
/ NOTA DE APLICAÇÃO 

NOVEMBRO DE  2012

Selecionar a tecnologia é essencial para  
a economia em DCV

Aprimorar a ventilação controlada por demanda – DCV (Demand 
Controlled Ventilation) ajudará a melhorar o ambiente interno 
com custos operacionais menores. O sistema só pode ser melho-
rado com sensores precisos de dióxido de carbono (CO2).

Destaques sobre o CO2 em 
relação à DCV

▪ É possível obter uma boa 
qualidade do ar interno usando 
os padrões de ocupação como 
base.

▪ A medição de CO2 é o método 
mais econômico 

▪ para monitorar a qualidade do 
ar e a presença humana com 
um único sensor

▪ A economia energética 
acontece pela redução 
do uso de ar externo não 
condicionado

▪ A ventilação inadequada 
resulta em níveis elevados de 
CO2, causando sonolência e 
reduzindo a produtividade 

Informações sobre o CO2

▪ O CO2 é medido em partes  
por milhão (ppm)

▪ Concentrações típicas de CO2 
em ambientes externos:   
350 a 450 ppm

▪ Concentrações de CO2 com 
QAI aceitável: 600 a 800 ppm

▪ Concentrações de CO2 com 
QAI tolerável:  1000 ppm

Os seres humanos passam 90% do 
seu tempo em ambientes internos. 
Pesquisas indicam que a qualidade 
do ar interior (QAI) está diretamente 
relacionada à produtividade e ao 
bem-estar hu-mano. O nível de 
CO2 pode ser usado para indicar a 
presença de humanos no ambiente 
interno. Níveis altos de CO2 indicam 
ventilação insuficiente e também 
podem sinalizar outros odores de-
sagradáveis no ar.  Cerca de 30% dos 
edifícios têm baixa QAI.

A forma mais econômica de 
determinar a demanda de ventilação 
é medir o dióxido de carbono, que 
aumenta conforme a quantidade de 
humanos presentes. Ao controlar a 
ventilação conforme o nível de CO2  
(e não conforme a suposta quantidade 

de pessoas presentes no espaço), 
é pos-sível manter o ar interno 
renovado sem gerar ventilação 
excessiva e desperdiçar energia.

Padrões da indústria
Os limites dos níveis de CO2 para 
o ar interior apresentam pequenas 
variações conforme o país. Por 
exemplo, a interpretação do Padrão 
62.1 da ASHRAE (www.ashrae.org), 
“Ventilação para qua-lidade do ar 
interno aceitável”, implica que os 
níveis de CO2 não devem exceder 700 
ppm além dos níveis de ambientes 
externos de 400 ppm. A Comissão 
Europeia emitiu uma Diretriz sobre 
Desempenho Energético em Edifícios 
(2002/91/EC) que determina que as 
economias energéticas não devem 

surtir impacto negativo sobre a 
qualidade do ar interior.

O projeto ETIAQ (Energy Technologies 
and Indoor Air Quality, tecnologia 
energética e qualidade do ar interior) 
coordenado pela Rehva, a Federação 
Europeia das Associações de 
AVAC (aquecimento, ventilação e 
ar condicionado), relata economia 
energética de 20 a 50% em edifícios 
públicos que usam DCV, com 
possibilidade de economia ainda maior 
em edifícios com ocupação variável. 



Relação entre 
desempenho em CO2 e 
sistemas de DCV
Iniciativas para edifícios verdes, como 
os Sistemas de Classificação LEED 
(www.usgbc.org), deter-minam ações 
a serem tomadas quando as condições 
de CO2 apresentam variação de 10% ou 
mais em relação ao ponto específico 
determinado pelo usuário. O sistema 
de automação do edifício ge-rará um 
alarme automático e fará os ajustes 
necessários à ventilação, ou acionará 
um alerta aos ocupantes do edifício. A 
estabilidade do sistema de ventilação 
costuma ser verificada e ajustada 
somente durante o comissionamento. 
Depois de ativados, se espera que os 
transmissores de CO2 operem de forma 
ininterrupta durante pelo menos cinco 
anos. Por isso, a seleção da tecnologia 
de CO2 é importante não só para as 
especificações de precisão iniciais, mas 
também para a estabili-dade. Manter 
padrões de QAI sem deixar a economia 
energética de lado pode ser um desafio. 

A maioria dos fabricantes de sensores 
de CO2 oferece uma especificação de 
precisão inicial entre ±50 e 100 ppm sob 
níveis de concentração de 1000 ppm. Se 
o sistema for configurado para manter 
um nível de CO2 de <800 ppm no espaço 

e o sensor tiver erro de 80 ppm, tal 
desvio pode gerar alarmes falsos. 
Caso a indicação de nível de CO2 esteja 
muito baixa, isso limitará a quantidade 
de ar fresco. Caso a indicação de nível 
de CO2 esteja muito alta, o transmissor 
colocará mais ar exter-no não 
condicionado do que o necessário para 
o espaço. Essa situação tende a piorar 
com o tempo se o sensor tiver baixa 
estabilidade em longo prazo. 

QAI sem alarmes falsos
Toda tecnologia tem algum 
componente que se desgasta ou 
deve ser trocado, o que torna 
difícil manter as especificações 
de precisão necessárias para a 
aplicação. A tecnologia mais comum 
no mercado para a medição de CO2 
é a de infravermelho não dispersivo 
(IVND). Esta tecnologia possui alguns 
problemas: a fonte de luz necessária 
perde a intensidade com o passar 
do tempo e os dispositivos não 
conseguem identificar se o caminho da 
luz foi contaminado. 

O CARBOCAP® da Vaisala possui um 
recurso exclusivo que mede com 
duplo comprimento de onda: um 
comprimento de onda para medir o 
CO2 e um comprimento de onda de 

referência, que determina a intensidade 
da fonte de luz e os níveis de 
contaminantes. Assim, o equipamento 
possui precisão duradoura sem que 
seja preciso confiar em técnicas 
de autocalibração para rea-lizar 
calibrações da fonte de luz. 

Uma tecnologia para 
todas as aplicações de 
AVAC 
Por eliminar a necessidade de 
autocalibração, o sensor CARBOCAP® 
da Vaisala pode ser usado em muito 
mais aplicações, incluindo em níveis 
variáveis de CO2 externo e locais 
com ocupação permanente, como 
hospitais, locais de trabalho, edifícios 
residenciais e asilos. 

Devido à tecnologia robusta do 
CARBOCAP, o sensor dos produtos 
instalados em dutos fica re-almente 
no duto. Dentre outras vantagens, 
o CARBOCAP® possui tolerância à 
condensação da água e boa tolerância 
térmica, o que permite seu uso em 
aplicações de refrigeração. 

Acesse o site da Vaisala  
(www.vaisala.com/CO2) para saber 
mais sobre a linha completa de CO2.

•	Locais	a	evitar:	locais	nos	quais	o	
sensor possa receber a respiração 
direta das pessoas, perto de dutos de 
entrada ou exaustão, perto de janelas 
e portas.

•	Sempre	prefira	sensores	instalados	
na parede em vez dos sensores 
instalados em dutos, pois os 
primeiros	proporcionam	informações	
mais	precisas	sobre	a	eficácia	do	
sistema de ventilação. 

•	Na	parede,	instale	os	sensores	a	uma	
distância de 1 a 6 pés (0,3 a 1,8 m)  
do chão.   

•	Sensores	instalados	em	dutos	são	mais	
adequados para sistemas de zona 
única e devem ser co-locados o mais 
perto possível do espaço ocupado, 
com	fácil	acesso	para	manutenção.

•	Para	diversas	unidades	instaladas	no	
telhado, recomenda-se usar um sensor 
de CO2 por zona.

•	Para	sistemas	de	volume	de	ar	variável	
(VAV), recomenda-se usar um sensor 
para cada zona princi-pal. 

•	Em	áreas	comuns	com	diversos	
terminais VAV, é possível usar apenas 
um sensor de CO2 sensor caso o 
padrão	de	ocupação	seja	uniforme	
em toda a área comum. 

•	Para	uma	única	unidade	de	volume	
constante instalada no telhado, 
recomenda-se um sensor por 
zo-na ou espaço, com controle de 
ventilação baseado na leitura mais 
alta de CO2.

Diretrizes para colocação de transmissores de CO2
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www.vaisala.com/requestinfo
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