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Com objetivo de informar e esclarecer sobre o uso do sistema de climatização em
edificações comerciais e industriais no período de retorno as atividades durante a
pandemia da COVID-19 a Conforlab fez
essa nota de esclarecimento para seus clientes e parceiros. E ele se aplica a qualquer ambiente climatizado de uso não residencial, como escritórios comerciais, indústrias, hotéis, escolas, entre outros.
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Esse trabalho foi feito com base na legislação brasileira vigente, normas técnicas nacionais e internacionais sobre o tema existentes até a data de
elaboração dessa nota de esclarecimento.
Em primeiro lugar, a recomendação é que sigam
rigorosamente os protocolos básicos das autoridades sanitárias, tais como uso de máscara, distanciamento físico, lavagem da mãos, disponibilização de álcool em gel 70%, medição de temperatura das pessoas, bem como avaliação diária
dos sintomas característicos . Qualquer ação sobre
o sistema de climatização será ineﬁcaz sem a
observação rigorosa dessas orientações técnicas.

Isto posto, ressaltamos que uma dessas recomendações básicas das autoridades sanitárias competentes
é a ventilação dos ambientes. Manter ambientes bem
ventilados com objetivo de retirar uma possível carga
viral presente em aerossóis. E nesse ponto, o sistema
de climatização tem uma função essencial, principalmente para ediﬁcações de médio e grande porte.
Abrir portas e janelas - que é a recomendação que
ouvimos no dia a dia na grande mídia - pode ser útil
para a ventilação em locais de pequeno porte. Contudo,
para ambientes maiores isso não é o suﬁciente para
ventilar todo o espaço, no máximo será eﬁciente nas
áreas perto dessas aberturas. E ainda, nada garante
que o ar que entrará no ambiente conseguirá fazer
uma ventilação eﬁciente, retirando possíveis cargas
virais. Isso porque o ar não se movimenta sozinho, ele
precisa de forças naturais ou mecânicas, e a depender
das forças naturais (ventos e brisas) não há um valor
padrão, eles variam conforme características climáticas.

O sistema de climatização exerce essa função
de ventilação mecânica do ambiente.
Esse é o ponto chave que os usuários precisam entender. Um sistema bem projetado, instalado e mantido, já
tem essa função de ventilar o local, que é chamado de
SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR.

O princípio de funcionamento de um sistema
de climatização é o seguinte:
O condicionador insuﬂa o ar climatizado para o ambiente (ar frio) através de uma rede de dutos. Após
refrigerar o ambiente, o ar retorna por outros dutos ou no entre forro - para o condicionador de ar (retorno
de ar), isso chama-se recirculação de ar.
Já um outro duto, capta o ar exterior da atmosfera e
insuﬂa para dentro do ambiente (ar externo), fazendo o
que haja a renovação de ar. Essa ação é a ventilação
mecânica provocada pelo sistema de ar condicionado
Ela tem como premissa trazer ar fresco do ambiente
exterior para o ambiente interior da ediﬁcação, com
objetivo de diluir contaminantes internos, tais como
gases e microrganismos, inclusive vírus.

REVISTA MANUTENÇÃO PREDIAL | 41

A renovação de ar é obrigatória no Brasil
Pela Lei Federal 13.589/2018, bem como seus
regulamentos técnicos, a Portaria 3.523/1998 do
Ministério da Saúde e Resolução 09/2003 da
ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.
Também é prevista nas normas técnicas da ABNTAssociação Brasileira de Normas Técnicas.
Ou seja, mesmo antes da pandemia os ambientes
climatizados no Brasil já previam uma ventilação
mecânica aos ambientes fechados para garantir a
qualidade do ar para a população.
Sugerimos sempre a contratação de um
consultor em projetos de sistemas de
climatização para a instalação desses
sistemas de renovação de ar e/ ou
qualquer alteração do sistema
do seu empreendimento.
Caso seu sistema já possua uma
renovação de ar adequada em
seu ambiente, pode ser
veriﬁcada se a taxa de
27 m3/h/pessoa está sendo
atingida, conforme exige a legislação brasileira
O ideal é o sistema de renovação de ar ser mantido ligado 24 h/dia, com objetivo
de aumentar a ventilação dentro dos ambientes, ou no mínimo
ligar 02 horas antes do
início da ocupação do
prédio, conforme recomendações de associações
de ar condicionado internacionais como ASHRAE (EUA) e
REHVA (Europa), além da brasileira
ABRAVA e ANVISA.

Essa é a principal recomendação das autoridades sanitárias em relação aos sistemas
de climatização: "manter o ambiente interno sempre bem ventilado"

Outras recomendações adicionais como manter o
sistema de climatização limpo e em boas condições de operação, de acordo o PMOC – Plano de
Manutenção, Operação e Controle, bem como as
análises da qualidade do ar dos ambientes em dia,
devem ser continuadas pelo condomínio.
Soluções adicionais para a redução dos riscos de
contaminação pelo ar como, Sistema de Monitoramento em Tempo Real da Qualidade do Ar Interno, bem como
tecnologias de tratamento
do ar similar à fotocatalise podem ser consideradas. Demandam
investimento ﬁnanceiro, mas funcionam como níveis de
seguança adicionais.
Cuidado com soluções simplistas em apenas abrir portas e
janelas e ligar ventiladores
como se fossem ser eﬁcientes na renovação do ar.
Isso poderá aumentar a
recirculação de contaminantes
no ambiente, inclusive vírus.
Alguns casos amplamente veiculados na
imprensa mostraram
locais com ar condicionado que teriam ampliﬁcado a transmissão do
vírus entre pessoas. Isso causa
uma grande insegurança à população leiga no assunto. O caso
mais famoso é um restaurante em
Wuham, na China. O que ocorreu nesse
restaurante é facilmente explicado justamente
pela falta da renovação de ar interno.
O ar ﬁcava apenas recirculando dentro do ambiente, por conta de uma instalação de ar condicionado fora das normas técnicas, o que colocou
em risco a saúde das pessoas. Se houvesse uma
ventilação mecânica adequada, o risco de transmissão pelo ar seria reduzido.
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Por conta disso, caso avalie necessário em sua ediﬁcação, além das orientações técnicas detalhadas
anteriormente, recomendamos uma ação de marketing para informar aos
usuários que está sendo
seguida as orientações
técnicas e legais sobre o
tema. Sinalizações em diversos pontos de passagem no prédio indicando
que a Qualidade do Ar Interno é monitorada e está
dentro das normas do setor são uma alternativa.
Segue ao lado uma imagem de um exemplo.
Essas são nossas considerações sobre esse importante tema do momento.
Ficamos a disposição para
qualquer esclarecimento.
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