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1-Introdução: A poluição atmosférica aumenta e ganha cada vez mais
repercussão através dos tempos. Emissões de gases responsáveis pela destruição
da camada de ozônio ( clorofluorcarbonos-CFC’s), e mais recentemente as
emissões do gás inerte Dióxido de Carbono(CO2), um dos gases do efeito estufa,
são responsáveis pelo aquecimento global. Nomes e símbolos tão desconhecidos
ganham notoriedade mundial pelas consequências globais, com mobilização em
reuniões internacionais realizadas com o propósito de controlar as emissões destes
agentes poluidores atmosféricos e reduzir os impactos negativos ao planeta.
Entretanto, atmosferas locais urbanas também tem um impacto seletivo nas
edificações climatizadas, haja visto que o ciclo de circulação do ar nos ambientes
internos nas edificações promove a elevação da concentração de poluentes pois
temos o decréscimo do teor de oxigênio fluido consumível pelos seres vivos
aeróbicos, com o incremento da carga carbônica exalada pelos ocupantes, em
especial o dióxido de carbono, tema abordado nas edições XI e XII do COMBRAVA .
A localização do empreendimento traz a presença mais evidente de contaminantes
específicos da região, já que as concentrações nos ambientes internos estão
relacionadas diretamente com as concentrações externas, pois estes poluentes se
difundem com muita facilidade de fora para dentro das edificações através dos
sistemas de ventilação. Como exemplos temos a salinidade nas regiões costeiras
com seus efeitos corrosivos em equipamentos e estruturas, óxidos de enxofre e
nitrogênio nas bacias aéreas de regiões que tenham siderúrgicas, petroquímicas e
refinarias, cloro em plantas de papel e celulose e o sulfeto de hidrogênio ou ácido
sulfídrico, amônia (NH3), metano (CH4), gás carbônico (CO2) entre outros gases
nocivos aos seres humanos liberados por canais, rios ou córregos poluídos com
esgotos sanitários. Tanto os rios Pinheiros e Tietê em São Paulo quanto a região de
inserção da ilha do Fundão, o canal do Cunha e a Lagoa Rodrigo de Freitas,
localizados no Rio de Janeiro se encaixam perfeitamente nessa última descrição
sendo locais que são degradados ao longo de décadas apresentando uma emissão
significativa desses gases diariamente na atmosfera urbana.
. No mundo tornou-se corriqueiro imagens urbanas de Pequim de habitantes
com mascaras e os eventos de inversão térmica dão o tom marrom dos centros
urbanos que abrigam as edificações climatizadas que requerem ar externo com
qualidade superior pois o mesmo será circulado nos ambientes com incremento de
dióxido de carbono gerado pelos usuários e com taxas mínimas de expurgo em
consonância com as diretrizes LEED e de conservação de energia, ou seja a
climatização precisa de matéria-prima, ar atmosférico de qualidade, para que os
demais parâmetros de conforto, como temperatura e umidade possam ser
disponibilizados pelas instalações de climatização que hoje experimentam inovações
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tecnológicas de controle de consumo de energia e espaço, quer seja pelas
consagradas unidades tipo Split, quer pelos promissores sistemas de vazão de fluido
variável, ambos sem os tradicionais e eficientes plênum de mistura com o ar externo.

Figura1: Edificações modernas e climatizadas ao fundo numa atmosfera externa
contaminada, a exceção parcial do material particulado, os poluentes gasosos estão
presentes no ar interno.
Diante de episódios prejudiciais a saúde, os Estados Unidos estabeleceram padrões
de qualidade do ar urbano, especificando poluentes atmosféricos que são
controlados, como mostra a Tabela 1, abaixo:
Tabela 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

50 μg/m3

Média aritmética anual

150 μg/m3

Nível limite para 24 horas

0,12 ppm (235 μg/m3)

Média 1 hora máxima
diária

0,03 ppm (80 μg/m3)

Média aritmética anual

0,14 ppm (365 μg/m3)

Nível máximo em 24 horas

Monóxido de Carbono
(CO)

9 ppm (10 μg/m3)

Média máxima de 8 horas

35 ppm (40 μg/m3)

Nível máximo em 1 hora

Dióxido de Nitrogênio
(NO2)

0,053 ppm (100 μg/m3)

Média aritmética anual

Partículas Inaláveis (PM10)
Ozônio (O3)

Dióxido de Enxofre (SO2)

Fonte: Bascon e cols. (1996). “Health effects of outdoor air pollution.” – Am. J. Crit.
Care Med. 153: 3-50.
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No Brasil, há os padrões elaborados pela CONAMA para a qualidade do ar de
atmosferas ao ar livre, como mostra a Tabela 2, abaixo:
Tabela 2 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar- Resolução CONAMA nº3 de
28/06/90).

① Não deve ser ultrapassado mais que uma vez ao ano
② MGA - média geométrica anual
③ MAA -média aritmética anual
-Fonte: CETESB (1994). “Relatório de qualidade do ar na região metropolitana de
São Paulo e Cubatão - 1993.”
Porém quando falamos em qualidade do ar de interiores a escala muda de ordem
de grandeza passando de microgramas para miligramas. Os valores estabelecidos
pela ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists são os
limites aceitáveis mundialmente, havendo ainda os valores estabelecidos pela
ANVISA e NBR16401 em sistemas de climatização que devem ser atendidos por
questões legais e de ordem técnica, já que os TLVs são de ordem de saúde
ocupacional.
Tabela 3 –Valores limites para exposição diária(8h) - TLV-TWA e teto limite TLVStel
Substância
AmôniaNH3
Dióxido de
nitrogênioNO2

Peso
molecular

Densidade
(kg/m³)

TLV(ppm)

STEL(ppm)

Efeitos nocivos

17,03

0,7067

25

35

Dano olhos;
irritação TRS

46,01

3,66

0,2

-

Irritação TRI
2

Monóxido
de
carbonoCO
Dióxido de
enxofre –
SO2
Dióxido de
carbonoCO2
Material
particulado
MetanoCH4

28,01

0,968

25

-

COHb-emia

64,07

2,668

-

0,25

Função
pulmonar;
irritação TRI

44,01

1,977

5000

30000

Asfixia

-

-

3 mg/Nm³

5 mg/Nm³

16,04

0,7174

1000

-

Depende de
natureza físico
quimica
Sensibilização
cardíaca;
comprometimento
do SNC

Sulfeto de
hidrogênioH2S

34,08

1,189

1
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Irritação TRS e
comprometimento
do SNC

Ozônio-O3

48,00

2,14

0,08

-

Função pulmonar

TLV –exposição diária de 8 horas sem danos significativos
STEL –valor limite para uma exposição diária de 20 minutos
Fonte: ABHO- ACGIH2012).
A emissão de contaminantes gasosos sofreu esse aumento em
consequência do número elevado de veículos circulantes, em especial nos centros
urbanos, incluindo-se os países subdesenvolvidos em crescimento(BRIC e MIC), por
terem se tornado economicamente mais acessíveis para a população, e a cogeração urbana de energia a partir de usinas de energia base combustíveis fósseis,
dentre outros fatores. A queima de combustível fóssil nos veículos automotivos é
responsável por cerca de 13% da poluição atmosférica global, com base no
IPCC (Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, estabelecido pelas
Organização
das
Nações
Unidas e
pela Organização
Meteorológica
Mundial em 1988), na figura 1. temos as industrias, transporte e geração de energia
respondendo por mais de
58% das emissões, ou seja grande parte nos
conglomerados urbanos, temos que ter em mente que na atmosfera ocorre o
fenômeno do gradiente de difusão que tende a equalizar a concentração dos
distintos componentes, porém enquanto em horário de uso, o ar aspirado pelas
tomadas de ar externo- T.A.E. dos sistemas de climatização tem a qualidade do ar
daquela bacia aérea naquele momento, conforme o conceito de ilhas carbônicas
proposto no trabalho no XII CONBRAVA de 2011.
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Fonte: IPCC (2007); baseado na emissão global de 2004.
Figura 2.: Emissão global por fonte e por tipologia, com o predominância explicita do
dióxido de carbono, até a cerca de 10 anos um componente inerte e inofensivo
Este trabalho irá apresentar resultados de fronteira atmosfera externa/interna e
como através do uso de tecnologia de depuração físico-química do ar, de maneira a
expurgar os agentes contaminantes e disponibilizar e assegurar um ar de qualidade
dentro da parametrização de 1000% entre os limites externos e internos conforme
padrões de qualidade do ar em microgramas no exterior e miligramas nos
ambientes internos climatizados.
2- Poluentes ou venenos típicos de atmosferas dos centros urbanos
O uso de veículos movidos a combustíveis fosseis, co-geração de energia em
grupos moto-geradores, canais e rios contaminados com carga orgânica e centrais
térmicas são os principais atores da formação das atmosferas urbanas modernas
que apresentam o perfil de contaminantes da tipologia registrada na figura 2; a
seguir caracterizamos estes componentes de forma sintética e suas ocorrências
Óxidos de nitrogênio (NO2 e NO3 = NOx) são formados pela combinação do
nitrogênio do ar com excesso de oxigênio a partir de combustão de fontes fósseis,
incluindo o gás natural, nas altas temperaturas e também, naturalmente, durante as
tempestades elétricas, através das descargas elétricas, ou seja ele deriva da
oxidação do nitrogênio contido no ar atmosférico natural e estará oxidado,
independentemente do tipo de combustível. Sua ocorrência natural na atmosfera,
representa apenas 1% do total encontrado nos centros urbanos. Sendo o saldo de
99% gerado em todos os processos de combustão.
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Quando a concentração alcançam valores acima de 3 ppm, o gás se torna
prejudicial a saúde. Os danos causados provêm das reações com amônia resultando
em ácido nítrico, conhecida também como a chuva ácida causando problemas
respiratórios diversos e irritação, bem como, a reação com compostos orgânicos
voláteis na presença de luz forma ozônio (O3) que é prejudicial à saúde, e o
subproduto Oxido nitroso ativador da enzima de vasodilatação e também usado
como booster de potencia em motores de disputas de largadas de carros, ou seja a
química nos traz produtos com múltiplas facetas nem todas maléficas.
Óxidos de carbono (CO2; CO = Cox ) historicamente este gás inodoro e
incolor o monóxido de carbono (CO) produzido a partir da combustão incompleta de
alguns combustíveis como gás natural, madeira ou carvão são venenosos e fatais,
sendo a maior fonte emissora os veículos automotivos. Em ambientes internos,
pode facilmente sofrer um aumento para um nível letal, especial atenção para
tomadas de ar em garagens fechadas e/ou subterrâneas.
Quando a concentração alcança valores acima de 25 ppm, o gás se torna
prejudicial a saúde. Essa substância apresenta afinidade 240 vezes maior que o
oxigênio pela hemoglobina, isto é, uma pequena quantidade pode saturar uma
grande quantidade de moléculas de hemoglobina, diminuindo a capacidade do
sangue em transportar oxigênio e liberação do mesmo nos tecidos.
O dióxido de carbono (CO2) tem sido visto como um problema crescente
com o aumento da emissão através da queima de combustíveis fósseis em veículos
automotores, sistemas de calefação e termoelétricas. Cidades como Santiago no
Chile, Pequim na China, São Paulo no Brasil, Cidade do México são os expoentes
maiores nas dificuldades no inverno com os efeitos da difícil dispersão ambiental
devido a inversão térmica. Estes centros urbanos são verdadeiras ilhas carbônicas
cujo conceito explicitamos no COMBRAVA de 2011, devendo-se adotar tecnologia
de tomada de ar que possam viabilizar a tomada de ar externo nos sistemas de
climatização.
É um gás inerte mas que devido a sua concentração basal nos centros
urbanos o dióxido de carbono passou a ser um marcador químico da qualidade do ar
em interiores, pois traduz o status dos demais contaminantes típicos de ambientes
internos climatizados. Valores de 1000 ppm no ambiente interno é o limite
estabelecido pela ANVISA.
Amônia (NH3) composto gasoso com odor característico que, embora muito
utilizado na área farmacêutica e necessidades nutricionais de organismos, é tanto
cáustica como perigosa. Esse gás pode viajar tão longe quanto o ar em cinco ou
seis dias, afetando ar e água ao longo do trajeto. A formação da partícula pode
prolongar a existência de emissões na atmosfera e, portanto, influencia a
distribuição geográfica de deposição do ácido. A amônia é gerada principalmente no
meio rural conforme registra a figura 3. abaixo, porém valores como 8.900 t/ano são
registros urbanos na Inglaterra como emissões veiculares, apesar de sua vida curta
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na atmosfera ela é uma precursora dos aerossóis, Sutton et al. (2000); que cita
como fontes urbanas típicas os seres humanos, animais domésticos, industrias e o
tráfego automotor

Figura 3, Fontes de emissão de amônia, apesar da predominância rural o gás
difunde-se na atmosfera por longas distâncias
Dióxido de enxofre (SO2) resultado da combustão de elementos fósseis,
como carvão e petróleo, têm como fontes principais os automóveis e termoeléctricas.
Uma vez lançado na atmosfera, o SO2 é oxidado, formando ácido sulfúrico (H2SO4).
Esta transformação depende do tempo de permanência no ar, da presença de luz
solar, temperatura, umidade e adsorção do gás na superfície das partículas. A
permanência no ar por um período grande de tempo faz com que o SO2 e seus
derivados (aerossóis ácidos) sejam transportados para regiões distantes das fontes
primárias de emissão, aumentando a área de atuação destes poluentes.
O dióxido de enxofre é altamente solúvel em água a 30°C. A maior parte do SO2
inalado por uma pessoa em repouso é absorvido nas vias aéreas superiores.
Atividade física leva a um aumento da ventilação, com consequente aumento da
absorção nas regiões mais distais do pulmão.
Dissolvidos nas gotas de água presentes na atmosfera, encontramos os aerossóis
ácidos mais comuns: sulfato (SO4--) e bissulfato (HSO4-). O ácido sulfúrico (H2SO4) é
o aerossol ácido mais irritante para o trato respiratório, apresentando pH menor que
um. O ácido sulfúrico e seus sais de amônia constituem a maior parte das partículas
finas.
Partículas Inaláveis (PM) São pequenos sólidos ou líquidos de matéria
em suspensão na atmosfera. Nos centros urbanos têm como principal fonte a
queima dos combustíveis fósseis nos veículos automotores. As partículas mais leves
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tendem a permanecer no ar por semanas enquanto que as mais pesadas se
depositam por gravidade. Altos níveis de particulado fino podem causar sérios
problemas pulmonares, podendo provocar câncer ou a morte em alguns casos.
Quanto menor for a partícula mais dano é capaz de causar no sistema respiratório e
cardiovascular.
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC- volatile organic compounds)
Existem vários contaminantes que fazem parte desse grupo, como carboidratos,
compostos orgânicos e solventes. São derivados de petróleo, reservatórios de
gasolina, processos industriais, combustíveis e atividades agrárias. Atinge a camada
de ozônio, sendo a principal causa da fumaça quando submetidos a combustão
Dependendo do tipo de composto, pode causar diversos problemas na saúde
dependendo de sua concentração, desde problemas pulmonares até mesmo o
câncer.
O metano (CH4) é um desses compostos e possui, como principal fonte, a
agricultura, porém também provém de resíduos de combustão nos veículos
automotivos e extração de gás natural.
Salinidade(NaOH) A presença do sal no ar atmosférico, além de
provocar corrosão em equipamentos é responsável por um acúmulo de poluição
atmosférica. Um estudo feito pela Universidade de Calgary, EUA, reportou que a
combinação de ar salgado com a luz solar aumenta os níveis de ozônio e outros
poluentes nas áreas costeiras.
Os pesquisadores determinaram que o cloreto de nitrila, encontrado a altas
concentrações, é produzido a noite pela reação do óxido de nitrogênio contido no ar
poluído com o cloreto do sal marinho, na figura 4 temos a distribuição da salinidade
pelos oceanos do planeta. Com a luz do sol, divide-se em radicais que aceleram a
produção de ozônio e, potencialmente, finas partículas que é um dos principais
componentes da poluição atmosférica.
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Figura 4: A distribuição da salinidade nos oceanos do planeta
Ácido sulfídrico (H2S) o gás sulfídrico é conhecido como gás do pântano pelo
odor característico de “ovo podre”. A percepção inicial de seu odor varia de indivíduo
para indivíduo, porém a concentração a partir de 0,001ppm a 0,13ppm (0,18 mg/m3)
foi considerada suficiente para que o odor comece a ser percebido (Deng, 1992).
Tabela 4 – Efeito do Sulfeto de hidrogênio nos seres humanos

Devido a sua toxidez conforme registra a tabela 4, o gás sulfídrico (H2S) é
capaz de irritar os olhos e atuar no sistema nervoso e respiratório dos seres
humanos, o que restringe o trabalho destes próximos a fontes emissoras deste gás,
como escritórios, ambientes fabris entre outros empreendimentos, tornando
imperativo o controle deste contaminante antes de climatizarmos este ar.
Adicionalmente este gás é explosivo devendo-se tomar cuidados para impedir a
formação de atmosferas explosivas em ambientes confinados.
Dentre os gases liberados no ambientes externo contaminado, o mais agressivo e
perceptível ao ser humano é o ácido sulfídrico (H2S). Esse gás é incolor, de odor
desagradável, extremamente tóxico (TLV=1ppm), corrosivo e mais denso que o ar.
Geralmente, está associado a depósitos salinos e decomposição anaeróbica de
matéria orgânica.
O efeito estufa é atualmente, um dos maiores problemas vinculados à poluição
atmosférica mundial e urbana, este processo que ocorre quando uma parte
da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre é absorvida por
determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica
retido, não sendo libertado para o espaço. O efeito estufa dentro de uma
determinada faixa é de vital importância, pois, sem ele, a vida não poderia existir.
Serve para manter o planeta aquecido, e assim, garantir a manutenção da vida.
O que se pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento,
desestabilizando o equilíbrio energético no planeta e originando um fenómeno
conhecido como aquecimento global. O IPCC, no seu relatório mais recente, diz que
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a maior parte deste aquecimento, observado durante os últimos 50 anos, se
deve muito provavelmente a um aumento dos gases do efeito estufa, sendo estes o
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados( hidrofluorocarbonetos,
perfluorocarbonetos e hexafluorocarbonetos sulfúricos), os gases do protocolo de
Kioto, como mostrado na Figura 5. suas incidências por país ou região do planeta.

Fonte: IPCC (2007); baseado na emissão global de 2004.

Figura 5. Percentual de emissão de dióxido de carbono por países.

Estes conjunto de poluentes além do aumento da temperatura, provoca
inúmeras doenças respiratórias e cancerígenas, sendo imperativo seu controle
principalmente quando este ar será insuflado em ambientes internos selados por
peles de vidro como caminha o senso estético atualmente com janelas fixas em que
a edificação não funciona sem o sistema de climatização operante. Porém esta claro
que não basta isto pois a circulação do ar em interiores recebe um incremento
exponencial da concentração de dióxido de carbono pelos usuários e fontes
internas que somatizam com sinergia os malefícios acima registrados. Torna-se
imperativo o tratamento do ar pela remoção destes poluentes gasosos que não são
eliminados pelo sistemas mecânicos de filtragem.
3-Tecnologia de depuração de ar urbano para insuflação em ambientes
climatizados.
A simples utilização de equipamentos de ar condicionado com filtragem mecânica é
totalmente incompatível com o rigor requerido para alcançarmos um eficiente
controle das distintas morfologias dos poluentes urbanos acima descritos, pois
mesmo as versões Air Handling que dispõe de filtragem sequencial são incapazes
de realizar a remoção de partículas, gases inorgânicos e gases orgânicos de forma
simultâneas teríamos que dispor de unidades com no mínimo quatro etapas de
filtragem mecânica e química, impondo um consumo de energia elevado e um custo
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relevante para reposição destes elementos que quando saturados tornam-se
resíduos sólidos classe IIA. A insuflação de ar em ambientes confinados requer
tecnologia com elevada eficiência multimodal ou seja deve-se depurar com eficiência
simultaneamente material particulado, gases inorgânicos e orgânicos.
Historicamente este perfil de depurador é reservado aos lavadores de gases ou
scrubber, e dentre estes o uso de precipitadores hidrodinâmicos que consorciam a
força centrifuga com o processamento multiventuri despontam como uma solução
interessante pois além de tratar em estagio único todas as tipologias de poluentes
contidos na atmosfera urbana, ao operar com líquido resfriado por unidade de
expansão direta ou por linha de agua gelada alimentada por chiller, reduz a carga
térmica externa a nível de ar climatizado, habilitando o ar a ser insuflado nos
sistemas de ventilação e climatização de ambientes confinados climatizados.
Nos precipitadores hidrodinâmicos, os gases contidos no ar são submetidos
à centrifugação com liquido refrigerado circulante em rotor Multiventuri conforme
sequencial funcional da figura 6, na qual se acrescenta energia cinética ao líquido de
sequestro, com subsequente fracionamento em centenas de porções com elevada
superfície de contato, proporcionado pelas perfurações Venturi em todo perímetro do
rotor do equipamento; sendo que a efetiva mistura obtida pela centrifugação
multiventuri assegura elevado grau de conversão nas reações de neutralização das
frações gasosas ácidas e encharcamento e carreamento do material particulado
micrométrico e submicrométrico, bem como garante a migração por diferencial de
concentração dos íons ácidos/salinos dissolvidos na umidade do ar.

Figura 6: Sequencial de efeitos alcançados no rotor multiventuri de centrifugação

O histórico de aplicações industriais demonstram a eficiência desta tecnologia no
controle de poluentes, como por exemplo, as unidades de desparafinação de risers
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que contém parafina com inclusões de H2S, a dessalinização na pressurização e
resfriamento do ar em subestações elétricas. O resultado destas aplicações também
valida o uso desta tecnologia nas tomadas de ar externo (T.A.E.), como por
exemplo, na pressurização de painéis elétricos em salas de controle de estações de
tratamento de esgoto, onde a presença de H2S além de afetar a qualidade do ar
provoca o ataque de ligas de cobre em variadores de frequência e circuitos
eletrônicos. Recentemente na região de implantação de diversos Centros
Tecnológicos com laboratórios na ilha do fundão, onde instrumentos de precisão não
podem ficar expostos a atmosferas agressivas, quer seja pela salinidade costeira ou
pela presença de sulfeto de hidrogênio, aplicamos a tecnologia de centrifugação
liquida multiventuri na T.A.E do CENPES- Petrobras, com controle de salinidade e
pH(potencial de hidrogênio) visando o controle da corrosão.
Outro testemunho da eficiência da tecnologia de tomada de ar externoT.A.E. é nos fan coils da base GNL da Petrobrás na Baia da Guanabara na figura 7,
onde após quatro anos de operação analisamos duas avaliações da incidência de
corrosão e/ou salinidade nas serpentinas dos FanCoils e nos ambientes climatizados
e pressurizados.

Figura 7: Precipitador Hidrodinamico aplicado na tomada de ar externo para
sistema de climatização de base de gás GNL ea serpentina do fancoil limpa e sem
corrosão.
Os laudos constatam os resultados da tabela 5 onde se pode depreender a
ausência de ions salinos no liquido condensado , bem como a qualidade do ar pela
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ausência de fungos ,bactérias ou bolores em formação de colônia ou qualquer tipo
de corrosão nas serpentinas de cobre.

Tabela 5: Resultado de analise de condensado nas bandejas de fancoils após 4
anos de uso contínuo.
Data do Laudo

Local de Analise

Salinidade (%)

Heterótrofos
Totais(UFC/ml)

30/06/2010

Fancoil 1

<0,28

7,8x104

30/06/2010

Fancoil 2

<0,28

6,5x104

30/06/2010

Fancoil 3

N/A

6,9x104

4,63

N/A

30/06/2010

Tanqe
liquido do CA5

17/12/2012

Fancoil 1

0,64

1,3X10³

17/12/2012

Fancoil 2

N/A

N/A

17/12/2012

Fancoil 3

0,31

8,1x10²

17/12/2012

Tanque
liquido do

54,16

1,8x104

de
CA5

Fonte: laudo Hidroservice: n° 06826/10, 06925/10 e 11378/12

Uma análise dos resultados mostra a insignificante presença de sais nas
bandejas dos fan coils, que após quatro anos de operação continua tendo um
registro fotográfico de ausência de corrosão ou incrustações. A validação para gás
sulfídrico na T.A.E. conforme na figura 8 esta em curso com resultados que
demonstram após um ano de uso o controle destes poluentes nas instalações
elétricas através da ausência de panes e paradas operacionais. Nesta aplicação o
precipitador hidrodinâmico opera com condensador remoto convencional para
refrigeração do liquido circulante que ira condicionar o ar a ser insuflado na
pressurização dos ambientes confinados com reduzida carga térmica dissipada, e
neste contexto inferimos que o uso desta tecnologia viabiliza-se em situações
urbanas típicas nas edificações corporativas, shopping centers, hotéis, academias
que estejam situadas em centros urbanos ou nas cercanias de locais com odores e
gases típicos como ao longo dos rios Pinheiros e Tietê, onde as tomadas de ar
12

recebem cargas de gases odoríferos e nocivos, juntamente com os gases de
combustão destas vias expressas.

Figura 8: Precipitador operando com ciclo frigorígeno e modulo de
neutralização química na tomada de ar em ambiente com gás sulfídrico

CONCLUSÃO
Na tomada do ar externo para uso na climatização e ventilação de ambientes
internos para conforto ou operação de dispositivos eletro-eletrônicos sensíveis, nos
grandes centros urbanos ou em instalações técnicas sujeitas a ambientes costeiros
ou agressivos, é necessário haver uma depuração desse ar para que não haja a
infiltração dos poluentes nos ambientes controlados. A proteção dos materiais e
instrumentos dentro das edificações, assim como a própria saúde de seus
ocupantes é o principal objetivo nos dias atuais, dos sistemas de climatização que
deixam de ser meras unidades de conforto para assumirem a responsabilidade
quanto a qualidade do ar climatizado, ou seja temos parâmetros adicionais além de
temperatura e umidade, como a carga carbônica através do teor de dióxido de
carbono, material particulado, frações ácidas, salinidade presentes na matéria-prima
dos sistemas de climatização..
A utilização dos precipitadores hidrodinâmicos para tratamento do ar externo
num sistema de climatização congrega as características de ser eficaz para toda
natureza de poluentes quer sejam sólidos , líquidos ou gasosos, que associados as
suas dimensões compactas, são uma opção para o controle da qualidade do ar nas
edificações a partir da tomada do ar externo. Com a versão dispondo de refrigeração
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maximiza-se a performance para gases com odores e atua-se simultaneamente na
redução da carga térmica do ar externo, uma das maiores fontes de consumo de
energia numa edificação.
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