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RESUMO 

 

Atualmente, o principal método de transmissão de doenças pelo ar é o aerossol. Em ambientes 

hospitalares tem-se uma grande preocupação no controle desse tipo de disseminação, 

principalmente no que diz respeito às contaminações cruzadas. Para isso, os estabelecimentos 

de saúde normalmente possuem ambientes denominados de quartos para isolamento de 

pacientes com infecção transmitida pelo ar. Esse tipo de ambiente tem por objetivo isolar o ar 

contaminado interno em relação às áreas e ambientes adjacentes. Para tanto, é necessário manter 

o quarto em um diferencial de pressão negativo, ou seja, retirar um volume de ar maior do que 

será insuflado. Mas, uma forma de contaminação cruzada normalmente negligenciada em 

projetos dessa área é a que atinge o acompanhante e/ou os profissionais que mantém contato 

com esse paciente. O objetivo desse trabalho é analisar a distribuição de ar nesses ambientes de 

forma a mitigar essas possíveis transmissões. As análises do ambiente isolado, em diferentes 

configurações de posicionamento de bocais de ar, são realizadas via simulações computacionais 

em CFD (Computational Fluid Dynamics), buscando avaliar quais configurações são mais 

eficientes, considerando a influência das posições do insuflamento e exaustão na distribuição 

do ar. Dessa forma, o estudo das localizações das aberturas de insuflamento e exaustão 

permitem estabelecer um controle mais efetivo da disseminação das contaminações, definindo 

a melhor configuração de distribuição de ar. Com os resultados obtidos, nota-se que, a grelha 

posicionada atrás da cama, a uma distância de 20cm abaixo do eixo de ocupação, torna o sistema 

de exaustão mais eficiente nesses ambientes, melhorando assim a mitigação de possíveis 

contaminações cruzadas. Além disso, a temperatura no ambiente para essa opção de 

posicionamento de grelha se manteve em um intervalo aceitável para o conforto de 21ºC a 24°C. 

 

Palavras-chave: quarto isolado, distribuição de ar, exaustão, simulações computacionais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Currently, the main method of disease transmission is aerosol. In hospital environments, there 

is a great concern in the control of this type of dissemination, especially about cross-

contamination. For this, health establishments usually have rooms named, "Rooms for isolation 

of patients with airborne infection". This type of environment aims to isolate the 

“contaminated” internal air in relation to the adjacent areas and rooms. For this, it is 

necessary to maintain the room in negative pressure, that is, to remove a larger volume of air 

than will be insufflated. However, a form of cross-contamination, usually neglected in projects 

in this area, is that which affects the companion and / or the professionals who maintain contact 

with this patient. The objective of this work is to analyze the air distribution in these rooms to 

mitigate these possible transmissions as much as possible. The analysis of the isolation rooms, 

in different builded configurations, was performed via computational simulations in CFD 

(Computational Fluid Dynamics), seeking to evaluate which configurations are more efficient, 

considering the influence of the insufflation and exhaust positions in the air distribution. With 

the results obtained, it is noted that the grid positioned behind the bed, at 20 cm below the 

occupation axis, makes the exhaust system more efficient in these rooms, thus improving the 

mitigation of possible cross contamination. In addition, the ambient temperature for this grill 

placement option remained within an acceptable range for comfort of 21°C to 24°C. 

 

Keywords: isolated room, air distribution, exhaust, computer simulations. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Faixa de umidade relativa e suas consequências....................................................... 6 

Figura 2 – Classificação de salas limpas .................................................................................... 7 

Figura 3 – Contaminação por meio de distribuição de ar com dutos e recirculação .................. 8 

Figura 4 – Zonas do quarto isolado ............................................................................................ 9 

Figura 5 – Insuflamento linear (a) e insuflamento convencional (b) ....................................... 10 

Figura 6 – Distribuição de ar em ambiente isolado .................................................................. 11 

Figura 7 – Sistema de ventilação otimizado para quarto isolado ............................................. 12 

Figura 8 – Sequência de etapas do CFD ................................................................................... 14 

Figura 9 – Caracterização do quarto isolado modelo ............................................................... 18 

Figura 10 – Modelo 3D do quarto isolado ................................................................................ 19 

Figura 11 – Diferencial de pressão entre ambientes ................................................................. 22 

Figura 12 – Esquemático dos sistemas adotados no quarto isolado ......................................... 24 

Figura 13 – Posicionamento das grelhas de exaustão: (a) teto, (b) piso e (c) cama ................. 25 

Figura 14 – Fronteira “wall” para grelhas no teto .................................................................... 26 

Figura 15 – Fronteira “wall” para grelhas próximas ao piso .................................................... 26 

Figura 16 – Fronteira “wall” para grelhas próximas à cama .................................................... 27 

Figura 17 – Fronteira “inlet” e “outlet” para grelhas no teto.................................................... 27 

Figura 18 – Fronteira “inlet” e “outlet” para grelhas próximas ao piso ................................... 28 

Figura 19 – Fronteira “inlet” e “outlet” para grelhas próximas à cama ................................... 28 



 

 

 

 

Figura 20 – Vista isométrica das streamlines de velocidade para a simulação 1 ..................... 31 

Figura 21 – Vistas lateral e frontal das streamlines de velocidade para a simulação 1 ............ 32 

Figura 22 – Vistas lateral e frontal do volume rendering de temperatura para a simulação 1 . 32 

Figura 23 – Vista isométrica das streamlines de velocidade para a simulação 2 ..................... 33 

Figura 24 – Vistas lateral e frontal das streamlines de velocidade para a simulação 2 ............ 34 

Figura 25 – Vistas lateral e frontal do volume rendering de temperatura para a simulação 2 . 35 

Figura 26 – Vista isométrica das streamlines de velocidade para a simulação 3 ..................... 36 

Figura 27 – Vistas lateral e frontal das streamlines de velocidade para a simulação 3 ............ 36 

Figura 28 – Vistas lateral e frontal do volume rendering de temperatura para a simulação 3 . 37 

Figura 29 – Comparativo – indicações de zonas – vistas isométrica e frontal ......................... 38 

Figura 30 – Vista isométrica do comparativo entre as simulações 1 e 2 .................................. 39 

Figura 31 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 2 ........................................ 39 

Figura 32 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 2 ........................................ 40 

Figura 33 – Vista isométrica do comparativo entre as simulações 1 e 3 .................................. 41 

Figura 34 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 3 ........................................ 41 

Figura 35 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 3 ........................................ 42 

Figura 36 – Vista isométrica do comparativo entre as simulações 2 e 3 .................................. 43 

Figura 37 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 2 e 3 ........................................ 43 

Figura 38 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 2 e 3 ........................................ 44 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Coeficiente de transferência de calor ...................................................................... 19 

Tabela 2 – Calor sensível liberado por pessoa ......................................................................... 20 

Tabela 3 – Condições termodinâmicas de Belo Horizonte ...................................................... 20 

Tabela 4 – Condições termodinâmicas internas do quarto ....................................................... 21 

Tabela 5 – Constantes de turbulência ....................................................................................... 24 

Tabela 6 – Posicionamento das grelhas de exaustão em referência à cama ............................. 25 

Tabela 7 – Resumo das velocidades de entrada e saída ........................................................... 29 

Tabela 8 – Resumo das condições de transferência de calor .................................................... 29 

Tabela 9 – Resumo dos cálculos de vazão ............................................................................... 30 

Tabela 10 – Seleção de difusores e grelhas .............................................................................. 30 

Tabela 11 – Resumo geral e comparativo das simulações ....................................................... 45 

 

 

  



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

EAS – Estabelecimentos Assistenciais e Saúde 

CFD – Computational Fluid Dynamics 

HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning 

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers 

HEPA – High Efficiency Particulate Air 

AHU – Fan-coil 

OA – Ar exterior 

QAI – Qualidade do Ar Interior 

TBS – Temperatura de Bulbo Seco 

TBU – Temperatura de Bulbo Úmido 

UR – Umidade Relativa 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

CL. – Classe de classificação de salas limpas 

ρ – Densidade (kg/m³) 

𝑢⃗  - Vetor velocidade de escoamento (m/s) 

𝜇 – Viscosidade dinâmica (kg/m.s) 

p – Pressão local sobre o sistema de controle (Pa) 

dP – Diferença de pressão (Pa) 

𝑆𝑀𝑖 – Termo fonte para a quantidade de movimento 

𝑖 – Energia interna do fluido 

U – Coeficiente global de transferência de calor (kcal/(h.m².°C) 

T – Temperatura (°C) 

dT – Diferença de temperatura 

Φ – Função dissipação do fluido 

σk, σε, C1ε, C2ε – Constantes do modelo de turbulência 

𝑆𝑖𝑗 – Tensor da taxa de deformação viscosa média 

k-ε – Modelo de turbulência 

Qs – Calor sensível (kcal/h) 

Ai – Área (m²) 

N – Número de pessoas 

Diss (eq) – Dissipação térmica do equipamento (kcal/h) 



 

 

 

 

Vinsf – Vazão de insuflamento (m³/h) 

Af – Área de fresta (m²) 

L – Largura da porta (m) 

H – Altura da porta (m) 

e – Espessura da fresta (m) 

Vf – Vazão de ar pela fresta (m³/h) 

K – Fator de forma 

Ve – Vazão de exaustão (m³/h) 

𝑐𝑝 – Calor específico (kcal/kg °C) 

ν – Volume específico (m³/kg) 

  



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................ 1 

1.1 Objetivos geral e específicos ........................................................................................ 3 

1.1.1 Geral ............................................................................................................................. 3 

1.1.2 Específicos.................................................................................................................... 3 

1.2 Metodologia.................................................................................................................. 3 

1.3 Justificativa ................................................................................................................... 3 

1.4 Estrutura do trabalho .................................................................................................... 4 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA ........................ 5 

2.1 Estudo sobre os sistemas de distribuição de ar em quartos isolados ............................ 5 

2.2 Normas sobre sistemas de ventilação e climatização de quartos isolados ................. 12 

2.3 Dinâmica dos fluidos computacional (CFD) .............................................................. 13 

2.3.1 Equações governantes ................................................................................................ 15 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................................... 18 

3.1 Caracterização da área de estudo ................................................................................ 18 

3.2 Caracterização da modelagem .................................................................................... 18 

3.3 Características térmicas das fontes internas ............................................................... 19 

3.4 Condições termodinâmicas do ambiente .................................................................... 20 

3.5 Cálculos de vazão de ar .............................................................................................. 21 

3.5.1 Cálculo das cargas internas sensíveis do ambiente .................................................... 21 



 

 

 

 

3.5.2 Cálculo das vazões de insuflamento e exaustão ......................................................... 22 

3.6 Características dos sistemas adotados ........................................................................ 23 

3.7 Simulações numéricas ................................................................................................ 24 

3.7.1 Posicionamento das entradas e saídas de ar no ambiente ........................................... 25 

3.7.2 Tipos de fronteiras e condições de contorno admitidas ............................................. 26 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 30 

4.1 Resumo dos cálculos .................................................................................................. 30 

4.2 Resultado das simulações ........................................................................................... 31 

4.2.1 Simulação 1 – exaustão do ar posicionada na parte superior do ambiente ................ 31 

4.2.2 Simulação 2 – exaustão do ar posicionada na parte inferior do ambiente ................. 33 

4.2.3 Simulação 3 – exaustão do ar posicionada próxima ao foco (cama).......................... 35 

4.3 Comparativo entre as simulações ............................................................................... 38 

4.3.1 Simulação 1 (grelhas no teto) x Simulação 2 (grelhas próximas ao piso) ................. 38 

4.3.2 Simulação 1 (grelhas no teto) x Simulação 3 (grelhas próximas à cama) .................. 40 

4.3.3 Simulação 2 (grelhas próximas ao piso) x Simulação 3 (grelhas próximas à cama) . 42 

4.3.4 Resumo e comparativo geral ...................................................................................... 44 

5 CONCLUSÕES .......................................................................................................... 46 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 48 

 



1 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças respiratórias são as mais comuns de serem transmitidas. Elas podem atingir 

as pessoas através da poeira, pelos de animais, fumaça, odores e perfumes que atuam como 

agentes alérgicos. Além disso, a poluição do ar também contribui para a causa dessas doenças, 

ao passo que prolifera partículas e fungos tóxicos.  

As principais formas de transmissão acontecem pela inalação por via respiratória ou 

pelo toque em superfícies infectadas, seguido pelo contato com a boca, olhos e nariz. 

Outras causas para essa transmissão é a aglomeração de pessoas em lugares fechados, 

aliado à diminuição da temperatura e a baixa umidade relativa do ar em tempos de inverno. 

Medidas simples como lavar as mãos, hidratar-se e manter o ambiente arejado podem ajudar. 

Mesmo sendo muito comum, as medidas de precaução contra esse tipo de doença, no 

que se diz respeito a sistemas de climatização e exaustão/ventilação, são muitas vezes 

negligenciadas. As melhores formas de mitigar essa proliferação de contaminantes é a 

utilização de sistemas de renovação de ar e soluções ideais de distribuição de ar em ambientes 

climatizados.  

Em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), esse assunto tem uma proporção 

mais elevada e gera uma maior preocupação nesse quesito, pois é um ponto forte de 

concentração de pessoas e doenças das mais variadas formas. Além disso, em tempos de 

pandemia, essa preocupação torna-se muito maior devido aos efeitos que o Covid-19 alastra em 

todo o mundo (SHERMAN et al. 2020).  

Corrêa (2020) alega que o vírus tem a sua letalidade condicionada pelo tamanho da 

carga viral, pelo tempo que a pessoa se expõe e, finalmente, pelas condições de imunidade. 

Afirma, também, que a ventilação age nas duas primeiras situações no sentido de reduzir a carga 

viral através da diluição pela renovação do ar e pela filtragem. 

Alexandre (2020) cita que o Covid-19 pode se propagar, basicamente, de três diferentes 

formas: transmissão aérea de partículas emitidas por seres humanos através de espirros, tosse e 

fala; via superfícies (fômites) por contato, se a superfície estiver contaminada e via rota oral 

fecal. Além disso, ele cita a estimativa que 67% do total de transmissões seja por meio de 
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transmissão aérea, onde os sistemas de ar condicionado e ventilação têm uma grande 

responsabilidade. 

Segundo a norma ABNT NBR 13413 (1995) – Controle de contaminação em áreas 

limpas, sala limpa é o ambiente no qual o suprimento e a distribuição do ar, sua filtragem, os 

materiais de construção e procedimentos de operação visam controlar as concentrações de 

partículas em suspensão no ar, atendendo aos níveis apropriados de limpeza conforme definido 

pelo usuário e de acordo com normas técnicas vigentes (BRITTO, 2011). 

Em um hospital, tem-se vários ambientes classificados como “salas limpas”, dentre eles 

o chamado “Quarto para isolamento de pacientes com infecção transmitida pelo ar”, segundo a 

norma ABNT NBR 7256 (2005). Esse quarto nada mais é que um ambiente de isolamento para 

os pacientes que possuem doenças contagiosas. Seu objetivo é conter esse paciente de forma a 

proteger os ambientes adjacentes de contaminações cruzadas. Para isso, o ambiente deve ser 

mantido em regime de “pressão negativa”. Definem-se pressões negativas como pressões 

estáticas internas menores que a pressão estática de referência (BRITTO, 2011). 

Muito se preocupa em isolar esse tipo de ambiente dos seus respectivos ambientes 

adjacentes, e como consequência, na maioria das vezes outro tipo de contaminação cruzada é 

negligenciada: a contaminação de acompanhantes e profissionais em contato direto com o 

paciente. Uma forma de reduzir esse tipo de contaminação é utilizar a melhor solução para a 

distribuição do ar nesse tipo de ambiente, principalmente o ar exaurido. A “American Society 

of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers” (ASHRAE) afirma ser fundamental 

que a movimentação do ar seja das zonas limpas para as contaminadas, e não o reverso. 

O foco desse trabalho é estudar, via simulação numérica, as formas mais eficientes de 

se posicionar os terminais de saída de ar em um ambiente de quarto isolado. Para isso, será 

utilizado o software ANSYS CFX®. O CFD (Computational Fluid Dynamics) que tem sido, por 

muitos anos, uma importante ferramenta de projeto de sistema de distribuição de ar em 

edificações (NIELSEN, 2004). 

A possibilidade de simular as correntes de ar dentro de um quarto isolado, proveniente 

do insuflamento e exaustão do ar, pode dirimir a mitigação de contaminações cruzadas nesse 

meio, visto que através dessa simulação é possível definir qual a posição para que a expurga do 

ar contaminado seja realizada de forma mais eficiente. 
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1.1 Objetivos geral e específicos 

1.1.1 Geral 

O objetivo geral do trabalho é minimizar as possíveis contaminações cruzadas de ar em 

acompanhantes e profissionais de saúde. 

 

1.1.2 Específicos 

✓ Elaborar referencial bibliográfico sobre distribuição de ar em ambientes hospitalares; 

✓ Elaborar referencial bibliográfico sobre CFD; 

✓ Dimensionar um modelo genérico de quarto isolado para análise; 

✓ Calcular as vazões necessárias para o sistema de climatização e exaustão do ar; 

✓ Definir 3 (três) posicionamentos para as grelhas de exaustão de ar; 

✓ Simular, via CFD, a movimentação do ar limpo e contaminado dentro do ambiente; 

✓ Avaliar, dentre as opções de posicionamento definidas, qual possui a melhor eficiência 

na retirada do ar contaminado e na mitigação das correntes cruzadas. 

 

1.2 Metodologia 

Em primeiro lugar, realiza-se uma revisão bibliográfica para a construção da base 

teórica, delimitação do tema e definição da metodologia específica adotada no trabalho.  

Na parte de execução dos cálculos e simulações é utilizado o CFD para a simulação da 

movimentação do ar no ambiente de quarto isolado, visando a definição da posição mais 

eficiente para a exaustão do ar contaminado. 

 

1.3 Justificativa 

Discute-se muito qual seria a melhor forma de se projetar um sistema de climatização e 

exaustão em quartos isolados de hospitais. Muito se foca no grau de filtragem a ser utilizado no 

ar insuflado na sala, o que diz respeito ao conforto do paciente. Mas, deve-se chamar a atenção 

também, para a exaustão do ar contaminado da sala, que tem que ser realizada de forma a não 
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contaminar possíveis frequentadores do ambiente, ou até mesmo os usuários de ambientes 

adjacentes. 

Devido a situação pandêmica do COVID-19, o assunto ganhou ainda mais força. 

Portanto, deve-se tratar o tema com todos os cuidados e critérios possíveis, para que se chegue 

numa solução exequível e eficaz.  

Simulações computacionais sobre a movimentação de ar em locais contaminados, 

permite analisar de forma assertiva o comportamento do ar em determinadas situações. Assim, 

torna-se possível avaliar o melhor posicionamento para sistemas de insuflamento e exaustão de 

ar, no que diz respeito à mitigação de contaminações cruzadas nesses tipos de ambientes. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O atual trabalho é composto pela seguinte estrutura: 

✓ Capítulo 1: descreve a parte introdutória do trabalho, além de apresentar os objetivos 

geral e específicos, justificativa, metodologia e estrutura do trabalho; 

✓ Capítulo 2: consiste em uma revisão bibliográfica sobre ambientes de salas limpas em 

hospitais, sobre estudos da distribuição de ar nesse tipo de ambiente e sobre as normas 

que regulamentam as instalações nesses estabelecimentos, além de uma análise sobre o 

método CFD; 

✓ Capítulo 3: apresenta a metodologia e materiais utilizados para a elaboração do trabalho, 

como as características da modelagem, as configurações básicas para a simulação 

(condições de contorno, volume de controle, fluxos de ar etc.). Define também os 3 

(três) tipos de distribuição de ar analisados; 

✓ Capítulo 4: consiste na apresentação e discussão dos resultados obtidos nas três 

simulações realizadas; 

✓ Capítulo 5: neste capítulo são feitas as considerações finais e apresentadas as 

conclusões do trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

Neste capítulo são abordados alguns estudos sobre a distribuição de ar em salas limpas 

e ambientes isolados desenvolvidos por outros pesquisadores e quais são suas contribuições 

para o assunto. 

Além disso, são abordadas algumas normativas referentes à ambientes hospitalares, 

mais precisamente ambientes isolados.  

Finalmente, é abordada a dinâmica dos fluidos computacional e o método numérico 

utilizado pelo software ANSYS CFX® para a realização das simulações computacionais. 

 

2.1 Estudo sobre os sistemas de distribuição de ar em quartos isolados 

Britto (2011) afirma que para conseguir obter uma sala ou ambiente com risco zero de 

contaminação, ou seja, totalmente isento de particulados, tem-se que operar com uma câmara 

completamente selada. Além disso, ele cita que até os próprios componentes da sala limpa são 

geradores de particulados. 

A principal fonte de contaminação proveniente de um quarto isolado para pacientes com 

doença transmissível pelo ar está dentro do ambiente. Assim, o principal estudo a ser realizado 

para a mitigação de possíveis contaminações cruzadas tem que provir da movimentação do ar 

dentro do próprio quarto.  

A primeira análise feita é sobre o conforto do paciente. Apesar de estar contaminado, 

deve-se não só pensar no isolamento dessa pessoa, mas também na geração de um ambiente 

confortável para ela. Além disso, por estar com a imunidade baixa e completamente exposto, 

deve-se pensar também na proteção do paciente em relação ao ar insuflado nesse tipo de 

ambiente, ou seja, o sistema de filtragem deve ser bem dimensionado para evitar-se novas 

contaminações do paciente isolado. 

Segundo Graef et al. (2020), um ar interno com uma umidade relativa abaixo dos 40% 

afeta a produção natural de defensores imunológicos das vias respiratórias do corpo humano. 

Por outro lado, ambientes muito úmidos favorecem a proliferação de fungos e bactérias e, 
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consequentemente, afetam essa condição. A figura 1 ilustra um gráfico que indica a faixa ideal 

de umidade relativa para uma ocupação humana saudável, que se situa entre 40% e 60%. 

 

Figura 1 – Faixa de umidade relativa e suas consequências 

 

Fonte: Adaptado de Graef et al. (2020) 

 

Para a proteção do paciente infectado contra novas contaminações, deve-se considerar 

um sistema de filtragem adequado para a não propagação de particulados para dentro do 

ambiente, por meio do ar insuflado. Sendo assim, o sistema de climatização de um quarto 

isolado, além de proporcionar temperatura e umidade adequadas, deve reduzir ao máximo a 

quantidade de partículas suspensas no ar. A figura 2 mostra a classificação de salas limpas de 

acordo com a concentração de particulado permitida (partículas/m³) e seus respectivos 

tamanhos. 
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Figura 2 – Classificação de salas limpas 

 

Fonte: ABNT NBR 14644 (2019) 

 

Para ambientes com pacientes isolados, a norma ABNT NBR 7256 recomenda que todo 

o ar da sala seja exaurido e que seja adotado uma filtragem classe HEPA 13 no insuflamento. 

Essa classe de filtragem consegue reter mais de 99% de partículas com tamanho de 0,3µm. 

Sendo assim, pode-se considerar um ambiente de quarto isolado com pacientes com doenças 

transmissíveis pelo ar como semelhante a uma sala limpa de classe de proteção CL. 2. 

Outro fator importante citado na norma ABNT NBR 7256 adotado nesse ambiente é o 

controle de pressão. De acordo com ela, considera-se para esse tipo de ambiente diferenciais de 

pressão negativos, com valor mínimo de referência igual a 5Pa. 

Portanto, além de prover uma situação de conforto para o usuário do ambiente isolado, 

deve-se analisar a melhor maneira de se fazer a exaustão de todo ar da sala, de forma que as 

contaminações cruzadas sejam evitadas. Além disso, antes de ser descarregado no ambiente 

externo, esse ar contaminado deve ser submetido a sistemas de filtragem com classe mínima 

HEPA 13.  

Da Costa (2016) elabora um estudo de um projeto de climatização para uma unidade 

farmacêutica e percebe que as pessoas são a grande fonte de contaminação nesses ambientes. 

Com alguns testes e simulações de nível de particulados no ambiente, ele percebe que apenas 

com a paramentação e proteção adequada dos profissionais que acessam a área, é possível 

constatar uma diminuição do grau de liberação de contaminantes.  

Apesar de todos os conceitos sobre a manutenção da melhor qualidade do ar interior 

nesses ambientes, deve-se observar também alguns cuidados relativos à exaustão e a 
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recirculação em ambientes desse tipo. A qualidade do ar interior tem por objetivo proteger, 

principalmente, o paciente. Já o controle da exaustão e recirculação do ar tem o objetivo de 

diminuir o risco de contaminação por meio da exposição aos aerossóis infecciosos (RDC nº 

50). 

Manassypov (2020) estuda a eficiência dos sistemas de tratamento de ar, em relação a 

propagação de doenças. De acordo com ele, o sistema de ar condicionado cria uma 

movimentação de ar no espaço, na faixa de velocidade de 0,1m/s a 0,25m/s, e esse movimento 

espalha a carga viral presente no ambiente e impede que ela se assente. A carga viral é 

transportada pelos dutos por meio do sistema de climatização com recirculação 

(MANASSYPOV, 2020). A figura 3 ilustra esquematicamente o caminho da carga viral até 

outras fontes, através do sistema de distribuição de ar. 

 

Figura 3 – Carga viral na distribuição de ar para diferentes ambientes atendidos pelo mesmo equipamento 

 

Fonte: Adaptado de Manassypov (2020) 

 

Por isso, são importantes o controle e a filtragem do ar contaminado ao ser retirado do 

ambiente onde se encontra a fonte de contaminação. Para casos de isolamento, o sistema de 

climatização deve ser individual, de preferência sem recirculação e o fluxo de ar nunca deve 

percorrer de um ambiente com um nível de risco mais alto para um ambiente com nível de risco 

mais baixo. Dessa forma, evita-se a contaminação cruzada entre ambientes, conforme ilustrado 

na figura 3. 
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Fluxos de ar turbulentos contribuem para a movimentação das partículas dos 

contaminantes no ar. Os sistemas de ar condicionado de fluxo unidirecional são adequados para 

alcançar a qualidade do ar interno exigido em salas de cirurgia, por exemplo (SANZ-

CALCEDO, 2019).  

Sanz-Calcedo (2019) afirma que as partículas de contaminantes podem ser originadas 

de duas formas: emitidas pelas pessoas de dentro do ambiente ou provenientes de outros 

sistemas de insuflamento de ar. Apesar dos profissionais, de forma geral, estarem sempre 

paramentados, os pacientes não estão.  

Sendo assim, a movimentação do ar dentro de um ambiente isolado deve sempre seguir 

o fluxo de saída em direção a fonte contaminada. Em casos de quarto isolado, a principal fonte 

de contaminação é o paciente que se encontra na cama, portanto deve-se projetar um sistema 

de climatização/exaustão de forma a evitar a movimentação do ar dos arredores da cama para a 

direção da área “não contaminada” do quarto. A figura 4 mostra um zoneamento desse tipo de 

ambiente, mostrando onde seria a zona contaminada e qual a zona que se deve proteger das 

contaminações.  

 

Figura 4 – Zonas do quarto isolado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Alves (2019) afirma que os sistemas de distribuição de ar em salas cirúrgicas estão 

divididos em dois tipos: sistemas de insuflamento por difusor linear (cortina) e sistemas 
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convencionais. Além disso, define-se que a decisão de qual sistema adotar não se baseia em 

parâmetros físicos e aerodinâmicos, mas sim no formato e posição das entradas e saídas de ar. 

A figura 5 mostra a comparação da distribuição de ar entre os dois sistemas citados. 

 

Figura 5 – Insuflamento linear (a) e insuflamento convencional (b) 

 

Fonte: Adaptado de Schmidt (1987) 

 

 Da Conceição et al. (2021) realiza um estudo de caso em um quarto de leito isolado em 

setor de UTI, onde analisa o impacto de inserir um purificador de ar com filtragem classe HEPA 

na qualidade do ar interno nesse ambiente. Ele verifica, por meio de simulações CFD, que 

somente a adição desse purificador com filtragem adequada no ambiente já contribui para a 

diminuição de particulados e possíveis novas infecções ao paciente. 

Sherman et al. (2020) realiza um estudo sobre sistemas de filtragem e recirculação de ar 

em ambientes hospitalares, levando em conta o surto de Covid-19. Ele afirma que esperar que 

os particulados e contaminantes diluam de forma natural, demandaria muito tempo, além de 

não ter uma eficiência aceitável. Também sugere, para ambientes onde for inviável 

economicamente utilizar uma solução com 100% de ar exterior, um sistema eficaz de filtragem 

para a recirculação do ar. A figura 6 ilustra o esquema que ele considera em seu estudo para 

essa solução.  
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Figura 6 – Distribuição de ar em ambiente isolado 

 

Fonte: Adaptado de Sherman et al. (2020) 

 

Após alguns procedimentos numéricos para o cálculo de concentração de particulados 

utilizando filtragem nível HEPA na recirculação do ar, Sherman et al. (2020) considera os 

resultados de qualidade do ar satisfatórios. 

Para Kim (2019), o posicionamento das grelhas de exaustão em um ambiente isolado é 

um fator fundamental para a mitigação de contaminações cruzadas. Ele modela 3 (três) tipos de 

sistemas para a exaustão do ar desse tipo de ambiente e realiza simulações computacionais para 

analisar as concentrações de partículas e sua movimentação para cada caso. Chega-se à 

conclusão de que o melhor posicionamento das grelhas de exaustão é próximo a cabeceira da 

cama do paciente, ou seja, o mais próximo possível do foco da contaminação. A figura 7 ilustra 

de forma esquemática o fluxo realizado pelo ar insuflado e o ar exaurido de forma que o ar 

contaminado (região próxima às vias respiratórias do paciente) não passe pelos locais de 

ocupação de outras pessoas. 
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Figura 7 – Sistema de ventilação otimizado para quarto isolado 

 

Fonte: Adaptado de Kim (2019) 

 

2.2 Normas sobre sistemas de ventilação e climatização de quartos isolados 

Atualmente, no Brasil, existem normativas e legislações que regem alguns parâmetros 

a serem adotados em quartos isolados. A principal delas é a ABNT NBR 7256, última versão 

de agosto de 2021, que rege as premissas a serem adotadas para o tratamento de ar em 

estabelecimentos assistenciais de saúde. Ela classifica o chamado “quarto para isolamento de 

paciente com infecção transmitida pelo ar” como ambiente de nível de risco 3, além de 

recomendar a exaustão forçada de todo o ar da sala. Além disso, sugere uma adoção de filtragem 

em nível absoluta para o insuflamento de ar no ambiente, em caso de utilização da recirculação 

de ar. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC 50, dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Nesse documento é feita a previsão 

de quantos quartos isolados são necessários para cada número de leitos de cada setor. Além 

disso, a ANVISA possui a Resolução 09 que regulamenta as condições sobre padrões 

referenciais de qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente, de uso 

público e coletivo. 

O Brasil possui outras normas e regulamentações, além das já citadas, que ajudam a 

desenvolver a manutenção e tratamento da qualidade do ar em ambientes hospitalares. Elas 

estão listadas a seguir: 
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✓ ABNT NBR 16401:2008 – Instalações de ar condicionado – Sistemas centrais e 

unitários; 

✓ ABNT NBR ISO 14644:2015 – Salas limpas e ambientes controlados associados; 

✓ ABNT NBR 16101:2012 – Filtros para partículas em suspensão no ar – Determinação 

da eficiência para filtros grossos, médios e finos; 

✓ ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução 

de serviços de higienização. 

Internacionalmente, na área de qualidade do ar, tem-se os documentos elaborados pela 

ASHRAE, que dissertam sobre as definições e premissas a serem utilizadas na ventilação 

mecânica para a manutenção e melhoria da qualidade do ar interior. O principal deles é o 

ASHRAE 62.1:2010 – “Ventilation for Acceptable Quality of Indoor Air”. 

 

2.3 Dinâmica dos fluidos computacional (CFD) 

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) é a área da computação científica que 

estuda métodos computacionais para simulação de fenômenos que envolvem fluidos em 

movimento, com ou sem trocas de calor (FORTUNA, 2000). 

Basicamente, essa área de estudo consiste na discretização do sistema de equações 

parciais (EDP) das equações governantes que dá origem a um sistema linear de equações 

algébricas que são resolvidas usando computadores. A origem do CFD parte da combinação da 

mecânica dos fluidos com o cálculo numérico, aliado a tecnologia dos computadores 

(RODRIGUES, 2019). 

O objetivo desse processo é obter as distribuições de velocidade, pressões e 

temperaturas na região do escoamento. Com esses resultados, é possível aperfeiçoar o projeto, 

reduzindo custos operacionais do item desenhado. (FORTUNA, 2000). 

Na prática, o CFD utiliza basicamente 3 (três) etapas para o desenvolvimento do cálculo 

numérico: o pré-processador, o solver e o pós-processador (VERSTEEG; MALALASEKERA, 

2007). A figura 8 ilustra um diagrama com a sequência das etapas do cálculo. 
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Figura 8 – Sequência de etapas do CFD 

 

Fonte: Adaptado de ANSYS (2017) 

 

O pré-processador tem a função de definir, caracterizar e descrever o problema a ser 

resolvido. Nessa etapa, deve ocorrer a definição do volume de controle a ser analisado, a 

subdivisão desse volume em domínios menores (malha), a definição do tipo de avaliação 

(definição do fenômeno), a definição das propriedades do fluido, e a especificação das 

condições de contorno. A parte primordial dessa etapa é a geração da malha. A qualidade dessa 

geração está diretamente ligada à qualidade da simulação do problema, pois quanto mais 

refinada ela é, mais preciso será o cálculo das equações governantes sobre o volume de controle 

definido (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

O solver é a etapa onde a solução global do problema é fornecida, baseando-se nas 

soluções obtidas para cada volume de controle especificado no pré-processador. Dentre as 

várias técnicas de cálculo existentes para esse tipo de problema, o Método dos Volumes Finitos 

é a técnica mais utilizada para problemas de CFD. Ele se baseia na aplicação das leis de 

conservação em cada um dos volumes de controle da malha, dessa forma o solver que utiliza 

dessa técnica realiza a integração das equações de conservação em cada volume de controle, e 
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resolve as equações resultantes da discretização dessa conservação (VERSTEEG; 

MALALASEKERA, 2007). 

O pós-processador é a etapa que permite a visualização dos resultados gerados pela 

etapa anterior. Segundo Versteeg e Malalasekera (2007), é importante validar os dados obtidos 

por meio de comparação com outros resultados experimentais e dados bibliográficos. Além 

disso, destacam dois importantes índices para a análise da qualidade da simulação: a 

convergência e a independência de malha. A convergência é relacionada a valores residuais 

máximos e a independência de malha define-se quando o refino de malha não proporciona 

alterações significativas nos resultados. 

 

2.3.1 Equações governantes  

A descrição de um escoamento é realizada basicamente por 3 (três) princípios 

fundamentais: conservação da massa, conservação da quantidade de movimento e conservação 

de energia (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).  

A conservação da massa define que a taxa de variação da massa dentro do volume de 

controle é igual a taxa líquida de fluxo de massa para fora através da superfície de controle, ou 

seja, a soma da taxa de variação da massa dentro do volume de controle com a taxa líquida de 

fluxo de massa através da superfície de controle é zero. Em outras palavras, a taxa de aumento 

da massa no volume de controle é decorrente do fluxo líquido de entrada de massa (FOX, 2010). 

Matematicamente, tem-se a seguinte equação diferencial (VERSTEEG; MALALASEKERA, 

2007): 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ (𝜌�⃗⃗�⃗ ) = 0 

(1)  

sendo  é a massa específica do fluido, t é o tempo e 𝑢⃗  é o vetor velocidade do escoamento. 

Segundo Fox et al. (2010), a conservação da quantidade de movimento baseia-se na 

aplicação da segunda lei de Newton a um volume de controle e é definida pela relação entre o 

somatório total das forças de superfície e de campo que atuam sobre um volume de controle e 

a soma da taxa de variação da quantidade de movimento no interior do volume de controle com 

a taxa líquida de quantidade de movimento cruzando as fronteiras do volume de controle. As 
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equações de Navier-Stokes, para sistemas inerciais, considerando fluido newtoniano 

incompressível com viscosidade constante, podem ser resumidas na seguinte equação 

diferencial (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007): 

𝜕(𝜌𝑢⃗𝑖)

𝜕𝑡
+ (𝜌𝑢⃗𝑖�⃗�⃗ ) =

−𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+ [𝜇𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑢⃗𝑖)] + 𝑆𝑀𝑖 

(2)  

em que 𝜇 é a viscosidade dinâmica do fluido, 𝑝 é a pressão local atuando sobre as faces do 

volume de controle e 𝑆𝑀𝑖 é o termo fonte para quantidade de movimento. 

A conservação de energia, enunciada na primeira lei da termodinâmica, é definida pela 

relação entre a soma da taxa de transferência de calor para o interior do volume de controle com 

a taxa de transferência de trabalho realizado sobre o volume de controle e a soma da taxa de 

variação da energia total do sistema com a taxa líquida de energia cruzando as fronteiras do 

volume de controle (FOX et al., 2010). Matematicamente, considerando um referencial inercial, 

para um fluido Newtoniano, desprezando a energia potencial gravitacional, a equação de 

conservação de energia pode ser resumida através da seguinte equação diferencial 

(VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007): 

 

𝜕(𝜌𝑖)

𝜕𝑡
+ (𝜌𝑖�⃗�⃗ ) = −𝑝(�⃗�⃗ ) + [𝑘𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑇)] + 𝛷 + 𝑆𝑖 

(3)  

sendo 𝑖 é a energia interna do fluido, 𝑘 é condutividade térmica do fluido, T é a temperatura do 

fluido, Φ é a função de dissipação do fluido e 𝑆𝑖 é o termo fonte. 

Existem três principais modelos para descrever o complexo fenômeno da turbulência: 

por meio das equações médias de Navier-Stokes (RANS – Reynolds Average Navier-Stokes); 

por meio da simulação de grandes escalas (LES – Large Eddy Simulation); e por meio de 

simulação numérica direta (DNS – Direct Numerical Simulation).  

A modelagem RANS utiliza a decomposição de Reynolds para reescrever as equações 

descritivas do escoamento, obtendo as equações médias de Navier-Stokes. As equações 

resultantes apresentam novos termos, relacionados à tensão de Reynolds e ao fluxo turbulento. 

Os modelos RANS focam no comportamento médio do escoamento e demandam menor esforço 

computacional (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 
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O modelo de turbulência k-ε é um modelo RANS conhecido e bem consolidado, que 

adiciona duas equações de transporte às equações médias de Navier-Stokes: uma para a energia 

cinética de turbulência (k) e outra para a taxa de dissipação da energia cinética de turbulência 

(ε) (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). As equações para (k) e (ε) são dadas por: 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ (𝜌𝑘�⃗�⃗ ) = [

𝜇𝑡

𝜎𝑘
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑘)] + 2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 − 𝜌𝜀 

(4)  

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ (𝜌𝜀�⃗�⃗ ) = [

𝜇𝑡

𝜎𝜀
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜀)] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀²

𝑘
 

(5)  

em que σk, σε, C1ε, C2ε são constantes do modelo de turbulência e 𝑆𝑖𝑗 é o tensor da taxa de deformação 

viscosa média.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo é descrita toda a metodologia utilizada no trabalho, bem como as 

ferramentas e softwares utilizados para os cálculos e simulações. 

 

3.1 Caracterização da área de estudo  

Para a caracterização da área de estudo, realiza-se um levantamento bibliográfico com 

estudos semelhantes e condizentes com o assunto abordado neste trabalho. 

Especificamente, é abordado um ambiente de quarto isolado com pacientes com doenças 

transmissíveis pelo ar, para uma análise da distribuição do ar e o comportamento do fluxo, 

analisado com base nos parâmetros de velocidade. 

 

3.2 Caracterização da modelagem 

Para o estudo de caso, é considerado um quarto isolado com largura de 3,6m, 

comprimento de 4m e pé direito de 3m. Além disso, considerada-se 1 (uma) pessoa infectada 

no ambiente, ou seja, é analisado o volume de apenas uma cama, com um dimensional de 

largura de 1,1m, comprimento 2,1m e espessura de 0,2m. Considera-se também, as frestas de 

uma porta com 1,1m de largura, 2,1m de altura e espessura da abertura de 0,003m. A figura 9 

ilustra a planta baixa e o modelo 3D desse ambiente. 

Figura 9 – Caracterização do quarto isolado modelo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A partir desses dados, modela-se um quarto isolado para a geração do volume de ar a 

ser analisado. A figura 10 mostra uma imagem 3D desse modelo. 

 

Figura 10 – Modelo 3D do quarto isolado 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.3 Características térmicas das fontes internas 

Para o cálculo da vazão de ar, é necessário realizar o cálculo de demanda de carga 

térmica sensível interna do ambiente. Para isso, precisa-se definir as características térmicas 

dos componentes do quarto que contribuem para essa carga. 

As características térmicas relacionadas ao construtivo físico do quarto (parede, teto e 

piso) relativas ao coeficiente de transferência de calor, estão listadas na tabela 1. 

Tabela 1 – Coeficiente de transferência de calor 

Coeficiente global de transferência de calor [kcal/(h.m².°C)] 

Paredes 1,38 

Piso 1,74 

Teto 1,74 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As características térmicas relativas aos ocupantes do ambiente estão relacionadas na 

tabela 2. 

Tabela 2 – Calor sensível liberado por pessoa 

Calor liberado por pessoa 

Tipo de ambiente Calor sensível (kcal/h) 

Hotéis, 

apartamentos 61 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para efeitos de cálculo, considerou-se também uma luminária no ambiente com 

dimensões de 1,2m de comprimento e 0,25m de largura. O valor do fluxo de calor gerado por 

essa luminária foi fixado em 16 W/m². 

 

3.4 Condições termodinâmicas do ambiente 

As condições termodinâmicas, tanto do ambiente externo, quanto do ambiente interno, 

influenciam diretamente no cálculo da vazão de ar. Sendo assim, é necessário definir a 

localização do ambiente em análise, bem como as condições internas desejadas dentro do 

ambiente. 

Para o desenvolvimento do trabalho, considera-se a cidade de Belo Horizonte - MG 

como a localidade do cálculo. A tabela 3 resume as condições térmicas dessa cidade, de acordo 

com a ABNT NBR 16401. 

Tabela 3 – Condições termodinâmicas de Belo Horizonte 

Condições externas no verão 

Temperatura de Bulbo Seco (°C) 32,1 

Temperatura de Bulbo Úmido (°C) 22,6 

Umidade relativa (%) 45,9 

Volume específico (m³/kg) 0,9726 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em relação às condições internas, elas são definidas segundo as condições de conforto 



21 

 

 

 

da ABNT NBR 16401 (2008) e estão descritas na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Condições termodinâmicas internas do quarto 

Condições internas no verão 

Temperatura de Bulbo Seco (°C) 23 

Temperatura de Bulbo Úmido (°C) 16 

Umidade relativa (%) 50 

Volume específico (m³/kg) 0,9358 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.5 Cálculos de vazão de ar 

3.5.1 Cálculo das cargas internas sensíveis do ambiente 

A vazão de ar de insuflamento de um sistema de climatização combate toda a carga 

térmica sensível de um ambiente, provenientes de fontes internas. Essas cargas são divididas 

basicamente em três grupos: carga proveniente da transmissão de paredes, teto e piso, carga 

proveniente do calor liberado pelo número de pessoas e calor proveniente da dissipação térmica 

das luminárias. A carga proveniente da transmissão de paredes é calculada pela equação (6) 

(CREDER, 1996). 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 = 𝐴 × 𝑈 × 𝛥𝑇 (6)  

sendo, Qparede é o calor sensível proveniente da transmissão de calor das paredes, A é a área da 

parede, U é o coeficiente global de transferência de calor e ΔT é o diferencial de temperatura 

entre as condições externas e internas do ambiente. 

Para o cálculo do calor liberado, basta multiplicar os dados da tabela 4 pelo número de 

pessoas. Já para o cálculo de carga térmica proveniente da iluminação, basta saber o valor do 

fluxo de calor gerado por esses equipamentos. As equações (7) e (8) descrevem esses termos. 

𝑄𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 = 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠í𝑣𝑒𝑙 × 𝑁 (7)  

𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 = 𝐹𝑙𝑢⃗𝑥𝑜 × 𝐴 (8) 

em que, Qpessoas é o calor sensível liberado pelas pessoas do local (conforme tabela 4), Qiluminação 

é o calor liberado por equipamentos presentes no ambiente, N é o número de pessoas 
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considerado no ambiente e Fluxo é o fluxo de calor gerado pelas luminárias e A é a área do 

ambiente.  

 

3.5.2 Cálculo das vazões de insuflamento e exaustão  

A vazão de insuflamento é calculada a partir da carga térmica sensível que se deve 

combater dentro do ambiente. Ela é definida pela equação (9) (CREDER, 1996). 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑓 =
𝑄𝑠

(
𝑐𝑝

𝜈 × 𝛥𝑇)
 

(9)  

em que, Vinsf é a vazão de ar em m³/h, Qs é o calor sensível total do ambiente em kcal/h, 𝑐𝑝 é o 

calor específico do ar em kcal/kg °C, 𝜈 é o volume específico do ar em m³/kg e ΔT é o 

diferencial entre a temperatura interna da sala e a temperatura que o ar será insuflado. 

Conforme descrito no item 3.4, a temperatura interna considerada na sala é de 23°C. Já 

a temperatura de insuflamento do ar é considerada como 16,5°C. 

O cálculo da vazão de ar de exaustão do ambiente é um pouco diferente. Os quartos 

isolados são ambientes denominados como “pressão negativa”, ou seja, é necessário retirar uma 

vazão de ar maior do que aquela que será insuflada. Para isso, é necessário definir um 

diferencial de pressão mínimo a ser adotado. A norma ABNT NBR 7256 sugere um diferencial 

de pressão de 5Pa. O diferencial de pressão provoca um fluxo de ar pelas frestas e a figura 11 

mostra como isso ocorre.  

Figura 11 – Diferencial de pressão entre ambientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Além disso, é necessário calcular as frestas por onde o fluxo de ar irá percorrer. Para o 

desenvolvimento do trabalho foi considerada a fresta de uma porta com 1,1m de largura e 2,1m 

de altura, além de uma altura de fresta de 0,003m. A área de fresta é calculada conforme a 

equação (10). 

𝐴𝑓 = [(𝐿 × 𝑒) × 2] + [(𝐻 × 𝑒) × 2] (10)  

sendo Af é a área total da fresta em m², L é a largura da porta em metros, “e” é a espessura da 

fresta em metros e H é a altura da porta em metros. 

Com o diferencial de pressão e a área da fresta definidos, é possível calcular a vazão de 

ar que passará pela fresta, de acordo com a equação (11) (CREDER, 1996). 

𝑉𝑓 =
(𝐾 × 𝐴𝑓 × 𝛥𝑃0,5)

3600
 

(11)  

em que Vf é a vazão da fresta em m³/h, K é o fator de forma, definido como 0,827 e ΔP é o 

diferencial de pressão entre os ambientes.  

Por fim, a vazão de exaustão de ar será o valor do insuflamento calculado somado ao 

valor da vazão pelas frestas, conforme definido pela equação (12). 

𝑉𝑒 = 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑓 + 𝑉𝑓 (12)  

 

3.6 Características dos sistemas adotados 

Para desenvolvimento da simulação computacional, considera-se um sistema de 

climatização e um sistema de exaustão atuando no ambiente, de forma que ele fique em regime 

de pressão negativa.  

Para o sistema HVAC, considera-se um insuflamento de ar climatizado, via difusor 

unidirecional, proveniente de uma unidade de tratamento de ar, sendo ela alimentada por gás 

refrigerante ou água gelada. Já para a exaustão, considera-se um sistema de ventiladores 

capazes de vencer as perdas de cargas necessárias para que o ar de exaustão passe pelas grelhas 

nas condições de velocidade e vazão consideradas na simulação. 
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A figura 12 ilustra um esquemático da solução mencionada. 

 

Figura 12 – Esquemático dos sistemas adotados no quarto isolado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.7 Simulações numéricas  

Para as simulações numéricas via CFD, é utilizado o software ANSYS CFX®. O 

utilizado foi o modelo de turbulência k-ε, modelo de RANS. Os valores das constantes de 

turbulência foram utilizados conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 – Constantes de turbulência 

σk 1,0 

σε 1,3 

C1ε 1,44 

C2ε 1,92 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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3.7.1 Posicionamento das entradas e saídas de ar no ambiente 

Para o desenvolvimento do estudo sobre a distribuição de ar em ambientes de quarto 

isolado, são previstos 3 (três) posicionamentos diferentes para as grelhas de exaustão. Na 

primeira opção, as grelhas de exaustão se encontram no teto no ambiente, ao lado do difusor de 

insuflamento. Na segunda, as grelhas são alocadas nas paredes laterais do quarto, próximas ao 

piso. Já na terceira opção, as grelhas são posicionadas próximos à cabeceira da cama. Além 

disso, a entrega de ar climatizado é localizada na mesma posição nos três casos, acima da cama 

do paciente. A figura 13 ilustra esses três posicionamentos e a tabela 6 resume o posicionamento 

das grelhas em referência à cama. 

 

Figura 13 – Posicionamento das grelhas de exaustão: (a) teto, (b) piso e (c) cama 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 6 – Posicionamento das grelhas de exaustão em referência à cama 

Posição das grelhas (N° da simulação) Distância da grelha para cama (horizontal/vertical) 

Teto (1) 30cm/170cm 

Próximo ao piso (2) 145cm/60cm 

Próximo à cama (3) 5cm/20cm 
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3.7.2 Tipos de fronteiras e condições de contorno admitidas  

Para a construção do modelo simulado, deve-se definir e caracterizar as condições de 

contorno, baseadas no volume de controle definido. Para os três modelos, todas os tipos de 

fronteira que não são entradas e/ou saídas de ar foram definidas como “wall” (parede). As 

figuras 14 a 16 ilustram essas fronteiras. 

Figura 14 – Fronteira “wall” para grelhas no teto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 15 – Fronteira “wall” para grelhas próximas ao piso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 16 – Fronteira “wall” para grelhas próximas à cama 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 As fronteiras que são entradas (difusor e fresta) ou saídas (grelhas) de ar são 

definidas como “inlet” e “outlet”, respectivamente. As figuras 17 a 19 destacam esses itens. 

 

Figura 17 – Fronteira “inlet” e “outlet” para grelhas no teto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 18 – Fronteira “inlet” e “outlet” para grelhas próximas ao piso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 19 – Fronteira “inlet” e “outlet” para grelhas próximas à cama 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para as fronteiras do tipo “wall”, foram consideradas a condição de contorno de não 

escorregamento e condições de transferência de calor de fluxo constante ou coeficiente de 

transferência de calor definido. Para as fronteiras do tipo entrada e saída, foram determinadas 
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as condições de contorno como valores de velocidade e as condições de transferência de calor 

como temperatura definida do fluido. As tabelas 7 e 8 resumem esses dados. 

 

Tabela 7 – Resumo das velocidades de entrada e saída 

Cama (wall) Não escorregamento 

Parede (wall) Não escorregamento 

Piso (wall) Não escorregamento 

Forro (wall) Não escorregamento 

Luminária (wall) Não escorregamento 

Difusor de insuflamento (inlet) 0,301 m/s 

Grelhas de exaustão (outlet) 1,94 m/s 

Frestas da porta (inlet) 1,74 m/s 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 8 – Resumo das condições de transferência de calor 

Cama (fluxo) 11,86W/m² 

Parede (coef. Transferência de calor) 1,9757W/m² K e Texterna de 30°C 

Piso (coef. Transferência de calor) 2,02W/m² K e Texterna de 30°C 

Forro (coef. Transferência de calor) 2,02W/m² K e Texterna de 32°C 

Luminária (fluxo) 16W/m² 

Difusor de insuflamento (temperatura do fluido) 16,5°C 

Grelhas de exaustão (outlet) Não aplica 

Frestas da porta (temperatura do fluido) 30°C 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos cálculos realizados, conforme descrito 

no capítulo 3, e são discutidos e comparados entre si, os resultados obtidos por meio da 

simulação computacional. 

 

4.1 Resumo dos cálculos  

São realizados os cálculos de vazão de ar para o desenvolvimento da simulação. Esses 

cálculos estão resumidos na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resumo dos cálculos de vazão 

Vazão de insuflamento (m³/h) 791 

Diferencial de pressão (Pa) 5 

Área da fresta (m²) 0,0192 

Vazão pelas frestas (m³/h) 120 

Vazão de exaustão (m³/h) 811 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na seleção dos difusores e grelhas, utilizam-se fatores como ruído e perda de carga 

localizada. Define-se um limite máximo de ruído de 30 dBA e queda de pressão localizada 

máxima de 20 Pa. A tabela 10 descreve as características dos acessórios de difusão 

selecionados. 

 

Tabela 10 – Seleção de difusores e grelhas 

Difusor unidirecional (mm x mm) 850x850 

Grelhas de exaustão (mm x mm) 300x200 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2 Resultado das simulações 

Os resultados são obtidos a partir de simulações computacionais, via CFD, realizadas 

no software ANSYS CFX. As variáveis analisadas são a velocidade e temperatura, 

representadas graficamente por “streamlines” e “volume rendering”, respectivamente. Deseja-

se avaliar, dentre as opções estudadas, o impacto de cada uma na movimentação de ar 

contaminado (próximo à fonte) nas zonas limpas. 

 

4.2.1 Simulação 1 – exaustão do ar posicionada na parte superior do ambiente 

A primeira simulação da distribuição de ar é realizada com o difusor de insuflamento 

de ar posicionado acima da cama e as grelhas para exaustão do ar posicionadas no teto, ao lado 

do difusor. A figura 20 mostra o volume de ar movimentado em destaque. 

 

Figura 20 – Vista isométrica das streamlines de velocidade para a simulação 1 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que o posicionamento dos bocais de ar utilizado favorece uma grande 

movimentação de ar dentro do ambiente. Essa movimentação contribui para que o ar 

contaminado transite nas áreas consideradas “limpas”, o que pode gerar uma contaminação 
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cruzada para os demais ocupantes do quarto. A figura 21 ilustra essa distribuição por meio da 

vista frontal e lateral do quarto. 

Figura 21 – Vistas lateral e frontal das streamlines de velocidade para a simulação 1 

  

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela imagem, é possível visualizar, de forma mais clara, a movimentação do ar. As 

linhas em azul mais escuro representam as regiões de maior velocidade do ar dentro do 

ambiente. Os maiores valores de velocidade representados na legenda (vermelho e amarelo) 

dizem respeito a velocidade nos pontos de saída de ar (grelhas). É possível definir que o ar, 

após ser insuflado pelo difusor, percorre pela região contaminada (sobre a cama) e passa pela 

região limpa, antes de ser aspirado pelos bocais de exaustão de ar. 

Para avaliar a distribuição de ar completa do ambiente, é necessário analisar a 

distribuição de temperatura resultante da configuração de difusor e grelhas em questão. A figura 

22 mostra a distribuição de temperatura referente à simulação 1. 

Figura 22 – Vistas lateral e frontal do volume rendering de temperatura para a simulação 1 

   

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pela imagem, é possível visualizar que nas zonas de ocupação do ambiente predominam 

temperaturas entre 22°C e 24°C. Pode-se perceber também que nas regiões mais altas do 

volume de controle a temperatura ficou com valores relativamente baixos, na casa dos 20°C. 

Isso pode ser justificado pelo posicionamento das grelhas e exaustão próximas ao difusor, o que 

ocasiona um “curto-circuito” de ar.  

 

4.2.2 Simulação 2 – exaustão do ar posicionada na parte inferior do ambiente 

O posicionamento das entradas e saídas de ar para a segunda simulação da distribuição 

de ar foi definido com o difusor de insuflamento de ar posicionado acima da cama e as grelhas 

para exaustão do ar posicionadas nas paredes adjacentes da cama, mais próximas ao piso. A 

figura 23 mostra o volume de ar movimentado em destaque para essa situação. 

 

Figura 23 – Vista isométrica das streamlines de velocidade para a simulação 2 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É notável que, apesar de movimentar uma quantidade de ar menor que a opção anterior, 

esse posicionamento adotado para as entradas e saídas de ar ainda contribui para uma grande 

mistura de ar contaminado com ar limpo. Essa movimentação excessiva contribui para que o ar 
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contaminado atinja as áreas consideradas “limpas”, o que pode gerar uma contaminação 

cruzada para os demais ocupantes do quarto. A figura 24 ilustra essa distribuição por meio da 

vista frontal e lateral do quarto. 

 

Figura 24 – Vistas lateral e frontal das streamlines de velocidade para a simulação 2 

  

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por meio das “streamlines”, observa-se que o sentido de movimentação do ar dentro do 

ambiente ainda não é o ideal. As linhas em azul mais escuro representam as regiões de maior 

velocidade do ar dentro do ambiente. Os maiores valores de velocidade representados na 

legenda (vermelho e amarelo) dizem respeito a velocidade nos pontos de saída de ar (grelhas). 

Continua sendo possível definir que o ar, após ser insuflado pelo difusor, percorre pela região 

contaminada e passa pela região limpa, antes de ar aspirado pelos bocais de exaustão de ar. 

Porém, nota-se uma diminuição na quantidade de ar contaminado sendo movimentado na região 

mais crítica (região superior da zona limpa) de contaminação. 

A figura 25 mostram o resultado da simulação nas vistas frontal e lateral do volume de 

controle para a distribuição de temperatura.  
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Figura 25 – Vistas lateral e frontal do volume rendering de temperatura para a simulação 2 

   

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Pela imagem, é possível visualizar que nas zonas de ocupação do ambiente predominam 

temperaturas entre 22°C e 25°C. Pode-se perceber também que nas regiões mais altas do 

volume de controle a temperatura não se observa mais os valores relativamente baixos, na casa 

dos 20°C. Isso pode ser justificado pelo posicionamento das grelhas e exaustão próximas ao 

piso, que contribuem para a mistura do ar insuflado com o ar interior ambiente, melhorando a 

distribuição.  

 

4.2.3 Simulação 3 – exaustão do ar posicionada próxima ao foco (cama) 

A terceira simulação é concebida com o difusor de insuflamento de ar posicionado 

acima da cama e as grelhas para exaustão do ar posicionadas logo ao lado da cabeceira da cama, 

de ambos os lados. A figura 26 mostra o volume de ar movimentado em destaque para essa 

ocasião. 
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Figura 26 – Vista isométrica das streamlines de velocidade para a simulação 3 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Pela imagem, é possível observar que grande parte do volume de ar movimentado no 

ambiente concentra-se na região mais próxima a cama. Esse perfil de movimentação contribui 

para a mitigação de escoamento não desejável de ar contaminado pelas áreas consideradas 

“limpas”, o que ajuda a dirimir as contaminações cruzadas no ambiente. A figura 27 ilustra essa 

distribuição por meio da vista frontal e lateral do quarto. 

 

Figura 27 – Vistas lateral e frontal das streamlines de velocidade para a simulação 3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pode-se notar, pelas “streamlines”, que o sentido de movimentação do ar dentro do 

ambiente percorre um caminho melhor que nas demais simulações. As linhas em azul mais 

escuro representam as regiões de maior velocidade do ar dentro do ambiente. Os maiores 

valores de velocidade representados na legenda (vermelho e amarelo) dizem respeito a 

velocidade nos pontos de saída de ar (grelhas). É possível perceber que o ar, após ser insuflado 

pelo difusor, percorre pela região contaminada e não passa pela região limpa, antes de ser 

aspirado pelos bocais de exaustão de ar. A retirada de ar do ambiente está completamente 

concentrada na região do foco de contaminação, evitando assim a movimentação excessiva de 

ar contaminado pelo ambiente.  

A figura 28 mostram o resultado da simulação nas vistas frontal e lateral do volume de 

controle para a distribuição de temperatura.  

 

Figura 28 – Vistas lateral e frontal do volume rendering de temperatura para a simulação 3 

   

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Pela imagem, é possível visualizar que nas zonas de ocupação do ambiente predominam 

temperaturas entre 21°C e 24°C. Pode-se perceber também que nas regiões mais altas do 

volume de controle a temperatura não se observa mais os valores relativamente baixos, na casa 

dos 20°C. Isso pode ser justificado pelo posicionamento das grelhas e exaustão próximas a 

cama, que contribuem para a mistura do ar insuflado com o ar interior ambiente, melhorando a 

distribuição.  
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4.3 Comparativo entre as simulações  

Após uma análise individual de cada simulação, realiza-se uma análise comparativa 

entre as opções, de forma que o resultado indique uma opção condizente com o objetivo 

principal do trabalho. Para isso, divide-se o volume de controle em 3 (três) principais zonas. 

São elas: 

1. Zona “limpa”, onde é desejável que o ar contaminado não transite; 

2. Zona “crítica”, onde o ar contaminado não deve passar, em hipótese alguma; 

3. Zona “contaminada”, região da cama, onde estará o paciente infectado. 

A figura 29 representa o volume de controle com as indicações das numerações das 

zonas, tanto em vista isométrica quanto em vista frontal. 

 

Figura 29 – Comparativo – indicações de zonas – vistas isométrica e frontal 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.1 Simulação 1 (grelhas no teto) x Simulação 2 (grelhas próximas ao piso) 

Com os resultados gráficos das simulações 1 e 2, é possível observar e avaliar as 

principais diferenças entre eles. A figura 30 mostra o comparativo, com o indicativo de zonas, 

entre as simulações com grelhas no teto e com as grelhas próximas ao piso, em vista isométrica. 
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Figura 30 – Vista isométrica do comparativo entre as simulações 1 e 2 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela comparação entre as imagens, observa-se que a simulação 1 (esquerda) movimenta 

uma grande quantidade de ar, passando pela área contaminada (zona 3) e circulando pela área 

de maior probabilidade de infecção (zona 2), o que não desejável. Por outro lado, a simulação 

2 (direita), apesar de movimentar uma pequena quantidade de ar contaminado pela zona crítica 

(zona 3), ainda movimenta ar contaminado pela área limpa a ser protegida (zona 1). 

A figura 31 ilustra o comparativo entre as simulações pela vista frontal. 

 

Figura 31 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 2 

       

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Agora pela vista frontal, o que pode ser observado nas imagens isométricas, a situação 

exposta fica ainda mais visível. Na simulação 1 (esquerda) observa-se grande movimentação 

de ar contaminado pelas zonas críticas e na simulação 2 (direita), ainda que menor, continua 

existindo uma movimentação de ar por zonas indesejadas. 

A figura 32 mostra o comparativo frontal entre as simulações 1 e 2, no que diz respeito 

a distribuição de temperatura no ambiente. 

Figura 32 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 2 

       

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se perceber que, nas regiões mais altas do volume de controle da simulação 1, a 

temperatura ficou com valores relativamente baixos, na casa dos 20°C. Isso pode ser justificado 

pelo posicionamento das grelhas e exaustão próximas ao difusor, o que ocasiona um “curto-

circuito” de ar. Já na simulação 2, é possível visualizar que nas zonas de ocupação do ambiente 

predominam temperaturas entre 22°C e 25°C. 

 

4.3.2 Simulação 1 (grelhas no teto) x Simulação 3 (grelhas próximas à cama) 

É perceptível, por meio das visualizações gráficas geradas na simulação, grandes 

diferenças entre as opções 1 e 3. A figura 33 representa o comparativo, com o indicativo de 

zonas, entre as simulações com grelhas no teto e com as grelhas próximas à cama, em vista 

isométrica. 
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Figura 33 – Vista isométrica do comparativo entre as simulações 1 e 3 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Comparando as imagens, fica nítido que a simulação 1 (esquerda) causa uma agitação 

do ar dentro do ambiente muito maior que a simulação 3 (direita). Além disso, a simulação 3 

gera uma movimentação de ar contaminado quase nula em todas as áreas a serem protegidas 

(zonas 1 e 2), podendo, assim, mitigar em larga escala as contaminações cruzadas dentro do 

ambiente. 

A figura 34 ilustra o comparativo entre as simulações pela vista frontal. 

Figura 34 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pelas ilustrações comparativas bem claras, nota-se que a diferença de movimentação de 

ar dentro do ambiente, para as duas simulações, é grande. A simulação 1 (esquerda) faz o ar 

percorrer um caminho saindo do difusor, passando pela região contaminada e saindo pela parte 

superior do ambiente, enquanto a simulação 3 (direita) faz com o que o ar percorra o caminho 

saindo do difusor, passando pela região contaminada e, finalmente, saindo pelas proximidades 

da região contaminada (cama), sem maiores transições em áreas limpas. 

A figura 35 mostra o comparativo frontal entre as simulações 1 e 3, no que diz respeito 

a distribuição de temperatura no ambiente. 

Figura 35 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 1 e 3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme mencionado anteriormente, pode-se perceber que, nas regiões mais altas do 

volume de controle da simulação 1, a temperatura ficou com valores relativamente baixos, na 

casa dos 20°C. Já na simulação 3, é possível visualizar que nas zonas de ocupação do ambiente 

predominam temperaturas entre 21°C e 24°C, distribuídas de forma mais homogênea. 

 

4.3.3 Simulação 2 (grelhas próximas ao piso) x Simulação 3 (grelhas próximas à cama) 

Pelas análises dos itens anteriores, nota-se que a simulação 1, com as grelhas 

posicionadas no teto do ambiente, é a menos eficiente no que se refere à mitigação de 

contaminações cruzadas. Sendo assim, torna-se fundamental a avaliação comparativa entre as 

simulações 2 e 3, com as grelhas posicionadas próximo ao piso e próximo à cama, 

respectivamente. 
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Por meio das simulações, representadas graficamente na figura 36, é possível avaliar e 

comparar as duas opções. 

Figura 36 – Vista isométrica do comparativo entre as simulações 2 e 3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

É notável, pela imagem comparativa, que o ar na simulação 2 (esquerda) tem um 

comportamento mais expansivo, ou seja, ele se movimenta por mais zonas no ambiente do que 

na simulação 3 (direita), que possui um perfil de movimentação muito mais compacto. Aliado 

a isso, além de quase não movimentar ar na zona limpa (zona 1), a simulação 3 quase não 

provoca movimentação de ar na zona mais crítica de contaminação (zona 2). Já na simulação 

1, apesar de movimentar pouco o ar na zona mais crítica (zona 2), ela ainda causa uma transição 

de ar contaminado da zona de foco (zona 3) para a zona limpa (zona 1). 

A figura 37 mostra os resultados dessas simulações por meio de vistas frontais. 

 

Figura 37 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 2 e 3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por esse ângulo, é possível perceber que, apesar de ainda movimentar um pouco de ar 

pela zona 2, a concentração de movimentação da simulação 1 (esquerda) é majoritariamente da 

zona 3 para a zona 1. Por outro lado, nota-se que a simulação 3 (direita) concentra bastante a 

movimentação do ar, deixando as zonas 1 e 2 praticamente livres de ar contaminado, que fica 

concentrado e percorre principalmente pela zona 3. 

A figura 37 mostra o comparativo frontal entre as simulações 2 e 3, no que diz respeito 

a distribuição de temperatura no ambiente. 

Figura 38 – Vista frontal do comparativo entre as simulações 2 e 3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

É notável que nas duas simulações a distribuição de temperatura na zona de ocupação 

fica próximo do desejável (perto dos 23°C). Na simulação 2, nota-se que a parte inferior do 

ambiente atingiu uma temperatura levemente superior, quando comparada com o mesmo local 

na simulação 3. Este ponto não é uma problemática, visto que a diferença é baixa e ambas as 

simulações mantiveram o ambiente numa temperatura confortável para os usuários. 

 

4.3.4 Resumo e comparativo geral 

Com a realização dos comparativos individuais, de cada uma das simulações com as 

outras, é possível realizar um comparativo geral, resumindo e caracterizando cada simulação 

em relação a movimentação de ar pelas zonas determinadas e ao nível de risco de contaminação 

cruzada para o acompanhante e/ou profissional de saúde, em um ambiente de quarto de 

isolamento. A tabela 11 descreve esse resumo. 
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Tabela 11 – Resumo geral e comparativo das simulações 

Posição 

das 

grelhas 

(N° da 

simulação) 

Distância da grelha 

para cama 

(horizontal/vertical) 

Movimentação 

de ar pela 

zona 1 

Movimentação 

de ar pela 

zona 2 

Risco de 

contaminação 

cruzada 

Faixa de 

temperatura 

predominante 

Teto (1) 30cm/170cm Alta Alta Alta 20°C a 24°C 

Próximo 

ao piso (2) 
145cm/60cm 

Alta Média Média 
22°C a 25°C 

Próximo à 

cama (3) 
5cm/20cm 

Baixa Baixa Baixa 
22°C a 24°C 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com o resumo comparativo entre as simulações, é possível observar que o 

posicionamento das grelhas de exaustão mais próximo do foco de contaminação minimiza a 

transição de ar contaminado pelas regiões protegidas (zona 1 e 2) e, ainda assim, mantém o 

ambiente com condições de temperaturas aceitáveis para o conforto dos usuários. 
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5 CONCLUSÕES 

São realizadas nesse trabalho as análises da simulação da movimentação do ar em 

ambientes isolados climatizados para pacientes com doenças transmissíveis pelo ar. Define-se 

uma posição fixa para o difusor de insuflamento, variam-se as posições das grelhas de exaustão 

e realiza-se o comparativo entre os resultados de cada configuração. Assim, foi possível avaliar 

qual das situações é a mais eficiente no ponto de vista da mitigação de possíveis contaminações 

cruzadas nesses ambientes. 

Os resultados das simulações computacionais mostram que quanto mais próximo do 

foco de contaminação ficarem as grelhas de exaustão, maior é a eficiência do sistema, pois evita 

a mistura do ar contaminado com ar limpo. A primeira simulação, com as grelhas de exaustão 

posicionadas no teto do ambiente, não possui uma boa eficiência, pois provoca uma 

movimentação de ar no ambiente muito intensa, ocasionando a mistura de ar contaminado com 

ar limpo, além de provocar grande turbulência na área de respiração dos acompanhantes ou 

profissionais de saúde que transitam no quarto. A segunda simulação, com as grelhas 

posicionadas próximas ao piso, apesar de diminuir consideravelmente a movimentação de ar 

contaminado na região crítica de contaminação (respiratória), ainda provoca um escoamento de 

ar contaminado para a parte inferior da região de ocupação dos demais ocupantes do quarto. 

Por fim, a terceira simulação, com as grelhas de exaustão posicionadas próximas a cabeceira da 

cama, mostra-se muito eficiente na retirada do ar contaminado, pois, como a exaustão do ar se 

encontra muito próxima ao foco, a quantidade de ar contaminado que se mistura com ar limpo 

e percorre pelas regiões críticas de contaminação é muito pequena.  

Portanto, conclui-se que a distribuição de ar em ambientes climatizados para pacientes 

com doenças transmissíveis pelo ar deve priorizar o sentido de fluxo sempre da região mais 

limpa para a mais contaminada, ou seja, a exaustão de ar desse tipo de ambiente deve se 

localizar sempre o mais próximo possível do foco de contaminação, de forma a evitar a mistura 

desse ar com o ar limpo, mitigando possíveis contaminações cruzadas nesses ambientes. Vale 

ressaltar que, para que seja possível adotar essas premissas, esses ambientes sempre devem 

estar em pressão negativa em relação aos ambientes adjacentes, ou seja, a vazão de exaustão 

deve ser maior que a vazão de insuflamento. 

Por fim, para a continuação desse trabalho, sugere-se a realização das simulações 

computacionais adotando a antecâmara e o banheiro do quarto isolado no volume de controle 
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em estudo. Sugere-se também a variação da posição do difusor de insuflamento. Além disso, a 

realização da parte experimental para comparação com os dados obtidos por meio das 

simulações é indicada para se obter uma validação dos resultados obtidos nesse trabalho. 
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