
 
 

Carga Carbônica - Um novo parâmetro nos projetos de climatização de 
ambientes. 

 
 

 
 

1-Introdução:  
 
Atualmente, a preocupação com os efeitos causados pelo aumento das concentrações dos gases 

de efeito estufa já está inserida no cotidiano da população mundial, dentre os quais o dióxido de carbono 
e o metano são os de maior representatividade. A presença de dióxido de carbono em ambientes 
internos ganha importância em função de que em países desenvolvidos passa-se, em média, mais de 
90% do tempo em ambientes internos. A redução das taxas de ar externo, a partir de 1973, em função 
da crise mundial de energia disparou a busca pela eficiência energética; 

 
A busca por tecnologias para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que liberamos na 

atmosfera continua com o aumento do uso de fontes de energia que não produzem CO2 - eólica, solar, 
geotérmica, nuclear, marés e hidrelétrica. Outra opção é capturar e armazenar o CO2 produzido que 
com isso evitaríamos que ele entrasse na atmosfera. Essa tecnologia emergente é chamada de 
captura e armazenamento de carbono. 

 

2. O Conceito de Microbacias Aéreas, a matéria-prima do sistema de climatização está 
contaminada: 

A partir destas constatações a preocupação com a qualidade do ar externo aumentou, haja visto 
que o ar que será aspirado do ambiente externo, será insuflado no interior das edificações já contém 
uma grande quantidade de dióxido de carbono. A exemplo de toda emissão gasosa de processo térmico 
os gases dissipam-se a partir do foco da emissão segundo os parâmetros de difusão vigentes no 
meio naquele momento, isto explica a oscilação da concentração de CO2 de elevados valores no horário 
de maior volume de trafego de automotores, em relação ao período de madrugada quando sob reduzido 
volume de trafego a concentração de dióxido de carbono aproxima- se das médias mundiais. Esta 
difusão gasosa rege a transferência de um componente de uma mistura gasosa de uma região onde sua 
concentração é elevada, neste caso dióxido de carbono no escapamento dos veículos automotores, 
para outra região contígua onde a sua concentração é menor, atmosfera de entorno, é promovida pela 
existência de um gradiente de concentração (difusão ordinária) com ação catalisada pela diferença de 
temperatura que favorece a ascensão vertical dos gases, nesta em contrapartida temos a densidade 
1,5 maior do dióxido de carbono em relação ao ar atmosférico que tende a reduzir esta difusão e 
ascensão vertical. 

Algumas medições que serão apresentadas como padrão do ar externo forma tomados por 
instrumentos de nossa equipe nas ações dos estudos de aplicativos, ou seja, a massa crítica de 
dados de concentrações de dióxido de carbono em centros urbanos não é disponível pois o poluente 
crítico por longas décadas foi o monóxido de carbono(CO), somos de opinião de que somente uma 
intervenção qualitativa e quantitativa por rota química para redução da concentração de ácido carbônico 
(CO2) na composição do ar do sistema de climatização poderá elevar o ciclo útil do mesmo e permitir 
ganhos importantes de redução do consumo de energia. 
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Palavras Chave: carga carbônica, captação de dióxido de carbono, depurador de CO2 em ar 
climatizado, centrifugação multiventuri do ar com líquido refrigerado, qualidade do ar interno 
em Call Center’s, controle de poluentes em ambientes climatizados, tratamentos do ar 
externo em sistemas de climatização, tomada de ar externo na climatização, consumo de 
energia, certificação LEED de edificações climatizadas. 
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3. O conceito de Carga Carbônica: 
A caracterização da perda de qualidade e potencial de uso do ar atmosférico externo em regiões 

urbanas como fluido de diluição-renovação a despeito do incremento do consumo energético deixou de 
ser uma alternativa conforme registramos em 2009, no XI CONBRAVA, quando apresentamos uma 
abordagem da tecnologia de centrifugação multiventuri com líquido refrigerado nos Precipitadores 
hidrodinâmicos para remoção do dióxido de carbono por rota química ou biológica consorciada com 
ciclo de refrigeração. 

 
Na oportunidade além da caracterização e propriedades que permitiam vislumbrar a extração 

do dióxido de carbono em ambientes internos climatizados que apresentam taxas incrementais do teor 
de CO2 em função da recirculação e da ocupação, ou seja, a carga carbônica (“ carbonic load”) inicial 
devida ao teor de dióxido de carbono admitido no ar externo que será incrementada à razão de 
aproximadamente 300g CO2/8h/pessoa, em nível de atividade laboral moderado, valores estes que 
foram estabelecidos a partir de um padrão da taxa de liberação de CO2 metabólico, de acordo com cada 
nível de atividade física realizada por um ser humano. Assim, pode-se calcular a contribuição de 
emissão de CO2 respiratório nestes ambientes, levando-se em consideração o número de pessoas 
presentes e nível de atividade física dos mesmos. 

 
Estabelecemos que o cálculo da carga carbônica advinda do ar externo somada a incremental 

gerada pelos usuários do ambiente climatizado irá integrar a Carga Carbônica Total (CCT) que é a 
concentração de dióxido de carbono contida no ar circulante no sistema de climatização que está 
presente no volume interno da edificação. É através da tomada de ar externo (T.A.E.) que é admitida 
a Carga Carbônica parcial ponderável de dióxido de carbono, pois podemos tratá-la de forma pontual 
por ocasião de sua admissão no sistema, enquanto que a Carga Carbônica interna gerada pelos 
ocupantes é gerada de forma imponderável haja visto a impossibilidade de trata-la antes de ser lançada 
na corrente circulante do ar climatizado. A fração de ar expurgado carrega sua carga carbônica e é a 
fração da equação que devemos deduzir ao máximo, pois ela é o contraponto do ar externo, ou seja, 
quanto maior a circulação menor o consumo de energia, pois diminui-se a carga de calor latente e 
sensível requerida pelo condicionamento do ar externo que encontra-se, principalmente em países 
tropicais, em patamares hidrotérmicos acima dos padrões típicos de conforto como 24°C@60%U.R.. 
Desenvolvemos assim um novo parâmetro de projeto que atenta para a qualidade do ar como fluido 
térmico funcional pois além da transferência de energia, temos a troca gasosa da respiração dos seres 
vivos usuários do ambiente climatizado que modifica sua composição química de forma contínua. 

 

Um modelo de cálculo da Carga carbônica total de um ambiente interno a ser climatizado passa 
a requerer informações da qualidade do ar externo em termos qualitativos e quantitativos, numero de 
ocupantes e tipo de atividade, periodicidade de uso e fluxos de ocupação do ambiente a ser climatizado 
para subsidiar os cálculos da vazão de ar a ser processado no depurador de dióxido de carbono, que 
fundamentado na tecnologia de centrifugação líquida multiventuri do precipitador hidrodinâmico, atuará 
na remoção do dióxido de carbono da forma gasosa para sólida retirando-o do balanço de massa gasoso 
com a consequente redução de sua concentração na fração gasosa e permitindo assim um maior ciclo 
de uso do ar climatizado, ou seja, maximizar o consumo do oxigênio refrigerado contido no ar, pois os 
parâmetros são mássicos, logo a diminuição de um dos componentes estabelece um novo percentual 
maior para os demais. 

 
Apresentamos uma tabela funcional para o cálculo expedito da carga carbônica da Tomada de Ar 
Externo(T.A.E.):  
Tabela 1: Carga Carbônica externa

[concentração CO2] TAE 
(ppm) 

Tabela 1: Carga 
Carbônica externa 

 

500   

VazãoT.A.E (m3/h) [CO2] TAE (g/m³) vazão de CO2 (g/h) 
6.500 0,90 5848,52 
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A tabela acima contem as fórmulas embutidas, sendo o primeiro dado a ser inserido a 
concentração de CO2 no ambiente externo, obtido por medição direta com medidor de CO2 no ambiente 
externo - no exemplo, 500 ppm. Em seguida, inserir a Vazão de ar externo calculada no projeto, no 
exemplo, 6500 m³/h. A partir desses dados, transforma-se a concentração de CO2 em vazão de CO2; 
para isso utiliza-se a densidade do CO2 que é de 1,80 kg/m³, ou seja: 

 
 

 
Equação 3: Calculo da concentração do dióxido de carbono no ar 

Externo admitido no sistema de climatização. Em seguida, deve-se multiplicar essa concentração pela 
vazão de ar, para encontrarmos a vazão de CO2 a ser admitida no sistema pela tomada do ar externo: 

 

Equação 4: Calculo da taxa de dióxido de carbono admitida no sistema de climatização 
 

Uma outra maneira de se calcular a vazão de CO2, em g/h, pode ser a partir da equação de 
conversão de ppm em mg/m³, onde é utilizado também o volume molar do ar em litros às condições 
normais de temperatura e pressão (CNTP), e em seguida multiplicar pela vazão da T.A.E do ar: 

 

Equação 5: Calculo da concentração mássica do dióxido de carbono no ar 
Externo admitido no sistema de climatização. Onde, P.M é o peso molecular da substância, que no caso 
do CO2 é 44,01 e o 24,45 litros é o volume molar do ar na CNTP. 

 
Agora, vamos calcular a parcela da carga carbônica gerada internamente pelas pessoas em 

um ambiente para podermos saber quanto de CO2 precisará ser tratado a partir da fonte humana, 
segundo os dados da instalação, por exemplo, na análise do call center em SP temos 120 pessoas num 
salão: 

 

N° de pessoas no ambiente: 120 
Vazão mássica de CO2 
(g/h/pessoa): 

 
37,5 

Vazão mássica de CO2 (g/h) 
produzido por n pessoas: 

 
4500 

 
Tabela 2: Carga Carbônica Interna 

 
Fontes indicam que uma pessoa emite, por dia, cerca de 0,9 Kg de CO2, ou seja, uma vazão de 

0,0375 Kg de CO2/h. Com isso, basta multiplicar a vazão pelo número de pessoas que encontraremos 
a vazão de CO2 emitida diretamente pelo homem no local. Logo, temos uma Carga Carbônica Total 
(CCT) de 10,35 Kg/h de CO2 ativo no sistema, da qual se deve deduzir a carga carbônica contida na 
vazão de ar expurgado. 

 
Nosso trabalho tem analisado situações reais e recentes (2009-20010) de aplicativos que 

passamos a apresentar de forma a pontuar o perfil de carga carbônica versus a tipologia da edificação:

T.A.E. (g de CO2/m³) = T.A.E. (CO2) ppm x 1,80 kg/m³ 
1000 

Vazão de CO2 (g/h) = VazãoT.A.E do ar (m³/h ) x Concentração de CO2 (g/m³) 

 
[mg/m³] = T.A.E.(CO2) ppm x P.M. x vazão T.A.E. do Ar (m³/h) 

24,45 
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 Call Center Urbano SP  
 

 

Local 

 
N° de 

pessoas 

Concentração 
do CO2 

Interno (ppm) 

Vazão 
do ar 

Externo 
(m³/h) 

Concentração 
do CO2 
Externo 
(ppm) 

Carga 
Carbônica 

Interna 
(Kg/h) 

Carga 
Carbônica 

Externa 
(Kg/h) 

Carga 
Carbônica 

Total (Kg/h) 

Mezanino 33 695 3060  
 
 

420 

1,24 2,31 3,55 
1° Pavimento 102 834 3832 3,83 2,90 6,72 
2° Pavimento 99 842 7741 3,71 5,85 9,56 
3° Pavimento 77 1686 7938 2,89 6,00 8,89 
4° Pavimento 96 1662 7886 3,60 5,96 9,56 

5° Pavimento 98 488 7600 3,68 5,74 9,42 

Tabela 3: Medição e Calculo de Carga Carbônica Total(CCT) em Centro de Atendimento(“call center”) 
 

Nesta edificação com climatização tipo self contained temos a predominância da parcela 
carbônica externa e a pior qualidade do ar está onde temos a maior vazão de ar externo para uma 
ocupação semelhante, trata-se de instalação na Av. Paulista em horário de tráfego intenso para aferição 
do CO2 externo. 

 
 Shopping RJ  

 

 
N° de 

pessoas 

Concentração 
do CO2 

Interno (ppm) 

Vazão 
do ar 

Externo 
(m³/h) 

Concentração 
do CO2 
Externo 
(ppm) 

Carga 
Carbônica 

Interna 
(Kg/h) 

Carga 
Carbônic 
a Externa 

(Kg/h) 

Carga 
Carbônica 

Total 
(Kg/h) 

231 740 10000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

520 

8,66 9,36 18,02 

231 660 10000 8,66 9,36 18,02 

231 677 10000 8,66 9,36 18,02 

231 726 10000 8,66 9,36 18,02 

231 893 10000 8,66 9,36 18,02 

231 800 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1240 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1305 10000 8,66 9,36 18,02 

231 982 10000 8,66 9,36 18,02 

231 946 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1154 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1350 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1340 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1680 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1326 10000 8,66 9,36 18,02 

231 916 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1459 10000 8,66 9,36 18,02 

231 1454 10000 8,66 9,36 18,02 

Tabela 4: Medição e calculo de carga carbônica em Shopping no RJ . 
 

Nos dados constantes na tabela 4 de um Shopping que tem uma taxa de uso de 1,5 milhão de 
pessoas por mês e com as medições realizadas em horário matutino, numa quarta-feira, mesmo 
utilizando uma distribuição irreal de numero de pessoas médio não correspondente a realidade do 
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momento da medição e a péssima qualidade do ar externo mantiveram o ar interno em patamares 
inaceitáveis face aos atenuantes acima descritos, ou seja o ar externo contaminando induz a um 
consumo adicional de energia pela necessidade de sempre repor-se ar para impedir que se atinja a 
concentração limite muito rapidamente . 

 
 Corporativo SP Centro  

 

 

Local 

 
N° de 

pessoas 

Concentração 
do CO2 

Interno (ppm) 

Vazão 
do ar 

Externo 
(m³/h) 

Concentração 
do CO2 

Externo (ppm) 

Carga 
Carbônica 

Interna 
(Kg/h) 

Carga 
Carbônica 

Externa 
(Kg/h) 

Carga 
Carbônica 

Total 
(Kg/h) 

Térreo 120 1186 3.250  
 

420 

4,50 2,46 6,96 
1° 124 996 3.250 4,65 2,46 7,11 
2° 166 1223 3.250 6,23 2,46 8,68 
3° 134 661 3.250 5,03 2,46 7,48 

Tabela 5: Medição e calculo de CCT em edificação tombada pelo patrimônio histórico, estanque com 
janelas bloqueadas e climatizado com sistema tipo Split(wall e cassete). 

 
Nesta medição temos o reverso de comportamento donde podemos verificar que o sistema tipo 

Split com T.A.E limitado e insuficiente, gera uma consistente realidade de índices impróprios de 
concentração de ácido carbônico no ambiente laboral. 

 
 Corporativo RJ- Teto frio  

 

 

Local 

 
N° de 

pessoas 

Concentração 
do CO2 

Interno (ppm) 

Vazão 
do ar 

Externo 
(m³/h) 

Concentração 
do CO2 
Externo 
(ppm) 

Carga 
Carbônica 

Interna 
(Kg/h) 

Carga 
Carbônica 

Externa 
(Kg/h) 

6° Andar- ala sul 52 1223 7506 518 1,95 7,00 
6° Andar- casa de 
Maquinas 

 
0 

 
877 

 
7506 

 
533 

 
0,00 

 
7,00 

6° Andar - sala 40 1165 7506 533 1,50 7,00 
Tabela 6: Calculo de Carga carbônica em instalação com teto radiante. 

 
Nesta medição verificamos a influencia explícita da mistura, onde o ar externo com 53% de sua 

capacidade de contaminação comprometida ao misturar-se, na casa de máquinas, com o retorno passa 
a ser insuflado no ambiente com 87,7% de contaminação numa instalação que diferencia-se por 
dispor de reduzida rede de dutos de distribuição, haja visto a climatização ser do tipo teto frio com placas 
radiantes e que apesar da tomada do retorno estar diametralmente oposto a insuflação temos índices 
elevados de gás carbônico na atmosfera interna.
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Gráfico 2: Perfil Carbônico de Edificações de funcionalidades distintas 

 
 

4- A Contextualização da Carga Carbônica no conceito LEED: 
 

Formalizado em 2000, pelo United States Green Building Council (USGBC), que criou os padrões 
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, destinados a promover a construção de 
prédios cuja adequação aos conceitos indicados possa ser verificada mediante seu atendimento a um 
conjunto de especificações objetivas, foi o ponto de partida para a onda verde dos empreendimentos 
certificados pelo Green Building Concil Brasil a partir dos parâmetros - Green Building Rating System™ 
dentre os quais a climatização tem relevância in contesti por representar cerca de 40 % do consumo de 
energia da edificação. Atualmente no mundo os principais sistemas de certificação são os da Inglaterra- 
BREEAM, França – HQE(AQUA), Estados Unidos – LEED, Japão – CASBEE e Austrália -GREEN 
STAR; enquanto que no Brasil temos a recente portaria n° 53 de 27/02/2009 do INMETRO-PROCEL 
EDIFICA que aprovou o RTA1424 Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de 
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, em todos utilizam-se de estratégias para garantir a 
minimização do consumo de energia e dos impactos socioambientais gerados com o funcionamento de 
um empreendimento. 
 

A difusão destas certificações é constatada pelo ranking de Janeiro de 2011 com as 50 maiores 
cidades americanas que tem 11000 edificações entre registradas e certificadas. Chicago lidera as 
certificadas com 223 edificações, sendo a liderança global é de Washington com 799 edificações entre 
registradas e certificadas. 

 
Neste contexto a redução da carga carbônica interna nas edificações é a grande inovação para 

redução do consumo de energia pela adoção de unidades de carbonatação do dióxido de carbono, 
baseada na tecnologia de centrifugação líquida multiventuri dos Precipitadores hidrodinâmicos, que 
promovem o tratamento de 100% do ar externo e cerca de 20-35% da vazão de ar de retorno é possível 
vislumbrar novos ganhos na eficiência energética que possam resgatar as recentes perdas devido a 
necessidade de valores cada vez mais elevados nas taxas de ar externo, diante da queda da qualidade 
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do ar de interiores como acima registrados pois índices internos próximo a 900 ppm já são nocivos a 
fronteira da ANVISA é apenas um marco pois sempre as perdas de qualidade se dão 
gradativamente. O sistema de climatização deve disponibilizar uma atmosfera confortável e 
principalmente salubre, e os exemplos históricos de hospitais de janelas abertas terem índices menores 
de infecção hospitalar hoje já não são validos para edificações urbanas, pois a qualidade do ar externo 
esta pior trazendo outros danos ao sistema respiratório em pacientes convalescentes. 

 
Há que se tratar quimicamente o ar externo e o retorno, pois após o estabelecimento de critérios 

GMP (Good Manufacturing Practice) na construção, instalação e de manutenção dos sistemas de 
climatização deflagrados com os eventos da Síndrome dos edifícios doentes em que estabeleceu-se os 
parâmetros de renovação de ar , limpeza e filtragem mecânica , e neste contexto que temos uma nova 
realidade de envenenamento químico contínuo devido a dificuldade crescente de assegurar-se o 
controle da concentração do dióxido de carbono em ambientes internos climatizados, mesmo a custas 
de todos os ganhos de eficiência energética das duas últimas décadas. 

 
 

5. A Inovação Tecnológica da Carbonatação in situ: 
 

Pesquisadores de Calgary e Columbia desde 2007 desenvolvem tecnologias de Carbon Capture 
and Storage (CCS) através da proposta de uso de grandes wet scrubbers (lavadores de gases úmidos) 
para instalações nos centros urbanos com o objetivo de remover o CO2 residual sendo a estimativa de 
movimentação de 3.000.000 m³ de ar/t CO2 fixado sob a forma de carbonato de sódio com uso em 
sequência de transferência de íons de sódio para cálcio, para um consumo de energia de 350 kJ/mol de 
CO2 capturado; outros autores descrevem sistemas de recuperação do carbonato de sódio por 
precipitação e cristalização com posterior caustificação com tri-titanato de sódio que tem uso na 
indústria de papel e celulose. Este preâmbulo visa posicionar nas tendências tecnológicas em 
desenvolvimento para captura e armazenamento do dióxido de carbono, haja visto que a captura em 
solução aquosa alcalina é uma realidade; neste contexto inserimo-nos através da proposta de aplicação 
da tecnologia de centrifugação líquida multiventuri dos Precipitadores hidrodinâmicos no próprio sistema 
existente por ações de retrofit em instalações ou na concepção original de projeto pela previsão desta 
unidade de remoção de dióxido de carbono e refrigeração in situ, ou seja no próprio plenum da casa de 
máquinas, recebendo a totalidade da vazão de ar externo e uma fração de 20 a 35% do fluxo de retorno 
a depender da tipologia da edificação com monitoramento autônomo através de registros(dampers) 
motorizados comandados por medidores de dióxido de carbono no ambiente climatizado. 

 
Com a utilização de rotores de centrifugação multiventuri com líquido alcalino refrigerado 

obtém-se a solubilização do ácido carbônico e a sua neutralização pela clássica reação de “ácido + base 
→ sal + água”. Desta forma, o dióxido de carbono gasoso torna-se um sal solúvel e deixa de participar 
do balanço de massa gasoso do ar permitindo utilizarmos o ar climatizado em maior recirculação, ou 
seja, aumenta-se a vida útil do ar climatizado, com a consequente redução de cerca de 28% do consumo 
de energia no sistema. 
 

A inserção do Precipitador Hidrodinâmico operando com água gelada no sistema nos permite 
tratar o ar externo com a remoção de poluentes urbanos fuliginosos, dispensando o uso de filtros 
mecânicos. Além disso, ao reduzir a carga térmica do ar externo libera carga nos fan coils a jusante, 
enquanto que o tratamento da corrente de retorno assegura a remoção dos contaminantes alergênicos 
e, em ambas correntes de ar, temos a redução do dióxido de carbono contido, o que permite uma maior 
recirculação do ar e consequente redução do consumo de energia e da vazão de ar externo. Ensaios 
empíricos demostram a possibilidade de reduzirmos em cerca de 40% a vazão de ar externo, neste 
status atual da tecnologia. Num futuro próximo, poderá alcançar índices de recirculação mais elevados, 
com impacto direto no consumo de energia elétrica do sistema pela redução da carga térmica de calor 
latente. 
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O cálculo estequiométrico permite obter o consumo dos álcalis necessário para neutralizar o gás 
carbônico e reduzir a Carga Carbônica parcial e total: 

Equação 6: Reação química de carbonatação do CO2. 

 

No exemplo em estudo de um ambiente climatizado com 120 ocupantes e uma vazão de ar 
externo de 6500 m³/h, calculamos através das tabelas 1 e 2 as cargas carbônicas externa e interna 
respectivamente que aplicadas na equação química 6 nos dá uma panorâmica dos resultados , 
considerando =-se uma eficiência mínima de 60% na redução do CO2 externo e 80% no interno. 

 
 
 
 
 

Tabela 5: Diagrama de calculo do consumo de neutralizante e de geração de produto carbonatado 

Com estes cálculos, é possível obter as Cargas Carbônicas parcial e total a ser produzida e o 

consumo de neutralizante necessário no tratamento com o precipitados hidrodinâmico refrigerado, de 
forma que o projetista poderá desenvolver estudos de cenários distintos e optar pela melhor relação 
energética com garantia da qualidade do ar em recirculação no sistema de climatização. 
 

A inserção do conceito de cálculo da Carga Carbônica Total diante da nova realidade das 
concentrações urbanas de dióxido de carbono é uma evolução na qualidade dos sistemas de 
climatização de ambientes que impacta positivamente no consumo de energia elétrica do sistema pela 
menor vazão de ar externo. 
 

A eleição da tecnologia de centrifugação líquida multiventuri fundamenta-se no elevado fator de 
contato dos reagentes de forma a obterem-se elevadas taxas de conversão química; esta sinergia de 
contato é determinante para redução do tempo de contato ou tempo de residência dentro do reator 
que é o fator determinante no dimensional da unidade, e neste aspecto os Precipitadores 
hidrodinâmicos, operando com a tecnologia de centrifugação multiventuri, são extremamente 
compactos e autônomos e por disporem da função aspiração incorporada (“booster function”) operam 
de forma independente na casa de máquinas não imputando perdas adicionais a sistemas e sim 
substituindo a caixa de ventilação da tomada de ar externo(T.A.E.), e deve dispor de ramal de dutos 
com registros para balancear o ar externo e parte do retorno , ou seja o ar externo será depurado e 
climatizado no Precipitador hidrodinâmico juntamente com parte do retorno(20-35%), sendo o ar tratado 
e refrigerado descarregado no próprio plenum para ser misturado com o saldo do retorno e ser 
processado no fan coil e insuflado no ambiente beneficiado pelo sistema. Este arranjo deve operar de 
forma automatizada, com atuação de registro motorizado na tomada de ar externo (T.A.E.) em função 
da concentração de CO2 no ambiente interno climatizado com set up de 400 ppm como fronteira segura 
para uma qualidade de ar próxima a existente em 2007 no ambiente natural externo que deve ser nossa 
referência normal. 

 
A operação do Precipitador hidrodinâmico com ciclo de refrigeração incorporado impede o 

incremento do calor latente e assegura a redução da carga térmica do ar externo que tenderemos a 
restringir ao máximo, pois requer uma maior carga de energia para sua climatização. A reatividade e 
grau de conversão da reação de carbonatação são adequados, entretanto esta implantação traz alguns 
detalhes operacionais tais como o uso de insumo químico reacional e remoção do produto da reação 
de formação de carbonato e bicarbonato de sódio, produto com aplicação mercadológica. 

REAÇÃO QUIMICA CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O Rendimento  
Massa Esteq. (g) 44  80  106  18 97%  

vazão ar ext. (g/h) 3509,11  6188,80  8200,16  1392,48   

vazão respir. (g/h) 3600,00  6349,09  8412,55  1428,55 30% da vazão 
vazão total (g/h) 7109,11  12537,89  16612,71  2821,03   
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A adoção de Precipitadores hidrodinâmicos com liquido alcalino recirculante tem longa tradição de 

uso no segmento industrial de controle de gases ácidos inorgânicos de nitrogênio e enxofre com 
resultados de conversão elevados na formação do sal de enxofre e de carbono, um sólido estável que 
deixa de participar do balanço de massa gasoso do sistema de climatização elevando assim o ciclo 
funcional do ar climatizado. 

 

6- Conclusão: 
 

Através dos dados apresentados neste trabalho, podemos constatar como os sistemas atuais 
de renovação do ar estão se inviabilizando pela queda da qualidade do ar externo urbano devido as 
micro-bacias aéreas junto a T.A.E., que apresentam índices de concentração de dióxido de carbono 
próximo do estimado para 2050, estando as concentrações médias de CO2 interno acima do limite legal 
em todos os locais medidos, independentemente da tipologia da edificação e nos dois maiores centros 
urbanos do Brasil. O conceito de carga carbônica total é um parâmetro adicional no projeto de sistemas 
de climatização que trará benefícios pontuais e globais. O aumento da vida útil do ar respirado e a 
diminuição no consumo de energia elétrica proporcionada pela diminuição da carga térmica dos 
condicionadores de ar são os benefícios pontuais, e a contribuição para a emissão de gases de efeito 
estufa como o dióxido de carbono é o benefício global que o conceito de Carga Carbônica poderá trazer 
para o mundo. Está claro que um novo dispositivo de atuação química deve ser inserido nos projetos de 
ventilação e climatização de edificações urbanas, e o emprego de Precipitadores hidrodinâmicos 
operando com a tecnologia de centrifugação multiventuri com líquido refrigerado, quer por elevada 
sinergia de contato reacional dos fluidos gasoso e liquido, quer por suas dimensões compactas é uma 
solução integral para T.A.E. de sistemas de climatização. 
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