenvolvidos e trazidos à tona apenas em 1991, quando as 

partículas grossas foram correlacionadas aos problemas de asma e outros problemas 

respiratórios (POPE, 1991). A partir deste, desenvolveram-se outros estudos para partículas 

finas e ultrafinas com relação aos problemas cardíacos e pulmonares e doenças mais crônicas 

(LOGUE et al, 2011). 
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A Tabela 2.1 apresenta os tempos de assentamento de diferentes tipos de partículas, 

onde a maioria das partículas maiores que 10 µm são visíveis a olho nu em condições 

favoráveis de luz e contraste. As partículas menores só podem ser vistas em grandes 

concentrações, como, por exemplo, a fumaça de cigarro que possui partículas menores que 0,5 

µm (SPENGLER et al, 1982). 

As partículas pequenas permanecem em suspensão por mais tempo, neste caso a 

permanência é justificada pela meteorologia e topografia do que pelas características físicas 

da mesma. Como as velocidades de assentamento são menores, a habilidade da atmosfera de 

dispersar essas partículas menores depende amplamente das condições locais do tempo. 

(ASHRAE, 2012) 

 
Tabela 2.1 - Tamanho de partícula aproximado e Tempo de Assentamento a 1 metro. 

Tipos de Partículas Diâmetro (μm) Tempo de 
Assentamento 

Cabelo humano 100 a 150 

5 s 
Pele 20 a 40 

Poeira no ar observável >10 

Pólen comum 15 a 25 

Ácaro alérgenos 10 a 20 

5 min Esporo comum 2 a 10 

Bactéria 1 a 5 

Pelo de gato 1 a 5 

10 h 
Fumaça de tabaco 0.1 a 1 

Vapores metálicos e orgânicos <0.1 a 1 

Detritos celulares 0.01 a 1 

Vírus <0.1 10 dias 

Fonte: SPENGLER, 1982. 

 

2.4 Contaminantes Gasosos 

Normalmente, a divisão entre esses contaminantes é em orgânicos e inorgânicos. Os 

compostos orgânicos são todos os produtos químicos compostos de cadeia carbônica, já que 

os átomos de carbono formam cadeias, ramificações e anéis com alta variedade e, apesar da 

variedade destes compostos, possuem muitas similaridades. Todos os outros gases são 

classificados como inorgânicos (ASHRAE, 2013a). 
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O Quadro 2.1 apresenta informações sobre esses produtos químicos e sua 

classificação. 
 

Quadro 2.1 - Maiores famílias químicas de contaminantes gasosos 

No. Família Exemplos Outras informações 
Contaminantes Inorgânicos 

1. Átomos de elemento único e 
moléculas Cloro, radônio, mercúrio 

Cloro é um forte irritante respiratório 
usado como um desinfetante; fontes ao ar 

livre incluem água do mar, piscinas 
cloradas e sal da estrada. O radônio é um 

importante gás do solo. Mercúrio é o 
vapor em lâmpadas fluorescentes e 

tubos. 

2. Oxidantes Ozônio, dióxido de nitrogênio, 
peróxido de hidrogênio Corrosivo; irritantes respiratórios. 

3. Agentes de redução Monóxido de carbono 
Tóxico; produto da queima incompleta 
de materiais que contenham carbono, 
como derivados de petróleo e carvão. 

4. Gases ácidos 

Dióxido de carbono, cloreto de 
hidrogênio, fluoreto de 
hidrogênio, sulfeto de 

hidrogênio, ácido nítrico, 
dióxido de enxofre, ácido 

sulfúrico 

Dióxido de carbono e sulfeto de 
hidrogênio são ácidos fracos. Sulfeto de 
hidrogênio é o agente principal de gás de 

esgoto. O ácido nítrico é corrosivo e 
irritante respiratório. O dióxido de 

enxofre é um dos principais 
contaminantes ao ar livre. 

5. Compostos Nitrogenados Amônia, hidrazina, óxido 
nitroso 

Amônia é utilizada em produtos de 
limpeza; é um irritante forte. A hidrazina 

é utilizada como um agente 
anticorrosivo. O óxido nitroso (gás 

hilariante) é usado como um anestésico. 

6. Variados Arsina, fosfina Utilizados na indústria de 
semicondutores. 

Contaminantes Orgânicos 

7. n-Alcanos 

Metano, propano, n-butano, n-
hexano, n-heptano, n-octano, n-
nonano, n-decano, n-undecano, 

n-dodecano 

n-Alcanos são moléculas lineares 
relativamente fáceis de serem 

identificadas analiticamente. Juntamente 
com os numerosos alcanos ramificados, 
que são componentes de solventes, tais 

como soluções minerais. 
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No. Família Exemplos Outras informações 

8. Alcanos ramificados 2-metil pentano, 2-metil hexano 

Numerosos; membros são difíceis de 
separar e identificar. Muitos ocorrem 
como componentes de produtos, tais 
como gasolina, querosene, álcoois 

minerais, etc. 

9. Alcenos e hidrocarbonetos 
cíclicos 

Etileno, butadieno, 1-octeno, 
ciclo-hexano, 4-fenil ciclo-

hexeno (4-PC) 

Gás etileno é produzido pelo 
amadurecimento da fruta (e utilizado na 

indústria de fruta). Alguns membros 
líquidos são componentes da gasolina, 
etc. 4-PC é responsável pelo odor de 

"tapete novo". 

10. Clorofluorcarbonos 
R-11 (triclorofluorometano), o 
R-12 (diclorodifluorometano), 
R-114 (diclorotetrafluoroetano) 

Amplamente utilizado como 
refrigerantes; estão sendo eliminados 

devido ao seu potencial de destruição da 
camada de ozônio. 

11. Hidrocarbonetos clorados 

Tetracloreto de carbono, 
clorofórmio, diclorometano, 

1,1,1-tricloroetano, 
tricloroetileno, tetracloroetileno, 

p-diclorobenzeno 

Diclorobenzeno, um produto químico 
aromático, é um sólido utilizado como 

um ambientador. Outras mostradas aqui 
são líquidos e solventes não polares 
eficazes. Alguns são usados como 

desengordurantes ou na indústria de 
limpeza a seco. 

12. Compostos de iodetos Brometo de metilo, iodeto de 
metila 

Combustibilidade baixa; alguns são 
usados como retardadores de chama. 

13. Álcoois 

Metanol, etanol, 2-propanol 
(isopropanol), 3-metil-1-
butanol, etileno glicol, 2-

butoxietanol, fenol, Texanol 

Fortemente polar. Alguns (incluindo 2-
butoxietanol e Texanol) são utilizados 
como solventes em produtos à base de 

água. O fenol é usado como um 
desinfetante. 3-metil-1-butanol é emitido 

por alguns moldes. 

14. Éteres Éter etílico, éter metil-ter-
butílico (MTBE), 2-butoxietanol 

Éter etílico e 2-butoxietanol são usados 
como solventes. MTBE era adicionado à 
gasolina para melhorar a combustão em 

motores de veículos. 

15. Aldeídos Formaldeído, acetaldeído, 
acroleína, benzaldeído 

Formaldeído, acetaldeído, acroleína e 
tem odores desagradáveis e são irritantes 
fortes formados durante a combustão de 

combustíveis e tabaco. 

16. Cetonas 
2-propanona (acetona), 2-

butanona (MEK), metil-isobutil-
cetona (MIBK), 2-hexanona 

Produtos químicos de polaridade média; 
alguns são solventes úteis. Acetona e 2-

hexanona são emitidos por alguns 
moldes. 
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No. Família Exemplos Outras informações 

17. Ésteres 
Acetato de etila, acetato de 

vinilo, acetato de butilo, 
Texanol 

Produtos químicos de polaridade média; 
alguns têm odores agradáveis e são 
adicionados como fragrâncias para 

produtos de consumo. 

18. Compostos nitrogenados que não 
sejam aminas 

Nitrometano, acetonitrilo, 
acrilonitrila, uréia, ácido 

cianídrico, nitrito peroxyacetal 
(PAN) 

Inclui vários tipos diferentes de produtos 
químicos com algumas propriedades 

comuns. O acetonitrila é utilizado como 
um solvente; ureia é um produto 

metabólico; PAN é encontrado na 
exaustão do veículo. 

19. Hidrocarbonetos aromáticos 
Benzeno, tolueno, p-xileno, 

estireno, 1,2,4 trimetil benzeno, 
naftaleno, benz-α-pireno 

Benzeno, tolueno, xileno e são 
amplamente utilizados como solventes e 

na fabricação, e são ubíquos no ar 
interior. O naftaleno é utilizado como 

repelente de traça. 

20. Terpenos α-pineno, limoneno 

Uma variedade de terpenos são emitidos 
pela madeira. Os dois aqui têm odores 

agradáveis e são usados como 
fragrâncias em produtos de limpeza, 

perfumes, etc. 

21. Heterocíclicos 
Óxido de etileno, tetra-

hidrofurano, furano 3-metila, 
1,4-dioxano, piridina, nicotina 

A maioria são de média polaridade. O 
óxido de etileno é usado como um 

desinfetante. Tetra-hidrofurano e piridina 
são usados como solventes. A nicotina é 

um componente do fumo do tabaco. 

22. Organofosforados Malathion, tabun, sarin, soman 
Listados são componentes de pesticidas 

agrícolas e ocorrem como contaminantes 
do ar ao ar livre. 

23. Aminas Trimetilamina, etanolamina, 
ciclo-hexilamina, morfolina 

Tipicamente têm odores desagradáveis 
detectáveis em concentrações muito 
baixas. Alguns (ciclo-hexilamina e 

morfolina) são usados como 
antioxidantes em caldeiras. 

24. Monômeros Cloreto de vinila, etileno, 
metacrilato de metila, estireno 

Potencial para ser liberado de seus 
respectivos polímeros (PVC, polietileno, 
perspex, poliestireno) se os materiais são 

aquecidos. 

25. Mercaptanas e outros compostos 
sulfúricos 

Bis-2-cloroetil sulfeto (gás 
mostarda), mercaptano de etila, 

dissulfeto de dimetila 

Produtos químicos contendo enxofre têm 
tipicamente detectáveis odores 

desagradáveis em concentrações muito 
baixas. Acetato de mercaptano é 

adicionado ao gás natural de modo que 
as fugas de gás pode ser detectada pelo 

odor. O gás mostarda foi usado na guerra 
química. 
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No. Família Exemplos Outras informações 

26. Ácidos orgânicos Ácido fórmico, ácido acético, 
ácido butírico 

Ácidos fórmico e acético (vinagre) são 
emitidos por alguns tipos de madeira. 

ácido butírico é um componente do odor 
do "carro novo". 

27. Variados Fosgênio, siloxanos 

Fosgênio é um gás tóxico liberado 
durante a combustão de alguns produtos 
químicos orgânicos clorados. Siloxanos 

ocorrem de forma generalizada em 
produtos de consumo, incluindo 

adesivos, vedantes, produtos de limpeza 
e de cabelo e cuidados da pele produtos. 

Fonte: ASHRAE, 2013a. 

 

A Tabela 2.2 apresenta o número do Chemical Abstracts Services (CAS) e 

propriedades físicas de alguns contaminantes. 

 
Tabela 2.2 - Características de alguns contaminantes gasosos 

Contaminantes 
Propriedades Físicas e Químicas 

Famíliaa Número do CASb BP,c °F Sat. VPd Me 

Acetaldeído 15 75-07-0 68 1.2 44 

Acetona 16 67-64-1 133 0.3 58 

Acroleína 15 107-02-8 124 3.6 56 

Amônia 5 7664-41-7 −28 9.9 17 

Benzeno 19 71-43-2 177 0.1 78 

2-Butanona (MEK) 16 78-93-3 175 0.1 72 

Dióxido de carbono 4 124-38-9 Subf >40 44 

Monóxido de carbono 3 630-08-0 −312 >60 28 

Dissulfeto de carbono 25 75-15-0 116 0.5 76 

Tetracloreto de carbono 11 56-23-5 170 0.15 154 

Cloro 1 7782-50-5 −30 7.7 71 

Clorofórmio 11 67-66-3 142 0.2 119 

Dichlorodifluorometano 10 75-71-8 −20 6.4 121 

Diclorometano 12 75-09-2 104 0.6 85 

Etilenoglicol 13 107-21-1 387 0.0001 62 

Óxido de etileno 21 75-21-8 56 1.7 44 

Formaldeído 15 50-00-0 −2 5.1 30 

n-Heptano 7 142-82-5 209 0.06 100 

Cloreto de hidrogênio 4 7647-01-0 −121 46.4 37 

Cianeto de hidrogênio 18 74-90-8 79 1.0 27 

http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn6
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn7
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn8
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn9
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn10
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn11
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Contaminantes 
Propriedades Físicas e Químicas 

Famíliaa Número do CASb BP,c °F Sat. VPd Me 

Fluoreto de hidrogênio 4 7664-39-3 67 1.2 20 

Sulfeto de hidrogênio 4 7783-06-4 −77 20.2 34 

Mercúrio 1 7439-97-6 674 <0.00002 201 

Metano 7 74-82-8 −263 >100 16 

Metanol 13 67-56-1 149 0.2 32 

Ácido Nítrico 4 7697-37-2 187 0.07 63 

Dióxido de nitrogênio 2 10102-44-0 70 1.1 46 

Ozônio 2 10028-15-6 −170 >60 48 

Fenol 13 108-95-2 360 0.0005 94 

Fosgênio 27 75-44-5 47 1.9 90 

Propano 7 74-98-6 −44 9.3 44 

Dióxido de enxofre 4 7446-09-5 14 4.2 64 

Ácido sulfúrico 4 7664-93-9 639  98 

Tetracloroetileno 11 127-18-4 250 0.02 166 

Tolueno 19 108-88-3 231 0.04 92 

Diisocianato de tolueno 18 584-84-9 484 0.00001 174 

1,1,1-Tricloroetano 11 71-55-6 165 0.2 133 

Tricloroetileno 11 79-01-6 188 0.1 131 
Monômero de cloreto de 

vinila 24 75-01-4 8 3.5 63 

Xileno 19 106-42-3 281 0.01 106 
a Número da família química são as indicadas na Tabela 2.3. 

b CAS = Chemical Abstracts Services. 
c BP = ponto de ebulição a 14,7 psia (1 atm) de pressão. 

d Sat. VP = pressão do vapor saturado a 77 °F (25 °C), atm. 
e M = peso molecular. 

f Sub = sólido sublima a -109 °F 

Fonte: LIDE, 1996. 

 

Os efeitos nocivos à saúde humana podem ser divididos em quatro grupos principais: 

toxicidade, irritação, odor e dano material. De todas essas características, a toxicidade pode 

ser considerada a mais complexa e importante, onde se é definido o tempo de exposição a 

curto e longo prazo a um determinado poluente que uma pessoa deve permanecer em contato 

(ACGIH, 2013). 

http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn6
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn7
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn8
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn9
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23ftn.F13_Ch11_ftn10
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23F13_Ch11_ftn6
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23F13_Ch11_ftn7
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23F13_Ch11_ftn8
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23F13_Ch11_ftn9
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23F13_Ch11_ftn10
http://handbook.ashrae.org/Handbooks/F13/IP/F13_Ch11/f13_ch11_ip.aspx%23F13_Ch11_ftn11
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Dentre todos os compostos listados, alguns possuem maior presença e relevância na 

poluição atmosférica nos grandes centros urbanos, tanto internamente quanto ao ar livre, são 

eles: compostos orgânicos voláteis (VOCs), CO, dióxido de carbono (CO2), SO2 e NO2. 

O ozônio e a amônia são poluentes de destaque internacional, porém por ter menor 

interação com o ambiente interno (WESCHLER, 2009) e, normalmente, baixas concentrações 

nos centros urbanos, por se tratar de um poluente típico de áreas industriais (ASHRAE, 

2013a), respectivamente, não serão abordados. 

 

2.4.1 Compostos orgânicos voláteis (VOCs) 

Estes compostos estão presentes tanto internamente quanto ao ar livre, quando 

acompanhado de um composto inorgânico externo, como o ozônio. Como já levantado, as 

maiores fontes desse poluente são as atividades humanas, emissões de produtos prediais e 

infiltração do ar externo. Dentre todos estes, as emissões por produtos prediais são as 

dominantes, pois estão presentes alguns meses após o início do uso da instalação. Emissões 

secundárias desses mesmos VOCs ocorrem com o passar do tempo, quando há o 

envelhecimento dos produtos da edificação tanto por decomposição física (calor, luz UV etc.) 

quanto por reações químicas (ozônio, umidade etc.), porém estas emissões são consideradas 

baixas ao serem comparadas com as principais (WOLKOFF, 1999). 

Os VOCs mais comuns começaram a ser medidos a partir dos anos 70 nos ambientes 

internos. Essas medições foram comparadas ao longo dos anos e constatou-se uma redução 

tanto no aspecto de concentração, como também no de emissão e no ambiente externo. As 

especulações são que essas mudanças ocorreram por causa da emenda de 1990 para o Ato de 

Limpeza do Ar nos Estados Unidos. Esse ato resultou na redução da concentração de 

determinados poluentes externos (WESCHLER, 2009). 

A Figura 2.4 representa essa comparação durante as medições de 1981 a 1984 e de 

1999 a 2001 em várias cidades dos Estados Unidos, como parte da equipe da Environmental 

Protection Agency (EPA) (WALLACE, 1987) e estudo da Relationships of Indoor, Outdoor 

and Personal Air (RIOPA) (WEISEL et al, 2005). Na análise dos três gráficos se torna 

evidente que a redução da concentração externa desses contaminantes influenciou diretamente 

na redução da concentração interna, demonstrando que o ar externo é parcialmente 

responsável pela poluição interna dos compostos apresentados. A diferença resultante entre as 

duas medições (interna e externa) equivale às taxas de emissões internas normalizadas pela 

taxa de fluxo da ventilação (WESCHLER, 2009). 
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Há registro que uma das causas para ambos os efeitos crônicos e agudos é a exposição 

a esses compostos. Baixas doses de exposição VOCs podem ser a causa de queixas de 

indivíduos com os principais problemas de respiração, como os asmáticos. Tornando-se 

potenciais narcóticos, atacando o sistema nervoso central a altas concentrações, além de 

irritação nos olhos e trato respiratório (JONES, 1999). 

 
Fonte: WESCHLER, 2009. 

Figura 2.4 - (a) Concentração interna média de VOCs medidos (b) Concentração externa média de VOCs 

medidos (c) Taxa de emissão interna média, normalizada pela taxa de fluxo da ventilação, de VOCs 

medidos. 
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2.4.2 Monóxido de carbono 

A queima incompleta de hidrocarbonetos, como os presentes na gasolina, gera um gás 

incolor, sem sabor e inodoro, conhecido como monóxido de carbono, ou CO. Classificado 

como gás tóxico quando inalado, pode levar ao envenenamento e morte a altas concentrações. 

Em áreas urbanas, a maior fonte do poluente é a descarga de veículos automotivos, 

contribuindo com, aproximadamente, 95% de todas as emissões da cidade. Os outros 5% são 

de equipamentos de construção, barcos e qualquer outra máquina movida à combustão 

(HOCKING, 1998). 

A Figura 2.5 apresenta a queda nas emissões de CO desde 1990 a 2006 nos Estados 

Unidos após a implantação de dispositivos para redução nas fontes de transporte. Essa queda 

ocorreu mesmo com o aumento de 43% no número de veículos em circulação, pois houve a 

implantação de mecanismos de limpeza do ar diretamente nos carros. Essa metodologia foi 

adotada pelos demais países como forma de controle do poluente (BEACON, 2016). 

 

 
Fonte: BEACON, 2016 

Figura 2.5 - Emissões de Monóxido de Carbono nos Estados Unidos de 1990 até 2006. 

 

Porém, mesmo havendo essa redução, ainda há uma grande quantidade sendo liberada 

no ambiente. Uma porcentagem dessa poluição é transportada para o interior das edificações, 

somando-se a porcentagem gerada a partir de fogões a gás, aquecedores e cigarros, sendo a 

interna de maior contribuição para a poluição em ambientes confinados, na maioria dos casos. 

A entrada desse CO pode ser pela ventilação convencional ou se a pressão interna for menor 

que a externa (JONES, 1999). 

A toxicidade desse contaminante está, em suma, associada a afinidade pela 

hemoglobina e mioglobina, sendo até 200 vezes maior que a do oxigênio, formando a 
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carboxihemoglobina (COHb). O monóxido de carbono também pode interferir na difusão do 

oxigênio na mitocôndria celular e interferir na oxidação intracelular (JONES, 1999). 

Quando o indivíduo é exposto a altas concentrações de CO no ambiente, equivale a 

níveis de COHb entre 0,3 e 0,7%. Exposição a concentrações mais elevadas gera um aumento 

dos níveis para 2% ou mais, dependendo do tempo de exposição ao poluente. A Figura 2.6 

apresenta um gráfico de afinidade do CO ao invés do O2 dependendo do nível de CO. Uma 

vez formado COHb, a hemoglobina é incapaz de alcançar 0% de saturação de O2, havendo um 

deslocamento da curva para a esquerda. Esse efeito continua até a dissociação de COHb, 

normalmente horas após a exposição ao CO. CO não só diminui a capacidade do sangue de 

transportar O2, como também a habilidade dos tecidos de extrair O2 do sangue durante a 

circulação sanguínea. Sendo assim, para uma determinada concentração de O2, a hemoglobina 

requererá uma maior saturação de O2 e permitirá uma menor liberação de O2 para os tecidos 

do corpo (NRC, 2002). 

 

 
Fonte: Adaptado de NRC, 2002 

Figura 2.6 – Diagrama de resposta da hemoglobina na presença de COHb 

 

No Brasil, a quantidade máxima de monóxido de carbono admissível para a qualidade 

do ar respiratório é de 10 ppm para qualquer tempo de exposição (15min, 1h ou 8h) (NBR 

12543, 1999). Comparado às normas internacionais em vigência e relevância, é considerado 

um dos limites mais baixos de tolerância (ASHRAE, 2013b). 
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2.4.3 Dióxido de carbono 

Ao longo dos anos, o dióxido de carbono vem sendo mais estudado e, 

consequentemente, considerado um poluente de alto risco a altas concentrações. Essa 

alteração de comportamento deve-se ao fato do aumento das concentrações do poluente na 

última década. O observatório de Mauna Loa (MLO), localizado no oceano pacífico, é um dos 

responsáveis pelo monitoramento e coleta de dados relacionados à atmosfera. Constatou que 

em fevereiro de 2016 houve a medição de 402,59 ppm, havendo um aumento de 3,05 ppm 

durante o ano de 2015. Sendo que de 2011 a 2014 houve um crescimento de 2 ppm. Um 

aumento tão brusco de um período de tempo tão curto não possui precedentes históricos desde 

o início do monitoramento em 1950 (NOAA, 2016).  

A Figura 2.7a mostra o crescimento, desde 1950 até 2016, da concentração do CO2, 

deixando uma perspectiva do que irá acontecer caso não haja um controle mais rigoroso de 

emissão e tratamento do poluente (NOAA, 2016). A Figura 2.7b apresenta o crescimento 

desde 2013 até os primeiros meses de 2017 dessa mesma concentração. Indicando um 

aumento de mais de 10 ppm em 4 anos (NOAA, 2017). Essa concentração é a livre no 

ambiente, sem agregar as fontes de atividades humanas quando se está em centros urbanos e 

nos ambientes internos. 

(a)                                                                                        (b) 

 

 

Fonte: Adaptado de NOAA, 2016 e NOAA, 2017. 

Figura 2.7 - Concentração de dióxido de carbono na atmosfera em MLO no período de: (a) 1950 a 2016 

(b) 2013 a 2017. 

 

As principais normas, a nível regulatório, de ventilação, aquecimento, refrigeração e ar 

condicionado (HVAC&R) ao redor do mundo, estabeleceram um padrão para o controle desse 

poluente entre muitos outros. A Tabela 2.3 mostra os valores que cada país aplicou para o 

poluente com a adição comparativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
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(ANVISA, 2003). Apesar de já existir estudos específicos da influência do CO2 com 

problemas respiratórios e de desempenho em ambientes confinados de uso acima de 6 

horas/dia (ERDMANN et al, 2002). É visível que as concentrações apresentadas estão em 

sintonia com a realidade atual. 

 
Tabela 2.3 - Padrões de qualidade do ar em ambientes internos. 

Substância NAAQS/EPAa OSHAb MAKc ACGIHd ANVISAe 

Dióxido de carbono - 
- 

5.000 ppm 
- 

5.000 ppm 
10.000 ppm 

[1h] 

5.000 ppm 
30.000 ppm 

[15 min] 

1.000 ppm 
- 

a  National Ambient Air Quality Standards / Environmental Protection Agency 
b  Occupational Safety and Health Administration 
c  Maximum Concentrations at the Workplace and Biological Tolerance Values for Working Materials 

d  Thresold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices 
e  Agência de Vigilância Sanitária 

Fonte: ASHRAE, 2013b 

 

Segundo Erdmann et al (2002), há uma relação entre o efeito da concentração do 

dióxido de carbono em ambientes internos e a síndrome do edifício doente. Constatou-se que 

essa poluição influencia diretamente a saúde das pessoas em concentrações muito elevadas 

que o normal, assim como mostra a Tabela 2.4. 

 
Tabela 2.4 - Efeitos na saúde humana pelo dióxido de carbono 

Concentração (ppm) Efeito 

>20.000 Respiração profunda 

40.000 Aumento do ritmo respiratório 

100.000 Distúrbios visuais, tremores e perda de consciência 

250.000 Pode causar a morte 

Fonte: Adaptado de SATISH et al, 2012.. 

 

Este é o único poluente desse trabalho que é produzido pelo ser humano, o que se 

agrava quando se analisa a qualidade do ar interno. Logo a sua produção está estreitamente 

relacionada com o volume de oxigênio consumido, como descreve a equação (1), segundo 

Alfano et al (2010): 

   (1) 

 

 

 



31 
 

Sendo, 

 = Taxa volumétrica de oxigênio consumido (l/s); 

 = Área de DuBois, área de superfície do corpo humano da pessoa analisada (m²); 

 = Nível de atividade metabólica (met), sendo um 1 met = 58,15 W/m²; 

 = Razão entre o volume produzido de CO2 e o volume consumido de O2, que 

normalmente toma o valor de 0,83. 

O valor da Área de DuBois pode ser calculado pela equação (2): 

ADU = 0,202 x 0,425 x h0,725  (2) 

Sendo, 

 =Massa corporal (kg); 

 = Altura do corpo (m). 

Tipicamente, para uma pessoa normal em um escritório, com 70 kg e 1,70 m de altura, 

temos 1,8 m² de área corporal e um nível de atividade metabólica de 1,2 met (ISO 7726). A 

partir daí, obtém-se através da equação (1): 

  (3) 

Como: 

                           RQ = VCO2 / VO2 = 0,83   (4) 

Logo,  

 
Que convertido para as unidades utilizadas para expressar as vazões volumétricas em 

edifícios, dará 0,0187 m³/h. O CO2 tem uma densidade, à temperatura de 298 K, de 

1,98 kg/m³, a massa emitida por uma pessoa normal, com atividade moderada será de: 

GCO2 = 1,98 x 0,0187 = 0,037 kg/h = 37 g/h = 37.000 mg/h 

O dióxido de carbono apresenta afinidade maior que o oxigênio pela hemoglobina, 

diminuindo a capacidade do sangue em transportar oxigênio e liberação do mesmo nos 

tecidos. Essa afinidade acontece em um ambiente com alta concentração de pessoas, como 

call centers, em qualquer época do ano. Sintomas como irritação dos olhos, garganta seca, 

dores de cabeça, fadiga, congestão, sinusite e falta de ar são relatadas pelos trabalhadores ao 

longo do expediente e caracterizadas como Síndrome do Edifício Doente ou Sick Building 

Syndrome (SBS). Essa síndrome influencia as taxas de ausência, desempenho e saúde quando 
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a concentração de dióxido de carbono alcança valores em torno de 2.500 ppm, porém estudos 

recentes revelaram que concentrações entre 1.000 e 2.500 ppm também causam 

consequências em tomadas de decisões (ERDMANN et al, 2002). 

 

2.4.4 Dióxido de nitrogênio 

Os processos de combustão de fontes estacionárias, além de produzir óxidos de 

carbono, também são responsáveis pela geração de óxidos de nitrogênio (NOx). Estas fontes 

equivalem principalmente à geração de energia (21%). Já os veículos automotivos 

correspondem a 44% e são as fontes móveis. Ao contrário dos COx, estas espécies possuem 

um curto período de vida na atmosfera, convertendo-se a ácido nítrico e sendo carreado pelas 

chuvas. 

A nível do mar, encontra-se uma concentração de 5 ppt de NO, porém este valor se 

eleva nos centros urbanos, podendo chegar a 0,1 ppm pela manhã, reduzindo a zero antes do 

meio dia por causa da reação natural com o ozônio (KATULSKI et al, 2011). 

O dióxido de nitrogênio (NO2) é um produto da oxidação de NO com O3 a altas 

temperaturas, sendo um intermediário da emissão de NO e formação de O3. Nas regiões 

urbanas, a concentração varia de 0,1 a 0,25 ppm, durante o meio da manhã e a luz do sol 

quebra a maioria das moléculas até o final do dia. É um composto solúvel em água com odor 

pungente, de difícil detecção a baixas concentrações (JONES, 1999).  

Como as reações são relativamente rápidas, há um estabelecimento rápido do 

equilíbrio. Abaixo, seguem as reações de formação. Como a reação (5) só ocorre na presença 

de luz solar e havendo excesso de O3 no ambiente acarreta uma continuidade da reação (4), 

formando ainda mais NO2 (WHO, 2005). 

NO + O3 → NO2 + O2   (4) 

NO2 + hν (luz) → NO + O   (5) 

O + O2 → O3     (6) 

Nos ambientes internos, tem como principais fontes de emissão os aparelhos de 

cozinha, luzes piloto e aquecedores sem ventilação. No geral, a maioria das fontes de CO 

também gera NO e NO2. Aproximadamente, um fogão libera 0,025 ppm nas casas e durante a 

cocção pode alcançar níveis de picos entre 0,2 e 0,4 ppm. Outra fonte desse poluente é a 

corrente principal e secundária da fumaça do tabaco (ASHRAE, 2013a). 
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Inúmeros estudos relacionando o NO2 a diversos problemas respiratórios já foram 

apresentados, porém não possuem um resultado conclusivo. A sensibilidade em crianças com 

asma ou riscos de desenvolver a síndrome, além de mulheres adultas, é maior para efeitos 

respiratórios decorrentes à exposição. A exposição interna ao dióxido de nitrogênio pode 

aumentar reações asmáticas para alérgenos inalados (BERNSTEIN et al, 2008). 

 

2.4.5 Dióxido de enxofre 

A oxidação de enxofre impuro durante a queima de carvão e outros combustíveis que 

contém o elemento, produz o dióxido de enxofre. Trata-se de um gás incolor, com forte odor 

pungente que pode ser detectado em concentrações a partir de 0,5 ppm no ambiente, solúvel 

em água e que pode ser oxidado através de correntes de ar úmido (JONES, 1999). 

Os níveis de poluição observados em edificações sem fontes internas do poluente, 

geralmente, são menores no interior do que ao ar livre, tendo uma razão concentração 

interno/externa entre 0,1 e 0,6. A maioria das cidades da Europa e Estados Unidos possuem 

uma concentração média anual de 20 ppb, em decorrência de estratégias de redução nas 

emissões (JONES, 1999). Em cidades como o Rio de Janeiro, na região metropolitana, é 

possível encontrar uma taxa de emissão 63,3x103 ton/ano (FEEMA, 2007). Em São Paulo, a 

média anual é de 60 µg/m³ (CETESB, 2017). 

O SO2 em conjunto com aerossóis e partículas ácidos são relacionados com grande 

variedade de efeitos na saúde, incluindo morbidade e mortalidade respiratória a curto prazo. O 

poluente pode causar broncoconstrição em adultos, além de causar mudanças significativas 

nos sintomas na saúde de indivíduos com e sem asma (BERNSTEIN et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 Equipamentos para Tratamento do Ar 

As literaturas abordam duas formas de combate à poluição atmosférica: controle de 

emissões e tratamento do poluente. Entretanto, mesmo com aplicação de políticas de controle 

de emissões ao longo das décadas, ainda não estão sendo constatados resultados em referência 

a alguns desses poluentes. Como solução imediata, adotam-se os equipamentos para 

tratamento da poluição atmosférica que é gerada, em sua maioria, pelo próprio ser humano 

(MACINTYRE, 1990). 

Existem equipamentos para tratamento dos contaminantes diretamente na fonte de 

emissão, no caso de geradores de energia, por exemplo, e temos os equipamentos voltados 

para limpeza do ar exterior antes desse ser injetado nas edificações. Segundo Macintyre 

(1990), em qualquer um dos casos, há uma divisão desses equipamentos em três grupos: 

a) Filtros de ar 

b) Coletores de poeira 

c) Lavadores de gases, torres de absorção, condensadores, depuradores, precipitadores 

hidrodinâmicos e eletrostáticos, incineradores. 

A escolha do equipamento correto, que proporcionará uma alta eficiência, depende 

diretamente dos seguintes pontos: 

a) Concentração e tamanho das partículas do contaminante 

Sistemas de insuflação e exaustão abrangem uma faixa muito extensa de 

concentrações e dimensões das partículas. 

b) Grau de purificação exigida 

Como já dito anteriormente, os teores de concentração e o nível de purificação são 

regidos pelas normas regulatórias mundiais ou de cada país, que dependem da natureza, 

propriedades do contaminante e do risco de dano que possa oferecer à saúde e à ecologia. A 

remoção de partículas grossas pode ser suficiente para proteção do equipamento mecânico e   

saúde ocupacional dos operadores em alguns casos, porém em outros é necessária uma 

limpeza dos particulados mais finos. Em locais médicos, é necessária a esterilização além da 

filtragem. 

c) Características do ar transportador do poluente 

Dependendo da temperatura do ar, por exemplo, restringe alguns tipos de filtros e 

purificadores. A presença de vapor de água na corrente gasosa afeta a resistibilidade elétrica 

das partículas e, portanto, sua precipitação eletrostática. A composição química influencia no 

tipo de neutralizante a ser utilizado e o material a ser empregado nos equipamentos. 
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Outras propriedades importantes que devem ser analisados na escolha do tipo e dos 

materiais são: viscosidade, combustividade e agressividade química. 

 

3.1 Equipamentos para coleta e remoção de partículas 

O princípio físico ou mecânico é a base de classificação dos equipamentos que 

realizam a operação de coleta e eliminação de material particulado da corrente do ar 

(MACINTYRE, 1990). Essa separação pode ser obtida dos seguintes modos: 

a) Ação de filtragem através de um meio poroso: filtros fibrosos. 

b) Ação de coletores de inércia: coletores inerciais. 

c) Ação da gravidade: coletores gravitacionais. 

d) Ação das forças centrífugas: ciclones (uso em processos industriais). 

e) Ação de umedecimento ou lavagem pela água: precipitadores hidrodinâmicos, 

“scrubbers”. 

f) Ação de ionização e atração eletrostática: precipitadores eletrostáticos. 

Ao tratarmos de equipamentos que atuam na ventilação e recirculação de ar usada no 

condicionamento do interior de edificações, essa listagem se reduz a apenas dois tipos: filtros 

fibrosos e precipitadores eletrostáticos. Esses equipamentos atuam sobre uma concentração de 

particulado suspenso que varia de 0,2 a 2 mg/m³. 

Os valores de concentração apresentados são considerados muito baixos quando 

comparadas as de exaustão de processos, onde podem alcançar valores entre 200 e 40.000 

mg/m³. Por essa razão, o fato do uso em temperaturas mais altas e nível de umidade elevado 

que os equipamentos apresentados aqui não são utilizados em linhas de exaustão de processos 

industriais (ASHRAE, 2012). 

 

3.2 Equipamentos para coleta e remoção de contaminantes gasosos 

Contaminantes gasosos podem, em alguns casos, terem seus níveis reduzidos através 

da ventilação externa, onde há a diluição desses poluentes até alcançar níveis aceitáveis. A 

norma brasileira NBR 16401-3 de 2008 informa que a vazão eficaz corrigida pela eficiência 

da distribuição de ar na zona (Vz) é calculada pela equação: 

VZ = Vef / EZ  (7) 
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Onde, 

VZ = Vazão de ar exterior a ser suprida na zona de ventilação 

EZ = Eficiência da distribuição de ar na zona 

 

Atualmente, como o ar externo já está contaminado a concentrações inapropriadas, 

deve-se haver um tratamento para remoção desses poluentes do ar antes de ser utilizado na 

ventilação. O mesmo para o ar de recirculação que precisa ter os contaminantes nocivos, 

odoríferos e tóxicos eliminados através de uma filtragem diferente dos equipamentos de 

filtração de particulados (ASHRAE, 2015). 

A formação de solução gasosa com o ar exige recorrer a fenômenos ou operações 

físico-químicas para a coleta e separação dos contaminantes (MACINTYRRE, 1990). São: 

a) Absorção por um líquido no qual haja solubilidade do gás. 

b) Adsorção que é a capacidade de reter os poluentes pela ação de forças de atração 

moleculares superficiais por substâncias de alta porosidade. 

A Figura 3.1 demonstra como pode ocorrer a adsorção física de uma molécula: 

 

 
Fonte: ASHRAE, 2015. 

Figura 3.1 – Etapas da adsorção de contaminante 

 

1) Transporte da molécula pela corrente de gás através da camada limite em torno 

do grânulo adsorvente. A concentração de contaminantes na corrente gasosa é 

maior que na superfície do grânulo, por isso que há queda na adsorção 
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conforme aumenta a concentração na superfície. Concentrações mito baixas de 

poluentes na corrente gasosa resulta também em baixa ou nula adsorção. 

2) As moléculas de contaminantes difundem pelos poros para ocupar aquela 

porção da superfície. 

3) As moléculas de poluentes estão ligadas à superfície. As moléculas adsorvidas 

podem ser dessorvidas mais tarde. 

c) Quimissorção segue os três passos descritos pela adsorção física, porém a terceira 

etapa envolve reação química com troca de elétrons entre a molécula de contaminante 

e o quimissorvente. 

Os processos de alto interesse comercial para os engenheiros de aquecimento, 

refrigeração e ar condicionado (HVAC) são os de adsorção e quimissorção, pois estes 

métodos garantem: alta eficiência; baixa queda de pressão; longo tempo de vida de operação; 

e baixo custo de manutenção e operação (ASHRAE, 2015). 

A Figura 3.2 representa um esquemático da recirculação de tratamento de ar em uma 

edificação. 

Meckler e Janssen (1988) explicam que toda pessoa no espaço é uma fonte adicional 

de contaminantes gasosos. Em um espaço ventilado, a concentração de contaminantes em 

estado estacionário resulta do somatório de todas as adições desses poluentes por todas as 

remoções dos mesmos, conforme a equação abaixo: 

CSS = a/b =    contaminantes inseridos no espaço 

                                    contaminantes removidos do espaço      (8) 

Os parâmetros de inserção dos contaminantes no espaço ocupado são descritos pela 

equação: 

  (9) 

Os parâmetros associados com a remoção de contaminantes do espaço são descritos 

pela equação: 

  (10) 

A projeção do sistema e o dimensionamento de filtros têm como interesse comum a 

concentração de contaminantes no estado estacionário que, após substituição das equações (9) 

e (10) na equação (8) e assumindo que: 

• Não há remoção de contaminantes pelo elemento do sistema de HVAC 

• Não há interação dos contaminantes no ar 

• Não há remoção de contaminantes pelos ocupantes, além da respiração 
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• Espaço ocupado tem mistura perfeita 

• Baixo vazamento, ou seja, Qi = QL – Qh = 0 

 

 

A = Área superficial no espaço ocupado onde cada contaminante pode ser adsorvido/dessorvido m² 
V = Volume da zona ocupada m³ 
CSS =  Concentração de contaminantes no estado estacionário µg/m³ 
CS =  Concentração de contaminantes no ar fornecido µg/m³ 
CX =  Concentração de contaminantes no ar externo µg/m³ 
P = Penetração pelo filtro por contaminante  
P0 = Penetração de contaminante nos pulmões humanos  
N = Número de ocupantes  
EV = Eficácia da ventilação  
G = Taxa de geração para contaminante por fontes sem ocupantes µg/s 
G0 = Taxa de geração para contaminante por um ocupante µg/(s.pessoa) 
Q = Vazão total m³/s 
Qh = Vazão do captor m³/s 
QL = Vazão de vazamento m³/s 
QE = Vazão de exaustão de ar m³/s 
QV = Vazão de ventilação de ar m³/s 
Qi = Vazão de infiltração m³/s 
Q0 = Vazão de da media respiratória por um ocupante m³/s 
Ks = Taxa de emissão de contaminantes por zona de superfície ocupada µg/(h.m²) 
Kd = Taxa de deposição de contaminante por zona de superfície ocupada µg/(h.m²) 
Kn = Diferença de Kd e Ks = deposição líquida em superfícies para o contaminante µg/(h.m²) 
f = 1 - P (1 · EV) = Fator resultante da mistura de ar exterior e recirculado na unidade de tratamento de ar 

 

Fonte: ASHRAE, 2015. 

Figura 3.2 - Sistema de recirculação de tratamento de ar com contaminantes gasosos modificadores 
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Temos, 

 
Estes cálculos servem como auxílio na determinação de concentração de poluentes no 

espaço, descrito por Meckler e Janssen (1988), mas também pode ser usado na determinação 

de trocas na filtração para modificação da concentração interna. 

3.3 Filtros 

Reduzir a acumulação de poluentes nos equipamentos e dutos do sistema e contribuir 

para reduzir a concentração destes no recinto a níveis aceitáveis são os objetivos do uso da 

filtragem nos sistemas de ar condicionado para retenção continua do material particulado 

trazido pelo ar exterior e gerados internamente (NBR 16401, 2008). 

Os filtros para ventilação são constituídos por material fibroso disposto sob a forma de 

tecido ou compactado, formando placas ou painéis. Têm como principais modalidades, estas 

exemplificadas na Figura 3.3: filtros em painéis compactados, filtros de tecido (sob forma de 

sacos, tubos, envelopes, rolos, mantas ou bastidores), filtros de fibra de vidro, filtros de 

carvão ativado e filtros de tecido de arame de aço, sob forma de mantas. Esses filtros 

interagem com as partículas através de intercepção direta, impactação inercial e movimento 

browniano (MACINTYRE, 1990). 

 

 
Figura 3.3 - Filtros em: (a) painel compactado, (b) tecido, (c) fibra de vidro (d) carvão ativado, (e) tecido 

de arame. 
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A norma NBR 16401-3:2008, com base na norma europeia EN 779:2012 de 

classificação de filtros, determina a classe dos filtros e a respectiva eficiência média com base 

em ensaios gravimétricos com poeira padronizada para os grossos e eficiência dos finos 

através de retenção de partículas por dispersão de aerossol líquido (DEHS). A Tabela 3.1 

apresenta essa classificação. 

 
Tabela 3.1 - Classificação de filtros de partículas de acordo com a EN 779:2012 

Tipo de filtros Classe 
Grau de separação médio 

(Am %) 

Eficiência média 

(Em %) 

Eficiência mínima 

(%) 

Grossos 

G1 Am < 65 - - 

G2 65 ≤ Am < 80 - - 

G3 80 ≤ Am < 90 - - 

G4 90 ≤ Am - - 

Finos 

M5 - 40 ≤ Em < 60 - 

M6 - 60 ≤ Em < 80 - 

F7 - 80 ≤ Em < 90 35 

F8 - 90 ≤ Em < 95 55 

F9 - 95 ≤ Em 70 

Fonte: EN 779, 2012. 

 

Com base em estudos e cálculos, foi estipulado um nível de filtragem mínima para 

diversas aplicações comuns. A Tabela 3.2 apresenta esses níveis que valem para qualquer tipo 

de sistema para conforto, exceto pequenos sistemas unitários isolados. Quando o ar exterior é 

admitido na sala que serve de plenum de mistura para o condicionador e é suprido por dutos a 

diversos condicionadores a partir de um ventilador central, deve-se tratar esse ar com uma 

pré-filtragem adicional, no mínimo de classe G4 instalado junto a veneziana de captação de ar 

(NBR 16401, 2008). 
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Tabela 3.2 - Classe mínima de filtragem 

Aplicação típica Classe 

Supermercado, mall de centros comerciais, agências bancárias e de correios, lojas 

comerciais e de serviços 
G4 

Escritórios, sala de reunião, CPD, sala de digitação, call center, consultórios M5 

Aeroporto – saguão, salas de embarque M5 

Aeroporto – torre de controle G3 + M6 

Biblioteca, museu – áreas do público M5 

Biblioteca, museu – exposição e depósito de obras sensíveis G3 + F8 

Hotéis 3 estrelas ou mais – apartamento, lobby, salas de estar, salões de convenções M5 

Hotéis – outros, motéis – apartamentos G4 

Teatro, cinema, auditório, locais de culto, sala de aula M5 

Lanchonete, cafeteira  G4 

Restaurante, bar, salão de coquetel, discoteca, danceteria, salão de festas, salão de jogos M5 

Ginásio (áreas do público), fitness center, boliche, jogos eletrônicos G4 

Centrais telefônicas – sala de comutação G3+M6 

Residências G3 

Sala de controle – ambiente eletrônico sensível G3 + M6 

Impressão – litografia, offset G3 + F7 

Impressão – processamento de filmes G3 + F8 

Fonte: Macyntire, 1990. 

3.3.1 Tipos e performance de filtros 

a) Filtros de meio filtrante viscoso 

Feitos de fibras grossa e altamente porosas, o meio filtrante é normalmente revestido 

com um adesivo inodoro e não migrador ou outra substância viscosa, o que faz com que as 

partículas fiquem presas ao colidirem com esse meio. Tem como característica principal uma 

baixa queda de pressão, baixo custo e boa eficiência de partículas maiores (≥ 10 µm), mas 

baixa eficiência a poeira atmosférica normal (PETERS, 1962). 

Tem como velocidade de operação entre 1,52 e 3,05 m/s, podendo chegar a 

velocidades mais elevadas. O fator de limitação, além do aumento da resistência ao fluxo, é a 

passagem de aglomerados de poeira. A perde de carga atinge 0,5 inH2O = 12,7 mm.c.a. 

(RIVERS e MURPHY, 2000). 

Vários métodos de limpeza têm sido recomendados para os filtros permanentes; o mais 

amplamente utilizado envolve a lavagem do filtro com vapor ou água (frequentemente com 

detergente) e, em seguida, recobrimento com o seu adesivo recomendado por imersão ou 

pulverização (PETERS, 1962). 
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O adesivo utilizado nesse tipo de filtro requer engenharia cuidadosa. A eficiência do 

filtro e a capacidade de retenção de pó dependem do tipo e quantidade de adesivo utilizadas; 

esta informação é uma parte essencial de dados de teste e especificações de filtro. As 

características desejáveis nos adesivos, além de eficiência e capacidade de retenção de pó, 

são: baixa percentagem de voláteis para evitar uma evaporação excessiva; viscosidade que 

varia ligeiramente dentro do intervalo de temperatura de serviço; capacidade para inibir o 

crescimento de bactérias e fungos; alta capilaridade ou a capacidade de molhar e reter as 

partículas de poeira; alto ponto de fulgor e ponto de combustão; e livre de odores ou irritantes 

(ASHRAE, 2012). 

  

b) Filtros de meio filtrante seco 

O uso de conjunto de fibras formando emaranhados aleatórios ou mantas de diferentes 

espessuras, tamanhos de fibras e densidades. Fibras de vidro coladas, fibras de celulose, feltro 

de lã, polímeros, materiais sintéticos e outros materiais semelhantes têm sido usados 

comercialmente. Esses filtros são, geralmente, suportados por uma armação de arame sob a 

forma de bolsos ou com a superfície estendida em forma de V ou radiais. O meio filtrante 

pode ser substituível, porém na maioria dos modelos, a célula inteira é descartada depois de 

ter acumulado carga máxima de poeira (ASHRAE, 2012). 

A eficiência de limpeza pode ser obtida em quase qualquer grau desejado por causa da 

variedade de meios existentes. Em geral, a capacidade de retenção de partículas desses filtros 

é maior do que a dos filtros de painel e, consequentemente, sua eficiência também é mais 

elevada (RIVERS e MURPHY, 2000). 

A perda de carga inicial desses filtros com superfície estendida pode variar entre 25 a 

250 Pa, havendo substituição quando alcança valor de 125 Pa, para as unidades de baixa 

resistência, e 500 Pa, para as de alta. A elevada eficiência desses filtros está diretamente 

relacionada com o aumento da perda de carga. Com relação aos filtros planos, a perda de 

carga varia entre 12,5 Pa e 62 Pa, sendo os valores de perda de carga final entre 125 Pa e 174 

Pa (SOUTO, 1999). 

Filtros de eficiência intermediária incluem: de vidro fino ou fibras sintéticas, de 

nanofibras a 10 µm de diâmetro, em mantas de até ½ polegada de espessura.; camada de papel 

úmido ou mantas finas de não tecidos de fibras finas de vidro, celulose, ou enchimento de 

algodão; e mantas de não tecidas de fibras comparativamente de grande diâmetro (mais de 30 

µm) em espessuras maiores (até 2 pol.) (ASHRAE, 2012). 
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c) Filtros de eletreto 

São filtros compostos por fibras carregadas eletrostaticamente. A interceptação e 

difusão com as forças de Coulomb causadas pelas cargas aumentam a acumulação de 

partículas menores. Existem três tipos de filtros: resina de lã, resina de eletreto e um 

eletrostaticamente de polímero pulverizado. A carga sobre as fibras de lã de resina é 

produzida por atrito. Durante a produção do eletreto, uma descarga de corona (emissão de 

elétrons por eletrodos de alta tensão que provoca a liberação de novos elétrons) injeta cargas 

positivas sobre um lado de uma película de polipropileno fina e cargas negativas, por outro 

lado. Essas folhas finas são então cortadas em fibras de seção retangular. O terceiro processo 

gira um polímero líquido em fibras na presença de um forte campo elétrico, que produz a 

separação das cargas. Eficiência de filtros de fibra carregada é determinada por ambos os 

mecanismos normais de coleta desse filtro (relacionadas com o diâmetro da fibra) e os fortes 

efeitos eletrostáticos (relacionados com a quantidade da carga eletrostática). Os efeitos 

induzem a carga prévia eficaz do filtro para melhorar o processo de aglomeração. No entanto, 

a partícula ultrafina recolhida no meio filtrante pode afetar a eficiência dos filtros de eletreto, 

pois o excesso de partículas impossibilita que o filtro consiga alcançar a todas as partículas 

que precisam ser coletadas (ASHRAE, 2012). 

 

d) Filtros secos de alta eficiência (HEPA) 

Esses filtros são feitos na configuração de superfície estendida de vincos de espaço 

profundo de papel de fibra de vidro submicrométrica. Estes filtros operam a velocidades de 

dutos entre 1,27 e 2,54 m/s, com uma perda de carga crescente de 0,5 a mais de 2,0 inH2O, 

que equivale a 12,7 a 50,8 mm.c.a., durante a sua vida útil. Esses filtros são o padrão para sala 

limpa, nuclear e aplicações de partículas tóxicas. Estes são cada vez mais usados em inúmeras 

aplicações médicas e farmacêuticas por causa das mudanças de tolerância de material 

particulado nas normas ao redor do mundo (ASHRAE, 2012). 

 

e) Filtros de membranas 

As utilizações principais são para a coleta de amostras de ar e aplicações 

especializadas em pequena escala, onde as suas características particulares compensam a sua 

fragilidade, alta resistência e elevado custo. Eles estão disponíveis em diversos diâmetros de 

poros, resistências, em folha plana e formas plissadas (ASHRAE, 2012). 
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f) Filtros de meios renováveis 

Comumente descritos como filtros de rolo automáticos, estes são normalmente mais 

baixos na escala de eficiência e podem ser de dois tipos: 

Filtro de impacto viscoso com cortina móvel consiste num filtro onde as partículas são 

forçadas a se chocarem contra um filtro de meio pegajoso, onde elas são presas. Esse tipo de 

filtro é renovado automaticamente com a medição da perda de carga. Ao atingir o set point 

desejado, uma nova área pegajosa (cortina) é exposta, até que necessite haver o descarte. 

Filtro de rolo de meio filtrante seco com cortina móvel foi projetado para remover 

fiapos em lavanderias, estabelecimentos de limpeza a seco e para coletar vapor de tinta em 

salas de impressão. O meio ‘extremamente fino e serve apenas como uma base para acumular 

os fiapos que passam a ser o meio filtrante  (ASHRAE, 2012). 

 

g) Filtros eletrônicos de ar 

Uma carga eletrostática é usada para gerar de carga elétrica negativa (-). O filtro emite 

a carga em partículas poluentes e estas ficam carregadas negativamente. As paredes do filtro 

têm carga positiva e atraem as partículas, estas ficam retidas. Esse efeito aumenta a filtração 

de contaminantes particulados, podendo ser mais eficiente que o uso de métodos mecânicos. 

Pode ser encontrado em dois tipos principais de concepção: eletrônico, precipitadores tipo 

placa; e filtração de ar eletricamente reforçada (ASHRAE, 2012). 

A manutenção de precipitadores tipo placa exige uma limpeza periódica com 

detergente e água quente, sendo que esse sistema de lavagem pode ser integrado e automático 

ou tendo que ser retiradas para a limpeza. O tempo de limpeza é importante para manter o 

desempenho do equipamento sempre com eficiência alta. O excesso de poluentes retidos 

bloqueia o efeito eletrostático, ou seja, os poluentes param de ser removidos da corrente de ar. 

O outro tipo de filtro eletrônico exige uma manutenção com intervalos de tempo mais longos 

e consiste na reposição dos filtros, limpando a seção ionizada e pré-filtro (SUTTON et al, 

1964). 

Segundo a ASHRAE 62.1 (2013, b), esses filtros conseguem remover contaminantes 

com uma eficiência de 98% para velocidades reduzidas, entre 0,8 a 1,8 m/s. A queda da 

eficiência está diretamente ligada ao acúmulo de poluentes retidos, aumento da velocidade do 

ar e velocidades não uniformes. 

 

 



45 
 

3.4 Purificadores de ar adsorvedores 

Este tipo de equipamento exige um elemento onde haverá a adsorção dos poluentes 

contidos na corrente gasosa. A seleção do meio depende da concentração do poluente, do grau 

de reatividade e do nível de eficiência exigido. No geral, os contaminantes gasosos que 

possuem igual ou maior ponto de ebulição que a água podem ser removidos pela adsorção 

física usando carvão ativado padrão. Os que possuem pontos de ebulição mais baixos, 

usualmente requerem quimissorção para haver a completa remoção. Esse esquemático de 

seleção de meio fica evidente na Figura 3.4 (ASHRAE, 2015). 

 

 
Fonte: ASHRAE, 2015. 

Figura 3.4 - Esquema de seleção de meio e equipamento 

 

O Quadro 3.1 faz uma junção geral de várias aplicações comerciais de diversos 

fabricantes para entender melhor como acontece a seleção do meio dependendo do 

contaminante.  
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Quadro 3.1 - Seleção de meio através da aplicação comercial 

Aplicação comercial Contaminantes/Espécies 

Carvão Ativado ou Carvão / Mistura de alumina com permanganato impregnado 

Terminais de aeroporto, estúdios de arte, clubes atléticos, 
auditórios, bancos (area do cliente), salas de banquete, salões de 
beleza, terminais de ônibus, clinicas, salas escuras, aplicação de 

decalques, consultórios de dentistas/médico, lavanderias (área de 
poeira), fábricas (área de escritório), floristas, mercearias, exaustão 
de cozinha, vestiários, edifícios de escritórios, quartos de pintura, 

farmácias, lojas de equipamentos fotográficos, estúdios 
fotográficos, fisioterapia, salas de recreação, lojas 

Vários orgânicos voláteis / vapores de 
solventes e gases inorgânicos; possivelmente 

alguns gases mal adsorvidos pelo carvão 
Vários compostos orgânicos e inorgânicos, 

fumos, odores de comida, odores corporais, 
aromas florais, emanações odoríferas, odores 
mofados, fumos de pintura, mobiliário, ETS, 
NOx, SOx, O3, mercaptanas, ácido valérico, 

formaldeído 

Carvão ativado / Mistura de alumina com permanganato impregnado 

Bares, salões de bingo, cervejarias, cassinos, salões de coquetéis, 
salas de conferências, instalações correcionais, funerárias, geriatria, 
hospitais, hotéis (tabagismo, renovação), UTIs, bibliotecas, salas de 
estar, salas de almoço, motéis, museus, casas noturnas, creches, 

oficinas de pintura (escritório), instituições penais, cabines de 
projeção, instituições psiquiátricas e enfermarias, sanitários 
públicos, restaurantes, salas isoladas de fumantes, áreas de 

armazenagem, teatros, salas de espera 

Gases mistos / ETS; Boa possibilidade de 
gases orgânicos voláteis e / ou vapores de 

solvente, ETS, odores corporais, urina, 
excreta, perfume, odores múltiplos, odores 
dos alimentos, fumos da cozinha, alimento, 

mobília / mobília sem emissão de gases, 
multiorgânicos e inorgânicos, pintura 

Carvão ativado ou Alumina com permanganato impregnado 

Barbearia, salas de jantar Gases mistos, ETS, odors alimentícios 

Mistura carvão / Permanganato ou Alumina com permanganato impregnado 

Quartos de embalsamamento, armazenamento de frutas/vegetais, 
estufas 

Vários orgânicos voláteis / vapores de 
solventes 

Vários orgânicos, formaldeídos, etileno 

Carvão ativado ou Alumina com permanganato impregnado / Mistura de carvão com ácido impregnado 

Áreas de descarte de lixo Mistura de compostos orgânicos voláteis e 
inorgânicos com amoníaco 

Alumina com permanganato impregnado 

Salas de autópsia, bancos (área de cofre), mercados de peixe, 
hospitais (autópsia), necrotérios 

Orgânicos voláteis fracamente adsorvidos pelo 
carvão ativado 

Formaldeído, trimetilamina 

Alumina com permanganato impregnado / Mistura de carvão com ácido impregnado 

Pet shops, salas segurando animais, hospitais veterinários Mistura de gases orgânicos com urina de 
amônia, excreções, odores de animais 

Carvão ativado / Carvão com ácido impregnado 

Fábrica de impressão Hidrocarbonetos mistos e amônia 

Carvão com ácido impregnado 

Fábricas de fertilizantes (escritório) Em grande parte de amônia 

Notas: O permanganato impregnado é o permanganato de potássio. Ácidos impregnados variam. 
ETS = fumaça ambiental do tabaco 

Fonte: ASHRAE, 2015. 

 

A capacidade de adsorção de um produto químico ou aplicação particular pode ter 

variações desta tabela com mudanças em (JONAS et al, 1983): 
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• Adsorção competitiva, quando há múltiplos contaminantes, principalmente em 

adsorventes físicos. 

• Temperatura, que pode aumentar ou diminuir a adsorção física, porém aumenta as 

taxas de reação na quimissorção. 

• Umidade, que varia dependendo do contaminante na adsorção física. Em algumas 

efetivas operações de quimissorção, a existência da umidade é importante. 

• Concentração, que aumenta a concentração de contaminante e melhora a adsorção 

física e química de adsorventes. 

A localização da tomada de ar externo é relevante e importante para aplicações que 

requerem filtros de contaminantes gasosos pois os poluentes externos, ao carregar os filtros, 

reduzem o tempo de vida de operação. Essa tomada de ar deve ser posicionada longe de: 

pontos de exaustão de edifícios, rodovias, carregamento de docas, pavimentos de 

estacionamento etc. No sistema de HVAC, os três principais usos de equipamentos de 

remoção de equipamentos são: tratamento do ar exterior, by-pass (em média, 10% do gás de 

retorno que volta para o sistema de HVAC) ou tratamento de suprimento parcial de ar e 

tratamento total do suprimento de ar (ASHRAE, 2015). 

O dimensionamento do equipamento está ligado a quatro características principais: 

• Natureza do contaminante 

• Concentração média e máxima 

• Eficiência do meio utilizado 

• Considerações do sistema de HVAC 

 

3.5 Precipitadores hidrodinâmicos 

O equipamento ainda está sendo introduzido no mercado brasileiro, já que por se tratar 

de um produto relativamente novo, possui um custo inicial elevado. A tecnologia empregada é 

a de centrifugação líquida multiventuri que apresenta altos desempenho e eficiência 

(CAPULLI, 2009). 

O equipamento consiste na captação da corrente de ar com poluentes através da 

capacidade própria de aspiração. Esse ar entra em contato com o líquido, normalmente água, 

sofrendo uma mistura no primeiro estágio do equipamento. Nesta fase, processa-se o 

encharcamento primário das partículas, a condensação inicial e a umidificação da corrente 

gasosa (MACINTYRE, 1990). 
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A conjunção da força centrífuga, que acelera as partículas no sentido da periferia do 

rotor, com o efeito multiventuri alcança elevado fator de contato entre os dois fluidos em 

estados físicos distintos: um gasoso e o outro líquido. Esta tecnologia é fundamentada nos 

princípios de mecânica dos fluidos, transferência de massa e energia e dos fenômenos de 

absorção e condensação, promovidos através da força da aceleração centrífuga da fase líquida 

com a subdivisão multiventuri materializada num equipamento capaz de promover as reações 

químicas bifásicas que asseguram a transferência de massa para o meio liquido, que 

comporta-se como solvente, sequestrando os contaminantes contidos no fluxo de gases 

poluentes contidos na atmosfera externa, como gases de combustão ou atmosfera salina 

(CAPULLI e OLIVEIRA, 2014). 

 Todo ciclo é autônomo e laudos demonstram que a efetividade na redução da 

concentração do dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre permite 

reduções expressivas na vazão de ar externo com a consequente redução da energia 

demandada para atender a carga térmica sensível e latente representado pelo corrente de ar 

externo. Adicionalmente temos a redução dos custos dos filtros mecânicos eliminados 

incluindo o seu descarte e mão de obra empregada nas suas trocas que podem ser até 

semanais, dependendo do nível de poluição atmosférica (CAPULLI e OLIVEIRA, 2015). 

A Figura 3.5 demonstra o equipamento e as múltiplas perfurações com o perfil 

Venturi. Como a centrifugação força a passagem do ar por esses orifícios, há um aumento da 

superfície de contato do contaminante com o líquido neutralizante, sofrendo máxima pressão 

de contato. Os fenômenos envolvidos no processo são: 

• Carreamento de partículas por afinidade de densidade. 

• Condensação forçada de névoas e vapores. 

• Neutralização e/ou solubilização de gases. 

A separação da mistura ocorre no segundo estágio do equipamento, onde ocorre o 

efeito de expansão: o ar tratado é liberado e o líquido contendo os poluentes segue para um 

tanque com disposições construtivas que promovem a separação primária dos poluentes. A 

remoção de poluentes ácidos, por exemplo, necessita a adição de produto químico adequado 

para obter a neutralização através de reações básicas ácido-base. O objetivo é formar um sal 

com alta afinidade com a água, facilitando sua separação da corrente gasosa (MACINTYRE, 

1990). 
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Fonte: CAPULLI e OLIVEIRA, 2014. 

Figura 3.5 - Precipitador hidrodinâmico e esquemático de mistura interna gás-líquido 

 

Esse tipo de equipamento pode alcançar velocidade periférica de até 70 m/s e admitir 

vazões de até 50.000 m³/h por unidade. A temperatura de operação pode chegar ao máximo de 

80 ºC, antes de começar a evaporação da água, o que acarreta na queda de rendimento. Capaz 

de tratar correntes de ar com contaminantes gasosos, também pode reter material particulado, 

com equivalência a um filtro de classe F8, sendo que tem como vantagem a dispensa da troca 

constante dos filtros mecânicos, já que não utiliza esse material (CAPULLI e OLIVEIRA, 

2014). 

Segundo Macintyre (1990) e aplicações usuais do equipamento, as características e 

vantagens do precipitador hidrodinâmico são: 

• Aplicação a gases, vapores, material particulado e fumaça ocorrendo isoladamente 

ou ao mesmo tempo. 

• Dimensões reduzidas devido ao menor tempo de residência dos poluentes no 

equipamento. 

• Capacidade para deslocamento do ar contaminado na faixa de pressões médias 

(50mm.c.a.), devido ao uso de pás do rotor inclinadas. 

• Elevado rendimento. 
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3.5.1 Equipamentos de controle de poluentes na fonte de emissão 

Fontes de emissão que produzem maior quantidade de contaminantes nos centros 

urbanos, além dos veículos automotores, são a exaustão de geradores de energia a diesel e 

exaustão de blocos de cocção de cozinhas. Dos dois casos, o que libera maior quantidade de 

poluentes nocivos ao ser humano são os geradores. 

Em geral, as cozinhas profissionais apenas entram nesta lista se não seguirem as 

normas nacionais e internacionais que indicam o uso de captores com lavagem ou coifa seca 

com lavador de gases básico que efetua a retirada dos poluentes utilizando aspersores que 

lavam os gases de exaustão com uma mistura de água e detergente (NBR 14518, 2000). 

Alguns dos equipamentos apresentados aqui podem ser utilizados na contenção dos 

gases de exaustão de geradores a diesel, como por exemplo, o precipitador hidrodinâmico. 

Possuem, em sua composição: CO2, SO, SO2, NO, NO2 e material particulado com as maiores 

concentrações. 
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4 CONCLUSÃO 

A partir da análise das informações contidas neste trabalho sobre as metodologias 

usuais de tratamento de ar atmosférico em centros urbanos, pode-se concluir que: 

• A tecnologia utilizada nos filtros mecânicos, em sua maioria, é muito restrita a 

remoção de poluentes particulados. Poucos desses equipamentos empregam filtros 

para retenção de poluentes gasosos. 

• O uso de equipamentos de tratamento de poluentes gasosos precisa passar por mais 

desenvolvimentos para que o custo dos equipamentos seja mais acessível e 

competitivo comercialmente. 

• Um maior entendimento das poluições atmosféricas pela população deve ocorrer 

para que haja uma consciência ambiental ativa. 

• Os equipamentos mais desenvolvidos e utilizados no mercado são os filtros, apesar 

de não abranger todos os tipos de poluição atmosférica. 

• Nos centros urbanos, o uso de equipamentos por via líquida tem se mostrado 

eficaz no combate aos poluentes gasosos, além da relação custo/benefício ser 

positiva, já que os equipamentos possuem, em geral, tempo de vida maior. 

 

Como recomendação para continuidade de estudos nessa área: 

• Estudo de viabilidade econômica para utilização dos equipamentos de tratamento 

de contaminantes gasosos em escritórios e salas com grande concentração de 

pessoas (salas de telemarketing, por exemplo) nos centros urbanos. 

• Análise do uso de filtros mecânicos para tratamento de contaminantes gasosos. 

• Estudo de novas tecnologias para tratamento de poluentes atmosféricos. 
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