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Uma das questões básicas quando se trata de ventiladores é: por que eles são 

pouco eficientes? A quantidade de energia que um ventilador consome e o volume 

de ar que ele desloca determinam a sua eficiência. Pequenos motores de baixa 

tensão consomem pouca energia, mas também deslocam pouco ar, resultando em 

ventiladores muito ineficientes. 

Quanto ao barulho que geram, o zumbido elétrico surge quando estão funcionando 

e é o resultado de uma engenharia mal projetada e falta de manufatura de 

precisão. Alguns fabricantes usam rolamentos baratos para reduzir custos, apesar 

de estes serem uma fonte comum de ruído na operação. A falta de amortecimento 

entre as partes metálicas pode criar e intensificar o ruído, assim como o uso de 

chapas de metal finas na montagem do motor e das peças. 

Muitos ventiladores balançam e isso é devido a vários fatores. Pás feitas com 

materiais abaixo do padrão e mal seladas absorvem umidade e entortam - o 

principal fator do balanço. Pás que não fazem parte de um conjunto 

cuidadosamente pesado e equilibrado também podem balançar. 

Encaixes de pá inconsistentes podem criar diferentes ângulos de inclinação, o que 

leva a um balanço desequilibrado. Motores mal fabricados têm rotores que 

facilmente desequilibram, criando balanço vindo do centro do ventilador. Os 

sistemas de montagem com pinos também contribuem para o balanço. 

A NBR 11829 (EB2128) de 08/2008 - Segurança de aparelhos 

eletrodomésticos e similares - Requisitos particulares para 

ventiladores trata da segurança de ventiladores elétricos para uso doméstico e 

similar, cuja tensão nominal não exceda a 250 V para aparelhos monofásicos e 480 

V para outros aparelhos. Essa norma abrange os ventiladores de teto com ou sem 

luminária incorporada; os de mesa; os de pedestal; os de parede divisória; os 

circuladores de ar portáteis; os ventiladores de fixação na parede; e os ventiladores 

de duto. 

Também se aplica aos eventuais reguladores de velocidade e sentido de rotação 

fornecidos com os ventiladores. Os ventiladores não destinados à utilização 

doméstica normal, mas que possam constituir uma fonte de perigo para o público, 

tais como ventiladores utilizados por pessoas leigas em lojas, em oficinas, na 

indústria leve ou em fazendas, estão no âmbito desta norma. 

Na medida do possível, esta norma procura abranger os riscos comuns 

apresentados por ventiladores tanto dentro quanto ao redor da casa. Mas, não leva 

em consideração: a utilização de ventiladores por crianças ou pessoas 
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incapacitadas, sem acompanhamento; riscos causados por brincadeiras de crianças 

com o ventilador. Deve-se dar atenção ao fato de que requisitos adicionais podem 

ser necessários para ventiladores destinados a serem utilizados em veículos ou a 

bordo de embarcações ou aeronaves; requisitos adicionais podem ser especificados 

por órgãos nacionais responsáveis pelas áreas de saúde, segurança do trabalho e 

instituições similares. 

Esta norma não se aplica a: ventiladores projetados exclusivamente para fins 

industriais; ventiladores destinados a serem utilizados em locais onde prevalecem 

condições especiais, tais como atmosferas corrosivas ou explosivas (poeira, vapor 

ou gás); ventiladores incorporados em outros aparelhos, a menos que seja 

especificado de outra maneira na norma respectiva. 

Os ventiladores devem ser classificados em uma das seguintes classes com relação 

às condições climáticas: para climas temperados; e para climas tropicais. As 

instruções de instalação devem indicar o modelo ou tipo de luminária que pode ser 

instalado nos ventiladores de teto construídos para este propósito; para 

ventiladores de parede divisória, se o ventilador for previsto para montagem em 

janelas ou paredes externas; para ventiladores previstos para instalação em nível 

alto, que as pás devem ficar mais de 2,3 m acima do piso; para ventiladores de 

duto ou de parede divisória, que devem ser tomadas precauções para evitar o 

refluxo para dentro do ambiente de gases da chaminé dos aparelhos a gás ou de 

outros aparelhos de chama livre; que na montagem de eventuais partes ou peças 

de ventiladores de mesa, de pedestal ou circuladores de ar portáteis, é necessário 

certificar-se de que o aparelho não esteja conectado à rede elétrica; que durante a 

montagem dos ventiladores de teto, de duto, de fixação na parede e de parede 

divisória que estejam ligados à instalação fixa deve ser desligada a chave geral da 

instalação; que as pás do ventilador de teto devem estar a uma distância mínima 

de 0,5 m das paredes; que não deve ser utilizada caixa de passagem em material 

plástico para fixação dos ventiladores de teto; que o local de instalação dos 

ventiladores de teto deve suportar uma carga de cinco vezes a massa do 

ventilador, a qual deve ser informada; que o local de instalação dos ventiladores de 

fixação na parede deve suportar uma carga de três vezes a massa do ventilador, a 

qual deve ser informada; indicações claras sobre o método de instalação e de 

fixação do ventilador, se aplicável, e especificação do parafuso apropriado para a 

fixação (tipo de rosca, dimensões etc.); para os ventiladores de teto, as opções de 

fixação; que o toque das mãos nas pás do ventilador de teto pode provocar 

acidentes. 

Quanto à resistência à umidade, a parte externa dos ventiladores previstos para 

montagem em janelas ou paredes externas deve ser submetida ao ensaio 

especificado no item 14.2.4 da IEC 60529; e a parte do ventilador que não é 

montada no lado externo da janela ou da parede deve ser protegida contra as 



projeções de água do tubo oscilante. O ventilador é ensaiado em repouso e, a 

seguir, é alimentado na tensão nominal, funcionando com as venezianas ou 

dispositivos similares na posição aberta. 

 
Os ventiladores de pedestal portáteis com altura superior a 1,7 m e massa superior 

a 10 kg devem ser colocados numa superfície horizontal. Uma força horizontal de 

40 N é aplicada ao ventilador a uma altura de 1,5 m. O ventilador não deve 

tombar. 

O ventilador que não seja para instalação em nível alto deve ter as pás protegidas 

por uma grade, a menos que suas bordas de ataque e extremidades sejam 

arredondadas e possuam: dureza menor que 60 Shore O, ou velocidade periférica 

menor que 15 m/s, quando o ventilador é alimentado na tensão nominal, ou 

potência útil não superior a 2 W, quando o ventilador é alimentado na tensão 

nominal. 

Os ventiladores de teto devem possuir adequada resistência mecânica. A 

conformidade é verificada pelo seguinte ensaio: devem ser montados de acordo 

com as instruções de instalação. Uma carga igual a quatro vezes a massa do 

ventilador de teto é pendurada no seu corpo. 

A carga é aplicada durante 1 min. Um torque de 1 N.m é aplicado ao corpo fixo do 

ventilador durante 1 min. O ensaio é repetido fazendo a inversão do sentido de 

aplicação do torque. Importante: o sistema de sustentação não pode quebrar e o 

ventilador de teto não pode sofrer dano a tal ponto que possa comprometer a 

conformidade. 

As placas de circuito impresso que suportam partes vivas devem ser resistentes ao 

fogo. A conformidade é verificada submetendo o material da placa de circuito 

impresso ao ensaio de chama de agulha do Anexo M. O ensaio de chama de agulha 

não é realizado em placas de circuito impresso que são feitas em material 

classificado como FV-0 ou FV-1 de acordo com a IEC 60707. A amostra do material 

submetido ao ensaio da IEC 60707 não pode ter espessura maior que a parte em 

estudo. 

Enfim, os ventiladores não devem ser menosprezados na sua utilidade, 

comparativamente a soluções de ar condicionado, pois, se bem escolhidos, eles são 

uma opção válida, inteligente e amiga do ambiente. Eles consomem menos energia 

elétrica do que os aparelhos de ar condicionado e podem proporcionar bons níveis 

de conforto térmico. 



Muitos dos pequenos ventiladores portáteis - sobretudo os de baixo preço - têm 

uma qualidade inferior, ou têm uma baixa duração, ou não funcionam 

adequadamente (há, sobretudo, imensas queixas quanto à intensidade do fluxo de 

ar que criam). Alguns oscilam em excesso e acabam por se tornar barulhentos. 

Uma dica aos consumidores: tenha em conta a qualidade relativa dos pequenos 

ventiladores portáteis, os materiais de que são feitos e a sua potência. Considere 

cuidadosamente esta última questão. Grande parte das queixas dos utilizadores 

associa-se à fraca potência dos pequenos circuladores e ventiladores. Muitos 

pequenos ventiladores plásticos valem o que valem, principalmente os muito 

baratos. Não se pode esperar muito deles. 

O posicionamento dos utilizadores em relação ao ventilador é um elemento crítico 

em termos de conforto proporcionado. E muitas vezes, o melhor posicionamento do 

ventilador é em cima de uma mesa, ou de um móvel, de modo a que ele possa 

proporcionar conforto à pessoa (ou pessoas) que está a trabalhar ou a descansar. 

Se for esse o seu caso - ou seja, se quiser utilizar o ventilador em circunstâncias 

em que o seu melhor posicionamento é em cima de uma mesa ou móvel da sua 

sala ou quarto - então escolha um ventilador de mesa. 

Naturalmente deverá escolher um ventilador suficientemente potente em termos de 

circulação de ar, e em termos de eficácia energética, durabilidade e qualidade 

geral. Pequenos circuladores de mesa, com hélices curvas e mais ou menos 

escondidas, podem ser mais eficazes do que os pequenos ventiladores tradicionais 

no modo como padronizam e distribuem o ar. Alguns permitem ajustamentos no 

ângulo das suas hélices, e tal como os demais ventiladores operam normalmente a 

três velocidades (alta, média e baixa). O ar à volta do aparelho é aspirado por ele, 

e expelido de forma a criar uma circulação mais suave e padronizada. 

Pode haver situações em que o padrão de circulação de ar proporcionado pelos 

aparelhos tipo circulador é mais suave e dirigido, o que aumenta os níveis de 

conforto proporcionado. Mas, geralmente, não há diferenças significativas em 

relação aos pequenos ventiladores tradicionais, já que tudo depende bastante do 

desenho e potência de cada modelo de ventilador. Pode dizer-se que em média são 

ligeiramente mais potentes e consomem um pouco mais de energia elétrica, mas 

não se trata de uma regra aplicável a todos os modelos. 
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Sobre a Target – Há mais de vinte anos a Target vem se consolidando como 

referência para o desenvolvimento de soluções que facilitam o acesso e 

gerenciamento de informações tecnológicas críticas para os mais diversos 

segmentos corporativos. Através de uma equipe de técnicos e engenheiros 

especializados, a Target oferece hoje muito mais do que simples informações 

tecnológicas ao mercado em que atua. A Target oferece VANTAGEM COMPETITIVA. 

 
 

A Target recomenda e autoriza a reprodução e compartilhamento do conteúdo desta 

mensagem. 

 


