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1 - INTRODUÇÃO 
Como ventilação industrial entende-se o processo de retirar ou fornecer ar por 

meios naturais ou mecânicos de, ou para, um recinto fechado. O processo de ventilação 

têm por finalidade a limpeza e o controle das condições do ar, para que homens e 

máquinas convivam num mesmo recinto sem prejuízo de ambas as partes. 

Resolver o problema da vazão necessária a ventilação e sua distribuição, requer do 

projetista, grande experiência, criatividade e conhecimento dos princípios físicos em que 

esta se baseia. 

Grande parte das indústrias gera resíduos e desperdícios que, não sendo tratados, 

iriam poluir a atmosfera. Daí a necessidade de sistemas de ventilação industrial.  

 

 

2 - OBJETIVO 
O objetivo principal do estudo da ventilação industrial, em conformidade com 

colocação inicial, é identificar técnicas de controle das correntes de ar a serem 

introduzidas ou retiradas de um recinto afim de mantê-lo salubre, com o mínimo de perdas 

de energia. 

Existe uma diferença fundamental entre manter o bem estar em uma repartição 

pública (somente escritórios) e uma instalação industrial. Numa instalação industrial a 

ventilação do ambiente, têm por finalidade o controle das concentrações de contaminantes 

e poluentes das condições térmicas e, na maioria dos casos, ambas. A ventilação neste 

caso pode consistir em passar simplesmente uma corrente de ar exterior, supostamente 

não contaminada, ou melhor, não poluída, pelo interior do recinto diminuindo assim a 

concentração do poluente, ou contaminante, a uma taxa aceitável pelo organismo 

humano. Este ar contaminado, ou poluído a uma taxa permitida pelos órgãos 

controladores do meio ambiente, pode então ser novamente retornado ao exterior, onde 

novamente o contaminante, ou o poluente será disperso a menor taxa. Acontece que a 

operação contínua deste processo irá gradualmente aumentando a taxa de concentração 

destes poluentes na atmosfera, tornando-a nociva à vida animal e vegetal. 

 

 

3 - CARACTERÍSTICAS DA VENTILAÇÃO INDUSTRIAL 
A simples renovação de ar em um recinto não significa que este tornar-se-á salubre. 

É necessário que o ar seja distribuído de tal forma que a taxa de contaminante seja a 

mesma em todos os pontos. O conhecimento da forma como o ar externo, por intermédio 

da  turbulência, mistura-se com o ar interno é de fundamental importância no projeto do 

sistema de ventilação. 
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Contaminantes, sua origem, dosagens 

Deve ficar bem claro que existe uma  diferença  sensível de objetivos entre a 

ventilação industrial e a comercial. Na ventilação comercial o objetivo principal é a 

eliminação de fumo, odores e calor; na ventilação industrial o objetivo é 1o controle da 

concentração de vários contaminantes, tais como pó, fumaça, fuligem, vapores, gases e 

outras impurezas químicas, bem como remoção de calor industrial. Contaminantes, em 

geral, são substâncias indesejáveis no ambiente. Seus efeitos podem ser tóxicos, quando 

inalado pelo ser humano, ou podem causar prejuízos a outros processos  industriais, como 

poeira em instalações de pintura, etc.. 

 

Fatores de toxidez  

Ao expor um indivíduo a uma concentração excessiva de certo contaminante no ar, 

este pode sofrer envenenamento brusco ou gradual, tornando-se crônico. Outros 

contaminantes podem não apresentar sintomas de envenenamento, porém eles em geral 

tornam-se inconvenientes provocando alergias e irritações,  o que os torna, de qualquer 

forma indesejáveis. A possibilidade de envenenamento por alimentos contaminados, 

quando manuseados pelos operários é de periculosidade baixa. Quando ocorre, o 

contaminante pode simplesmente atravessar todo o sistema digestivo e não atingir 

nenhum órgão vital. Porém no caso de inalação, o contaminante vai direto aos pulmões 

que por oxigenação o leva diretamente a corrente sangüínea, que percorre todos os 

órgãos vitais, sendo portanto inevitável o envenenamento. 

Desta forma concluímos que a pureza do ar está intimamente ligada a saúde dos 

trabalhadores e que o organismo humano só pode admitir e tolerar pequenas doses de 

contaminantes. 

 

Concentrações limites 

A tolerância do organismo quando exposto a certos tipos de contaminantes varia 

muito e depende de cada substância em particular. Um trabalhador durante um dia normal 

de trabalho consome em média 10m de ar é prática comum definir-se concentrações em 

relação a este volume de ar. 

 Valores aceitos atualmente em higiene industrial são dados a seguir: 

 

FUMAÇAS 
É  a substância em forma de partículas diminutas formadas do metal a alta 

temperatura por processo de volatilização e oxidação. São partículas da ordem de 1 

mícron. 
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                           Substância                                                       

Concentração (mgs/10m3 )                                                         

Compostos metálicos tóxicos de cádmio,  

cromo, chumbo, mercúrio, silênio e telúrio......................................1,0                                                                             

Antimônio, arsênio e bário...............................................................5,0 

Manganês......................................................................................60,0 

Óxido de zinco, óxido de ferro, óxido de manganês....................150,0 

 

MIST (NEVOA) 
Quando um líquido é atomizado formam-se pequenas gotículas de fluído que são 

transportadas pelo ar. Essas partículas, dependendo de sua natureza, podem ser tóxicas. 

A eliminação destas pequenas gotículas, por ventilação é bastante difícil. 

Ex.: Pintura 

A tabela abaixo fornece a concentração máxima para alguns líquidos comumente 

usados na indústria: 

 

        Substância                                    Concentração (mgs/10 m3) 

- fósforo (amarelo)......................... ...................................................1  

- dímitro cresol...................................................................................2 

- pentacloro naftaleno, pentaclorofenol.............................................5 

- clorodifenil, dimitro-tolueno, pentacloreto 

  de fósforo, T.N.T, ácido sulfúrico..........................................10 a 15 

- fluoreto .........................................................................................25 

-  tridoronaftaleno, cianitreto...........................................................50 

 

GASES TÓXICOS 
Geralmente, quando em concentração muito pequena, são imperceptíveis, e 

somente pessoas especializadas  em higiene industrial ou  com aparelhos podem detecta-

los. Quando ocorre contaminação através deste tipo de substância a sua  identificação é o 

principal problema em ventilação industrial. 

 

SOLVENTES VOLÁTEIS 

Muitos solventes, usados em processos industriais, devem ser voláteis, para que 

após o uso, sejam  eliminados  do  produto. Desta forma a quantidade de substância 

evaporada é previamente conhecida, e  desta forma facilita o cálculo da quantidade de ar 

necessária para retirá-la. A seguir, concentração limite para alguns solventes industriais: 
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             Substância                               Concentração (1 ppm)       

- diclorometano, cloreto de vinil.............................................500           

- brometo, etílico, metanol, clorofórmio,   

  nitroetano, nitrometano........................................................200                          

- cloro benzeno........................................................................75          

- benzeno.................................................................................35          

- brometo metílico....................................................................20          

- tetracloroetano........................................................................5           

 

POEIRAS  
Em geral são partículas provenientes dos processos mecânicos. Possuem um 

tamanho considerável. Se subdividem em quatro categorias: sílica livre, asbesto, pedra 

sabão e poeiras indesejáveis. 

Partículas de sílica, quando inaladas durante um longo período provocam no 

pulmão uma doença conhecida como silicose. 

Algumas formas de asbesto também quando inaladas continuamente podem 

provocar doenças pulmonares como asbestoses. 

Quanto às partículas de talco e pedra sabão existe a suspeita de que acima das 

doses limites elas podem também provocar doenças pulmonares. Abaixo estão 

relacionadas as concentrações limites para poeiras minerais: 

 

 

            Poeiras                                                     Concentração   

                                                                        (x 106  partículas/pé ) 

- Sílica livre (acima de 50% sílica livre)...................................5 

- Sílica livre (de 5 a 50% sílica livre)......................................20  

- Asbestos................................................................................5  

- Talco, pedra sabão .............................................................20 

- Poeiras indesejáveis (alundum, carborundun,  

  mica, cimento Portland, lousa, ardósia, onde o  

  conteúdo de sílica livre é 1menor  que 5% ..........................50 

As poeiras indesejáveis geralmente são pós de material não tóxico. Assim a 

presença destas partículas  no ambiente, em ,geral provocam incômodo visual, físico e 

respiratório. A forma  de localiza-las é geralmente visual. Uma  maneira grosseira de 

defini-las, em termos de concentração, é que elas podem contaminar o ar até 150 milhões 
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de partículas por pé cúbico, que é um valor aceitável para projetos. Exemplos comuns 

desse tipo de poeira são encontrados em lixadeiras, trabalhos com gesso, pós de 

abrasivos sintéticos (óxido de alumínio fundido,  carbetos). Processos que usam rochas 

minerais, quando triturados, também podem dar origem a estes tipos de contaminantes 

(britadeiras). 

 

IRRITANTES  

Existem ainda substâncias que provocam irritação e desconforto aos olhos e nariz. 

São encontradas entre gases, vapores, névoas, fumaças e poeiras. Como a sensibilidade 

das pessoas é difícil de ser avaliada, a determinação dos valores limites concentrações 

representam uma média para qual a maioria dos trabalhadores podem suportar a dose de 

contaminante sem sentir irritação sensível. A unidade de medida da concentração é dada 

em partes por milhão (ppm) a qual significa a presença de uma parte do contaminante em 

um milhão de partes da mistura ar-contaminante. Abaixo estão relacionados alguns 

contaminantes com estas características: 

 

 

          Substância                                            Concentração (ppm)  

- acetaldeído...........................................................................200 

- amoníaco..............................................................................100 

- ácido acético, dióxido de enxofre............................................10 

- anidrido acético, formaldeído, ácido clorídrico..........................5 

- ácido fluorídrico.........................................................................3 

- bromo, cloro, iodo, ozônio, cloreto de enxofre..........................1 

- acroleína.................................................................................0,5  

Caso ocorra a inalação das substâncias acima em dosagem 3 a 5 

vezes o valor limite, por alguns minutos, danos irreparáveis poderão 

ocorrer no sistema respiratório. 

 

 

Calculo do limite de tolerância, 

As concentrações limites (Threshold Limit Values - TLV) são publicadas anualmente 

pelo American   Conference of Governamental Industrial Hygienists. Os valores acima  

mencionados tem origem nestas publicações.  

A NR-15 nos oferece limites de tolerância para muitos produtos, em [partículas/10m 

] ou [mg/m ], ou ainda em [ppm]  
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Há também o valor máximo (VL) onde as  concentrações obtidas nas referidas 

amostragens não deverão ultrapassa-lo. 

VL = FL x TLV   

VL   = valor máximo, 

TLV = limite de tolerância, 

FD   = fator de estimativa de perigo 

 

TLV (ppm ou 

mg/m3) 

FD 

0 – 1 3 

1 – 10 2 

10 – 100 1,5 

100 – 1000 1,25 

maior que 1000 1,1 

 

Este valor máximo indica, de uma maneira prática que  há uma situação de risco 

grave e iminente. 

Porém num determinado ambiente pode haver mais de um contaminante e neste 

caso faz-se necessário verificar o efeito cumulativo dos mesmos. Determina-se então a 

concentração de cada substância e seu limite de tolerância. Não podendo somar 

concentrações, pois não podemos especificar TLV para uma mistura, usamos a seguinte 

fórmula: 

 
 

Caso este somatório seja maior ou igual a uma concentração da mistura atingiu seu 

limite. 

 

 

COMPOSIÇÃO DO AR  

Os constituintes normais da atmosfera terrestre são oxigênio, nitrogênio, dióxido de 

carbono, vapor d`água, argônio, traços de outros gases inertes, hidrogênio, traços 

variáveis de ozônio e pequenas quantidades de matéria sólida e microscópica. 

Aproximadamente a composição do ar pode ser caracterizada pelos valores abaixo 

relacionados. Além disso, dependendo da condições de temperatura e umidade, há 

variação no percentual dos componentes. 
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COMPONENTES AR EXTERNO 

(seco) 

AR INSPIRADO 

(21°C UR 50%) 

AR EXPIRADO 

(36 °C UR 100%) 

gases inertes 79,00 78,00 75,00 

oxigênio 20,97 20,69 16,00 

vapor d’água 0,00 1,25 5,00 

dióxido de carbono 0,03 0,06 4,00 

Para o ar seco a massa molecular aparente é: Mol ar= 29,966. 

A constante para a equação dos gases é: R = 29,27 kgm/kgf. 

 

Um adulto respira até cerca de 40 litros de ar por minuto, consumindo 2 litros de 

oxigênio e exalando 1,7 litros de dióxido de carbono, aproximadamente. 

  

NECESSIDADES HUMANAS DE VENTILAÇÃO 

A ventilação de residências, espaços comerciais e escritórios é necessária para 

controlar calor, odores corporais, fumaça de cigarro, odores de cozinha e outras 

impurezas odoríficas. 

Não é objetivo da ventilação manter a quantidade necessária de oxigênio ou 

remover CO2 produzido pela respiração. Pois a construção-padrão de edificações para 

ocupação humana não neutraliza a infiltração ou a saída de quantidades de ar, mesmo 

quando todas as janelas, portas e aberturas no forro estiverem fechadas.  

Dados publicados, resultantes de estudos sobre as quantidades de ar normalmente 

disponíveis pela ventilação natural ou infiltração, indicam que a sufocação por deficiência 

de oxigênio ou excesso de gás carbônico, como resultantes da  respiração humana, é 

potencialmente impossível em construções não subterrâneas. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO 

Para classificar os sistemas de ventilação é necessário levar em consideração a 

finalidade a que se destinam. As finalidades da ventilação podem então ser:  

a) Ventilação para a manutenção do conforto térmico, 

    - ela restabelece as condições atmosféricas num ambiente alterado pela 

presença do homem  

    - refrigera o ambiente no verão  

    - aquece o ambiente no inverno  

b) Ventilação para a manutenção da saúde e segurança do  homem, 

    - reduz concentrações no ar de gases, vapores, aerodispersóides em geral, 

nocivos ao homem, até que baixe a níveis compatíveis com a saúde;  
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    - mantém concentrações de gases, vapores e poeiras, inflamáveis ou explosivos 

fora das faixas de inflamabilidade ou explosividade, 

c) Ventilação para a conservação de materiais e equipamentos 

    - reduz o aquecimento de motores elétricos, máquinas, armazéns ventilados com 

o fim de evitar deterioração. 

 

TIPOS DE VENTILAÇÃO 

Os tipos de sistemas de ventilação que vão atender as finalidades acima descritas 

são: 

 
1 - Ventilação natural 

 
   - para conforto térmico 

2 - Ventilação geral                        - por insuflamento 
   - diluidora     

                                                                   - por exaustão 
 
3 - Ventilação local exaustora 

 

AR CONDICIONADO 

 

O ar condicionamento do ar é um processo que visa o controle simultâneo, num 

ambiente delimitado, da pureza, umidade, temperatura e movimentação do ar. Ao 

contrário do que ocorre com a ventilação, não depende das condições climáticas 

exteriores. 

 

A climatização de ambientes se faz necessária em: 

- processos de manufatura que exigem umidade, temperatura, e pureza do ar 

controlados, como fabricação de produtos farmacêuticos e alimentícios, salas de 

desenho de precisão, impressão em cores, etc.; 

- ambientes onde se processam matérias higroscópicas; 

- etapas de produção que exigem controle das reações químicas (cristalização, 

microorganismos, etc.); 

- locais onde é necessário eliminar a eletricidade estática para prevenir incêndios ou 

explosões; 

- operações de usinagem com tolerância mínima; 

- laboratórios de controle e teste de materiais; 

- hospitais (salas de operação, salas de  recuperação e quartos para tratamento de 

doenças alérgicas; 
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- centros de processamento de dados.  

 

Também é o ar condicionado um processo muito utilizado em conforto ambiental. 

 

 

4 - VENTILACÃO NATURAL 
 

A ventilação natural é o movimento de ar num ambiente provocado pelos agentes 

físicos pressão dinâmica e/ou temperatura, podendo ser controlado por meio de aberturas 

no teto, nas laterais e no piso.  

Ventilação natural não é infiltração, que é um movimento de ar provocado pelos 

mesmos agentes físicos, mas não é controlado. 

O fluxo de ar que entra ou sai de um edifício por ventilação natural ou infiltração 

depende da diferença de pressão entre as partes interna e externa e da resistência ao 

fluxo fornecido pelas aberturas. 

A diferença de pressões exercida sobre o edifício pelo ar pode ser causada pelo 

vento ou pela diferença de densidade do ar fora e dentro do edifício. O efeito da diferença 

de densidade, conhecido como "efeito de chaminé", é freqüentemente o principal fator. 

Quando a temperatura no interior de um determinado ambiente é maior que a temperatura 

externa, produz-se uma pressão interna negativa e um fluxo de ar entra pelas partes 

inferiores, o que causa em seguida uma pressão interna positiva, e um fluxo de ar sai nas 

partes superiores do edifício. 

 
                  Ti - Temperatura interna                                       Te - temperatura externa 

 

Os efeitos da corrente de ar num ambiente dependem dos seguintes fatores: 
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      - movimento devido aos ventos externos; 

      - movimento devido a diferença de temperatura; 

      - efeito das aberturas desiguais. 

Na construção de edifícios deve-se fazer as seguintes considerações: 

      - edifícios e equipamentos em geral devem ser projetados para ventilação 

efetiva, independente das direções do vento; 

      - aberturas com portas, janelas, etc. não devem ser obstruídas; 

      - uma quantidade maior de ar por área total de abertura é obtida usando-se 

áreas desiguais de aberturas de entrada e saída. 
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5 - VENTILACÃO GERAL 
 

A ventilação geral é um dos métodos disponíveis para controle de um ambiente 

ocupacional. Consiste em movimentar o ar num ambiente através de ventiladores. É 

também chamada de ventilação mecânica. 

Um ventilador pode insuflar ar no ambiente, tomando ar externo, ou exaurir ar 

desse mesmo ambiente para o exterior. Quando um ventilador funciona no sentido de 

exaurir ar de um ambiente é comumente chamado de exaustor. 

 

DEFINIÕES 

Vazão - é o volume de ar que se desloca na unidade de tempo, num ambiente ou numa 

tubulação. 

 
Q - vazão em [m3/h] ou [ft3/min]   

V - volume em [m3] ou [ft3] 

t - tempo em [h] ou [min] 

 

Taxa de Renovação de ar - é o número de vezes que o volume de ar desse ambiente é 

trocado na unidade de tempo. É também chamado de número de trocas de ar. 

 

 
T - taxa de renovação em [1/h] ou [1/min] 

Q - vazão em [m3/h] ou [ft3/min] 

V - volume em [m3] ou [ft3] 

 

 

 

VENTILAÇÃO GERAL PARA CONFORTO TÉRMICO 

 

O homem é um ser tropical por excelência, possuindo uma capacidade bastante 

desenvolvida de transpiração. Um grande número de indivíduos está, parte do tempo, 

exposto a temperaturas mais altas que a temperatura ambiente, principalmente em seu 

ambiente de trabalho, onde uma série de fatores climáticos e não climáticos conduzem a 
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um ganho ou a uma menor dissipação de calor pelo organismo. A esse estímulo o 

organismo responde fisiologicamente, refletindo a severidade da exposição ao calor.  

Para o equacionamento do equilíbrio térmico do indivíduo se faz necessário medir 

quantitativamente a ação do calor, bem como a resposta do organismo, correlacionando-

as. Essa é uma tarefa difícil em função de vários parâmetros intervenientes, tais como a 

temperatura do ar, a umidade relativa, o calor radiante, a velocidade do ar, o tipo de 

trabalho exercido, a roupa utilizada e outros. 

Dessa forma, torna-se necessário a fixação de critérios que permitem estabelecer 

os limites de exposição ao calor em diferentes tipos de trabalho e a redução da exposição 

para respostas excessivas do organismo. Os critérios assim desenvolvidos devem levar 

em conta não só a resposta fisiológica, mas também a psicológica, a produtividade e a 

ocorrência de desordens devido ao calor. 

Várias medidas podem ser tomadas para se evitar a exposição de pessoas a 

condições de alta temperatura. Por exemplo, enclausuramento e isolamento das fontes 

quentes, vestimentas, barreiras protetoras, diminuição do tempo de exposição, etc. Na 

tabela abaixo são indicadas as relações de espaço ocupado e vazões necessárias para 

várias situações: 

 

TABELA - Critérios para projetos gerais de ventilação de ambientes (ASHRAE - American 

Society of Heating and Air Condictioning Engineering, Guide and Data Book 

 

ÁREA FUNCIONAL TAXA DE 

RENOVAÇÃO 

(trocas/hora) 

VAZÃO 

(ft3/min)/pessoa 

 Hospitais (sala de anestesia) 8 – 12 - 

 Salas de animais 12 – 16 - 

 Auditórios 10 – 20 10 

 Hospitais (salas de autópsia) 8 – 12 10 

 Padaria e confeitaria 20 – 60 - 

 Boliches 15 – 30 30 

 Igrejas 15 – 25 5 

 Hospitais (salas de citoscopia) 8 – 10 20 

 Salas de aula 10 – 30 40 

 Salas de conferência 25 – 35 - 

 Corredores 3 – 10 - 

 Hospitais (salas de parto) 8 – 12 - 

 Leiterias 2 – 15 - 
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 Lavagem de pratos 30 – 60 - 

 Lavagem a seco 20 – 40 - 

 Fundições 5 – 20 - 

 Ginásios 6 – 30 1,5/ft2 

 Garagens 6 – 10 - 

 Hospitais (salas de hidroterapia) 6 – 10 - 

 Hospitais (salas de isolamento) 8 – 12 - 

 Manutenção e limpeza - - 

 Cozinhas 10 – 30 - 

 Lavanderias 10 – 60 - 

 Bibliotecas 15 – 25 10 

 Salas de depósito 2 – 15 - 

 Pequenas oficinas 8 – 12 - 

 Equipamentos mecânicos 8 – 12 - 

 Hospitais (suprimentos) 6 – 10 - 

 Berçários 10 – 15 - 

 Escritórios 6 – 20 10 

 Hospitais (salas de operação) 10 – 15 - 

 Pinturas e polimentos 10 – 22 - 

 Radiologia 6 – 10 - 

 Restaurantes 6 – 20 10 

 Lojinhas 18 – 22 10 

 Residências 5 – 20  - 

 Equipamentos telefônicos 6 – 10 - 

 Salas de controle de tráfego aéreo 10 – 22 10 

 Toaletes 8 – 20 - 

 Soldas a arco voltáico 18 - 22 - 

 

OBSERVAÇÕES 

� Nesta tabela foi prevista a remoção de odores corporais, nível de atividade do indivíduo 

e remoção de calor. 

� As trocas até oito vezes por hora são suficientes para remover contaminantes emitidos 

por ocupantes. 

� O limite superior da faixa é recomendado para remover calor e vapor em zonas 

tropicais. 

� Em climas quentes (equatoriais) sugere-se o dobro dos valores da tabela. 
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� Se ocorrer a presença de fumantes também deve ser o dobro dos valores da tabela. 

� Não se prevê uso de equipamentos de limpeza de ar.  

� O espaço não deve ser inferior a 150 ft3 / pessoa (4,248 m3 / pessoa) ou 15 ft2 / pessoa 

(1,394 m2 / pessoa). 

 

 

VENTILAÇÃO GERAL DILUIDORA 

 

A ventilação geral diluidora é um método de insuflar ar em um ambiente 

ocupacional, de exaurir ar desse ambiente, ou ambos, a fim de promover uma redução na 

concentração de poluentes nocivos. Essa redução ocorre pelo fato de que, ao 

introduzirmos ar limpo ou não poluído em um ambiente contendo certa massa de 

determinado poluente, faremos com que essa massa seja dispersa ou diluída em um 

volume maior de ar, reduzindo, portanto, a concentração desses poluentes. Uma 

observação a ser feita é a de que esse método de ventilação não impede a emissão dos 

poluentes 

Os objetivos de um sistema de ventilação geral diluidora podem ser: 

- Proteção da saúde do trabalhador, reduzindo a concentração de poluentes 

nocivos abaixo de um certo limite de tolerância.  

- Segurança do trabalhador, reduzindo a concentração de poluentes explosivos ou 

inflamáveis abaixo dos limites de explosividade e inflamabilidade. 

- Conforto e eficiência do trabalhador, pela manutenção da temperatura e umidade 

do ar ambiente. 

- Proteção de materiais ou equipamentos, mantendo condições atmosféricas 

adequadas.  

Em casos em que não é possível, ou não é viável, a utilização de ventilação local 

exaustora, a ventilação geral diluidora pode ser usada. 

A aplicação, com sucesso, de ventilação geral diluidora depende das seguintes 

condições: 

- O poluente gerado não deve estar presente em quantidade que exceda a que 

pode ser diluída com um adequado volume de ar. 

- A distância entre os trabalhadores e o ponto de geração do poluente deve ser 

suficiente para assegurar que os trabalhadores não estarão expostos a concentrações 

médias superiores ao limite de tolerância. 

- A toxicidade do poluente deve ser baixa ( LT > 500 ppm ). 

- O poluente deve ser gerado em quantidade razoavelmente uniforme. 
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A ventilação geral diluidora, além de não interferir com as operações e processos 

industriais, é mais vantajosa que a ventilação local exaustora, nos locais de trabalho 

sujeitos a modificações constantes e quando as fontes geradoras de poluentes se 

encontrarem distribuídas no local de trabalho. Seu custo de instalação é relativamente 

baixo quando comparado com o da ventilação local exaustora. é conveniente quando há 

interesse na movimentação de grandes volumes de ar na estação quente. 

Diversas razões levam não-utilização freqüente deste tipo de ventilação para 

poeiras e fumos. A quantidade de material gerado é usualmente muito grande, e sua 

dissipação pelo ambiente é desaconselhável. Além disso, o material pode ser muito tóxico, 

requerendo, portanto, uma excessiva quantidade de ar de diluição. 

O princípio usado para ventilação de diluição de contaminantes, com relação a 

aberturas e colocação de exaustores, é sugerido pela ACGIH, comparando todas as 

formas possíveis, na figura: 
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6 - VENTILAÇÃO LOCAL EXAUSTORA 
 
 

A ventilação local exaustora tem como objetivo principal captar os poluentes de 

uma fonte (gases, vapores ou poeiras tóxicas) antes que os mesmos se dispersem no ar 

do ambiente de trabalho, ou seja, antes que atinjam a zona de respiração do trabalhador. 

A ventilação de operações, processos e equipamentos, dos quais emanam poluentes para 

o ambiente, é uma importante medida de controle de riscos. 

De forma indireta, a ventilação local exaustora também influi no bem-estar, na 

eficiência e na segurança do trabalhador, por exemplo, retirando do ambiente uma parcela 

do calor liberado por fontes quentes que eventualmente existam. Também no que se 

refere ao controle da poluição do ar da comunidade, a ventilação local exaustora tem 

papel importante. A fim de que os poluentes emitidos por uma fonte possam ser tratados 
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em um equipamento de controle de poluentes (filtros, lavadores, etc.), eles têm de ser 

captados e conduzidos a esses equipamentos, e isso, em grande número de casos, é 

realizado por esse sistema de ventilação. Desta forma parece que a ventilação local é 

mais eficiente, na prática porém, nem sempre é possível aplicá-la. 

Basicamente, um esquema de instalação de um sistema de ventilação local 

exaustora é o seguinte: 

 

 
 

 

PRINCÍPIOS DE EXAUSTÃO 

 

Um sistema de ventilação local exaustora deve ser projetado dentro dos princípios 

de engenharia, ou seja, de maneira a se obter maior eficiência com menor custo possível. 

Por outro lado, devemos lembrar sempre que, na maioria dos casos, o objetivo desse 

sistema é a proteção da saúde do homem. Assim, este fator deve ser considerado em 

primeiro lugar, e todos os demais devem estar condicionados a ele.  

Muitas vezes, a instalação de um sistema de ventilação local exaustora, embora 

bem dimensionada, pode apresentar falhas que a torne inoperante, pela não observância 

de regras básicas na captação de poluentes na fonte.  

O enclausuramento de operações ou processos, a direção do fluxo de ar, entre 

outros fatores, são condições básicas para uma boa captação e exaustão dos poluentes. 

A ACGIH possui padrões de exaustão da maioria dos processos e operações industriais, 

com forma e dimensões normalizadas. 
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ENCLAUSURAMENTO – Enclausure a operação tanto quanto possível. Quanto maior o 

enclausuramento, menor será a quantidade de ar requerida pela exaustão 

 

 
 

DIREÇÃO DO FLUXO DE AR – Locaslize o captor de maneira que o contaminante não 

atinja a zona de respiração do trabalhador 
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CAPTORES (COIFAS) 

 

São pontos de captura de 

poluentes, que, dimensionados 

convenientemente para uma fonte 

poluidora, irão enclausurar parte da 

fonte e, com um mínimo de energia, 

consegue-se a entrada destes poluentes 

para o sistema de exaustão. 

Esses captores devem induzir, na 

zona de emissão de poluentes, 

correntes de ar em velocidade tais que 

assegurem que os poluentes sejam 

carregados pelas mesmas para dentro 

deles. 

Em casos especiais, formas de 

captores devem ser desenhadas. 

Usualmente as dimensões do processo 

ou operação determinam as dimensões 

do captor e sua forma. 
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SISTEMA DE DUTOS 

 

Uma linha de dutos deverá ser instalada de acordo com o layout geral da fábrica, 

interligando captores (coifas) ao sistema de coleta. Esta linha deverá ser do menor 

comprimento possível, a fim de minimizar a perda de carga, consumindo dessa forma 

menos energia. Isto significa que o sistema de coleta constituído por um exaustor-coletor 

deverá ser instalado o mais próximo possível dos pontos de captação (coifas ou captores). 

Para o dimensionamento de dutos e captores, bem como das singularidades ao 

longo deles, o projetista deverá levar em consideração as vazões necessárias para cada 

captor, velocidade de transporte recomendada para o trecho principal dos dutos e as 

devidas perdas de carga, a fim de determinar a potência do motor e ventilador, bem como 

das secções dos dutos. 

Para tanto, a American Conference of Governamental Industrial Hygienists (ACGIH) 

e demais literaturas a respeito possuem toda a informação necessária para o cálculo das 

perdas de carga, expressas em milímetros ou polegadas de colunas de água.  

É desaconselhável o uso de tubos de secção retangular para sistemas de exaustão, 

por apresentarem cantos vivos, que facilitam a deposição de poeira, e que exigem, 

portanto, motor de maior potência para manter a eficiência necessária; além disso, haverá 

um maior desgaste dos dutos, implicando em freqüentes manutenções. É interessante a 

adoção de valores fixos (por exemplo, raio de curvatura r=2d), o que significa que todas as 

curvaturas serão semelhantes, dando um aspecto arquitetônico à instalação, mesmo com 

pequeno acréscimo de perda de carga. 

A figura a seguir, mostra uma instalação de dutos interligados a um coletor e um 

exaustor. 

 

 
 

SISTEMA DE DUTOS – Dutos dimensionados conforme a velocidade de transporte 
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COLETORES DE CONTAMINANTES 

 

Os equipamentos coletores de contaminantes, também conhecidos como 

equipamentos de controle de poluição, ECP, destinados a reter o contaminante após ser 

capturado junto à fonte geradora, têm a sua utilização justificada por vários motivos, 

destacando-se: 

• Evitar a poluição da atmosfera próxima às indústrias que geram ou transportam 

materiais particulados, gases ou vapores; 

• Evitar o risco de fogo, no caso de o contaminante ser inflamável, ou contaminação, 

no caso de o contaminante ser tóxico; 

• Recuperação do material particulado, gás ou vapor, no caso de apresentarem valor 

econômico; 

• Separação e classificação granulométrica do material particulado gerado, com o 

intuito de se diminuir custos de transporte, como, por exemplo, no transporte pneumático, 

correias transportadoras, elevadores de caneca, etc; 

• Reutilização de ar previamente tratado, como, por exemplo, em salas limpas, 

transporte pneumático de materiais higroscópicos, etc; 

• Evitar o desgaste do sistema por abrasão pela retenção de particulados grandes. 

 

A separação e a coleta dos contaminantes da corrente de ar podem ser obtidas por 

ações físicas, químicas ou ainda pela combinação de ambas, dependendo do processo 

envolvido. Ainda que o processo de coleta possa envolver mais de uma ação 

simultaneamente, é apresentada a seguir uma relação de ações individuais mais 

relevantes no processo de separação. 

 

Filtragem: 

Impactação inercial: devido a sua massa, as partículas têm movimento inercial 

suficiente para se mover contra a estrutura fibrosa do coletor, sendo então capturadas. 

Interceptação: este mecanismo depende apenas do tamanho das partículas, ou 

seja, somente aquelas  que estiverem numa linha de fluxo, distante de uma fibra a menos 

da metade do diâmetro da partícula, serão capturadas pela estrutura fibrosa do coletor. 

Difusão: devido ao movimento browniano, as partículas com diâmetro inferior a 1µm 

incidirão sobre a estrutura fibrosa do coletor. 

 

São exemplos de coletores que utilizam a ação de filtragem, os filtros de mangas e 

os filtros planos. 
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Inércia 

A separação ocorre devido à variação brusca da quantidade de movimento linear 

das partículas de contaminantes. Como exemplos de coletores inerciais, podem ser 

citados os ciclones e as câmaras inerciais. 

 

Gravidade 

A separação ocorres por sedimentação devido ao peso das partículas de 

contaminante. Este é o mecanismo de separação das câmaras gravitacionais, também 

denominadas câmaras de sedimentação. 

 

Lavagem 

O ar carregando o contaminante, particulado ou gasoso, é forçado através de uma 

nuvem de gotículas de água ou de um outro líquido, fazendo com que o contaminante 

fique retido nas gotículas. Os lavadores ciclônicos e os lavadores venturi são exemplos de 

coletores que utilizam este mecanismo de captura. 
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Precipitação eletrostática 

A aplicação de uma alta diferença de potencial elétrico no ar de transporte faz com 

que este se ionize. Os íons depositam-se nas partículas de contaminante carregando-as 

eletricamente, fazendo com que migrem em direção ao pólo de carga elétrica contrária, 

onde são capturados. Os precipitadores eletrostáticos caracterizam um exemplo de 

utilização deste mecanismo de separação. 

 

 
 

 

Fatores determinantes na escolha do ECP 

 

A seleção de um coletor para um dado processo industrial nem sempre é uma 

tarefa fácil, tendo em vista o grande número parâmetros que influenciam nos mecanismos 

de coleta, bem como o grau de importância relativa destes parâmetros para um mesmo 

tipo de coletor. Assim, para facilitar o processo de seleção do ECP, é fornecido a seguir 

um rol de parâmetros e propriedades que podem influenciar nesta decisão, sendo que a 

importância relativa dos parâmetros fica na dependência do rigor da legislação pertinente 

às questões ambientais da política energética, bem como da experiência profissional 

projetista: 

� Grau de purificação desejado: está relacionado com as normas que regulamentaram 

os níveis de poluição do ar em indústrias de processamento, com a qualidade do ar em 

salas limpas, etc; 

� Concentração,  tamanho e distribuição granulométrica das partículas: identificam os 

tipos de coletores para se atingir uma dada eficiência de coleta; 

� Propriedades físicas do contaminante; 

� Viscosidade: influenciam a potência requerida e provoca alterações na eficiência de 

coleta; 
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� Umidade: contribui para o empastamento das partículas sobre o coletor, acarreta 

problemas de corrosão e influência a resistividade elétrica nas partículas; 

� Densidade: é determinante a identificação do tipo, eficiência e tamanho de coletor; 

� Propriedades químicas do contaminante: são importantes quando existe a 

possibilidade de reação química entre o ar de transporte, o material coletado e os 

materiais de fabricação; 

� Condições do ar de transporte. 
 

Temperatura: influencia o volume do ar de trasporte, a especificaçãodos materiais 

de construção e o tamanho do coletor. Também está relacionada com as propriedades 

físicas ( viscosidade, densidade ) e químicas (adsorção, solubilidade) do ar de transporte. 

Pressão: influencia a escolha do tipo e tamanho do coletor, agindo, também sobre 

a perda de carga admissível através do mesmo. 

Umidade: observar as mesmas considerações feitas para o contamiante; 

• Facilidade de limpeza e manutenção; influencia a escolha do tipo de coletor e a 

freqüência de interrupção do processo; 

• Fator econômico: tem influencia na especificação do tipo e eficiência do coletor. 

 

 

 

7 - VENTILADORES 
 

São os responsáveis pelo fornecimento de energia ao ar, com a finalidade de 

movimentá-lo, quer seja em ambientes quer seja em sistema de dutos. 

A função básica de um ventilador é, pois, mover uma dada quantidade de ar por um 

sistema de ventilação a ele conectado. Assim, o ventilador deve gerar uma pressão 

estática suficiente para vencer as perdas do sistema e uma pressão cinética para manter o 

ar em movimento.  

Basicamente, há dois tipos de ventilador: os axiais e os centrífugos, conforme a 

figura abaixo. 
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I) VENTILADORES AXIAIS 

 

O ventilador de hélice consiste em uma hélice montada numa armação de controle 

de fluxo, com o motor apoiado por suportes normalmente presos à estrutura dessa 

armação. O ventilador é projetado para movimentar o ar de um espaço fechado a outro a 

pressões estáticas relativamente baixas. O tipo de armação e posição da hélice tem 

influência decisiva no desempenho do ar e eficiência do próprio ventilador. 

 

a)Axial propulsor 

É o tipo mais barato para mover grandes volumes de ar a baixas pressões, sendo 

freqüentemente utilizado para circulação de ar ambiente. 

 
 

b) Axial comum 

Possui ampla calota central, que possibilita sua utilização a pressões mais 

elevadas. É freqüentemente usado em ventilação de minas subterrâneas e, em algumas 

ocasiões, em indústrias. Nesse tipo de ventilador, a forma das pás é muito importante, e 

eles não devem ser usados onde haja risco de erosão e corrosão. 

 
 

c) Turbo-axial 

Trata-se de um propulsor, com pás mais grossas e mais largas, colocado dentro de 

um tubo, o que permite sua direta conexão como dutos. 
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II) VENTILADORES CENTRíFUGOS 

 

Um ventilador centrífugo consiste em um rotor, uma carcaça de conversão de 

pressão e um motor. O ar entra no centro do rotor em movimento na entrada, é acelerado 

pelas palhetas e impulsionado da periferia do rotor para fora da abertura de descarga. 

 

a) Centrífugo de pás para trás 

Possui duas importantes vantagens: apresenta maior eficiência e auto limitação de 

potência.  

Isso significa que, se o ventilador está sendo usado em sua máxima potência, o 

motor não será sobrecarregado por mudanças de sistema de dutos. É um ventilador de 

alta eficiência e silencioso, se trabalhar num ponto adequado. 

 

 
 

b) Centrífugos de pás radiais 

É um ventilador robusto, para movimentar efluentes com grande carga de poeira, 

poeiras pegajosas e corrosivas. Apresenta menores possibilidades de "afogar", sendo 

usado para trabalhos mais pesados. A eficiência desse tipo de ventilador é baixa, e seu 

funcionamento, barulhento. 
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c) Centrífugos de pás para frente 

É mais eficiente, tem maior capacidade exaustora abaixas velocidades, e não é 

adequado para trabalhos de alta pressão nem para altas cargas e poeira, apresentando 

problemas freqüentes de corrosão, se mal utilizado. 

 

 
 

 

Dados necessários para a seleção correta de um ventilador  

 

� Capacidade ou Vazão; 

� Pressão Estática ou Total; 

� Potência Absorvida; 

� O ventilador será centrífugo ou axial; 

� Pode ser silencioso, de médio ou alto ruído; 

� Vai aspirar ar limpo, sujo, com pós, fiapos ou corrosivos; 

� Sendo corrosivo, quais são os agentes; 

� Qual a temperatura do ar aspirado; 

� Qual o diâmetro da peça onde vai ser ligado o ventilador, se for o caso; 

� Trata-se de instalação de ventilação para fins de conforto ou para fins de aspiração de 

poeiras, ou troca de calor, ou de ar condicionado, civil ou industrial, ou torres de 

arrefecimento de água, ou de cabine de pintura; 

� Não sabendo a capacidade, indicar o volume do ambiente, o numero de pessoas 

presentes, a potência instalada, os Kg/Hora de óleo queimado, etc.; 

� No caso de o ventilador ser centrífugo, indicar a posição da boca de saída, olhando do 

lado do motor ou da polia; 

� Qual é o diâmetro e o comprimento dos dutos onde vai ser ligado o ventilador; 

� Quantas curvas tem esse duto; 
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� Esse duto termina na atmosfera ou dentro de uma máquina? Como se chama essa 

máquina; 

� Se vai aspirar de uma coifa ou captor, quais as suas dimensões; 

� No caso de substituição de ventilador existente, indicar:  

o Motor: 

� Potência (HP ou CV);  

� Rotação (RPM); 

� Tensão (Volts); 

o Transmissão direta ou por polia; 

o Material de que é feito. 

 

Exemplos de ventiladores 
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