
Os sete fatores 
essenciais  
de um ar interno 
saudável



“Contribuir para 
a qualidade do ar 
interno é uma de 
nossas responsa-
bilidades.”
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Os sistemas AVAC  
de alto desempenho 
alcançam um 
ambiente interno 
saudável graças ao 
insuflamento de ar 
externo, filtragem e 
controle de umidade.



„
P:  Como presidente da Associação Suíça de Higiene do 

Ar e da Água (SVLW), como você vê a relação entre  
os regulamentos e as normas do setor AVAC para um 
ar interno saudável?

R:  A SVLW é uma defensora da saúde do ar interno e 
apoia o desenvolvimento de leis, normas e diretrizes.  
Trabalhamos em estreita colaboração com o setor  
de AVAC e organizações interessadas na 
conscientização e divulgação do tema do ar interno 
para garantir segurança e higiene com consumo 
mínimo de energia.

P:  Como a Belimo está contribuindo para melhorar a 
qualidade do ar interno saudável?

R:  Desde o início, o objetivo da Belimo era garantir que 
as pessoas (incluindo os animais) estivessem 
saudáveis e seguros nos edifícios, e fazer isso com 
o uso eficiente da energia. O desenvolvimento dos
7 fatores essenciais é uma conclusão lógica disso.
Estes foram desenvolvidos a partir da experiência de
especialistas mundiais que lidam diariamente com a
qualidade do ar interno. Com os 7 fatores essenciais,
investidores, usuários de salas, planejadores, etc.,
têm uma ferramenta que os ajuda a compreender
melhor o sistema que é tão importante para o nosso
metabolismo/saúde.

Um sistema de ventilação eficiente deve ser planejado,  
instalado e mantido de acordo. Os produtos são a 
base para a operação eficiente e confiável de um 
sistema de ventilação. A Belimo oferece produtos 
confiáveis para manter um ar interno saudável, 
minimizando o consumo de energia. Com a 
integração harmoniosa com o sistema de 
gerenciamento predial (BMS) e conectividade 
baseada em nuvem, os usuários obtêm visibilidade 
das medições da qualidade do ar interno para 
alcançarem monitoramento e controle contínuos.

Tudo o que  
é bom exige 
tempo.
Alfred Freitag
Alfred Freitag é o presidente da Associação Suíça de 
Higiene do Ar e da Água. Ele trabalha há mais de 26 
anos para a Belimo e é Consultor Sênior de Relações 
Europeias.

Por que a qualidade do ar interno  
é tão essencial para a nossa saúde? 

„
P:  Como professor de Engenharia Arquitetônica e especialista em qualidade do ar 

interno, você poderia nos explicar, resumidamente, por que os sistemas AVAC 
são tão importantes para a saúde humana?

R:  Um sistema AVAC é responsável por proporcionar tanto conforto térmico quanto 
uma qualidade do ar interno satisfatória para seus ocupantes. A qualidade do ar 
interno satisfatória é um objetivo fundamental do design e operação do edifício. 
Para proporcionar ambientes internos que sejam seguros, saudáveis, produtivos e 
confortáveis, é essencial que um sistema AVAC seja altamente eficaz no controle 
dos perigos da qualidade do ar interno – sejam eles químicos, particulados ou 
biológicos – além de ser econômico e ter eficiência energética. Atualmente temos 
tecnologias disponíveis para promover uma melhor qualidade do ar interno que são 
neutras em termos energéticos ou melhores, e novas tecnologias estão surgindo.

A qualidade adequada  
do ar interno é um objetivo 
fundamental.

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr. William P. Bahnfleth é um professor do 
Departamento de Engenharia de Arquitetura na The 
Pennsylvania State University. Ele é doutor em 
Engenharia Mecânica pela Universidade de Illinois e é 
engenheiro profissional registrado. Ele é membro 
presidencial da ASHRAE, da Sociedade Americana de 
Engenheiros Mecânicos e da Sociedade Internacional 
para a Qualidade do Ar Interno e Clima.

„
P:  Como consultor acadêmico e médico com 30 anos de experiência em qualidade 

do ar interno em edifícios e nossa saúde, quais são as principais causas de um 
ar interno de qualidade insatisfatória?

R:  Há centenas de fontes de doenças que fazem com que as emissões de ar 
interno possam ser voláteis, particuladas, líquidas ou microbianas. Enquanto a 
queima de combustíveis fósseis, produtos de tabaco, materiais de construção e 
móveis sintéticos, produtos de limpeza e manutenção estão muito no foco de 
pesquisas, a relevância das emissões humanas e do microbioma interno são 
subestimados e não são tão pesquisados. A menos que consideremos o nosso 
ambiente construído como um ecossistema em que ocupantes, micróbios, 
superfícies de construção e ar interno interagem mutuamente, não conseguire-
mos manter os ambientes internos saudáveis. 

Semelhante a qualquer ecossistema exterior, o ecossistema do ambiente 
construído apoiará e manterá nossa saúde se os recursos, diversidade e 
competição de micróbios, clima e qualidade do ar favorecerem a fisiologia 
humana e um microbioma diversificado. Isso pressupõe sistemas de monitora-
mento e controle de temperatura, umidade, pressão do ar, CO�, compostos 
orgânicos voláteis (VOC) e – no futuro próximo – aerossóis infecciosos.

O monitoramento de edifícios 
deveria ser obrigatório.

Dr. med. Walter Hugentobler
Dr. med. Walter Hugentobler é um consultor médico 
e acadêmico com foco em Hidratação Aérea, Física 
de Construção e Ventilação



Os 7 fatores essenciais do ar interno 
saudável e a contribuição da Belimo
Estes sete fatores essenciais são prioritários quando se pretende 
criar um ambiente de ar interno saudável em um edifício. 

1     Medição contínua e confiável, exibição e monitoramento da quali-
dade do ar interno

  De preferência, a umidade do ar, o teor de CO� ou a concentração de 
VOC são medidos por sensores para o monitoramento da qualidade 
do ar. Isto porque somente as variáveis medidas podem ser contro-
ladas. É essencial medir estas variáveis usando sensores adequados 
para que medidas apropriadas possam ser implementadas como, 
por exemplo, ventilação, purificação do ar ou umidificação.

2      Quantidade precisa de ar para a zona e remoção controlada do ar 
contaminado

  As unidades de ventilação central normalmente fornecem ar para as 
diversas zonas em um edifício. É importante que cada sala receba a 
quantidade exata de ar puro de que precisa. Da mesma forma, o ar 
poluído também deve ser removido da sala. Para garantir isso, as 
zonas e as salas devem ser supridas individualmente com volume 
de ar variável (VAV). 

3     Diluição de ar e vazão de ar bem projetados
  Um fator importante é a maneira pela qual o ar introduzido em uma 

sala flui pela sala e depois sai dela novamente. Idealmente, o ar puro 
flui de baixo para cima passando por uma pessoa e depois é extraído 
diretamente da sala. É necessário garantir que o ar interno não fique 
“girando” várias vezes ao redor da sala nem fique preso em certas 
zonas da sala. 

4     Pressurização ativa do envelope e dos espaços 
  Correntes de ar indesejadas que entram em uma zona vindas do ex-

terior (por exemplo, uma estrada movimentada) ou de outras salas 
(por exemplo, cafeteria) afetam negativamente a higiene do ar em 
uma sala. Isso geralmente acontece quando as relações de pressão 
de ar não estão devidamente equilibradas. O uso de controladores 
VAV no ar de insuflamento e ar de escape das salas e o uso de sen-
sores e controladores de pressão diferencial entre zonas podem evi-
tar esses fluxos de ar indesejados.

5     Condicionamento correto de temperatura e umidade
 Em um sistema de ventilação central, o ar de insuflamento pode ser 
condicionado com uma precisão relativa à temperatura desejada 
na unidade de tratamento de ar pelos trocadores de calor de aque-
cimento ou resfriamento. Os componentes de controle de alta qua-
lidade nos trocadores de calor, como a Energy Valve™ da Belimo, 
garantem que isso não seja feito apenas com alta precisão, mas 
também de forma eficiente em termos energéticos. Além da tempe-
ratura, a umidificação adequada do ar ambiente (40 – 60 % de umi-
dade relativa) também é um fator essencial para a segurança do ar 
interno.

6     Filtragem eficiente
 Para evitar a entrada de agentes contaminantes em espaços internos 
por meio de canais do ar de alimentação, os filtros devem ser inte-
grados à unidade de tratamento de ar. Em sistemas onde parte do ar 
de escape é misturada novamente ao ar de insuflamento, devem ser 
usados filtros adequados para evitar a contaminação por micróbios 
infecciosos (por exemplo, filtro HEPA H13 de acordo com a 
EN1822:2009). Para garantir que o monitoramento desses filtros 
seja eficaz, podem ser usados sensores de pressão e medição dinâ-
mica da vazão de ar. 

7    Quantidade adequada de ar externo
 Diversos países publicaram normas recomendadas ou obrigatórias 
sobre ventilação mecânica em edifícios comerciais e as taxas mínimas 
de troca de ar exigidas, de acordo com o tipo de edifício e o número 
de ocupantes (por exemplo, ASHRAE 62.1 Exigências de ventilação). 
Um sistema automatizado pode fornecer mais ar externo quando os 
níveis de poluição do tráfego e da indústria são baixos e voltar aos 
valores de ventilação mínimos exigidos quando os níveis de poluição 
aumentam.

O ar que respiramos afeta nossa saúde e produtividade; portanto, o controle 
exato da vazão de ar é essencial em todos os espaços de trabalho. Sistemas 
de volume de ar variável (VAV) bem projetados garantem o fornecimento da 
quantidade adequada de ar puro e a remoção do ar contaminado de uma 
maneira controlada no espaço. A Belimo oferece atuadores e controladores 
VAV que podem ser adaptados a exigências específicas: o VAV Compact é 
uma solução econômica e multifuncional; um atuador, controlador e sensor 
agrupados em uma única unidade para sistemas de vazão volumétrica 
constante e variável para utilização em edifícios comerciais, hotéis, hospitais 
e outros edifícios não residenciais. A estrutura modular do VAV Universal é 
composta por um controlador VRU com um sensor de pressão diferencial 
integrado de alta qualidade que controla a vazão volumétrica especificada  
pelo sistema de automação de sala, por exemplo, controlador de temperatura 
ambiente ou de qualidade do ar.

SOLUÇÕES DE VOLUME DE AR VARIÁVEL PARA VENTILAÇÃO CONTROLADA 
POR DEMANDA

SENSORES PARA MEDIÇÃO DA QUALIDADE 
DO AR INTERNO

O que não pode ser medido não pode ser controlado. A Belimo  
oferece uma ampla variedade de sensores de duto e ambiente para medir 
com exatidão temperatura, umidade relativa e absoluta, entalpia, ponto de 
orvalho, CO� e VOC. A linha inclui sensores ativos e passivos. Os sensores de 
duto têm um design eficiente que atende às exigências da norma NEMA 4X/
IP65. Os sensores de ambiente ativos podem ser comissionados e 
diagnosticados com o Belimo Assistant App, usando um smartphone. Além 
da exatidão, os sensores da Belimo têm um tempo de resposta curto e uma 
baixa velocidade de desvio que oferece estabilidade no longo prazo. 

SENSORES DE PRESSÃO E PRESSOSTATOS PARA MONITORAMENTO 
DE FILTROS

Os filtros ajudam a garantir que a alimentação de ar às zonas não seja 
contaminada por poluentes, como poeira fina e patógenos, provenientes 
do ar externo ou de circulação. Para garantir um ar interno saudável e 
economizar energia, a manutenção e as substituições do filtro devem 
ser realizadas conforme o uso, e não mediante uma programação. Os 
pressostatos de pressão do ar da Belimo são uma maneira econômica  
e confiável de monitorar filtros em sistemas com vazão de ar constante. 
E em sistemas com volumes de ar variáveis para ventilação controlada 
por demanda, um sensor de pressão diferencial é a solução. 

BELIMO ENERGY VALVE™ 
O condicionamento correto do ar de insuflamento é 
essencial para um ar interno saudável. Isto pode ser 
alcançado otimizando, ao mesmo tempo, a eficiência 
energética. A premiada Belimo Energy ValveTM é o 
exemplo perfeito das inovações da Belimo ao combinar 
inteligência com um atuador, medidores de vazão e uma 
válvula esfera. Esta combinação vai muito além do 
controle PI para resolver a síndrome do baixo delta T  
o e oferecer controle de vazão e potência.

INTEGRAÇÃO PERFEITA NOS SISTEMAS DE  
GERENCIAMENTO PREDIAL E PLATAFORMAS IOT

A integração da comunicação digital em dispositivos e 
equipamentos proporciona flexibilidade na criação de 
soluções inovadoras de AVAC que é possível controlar, 
monitorar ou fazer a manutenção de qualquer lugar. Os 
produtos da Belimo são compatíveis com protocolos de 
comunicação abertos Modbus, BACnet baseados em 
RS485 ou TCP/IP*. Os produtos prontos para a Internet 
das Coisas (IoT) da Belimo podem se conectar com 
plataformas de IoT modernas além da conectividade de 
sistema de gerenciamento predial, oferecendo entradas 
para a transferência de valores de medição de sensores 
para o ecossistema digital, economizando pontos de 
E/S adicionais. 

ATUADORES PARA DAMPER PARA DIVERSAS CONDIÇÕES
Os atuadores para damper são essenciais para um ar interno 
saudável, pois são necessários para garantir o funcionamento 
confiável de sistemas AVAC. Eles garantem a quantidade adequada 
de ar externo na entrada de ar e controlam a alimentação, retorno e 
ar de circulação na unidade de tratamento do ar. Perto da zona, 
eles garantem a quantidade adequada de ar puro com base na 
demanda e nas entradas de ar para fornecer o padrão de vazão de 
ar desejado. Os atuadores para damper da Belimo oferecem baixo 
consumo de energia e um amplo intervalo de torque com curso de 
acoplamento direto, rotativo ou linear, juntamente com modelos de 
atuação rápida para aplicações AVAC extremas. 
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