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RESUMO

A atual tendência de utilização dos espaços destinados a estacionamento 

veicular para outras finalidades tem resultado num tempo maior de permanência dos 

usuários nestes espaços, principalmente nas grandes cidades. Por esta razão, o

presente trabalho investiga a qualidade do ar interior e o conforto térmico em áreas 

reservadas a estacionamentos, através da relação direta destes ambientes com a 

poluição veicular. Para realização deste estudo, optou-se por estacionamentos com 

tipologias arquitetônicas diferenciadas, sendo um estacionamento aberto e um 

estacionamento fechado, ambos ventilados naturalmente, situados em Natal/RN, 

com o intuito de contribuir para a proposição de novos espaços desta natureza 

adequados à permanência humana. Para tal, realizou-se pesquisa de campo nos 

dois estacionamentos em períodos distintos (janeiro e julho), espaço de tempo 

condizente com os períodos climáticos característicos (verão e inverno, 

respectivamente) da referida cidade. As condicionantes ambientais internas foram 

mensuradas através de instrumentos de medições da temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, velocidade do ar e direção dos ventos; as humanas, através de 

entrevistas aplicadas com usuários dos locais (visitantes e funcionários); e as 

químicas, através de instrumentos de medição apropriados para material 

particulado, monóxido de carbono e ozônio. Na análise dos resultados, constatou-se 

que as condicionantes químicas atingiram maiores concentrações no 

estacionamento fechado. Este quadro foi agravado pelas condições climáticas do 

local (maiores temperaturas do ar), resultando num maior registro de usuários 

insatisfeitos. Constatou-se que a tipologia arquitetônica de estacionamentos 

fechados, com contribuição também de seu aspecto topográfico, compromete as 

condições ambientais internas, potencializando a retenção de poluentes, 

acarretando espaços com baixo índice de conforto térmico para seus usuários, 

sendo, assim, menos adequados do ponto de vista da qualidade do ar interior e do 

conforto térmico.

Palavras- chave: Qualidade do ar interior. Conforto térmico. Estacionamentos. 



ABSTRACT

The recent tendency to utilize parking lots for other purposes has demonstrated that 

more time has been spent by visitors, mainly in great cities. Therefore, this paper 

investigates the thermal comfort and the air quality indoors in areas specifically used 

as parking lots by analyzing the direct relation between such environments and 

vehicular pollution. The thermal comfort and the quality of air indoors in parking lots 

with different architectonic typology (ground-floor and underground)  are also studied, 

aiming to contribute to the proposition of suitable new areas designated to human 

usage. Field research was done, in two distinct periods within different weather 

conditions (January and July) in, two naturally cooled, parking lots located in Natal - 

RN. The internal environment agents were measured by using tools for air 

temperature, humidity, speed and direction; interviews with employees and visitors 

and chemical analysis through appropriate tools to analyze specific material, carbon 

monoxide and ozone. The results showed that chemical agents densely concentrate 

mostly in the closed parking space, aggravated by weather conditions, which 

dissatisfied the visitors. Still, it was shown that architectonic typology, alongside 

topographical aspects compromise internal environmental conditions, which 

increases the retention of pollution, leading to dissatisfactory thermal comfort levels 

and becoming less suitable for usage by visitors considering air and thermal comfort 

aspects. Consequently, they are not suitable for human stay due to the poor quality 

of the indoor air. 

Keywords: Indoor air quality. Thermal comfort. Parking lot.
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Nos últimos anos, presenciamos em todo o mundo mudanças significativas 

nos grandes centros urbanos. Essas alterações são resultantes principalmente do 

aumento da concentração populacional, que sobrecarrega a infra-estrutura básica 

nesses centros. Acelera-se também o processo de substituição do ecossistema 

natural por estruturas artificiais, na maioria das vezes, sem o compromisso de 

oferecer uma qualidade ambiental urbana aos seus habitantes.

Nesse contexto, os projetistas assumem um papel fundamental na concepção 

de espaços destinados ao convívio humano. A chegada do século XXI delineia um 

novo papel para os que concebem nossos ambientes e edificações, notadamente os 

arquitetos, por estarem diretamente envolvidos com o ato de criação. Agora, estes 

profissionais, mais do que nunca, são orientados por conceitos como ergonomia, 

funcionalidade, estética, economia, segurança, já totalmente incorporados ao seu 

trabalho e passam a desempenhar um papel muito mais social no sentido da 

promoção das cidades saudáveis, ou seja, na projeção de espaços que promovam 

qualidade de vida para a população. 

Assim, tão importante quanto conceber um espaço com todos estes 

conceitos, é necessário concebê-lo também com uma boa atmosfera interna que 

possibilite favoravelmente a vida em seu meio. Para a agência americana 

Environmental Protection Agency- EPA, apud Costa (2001),  “(...) boa qualidade do 

ar interno significa o conjunto de propriedades físicas, químicas e biológicas do ar 

que não apresente agravos à saúde humana”. 

Em nossas cidades, está cada vez mais difícil não só a existência, como, 

principalmente, a sobrevivência desses espaços devido à influência da ação do 

homem no clima urbano. Segundo Ayode (1988), dois aspectos do clima urbano 

merecem destaque devido às suas implicações: o aumento da temperatura em 

áreas urbanas (ilhas de calor) e a poluição do ar da cidade. É justamente as 

conseqüências advindas deste segundo aspecto que determinam este trabalho.

Com o advento da Revolução Industrial, a sociedade contemporânea passou 

a conviver com problemas inéditos até então. O aparecimento de grandes parques 

fabris, o crescimento das cidades com a conseqüente aglomeração de pessoas, a 

exploração e o consumo de novas fontes de energia, o rápido desenvolvimento 

científico e tecnológico, são alguns ingredientes da primeira metade do século XX 

que impuseram ao homem moderno o contato com poluentes atmosféricos 

extremamente maléficos ao seu bem-estar e saúde. Gases resultantes da 



combustão dos automóveis, substâncias químicas e material particulado oriundos de 

processos industriais são exemplos destes agentes agressores, tão presentes até 

hoje (DUARTE, 2003).

Porém, somente após a Segunda Guerra Mundial, com o acontecimento dos 

dois maiores episódios de poluição do ar, nos quais muitos seres humanos 

morreram devido ao alto nível de poluentes atmosféricos, realmente este assunto 

passou a ser alvo de pesquisas no mundo todo.

O primeiro episódio ocorreu em 1948 em Dondora, uma pequena cidade no 

Oeste da Pensylvânia-EUA, que tinha um parque industrial composto por uma 

fábrica de aço, uma fábrica de arame e uma fábrica de placas de zinco. Durante a 

última semana de outubro de 1948, uma fumaça muito intensa e pesada proveniente 

dessas fábricas se formou e se fixou nesta área, diminuindo a visibilidade ao redor 

da cidade. Devido a uma inversão térmica1 que propiciou a permanência desta 

fumaça no local por mais de uma semana, 74 pessoas morreram. 

O segundo episódio ocorreu em Londres, em 1952, quando um grande 

aumento das concentrações de óxidos de enxofre e de partículas se manteve por 

quatro dias. Em decorrência de condições climáticas desfavoráveis à dispersão 

destes poluentes (falta de ventos), este conjunto de fatos resultou na morte de 

aproximadamente 4.700 pessoas. 

Depois desses acontecimentos, vários países canalizaram esforços no 

sentido de tentar reduzir o preço que se paga pela crescente industrialização e 

urbanização das cidades. No Brasil, o processo de urbanização vem ocorrendo nas 

últimas décadas aliado a uma deficiência crônica nos sistemas de transporte de 

massa, se constituindo em verdadeira alavanca para a rápida degradação da 

qualidade do ar, devido ao aumento da poluição atmosférica urbana nos principais 

centros do país. 

O presente trabalho focaliza este tipo de poluição e pretende estudar a 

qualidade do ar em espaços de estacionamento por meio da correlação direta com a 

poluição veicular, que acontece, de forma exponencial, na maioria das cidades, uma 

vez que se observa um certo descaso no ato de projetação desses espaços, os 

quais, ao serem tratados como “ambientes para se guardar carro”, na sua 

1 É uma condição metereológica que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar 
frio, impedindo o  movimento ascendente do ar, uma vez que, o ar abaixo dessa camada fica mais frio, portanto 
mais pesado, fazendo com que os poluentes fiquem próximos á superfície (CETESB, 2004) . 



concepção não se levam em conta alguns conceitos fundamentais,  destinados a 

estacionamentos no ato de projetação. Como estes espaços são tratados como 

ambientes para se guardar carro, não lhes são conferidos alguns conceitos 

fundamentais como boa implantação, tratamento de superfícies, conforto ambiental 

e, principalmente, qualidade do ar em seu interior, muito embora, venha ocorrendo, 

com bastante freqüência, o uso misto destas áreas, intimamente relacionado com a 

crescente especulação imobiliária de nossas cidades. Assim, uma grande parcela 

dos estacionamentos urbanos não somente abrigam automóveis, mas também 

diversas atividades do tipo administrativas, guichês, bingos, boliches, depósitos, até 

feiras de artesanato e exposições, resultando uma permanência maior de pessoas 

nestes ambientes. Resulta, daí, a seguinte questão, ponto de partida para a 

elaboração desta pesquisa: estes espaços, projetados prioritariamente para abrigar 

automóveis, são adequados (possuem uma qualidade do ar interior adequada) à 

permanência humana? 

O cenário escolhido para este estudo é a cidade de Natal/RN que, assim 

como outras capitais do país, também passa por um acelerado processo de 

urbanização e crescimento, que traz consigo conseqüências graves advindas da 

poluição. Por isso, é objetivo geral do presente estudo, observar a qualidade do ar 

no interior e o conforto térmico de dois espaços de estacionamento com tipologias 

arquitetônicas diferenciadas, situados numa mesma zona microclimática, no intuito 

de contribuir para o surgimento de novos espaços desta natureza adequados ao uso 

misto que vem sendo praticado. 

Além disso, com este estudo pretendeu-se:

registrar o comportamento de algumas variáveis intervenientes na 

qualidade do ar interior; 

analisar, dos pontos de vista térmico e químico a composição da 

atmosfera dos espaços de estacionamento escolhidos; 

 identificar a concentração de alguns poluentes nocivos ao homem; 

 aferir a sensação de conforto térmico e de qualidade do ar segundo a 

percepção dos usuários e registrar se há ligação entre essas duas 

sensações;

comparar os resultados obtidos entre os dois estacionamentos 

pesquisados, a fim de: 



a)  identificar qual deles dispõe de um maior conforto térmico e melhor 

qualidade do ar interior para a  permanência humana; 

b) propor diretrizes do ponto de vista projetual que possam contribuir para 

a criação de novos espaços com uma atmosfera interior salubre. 

Devido a problemas econômicos, legais, sociais e de saúde de nossas 

cidades, a qualidade do ar vai aos poucos se tornando uma questão importante 

nesse século. Assunto que reúne, ao mesmo tempo, a relevância contemporânea e 

a humana, uma vez que é inovador na área da arquitetura e ligado diretamente à 

saúde e ao conforto do ser humano. Alem disso, por sua complexidade e 

multidisciplinaridade, proporciona uma integração salutar de profissionais de 

diversas áreas como a geologia, geografia, química, física, engenharia, arquitetura e 

outras, envolvendo, assim, profissionais que participam do processo de construção e 

transformação da cidade, no intuito de despertar uma consciência vital para o futuro 

de nossas gerações em relação ao invisível vital (ar) que respiramos.

Metodologicamente, o trabalho em questão se utiliza de paradigmas da 

pesquisa experimental e explicativa, porque através da análise das variáveis (físicas, 

climáticas, químicas e humanas), proporciona o estudo da relação entre causas e 

efeitos da qualidade do ar no interior e conforto térmico com ambos espaços 

estudados.

Pesquisa pluridisciplinar e aplicada, por ser útil. Visa a uma aplicabilidade dos 

resultados para o conforto e saúde dos usuários das áreas estudadas. Conta, 

prioritariamente, com dados de natureza primária e qualitativa, utilizando também 

dados secundários e quantitativos. 

Estudo comparativo, não em sua essência, mas em sua natureza, 

proporcionando uma comparação entre os dois locais estudados. Estes, por terem 

tipologias arquitetônicas diferenciadas (térreo e subsolo), possibilitam uma análise 

mais rica do ponto de vista da qualidade do ar interior e do conforto térmico, 

evidenciando similitudes e explicando divergências entre seus resultados. 

Estruturado em seis capítulos, a dissertação está, assim, organizada: depois 

deste primeiro capítulo (parte introdutória), o segundo capítulo trata dos efeitos da 

poluição, enquanto principal degradante da qualidade do ar de um local e seus 

malefícios ao homem. Além disso, resgata os estudos relevantes na área de 

qualidade do ar interior no mundo, no Brasil e, especificamente, na região objeto de 



estudo. Para realização desta etapa, fez-se necessário pesquisa bibliográfica e 

documental, com a utilização de livros, periódicos, teses e dissertações, jornais, 

revistas, artigos da internet entre outros que tratam do assunto. O terceiro capítulo, 

caracteriza a cidade do NATAL/RN, enfocando os objetos de estudo: o 

estacionamento aberto e o estacionamento fechado. Para esta etapa, foram 

realizadas, além de pesquisa bibliográfica, visitas aos locais de estudo, a fim de 

ouvir os ocupantes destes espaços bem como pessoas ligadas ao setor 

administrativo dos mesmos. Ainda fez-se necessário registro fotográfico e 

levantamento de projetos arquitetônicos. O quarto capítulo, aborda a metodologia 

empregada em toda a pesquisa de campo, quais os instrumentos, procedimentos e 

métodos de medição aplicados, além da elaboração do formulário de entrevista com 

os ocupantes dos ambientes pesquisados. O capítulo quinto, apresenta e discute os 

resultados de cada variável obtidos na pesquisa de campo nos estacionamentos 

estudados e a comparação dos mesmos. Por fim, no sexto capítulo tece-se algumas 

considerações de fechamento e propõe-se algumas alternativas do ponto e vista 

projetual para melhoria da qualidade do ar e do conforto térmico em espaços de 

estacionamento veicular.





2.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

Os processos de desenvolvimento, urbanização e industrialização das 

cidades têm produzido distúrbios no equilíbrio natural da Terra. Uma das principais 

conseqüências deste processo com certeza é a poluição do meio ambiente.

Segundo Mota (1981), poluição ambiental pode ser definida como qualquer 

alteração nas características de um ambiente de modo a torná-lo impróprio às 

formas de vida que ele normalmente abriga. Para Vale (1998), a idéia de poluição 

ambiental abrange uma série de aspectos que vão desde a contaminação do ar, das 

águas e do solo, à desfiguração da paisagem, à corrosão de monumentos e de 

construções e até mesmo a contaminação dos alimentos com hormônios, pesticidas 

ou adubos químicos. É justamente ao tipo de poluição ambiental mais abrangente, a 

atmosférica, que se trata o presente trabalho. 

O ar, ou atmosfera, é um recurso natural, que, juntamente com a água e o 

solo, são responsáveis pela sustentabilidade do nosso planeta. Dentre todas as 

camadas que constituem a Terra, a atmosfera, que é a única camada gasosa, é 

também a mais tênue. A atmosfera se divide em regiões ou camadas: a troposfera, a 

estratosfera, a mesosfera e a ionosfera (Figura 1). Cada uma delas é dotada de 

características físicas e químicas diferenciadas. 

Figura 1:Infográfico das camadas da atmosfera 
Fonte:http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/atmosfera.html



A troposfera é a região em contato com a superfície terrestre e por isso é a 

mais importante para os seres vivos. Nesta camada ocorrem os fenômenos que 

determinam as estações do ano, mudanças de clima, enfim, todos os fenômenos 

metereológicos. A poluição do ar, ocasionada pelas grandes centros urbanos e 

industriais, altera a composição química natural da troposfera, e isto afeta 

diretamente a saúde dos seres humanos.

Embora sua composição química mude em função da altitude, a atmosfera de 

uma maneira geral é formada principalmente por oxigênio (O2), dióxido de carbono 

(CO2) e nitrogênio (N2). Além deles, cerca de 1% do ar é constituído por uma mistura 

de gases (Tabela 1). Segundo Vale (1998), a constituição da atmosfera é algo “sui 

generes”, onde se dispõem de forma mista as partículas sólidas, massas líquidas e 

elementos gasosos, ela é o reservatório principal do qual extraímos oxigênio (O2)

para a nosso metabolismo, e gás carbônico (CO2) para a fotossíntese das plantas e 

nitrogênio (N2) cujos compostos são essenciais para o crescimento vegetal. Por isso 

dentre as categorias de poluição do meio ambiente, a atmosférica é uma das mais 

nocivas ao homem.

Tabela 1: Composição química da atmosfera. 

COMPONENTE FÓRMULA QUÍMICA CONCENTRAÇÃO (ppm) 

Nitrogênio N2 78,09 

Oxigênio O2 20,95 

Argônio e outros gases nobres Ar, He, Ne 0,93 

Dióxido de Carbono CO2 0,03 

Vapor D’água H2O Variável 

Fonte: elaboração própria a partir de FERGUSSON, 1982, apud www.feam.com.br

Conforme Ayode (1988), “...a poluição do ar é a introdução na atmosfera de 

quaisquer substâncias diferentes dos seus constituintes naturais”. Para a 

Organização Mundial de Saúde - OMS, “...entende-se por poluição atmosférica o 

teor excessivo de substâncias estranhas à atmosfera, podendo prejudicar o bem-

estar, à saúde e causar prejuízos a bens”.



As substâncias estranhas que degradam nossa atmosfera são os chamados 

poluentes, que dependendo de sua quantidade (concentração), podem ter efeito 

prejudicial à saúde humana e aos ecossistemas em geral. 

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 
energia com intensidade e quantidade, concentração, tempo ou 
características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que 
tornem ou possam tornar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e 
flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e as 
atividades normais da comunidade (CONAMA, apud COSTA,2001). 

O processo de poluição da atmosfera se inicia com a emissão de poluentes 

por fontes que tanto podem ser naturais (como os vulcões, o pólen de algumas 

plantas) quanto artificiais ou produzidas pelo homem (como os veículos automotores 

e atividades industriais). O processo tem prosseguimento com o transporte dos 

poluentes pelas massas de ar até um receptor. Durante este transporte, a 

combinação de dois ou mais poluentes pode provocar reações químicas, formando 

os chamados poluentes secundários, como indicado na Figura 2.

Figura 2. Infográfico de fontes de poluentes atmosféricos 
Fonte: http://www.brookscole.com

As fontes poluentes artificiais podem ser móveis, como os veículos 

automotores, aeronaves, locomotivas, embarcações; ou estacionárias como é o 

caso das indústrias através dos seus processos de extração, transformação, 



geração de calor industrial, queima de resíduos, operações de transporte, 

estocagem e transferência de combustíveis e outros produtos voláteis. 

Segundo Vale (1998), durante muito tempo, os cientistas pensaram que os 

elementos mais importantes para a poluição do ar eram a fuligem, o pó e o pólen. À 

medida que progrediram as investigações, prestou-se mais atenção ao monóxido de 

carbono (CO) e ao dióxido de enxofre (SO2). Atualmente, volta-se também para os 

óxidos de nitrogênio (NOx) e para o ozônio (O3). Mais de uma centena de poluentes 

já foi identificados em suspensão na atmosfera, porém o mais inquietante é que se 

estima que a maior parte dos poluentes atmosféricos não foi sequer identificada.

Ainda segundo o mesmo autor, os poluentes presentes na atmosfera podem 

ser agrupados em dois conjuntos: 

1) Gases e vapores de compostos minerais ou orgânicos muito diversificados, 

tais como óxidos de nitrogênio e enxofre, hidrocarbonetos, ácidos, bases, 

fenóis, dentre outros. 

2) Partículas sólidas ou líquidas cujas dimensões são da ordem de 0,05 µm 

(podem permanecer em suspensão próximas à superfície terrestre ou nas 

altas camadas atmosféricas), ou de 20 µm ou mais (aquelas que terminam se 

sedimentando por ação da gravidade no solo). 

As emissões atmosféricas de poluentes geram problemas em diferentes 

escalas. Desde uma escala pontual, onde, por exemplo, um ser humano fumante 

libera poluentes para ele mesmo, passando por uma escala local, como é o caso do 

monóxido de carbono (CO) proveniente do tráfego de automóveis junto a vias 

congestionadas, e finalmente uma escala global, onde o melhor exemplo são 

alterações climáticas (inversões térmicas, por exemplo) ocasionadas pela poluição 

atmosférica como um todo. 

Os efeitos dos poluentes atmosféricos nos seres humanos variam em função 

de muitos fatores como: o tempo de exposição ao poluente, as concentrações do 

poluente no local, susceptibilidade humana ao poluente, e o próprio estado de saúde 

da pessoa no momento da exposição. Além destes, um outro fator deve ser levado 

em consideração. Para Vale (1998), em função do tipo de concentração dos 

contaminantes atmosféricos, a poluição pode ser distribuída em duas classes: 

poluição aguda e poluição crônica.



A poluição aguda ocorre geralmente em locais e épocas específicas, 

traduzindo-se em uma situação insuportável podendo causar até a morte. A poluição 

crônica causa menor impacto, porém não é menos prejudicial. Trata-se de um 

estado de poluição diária que embora não cause danos imediatos, contribui para que 

o indivíduo adoeça, provocando-lhe a morte prematura. Uma das enfermidades mais 

freqüentes agravadas por este tipo de poluição é a bronquite crônica que resulta de 

um processo progressivo de inalação e deposição de impurezas aéreas através das 

vias respiratórias. A cidade de Cubatão/SP é um exemplo de região ou cidade com 

presença de poluição crônica no nosso país, assim como a cidade de São Paulo/SP 

que também atinge altos níveis de poluição atmosférica. 

É importante lembrar que as vítimas da poluição atmosférica não são apenas 

aqueles que se encontram nas imediações das fontes poluidoras, pois a ação dos 

ventos é fundamental para o transporte de poluentes de uma região para outras 

localizadas a grandes distâncias. É o caso de poluentes oriundos da Inglaterra que 

chegam a ser registrados na Noruega. Quem não se recorda do pânico da 

população européia frente ao acidente atômico de Chernobyl? Daí a questão da 

qualidade do ar se fazer tão importante, porque pode extender problemas advindos 

de uma região para outras sem que barreiras reais possam ser estabelecidas. 

Em estudo recente publicado no British Medical Journal revelou que os 

poluentes atmosféricos aumentam 5% o processo de envelhecimento cardiovascular 

e respiratório. A Universidade do estado do Rio de Janeiro acaba de concluir um 

levantamento sobre o impacto da poluição na saúde dos moradores da cidade. O 

aumento de 1 milésimo de grama na quantidade de poluentes no ar resulta num 

acréscimo de 3 % na morte de idosos e de 4% no número de crianças 

hospitalizadas. Por isso, o assunto qualidade do ar vem ganhando sua importância 

gradativamente no meio acadêmico e até mesmo dentre os órgãos internacionais de 

maior importância, como é o caso da Environmental Protection Agency-EPA.

De fato, a consciência da população vem sendo despertada no mundo todo 

em prol da conservação dos recursos naturais e da manutenção do equilíbrio de 

nosso ecossistema global, onde a poluição atmosférica constitui um dos fatores de 

maior risco para esse ciclo vital. 



2.2 POLUIÇÃO VEICULAR 

Até meados de 1980, a poluição atmosférica urbana era atribuída às 

emissões industriais e por isso as ações dos órgãos ambientais visavam 

basicamente ao controle das emissões dessas fontes. Em diferentes países e no 

Brasil especificamente após a década de 70, com a ação da Companhia de 

Tecnologia e Saneamento Ambiental – CETESB/SP, programas de controle de 

poluição industrial foram sendo desenvolvidos chegando a um controle satisfatório 

de emissão de poluentes (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, 

2004).

Com o rápido crescimento da frota veicular, no entanto, verificou-se a enorme 

contribuição dessa fonte na degradação da qualidade do ar, principalmente nas 

regiões metropolitanas do mundo. Desta maneira, os veículos automotores se 

transformaram na principal fonte de poluição atmosférica. Estudos comprovam que, 

em menos de trinta anos, a frota de carros brasileira mais que duplicou. 

Por isso, nacionalmente, alguns programas foram e vêm sendo desenvolvidos 

no intuito de minimizar a ação da poluição automobilística, como é o caso do 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores- PROCONVE e 

do Programa Estadual de Inspeção Veicular Ambiental- PIV.

O PROCONVE definiu limites máximos de emissão para todos os veículos 

novos, leves e pesados, nacionais e importados. Este programa foi iniciado em 1989 

e atingiu sua última etapa em 1998, chegando a redução média de 90% na emissão 

de poluentes, em relação ao início do programa. Já o PIV tem por objetivo garantir 

que os veículos em circulação sejam mantidos conforme as recomendações dos 

fabricantes.

Algumas cidades brasileiras também realizam monitoramento da qualidade do 

ar através de estações medidoras distribuídas pela região metropolitana 

denominadas indicadores de qualidade do ar urbano que emitem boletins diários 

informando aos habitantes a média de poluição nas últimas 24h.

Além dos desastrosos impactos para a natureza, para a saúde e para a 

qualidade do ar, a invasão das cidades pelos automóveis apresenta forte impacto na 

qualidade de vida das populações. A cidade de Los Angeles - Califórnia/USA é 



provavelmente o melhor exemplo de centro urbano totalmente dominado por 

veículos, com 55% de sua superfície ocupada por pistas de alta velocidade e 

inúmeros estacionamentos, onde os não-motoristas são socialmente 

marginalizados e os motoristas gastam em média 7 anos de suas vidas presos em 

congestionamentos. Numa escala menor, está a cidade de São Paulo/SP onde, a 

frota de 6 milhões de carros particulares é responsável por 77% da contaminação 

atmosférica. Calcula-se que 8 paulistanos ainda morram a cada dia em razão dos 

males causados pela poluição. 

Pesquisas recentes constataram impactos alarmantes na saúde da população 

devido à poluição veicular. Ribeiro e Gouveia (2002) afirmam que entre os efeitos da 

inalação constante de ar poluído estão os agravamentos, principalmente em idosos 

e crianças, de doenças respiratórias e cardiovasculares; o aumento do número de 

internações por esse tipo de problema; o aumento no índice de mortalidade entre 

pessoas acima de 65 anos; uma pequena elevação da mortalidade intra-uterina; e a 

redução do peso de recém-nascidos. Economicamente falando das conseqüências 

advindas da poluição atmosférica, segundo dados da Fundação Hewlett, na região 

metropolitana de São Paulo, gastam-se de 1 à 4 bilhões de dólares todos os anos 

com internações hospitalares, mortes, perdas de dias de trabalho e atendimento de 

emergência.

O Laboratório de Poluição da USP verificou que em dias de altos índices de 

poluição do ar, o risco de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares 

aumenta 12%. Nos dias mais críticos, há um aumento aproximado de 50% nos 

atendimentos de pronto-socorros da cidade, a maioria envolvendo pessoas com 

bronquite ou pneumonia. 

Dessa forma, uma relação direta entre o crescimento gradativo do uso de 

automóveis nos centros urbanos; o aumento da poluição atmosférica; a degradação 

da qualidade do ar urbano e a conseqüente deterioração da qualidade do ar no 

interior de nossas edificações podem ser estabelecidas. Optou-se por estudar a 

qualidade do ar interior, que se constitui numa temática diretamente relacionada à 

edificação em si, objeto de criação do projetista. Especificamente optou-se por 

estudar espaços de estacionamento porque, além da poluição veicular, estes 

espaços sofrem constantes alterações, abrigando cada vez mais seres humanos 

que convivem com este tipo de poluição. 



2.3  POLUIÇÃO DE INTERIORES 

De acordo com o Laboratório de Análises Ambientais – AMBIENTALIS, 

localizado em Portugal, a qualidade do ar interior pode ser definida como a natureza 

do ar que afeta a saúde e o bem estar dos usuários dos edifícios. Segundo Carmo e 

Prado (1999), atualmente há uma estimativa de que grande parte das pessoas, 

principalmente em ambientes urbanos, passa entre 80% a 90% do seu tempo dentro 

de edifícios. 

Para Duarte (2003), com a melhoria de conforto proporcionada pelos sistemas 

de condicionamento artificial, o homem moderno se habituou a permanecer em 

ambientes fechados a maior parte do tempo, portanto é necessário que se conheça 

e se estude a qualidade do ar interno, afinal um ser humano normal respira 

aproximadamente 10.000 litros de ar por dia. Alguns estudos conduzidos pela 

Environmental Protection Agency-EPA e pelo National Institute Of Occupacional 

Safety and Health-NIOSH, ambos americanos, indicam que os níveis de poluentes 

em interiores chegam a ser 10 a 100 vezes superiores aos existentes no exterior. Os 

efeitos adversos para a saúde, associados à poluição do ar interior, podem variar de 

um desconforto térmico até mesmo à ocorrência de morte. 

Em relação ao tipo e às fontes de poluição, os ambientes internos podem 

apresentar poluentes de origem química (na forma de gases, vapores ou poeiras), 

materiais particulados diversos (pós, poeiras, fibras e aerossóis) e contaminantes de 

origem biológica (fragmentos ou excrementos corpóreos; micotoxinas; bioaerossóis).

Para citar apenas alguns destes poluentes, foram elaborados os Quadros 1 e 

2, que relacionam exemplos típicos de agentes químicos e biológicos, 

respectivamente, às suas fontes em interiores. Na primeira delas, destaca-se o 

monóxido de carbono (CO) e o dióxido de carbono (CO2) que se consagraram como 

apontadores da eficiência de ventilação e da qualidade do ar interior, sendo 

observados em locais onde há combustão ou tráfego de veículos automotivos (como 

nos estacionamentos estudados). Já no Quadro 2, destacam-se as fontes de 

contaminação biológica que, apesar de não terem sido alvo das medições realizadas 

nesta dissertação, são importantes e devem ser conhecidas e divulgadas. 

Quadro 1 - Principais agentes e fontes de poluição química. 



Agentes Químicos Principais fontes em ambientes internos 

CO Combustão (cigarros, fogões, veículos automotores) 

CO2 Produtos de metabolismo humano e combustão 

NO2 Combustão (cigarros, fogões, veículos automotores) 

O3 Máquinas copiadoras e impressoras a laser 

Formaldeído Materiais de acabamento, mobiliário, cola, produtos de limpeza 

Material Particulado Poeira e fibras 

Fumo de tabaco Queima de cigarro, charuto e cachimbo. 

COV
Cera, mobiliário, produtos de limpeza, domissanitários, 

solventes, materiais de revestimento, tintas, colas... 

COS-V Queima de combustíveis e utilização de pesticidas 

        Fonte: adaptado da Resolução N°176 ANVISA, in: Revista Brasindoor, Vol IV, n°4, 2000. 

Quadro 2 - Principais poluentes e fontes de contaminação biológica do ar. 

Agentes Biológicos Principais fontes em ambientes internos 

Bactérias 

Reservatórios com água estagnada, torres de resfriamento, 
bandejas de condensado, desumidificadores, umidificadores, 
serpentinas de condicionadores de ar e superfícies úmidas e 

quentes.

Fungos

Ambientes úmidos e demais fontes de multiplicação fúngica, 
como materiais porosos orgânicos úmidos, forros, paredes e 
isolamentos úmidos; ar externo, interior de condicionadores e 

dutos sem manutenção, vasos de terra com plantas. 

Protozoários
Reservatórios de água contaminada, bandejas e 

umidificadores de condicionadores sem manutenção. 

Vírus Hospedeiro humano 

Algas Torres de resfriamento e bandejas de condensado 

Pólen Ar externo 

Artrópodes (ácaros, 
e.g.)

Poeira caseira 

Animais Roedores, morcegos e aves 

          Fonte: adaptado da Resolução N°176 ANVISA, in: Revista Brasindoor, Vol IV, n°4, 2000. 

A poluição de interiores constitui um problema grave no contexto atual dos 

centros urbanos que a cada dia vêem um elemento se multiplicar: são os “Edifícios 

Doentes”. Segundo Carmo e Prado (1999) foi criada a expressão Sick Building 

Syndrome-SBS, traduzida como Síndrome dos Edifícios Doentes - SED, para 

caracterizar um estado doentio transitório dos usuários, já que os sintomas 

normalmente desaparecem quando as pessoas afetadas deixam o edifício.



Para Robertson (apud Carmo; Prado, 1999), são chamados de “doentes” 

aqueles edifícios nos quais uma porção significativa dos usuários (20%) apresenta 

uma série de sintomas como: dores de cabeça, náuseas, cansaço, irritação nos 

olhos, nariz e garganta, falta de concentração, problemas de pele, dentre outros. A 

Organização Mundial de Saúde - OMS, segundo Simões (1998), estima que 30% 

dos novos edifícios ou daqueles reformados têm altas taxas de queixas relacionadas 

aos edifícios doentes. 

Tais edifícios possuem problemas em seu ambiente interno, onde a qualidade 

do ar desempenha um papel importante nesse processo. Contudo, as condições de 

conforto também devem ser levadas em consideração, já que sensações de calor ou 

frio excessivo, correntes de ar, umidade inadequada, vibrações, ruídos e 

luminosidade interagem entre si e colaboram para o aumento das queixas dos 

usuários.

Sterling e Collet (apud SIMÕES, 1998), apontam os seguintes fatores que 

causam a “Síndrome do edifício doente” através de estudos realizados no Canadá 

com 1.363 edifícios:

1) Insuficiência de ar exterior; 

2) Má distribuição do ar externo admitido na edificação; 

3) Controle ineficiente de temperatura; 

4) Projeto inadequado; 

5) Modificações inadequadas após a construção; 

6) Falta de manutenção dos sistemas de ventilação; e 

7) Falta de compreensão do funcionamento do sistema. 

Como se pode perceber, os projetistas são responsáveis diretos pelos quatro 

primeiros itens. Por isso, a qualidade do ar interior é um assunto que, se divulgado e 

conhecido, muitos problemas podem ser minimizados ainda no ato de projetação. 

Na pior das hipóteses, a execução da edificação pode minimizar custos futuros na 

providência de uma atmosfera interna saudável para os usuários de uma forma 

geral. Afinal, a prevenção ainda é o melhor caminho para resolução de um futuro 

problema. É com esse intuito que o presente trabalho aborda e contribui para 

divulgação desse tema. O projeto arquitetônico pode ser uma poderosa ferramenta 

preventiva na proposição de espaços voltados para uma boa qualidade do ar interior 

e conforto térmico.



No Brasil, a qualidade do ar interior ainda é uma temática em processo de 

construção e começou a despertar atenção no campo acadêmico nesses últimos 

anos.  Um dos episódios de maior contribuição para isso foi à morte do então 

ministro das Comunicações, Sérgio Motta, ocorrida em 1998, vítima de uma 

pneumonia provocada por bactéria (a Legionella pneumophilia) aparentemente 

oriunda do sistema de condicionamento (torre de resfriamento). A L. pneumophilia é 

uma bactéria encontrada em reservatórios de água (principalmente nos sistemas de 

condicionamento de ar). No pulmão humano, ela encontra as condições ideais para 

se proliferar, podendo causar uma doença chamada legionelose (CIOCCARI, 1998). 

Segundo Duarte (1998), essa bactéria foi identificada em 1976 durante uma 

convenção de legionários na Filadélfia/EUA, em que 221 pessoas contraíram a 

doença e 34 delas morreram. Antes deste lamentável fato, as preocupações com a 

qualidade do ar interior no Brasil se limitavam às regiões onde a poluição 

atmosférica externa promove efeitos danosos à saúde das pessoas, inclusive nos 

ambientes condicionados em função da renovação com o ar externo.

A morte do ex-ministro das Comunicações levou o então Ministério da Saúde 

do Governo Federal brasileiro a exigir a avaliação da qualidade do ar em ambientes 

públicos climatizados. Passava-se a inspecionar os sistemas de condicionamento, 

visando à manutenção da boa qualidade do ar interno nos ambientes climatizados 

de uso público e coletivo. 

 O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, publicou a Resolução nº 176 em 24 de outubro de 2000. Esta resolução 

determina padrões referenciais de qualidade do ar interior para contaminantes 

microbiológicos, químicos e parâmetros físicos de temperatura, umidade, 

velocidade, taxa de renovação do ar e grau de pureza do ar (Anexo 1). 

A importância de uma qualidade do ar interior saudável, ou seja, favorável à 

realização das atividades sem danos à saúde de seus usuários ou bens materiais ali 

existentes foi então reconhecida. Preocupado com esta questão, segundo Matheus 

(2002), o Instituto Nacional de Metrologia-INMETRO revelou falhas na renovação do 

ar de shopping-centers, cinemas e supermercados, em estudo realizado no Rio de 

Janeiro/RJ. Todos os shoppings e supermercados analisados e 37,7% das salas de 

cinema inspecionadas apresentaram uma concentração de dióxido de carbono 

(indicador do grau de renovação do ar) acima do padrão permitido pela ANVISA. 

Como conseqüência deste trabalho, 



...  o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, sancionou lei criando o 
Plano de Controle de Qualidade do Ar, que na prática fiscalizará os 
sistemas de renovação de ar em ambientes climatizados de prédios 
públicos e espaços privados de uso coletivo, como cinemas, teatros, 
bares, boates e restaurantes, auditórios, bibliotecas e shopping-
centers (O Globo, 14 maio 2002). 

Conforme Fanger (2000), o que ocorre é que a ambição por preservar a 

qualidade do ar interior que respiramos ainda é muito baixa na atualidade. Segundo 

o autor, o problema é que, desde os anos 30, a filosofia de muitos padrões de 

ventilação internacionais tem sido fornecer uma qualidade do ar aceitável, ou seja, 

aquela onde até 30% das pessoas se sinta insatisfeitas com sua qualidade, 

enquanto os 70% restantes considerem a qualidade do ar um mal aceitável.

Ainda segundo Fanger (2000), precisa-se de uma mudança de paradigma 

nesse novo século, visando a excelência no ambiente interno. O objetivo dos 

projetistas, enquanto pessoas que promovem a construção e renovação das 

cidades, deve ser fornecer ar interno que seja percebido como “fresco e 

estimulante”, com efeitos positivos sobre a saúde humana, e o ambiente térmico 

percebido como confortável por quase todos os usuários. Isto reforça que a 

qualidade do ar interior e o conforto térmico devem andar juntos na excelência do 

ambiente interno.

Para isto, é necessário conhecer as variáveis intervenientes no processo de 

obtenção da qualidade do ar interior e do conforto térmico, através do problema da 

poluição direcionado para os estacionamentos. 

2.4 POLUIÇÃO EM ESTACIONAMENTOS: DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Os problemas de poluição do ar ambiente envolvem geralmente três 

componentes macros: a origem, o movimento ou à dispersão e o receptor. Isto 

coloca o problema da poluição nos espaços de estacionamento, que está 

apresentado no diagrama a seguir (Figura 3): 



Figura 3: Diagrama ilustrativo das variáveis estudadas nos estacionamentos 

Assim sendo, foram investigadas no presente trabalho as variáveis químicas 

(aferição de alguns poluentes), ambientais (condições ambientais internas) e 

humanas (sensações percebidas). Sabe-se que, além destas, outros fatores, como o 

deslocamento dos veículos e o sistema de condicionamento de ar (quando houver), 

são fatores importantes para avaliação da qualidade do ar em estacionamentos. 

Ressalta-se ainda a topografia como aspecto físico que também influencia no 

movimento do ar. Em função disto, este aspecto é abordado aqui como elemento de 

comparação entre as duas tipologias arquitetônicas estudadas: um ambiente térreo 

e um subsolo. Além disso, sabe-se que os seres humanos são, ao mesmo tempo, 

fontes de poluição e receptores da mesma, embora, nesta pesquisa sejam 

considerados como receptores, uma vez que, em ambientes de estacionamento, a 

poluição veicular é bem mais agressiva do que a poluição humana. 

A seguir, explica-se melhor a importância de cada uma das variáveis 

intervenientes na qualidade do ar que foram investigadas no presente trabalho. 

2.4.1  O Papel das Variáveis Químicas 

Os poluentes são os principais agentes degradantes da qualidade do ar, seja 

exterior ou interior. Controlar a fonte poluidora é uma das maneiras de garantir a 

qualidade do ar interior. No estudo desenvolvido por Wargocki et al (1999), realizou-

se experimento com cinco grupos alternados de seis mulheres para avaliar a 

qualidade do ar percebida, os sintomas da síndrome dos edifícios doentes (SBS) e a 

Principal fonte: 
VEÍCULOS

Variável Química 

Seres Humanos: 
USUÁRIOS

Variável Humana
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MOVIMENTO

RECEPTOR

Condições ambientais internas e
deslocamento dos automóveis 



produtividade em um escritório no qual o nível de poluição era controlado. Através 

do uso de uma fonte de poluição (um carpete com 20 anos de uso colocado no 

espaço), foi possível classificar o espaço tanto como poluído como não poluído. Os 

grupos realizaram trabalhos comuns em escritórios e atividades que exigem 

concentração como digitação de textos e tarefas de cálculo. Os resultados 

mostraram que quando o escritório estava poluído (com o carpete como fonte de 

poluição), 22% das pessoas responderam que estavam insatisfeitas contra 15% das 

respostas quando o ambiente não estava poluído. O percentual de usuários com dor 

de cabeça foi consideravelmente mais alto e ficou registrada uma maior lentidão no 

desenvolvimento das atividades, principalmente na digitação de textos. Através 

deste experimento, ficou comprovado que a qualidade do ar interno influencia o 

desempenho das pessoas. Portanto, reduzir a carga de poluição do ar interior é um 

meio eficaz para melhorar o conforto, a saúde e a produtividade dos seres humanos 

que trabalham em ambientes fechados.

Segundo a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (2004), os 

principais poluentes químicos a serem monitorados para efeito de controle da 

qualidade do ar atmosférico externo são o material particulado, o dióxido de enxofre 

(SO2), o monóxido de carbono (CO), os óxidos nitrosos (NOx) e o ozônio (O3).

Carmo e Prado (1999) afirmam que os principais contaminantes químicos de 

ambientes interiores são: o monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono (CO2),

o óxido (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2), o dióxido de enxofre (SO2), a amônia 

(NH3), o formaldeído e os compostos orgânicos voláteis (VOC).

Tratando-se especificamente da poluição veicular, em função do processo de 

combustão dos motores dos automóveis, são emitidos diversos poluentes na 

atmosfera: material particulado, resultante da queima incompleta de combustíveis e 

de seus aditivos; além do desgaste de pneus e freios; dióxido de enxofre (SO2),

resultante da oxidação do enxofre existente no combustível, que, em combinação 

com a água e o oxigênio do ar, transforma-se em ácido sulfúrico; monóxido de 

carbono (CO), produzido pela oxidação parcial do carbono, regida pela quantidade 

de oxigênio disponível no momento da queima do combustível; gás carbônico (CO2),

da queima dos combustíveis; óxidos nitrosos (NOx), obtidos pela combinação do 

oxigênio e do nitrogênio presentes no ar admitido pelo motor, em condições de altas 

temperaturas e pressões; entre outros. Além desses, muitos poluentes secundários 



são originados por reações químicas, como é o caso do ozônio (O3), aldeídos, 

nitratos, dentre outros. 

Baseando-se nessas informações e devido à limitação de equipamentos, 

considerou-se para análise nesse trabalho apenas o ozônio, o material particulado e 

o monóxido de carbono (CO) como poluentes químicos mais importantes.

2.4.1.1 Ozônio (O3)

É um gás atmosférico azul-escuro que se forma na atmosfera naturalmente e 

por processos artificiais. Entre os processos produtores de ozônio, destacam-se as 

reações químicas entre óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis 

(VOC). Na natureza, o ozônio ocorre em duas camadas da atmosfera: a troposfera e 

a estratosfera. A característica mais importante da estratosfera advém da presença 

do ozônio natural que funciona como escudo protetor de radiações solares de ondas 

curtas (raios UVb), sendo assim de vital importância para a existência de vida na 

Terra. Na troposfera, a maior parte do ozônio que se forma é por meio de processos 

artificiais (através de reações químicas entre diversos poluentes onde o principal 

acelerador desse processo é o calor) sendo assim considerado um poluente 

secundário que prejudica a saúde humana, fauna e flora, dependendo de sua 

concentração no ar. Este ozônio é um dos ingredientes da fumaça urbana. Ou seja, 

longe da superfície, o ozônio é benéfico; próximo é danoso. 

A exaustão de veículos a motor, as emissões industriais, os vapores de 

gasolina e solventes químicos são algumas das maiores causas do NOx e do VOC, 

também conhecidos como precursores do ozônio. A intensidade dos raios UVb e o 

aumento de temperatura da atmosfera aceleram o aumento do nível deste ozônio e 

o levam a concentrações prejudiciais no ar. 

O presente estudo investiga a concentração do ozônio na troposfera (camada 

de respiração humana), em função de sua capacidade para gerar problemas de 

saúde no ser humano e por ser um dos contribuintes da má qualidade do ar interior. 

Este tipo de ozônio em altas concentrações acarreta uma variedade de problemas à 

saúde humana, incluindo inflamações no pulmão, alergias, rinite, asma, bronquite, 

enfisema pulmonar e complicações de quadros associados a infartos, derrames e 



câncer de pulmão. Além disso, ao ser inalado, ele dificulta o transporte de oxigênio 

pelo sangue. Com isso, o aporte de nutrientes para todos os tecidos do organismo 

fica comprometido. Reações químicas envolvendo ozônio também causam 

deterioração em dispositivos eletrônicos e materiais tais como borracha, plásticos, 

tintas externas e papéis fotográficos, além de prejudicar a vida vegetal como um 

todo.

Environmental Protection Agency- EPA estabeleceu a concentração de 80 

ppb durante um período de 8 horas como limite de exposição, mas reconhece a 

possibilidade de que a exposição a baixas concentrações durante anos pode 

significativamente prejudicar a saúde humana, especialmente das crianças. Em 

artigos recentes da revista científica americana Epidemiology, médicos das 

Universidades Havard, Yale e de Nova York, mostram que a taxa de mortalidade 

aumenta quase 1% a cada incremento nos níveis de ozônio em 10 partes por bilhão 

(ppb), o que equivale a 10 litros do gás em 1 bilhão de litros de ar puro, ou seja, uma 

quantidade ínfima.  Quando se respira ar poluído, são inaladas cerca de 10 a 15 

partes de ozônio por bilhões de parte de ar (ppb) por hora e isso resulta em uma 

exposição total que excede os 80 ppb previstos pela EPA (para 8 horas). Na 

primavera e no verão, as concentrações de ozônio em muitas regiões alcançam 

níveis acima de 125 ppb a cada 8h, durante episódios de excessivo calor e 

estagnação do ar.

O aumento da concentração de ozônio no ar das grandes cidades é fruto de 

um paradoxo. Nos últimos anos, várias cidades do mundo passaram a controlar a 

emissão de poluentes. Ao mesmo tempo, muitas dessas medidas favoreceram o 

aparecimento de outros gases tóxicos. Um bom exemplo é o que aconteceu 

recentemente com o lançamento dos automóveis com motores bicombustíveis. 

Estes carros, que hoje correspondem à metade das vendas no Brasil, de fato 

diminuiu a emissão de gases tóxicos, sobretudo o monóxido de carbono. Por outro 

lado, passaram a jogar na atmosfera mais resíduos de álcool, os aldeídos (que são 

um dos precursores do ozônio). Um outro paradoxo é que os carros com motores à 

gasolina emitiam maiores quantidades de monóxido de nitrogênio (NO) que inibem a 

formação de ozônio, conseqüentemente desde que os níveis desta substância 

baixaram, aumentou a concentração de ozônio no ar. 



2.4.1.2 Material Particulado em suspensão (PTS) 

Os poluentes atmosféricos conhecidos como “material particulado” não 

constituem uma espécie química definida, mas uma mistura física e química de 

diversas substâncias presentes em suspensão no ar como sólidos ou sob a forma 

líquida (gotículas, aerossol). Em concentração e tamanho médio típico de interiores, 

o material particulado é considerado o mais visível poluente, não necessitando em 

geral de um grande aparato tecnológico para sua detecção no ambiente (CARMO; 

PRADO, 1999). 

As partículas dispersas na atmosfera abrangem uma faixa de tamanho que 

varia de 0,005 a 100 µm (micrometro). Por este motivo, o material particulado foi 

denominado:

a) Partículas totais em suspensão (PTS): material particulado composto de 

partículas com diâmetro menor que 100 µm; 

b) Material particulado inalável (PM-10): composto de partículas com diâmetro 

equivalente menor que 10 µm. 

Os efeitos para saúde humana variam muito em função da natureza química 

das partículas e de suas dimensões. Porém, existe ainda muita controvérsia na 

literatura relacionada ao tamanho de partícula que pode ser depositada no aparelho 

respiratório. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente/MG (2004), as 

partículas com diâmetro maior que 10 µm são retidas nas vias superiores do 

aparelho respiratório, enquanto as partículas menores podem atingir os alvéolos 

pulmonares. Além disso, algumas partículas sólidas podem se acumular nos 

pulmões, ocasionando pneumoconiose (doença advinda da inalação de poeiras e 

fibras).

A presença de material particulado na atmosfera provoca o aumento de 

turbidez do ar, o que causa a redução de visibilidade, acúmulo de sujeira nas 

superfícies de casas e edifícios, móveis e objetos e, muitas vezes, sua erosão. 

Substâncias tóxicas e carcinogênicas podem ser adsorvidas pelo material 

particulado, aumentando os riscos à saúde das pessoas. A presença de algumas 

substâncias no ar na forma de particulado tende a agravar os efeitos de certos 

gases, como no caso do dióxido de enxofre (SO2) cujo efeito nocivo é intensificado 

pela presença dessas partículas.



A exposição crônica por períodos de vários anos em níveis moderados de 

particulados (em torno de 180 mg/m³ para PTS e de 80mg/m³ para PM-10) parece 

estar correlacionada com o aumento de doenças e sintomas respiratórios (CARMO; 

PRADO, 1999).

Os parâmetros regulamentados pelo CONAMA para as partículas totais em 

suspensão (PTS) na atmosfera estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Concentração e limites de exposição de material particulado atmosférico 

Poluentes Tempo de 
Amostragem

Padrão primário 
(µg/m3)

Padrão secundário 
(µg/m3)

Monóxido de Carbono 1 hora (1) 
8 horas 

40.000 (35ppm) 
10.000 (9 ppm) 

40.000 (35ppm) 
10.000 (9 ppm) 

Partículas totais em 
suspensão

24 horas (1) 
MGA (2) 

240
80

150
60

Partículas inaláveis 24 horas (1) 
MAA (3) 

150
50

150
50

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
(2) Média geométrica anual 
(3) Média aritmética anual 

Fonte: CONAMA (apud COSTA, 2001). 

Na cidade de Natal/RN, alguns estudos foram realizados objetivando a 

determinação do material particulado suspenso no ar. Vale (1998) e Silva (1997) se 

utilizaram da metodologia de análise por fluorescência de raios-x e da análise 

gravimétrica para obter a concentração de material particulado suspenso nos bairros 

de Cidade Alta e Alecrim, respectivamente. Estes trabalhos inspiraram 

metodologicamente a presente pesquisa, uma vez que mostraram caminhos de 

coleta e tratamento de dados para o poluente mencionado. 

Outro trabalho realizado nessa mesma cidade contribuiu bastante para a 

presente dissertação, uma vez que foi possível acompanhar parte deste estudo. 

Trata-se do estudo de Costa (2001) que realizou medições de material particulado 

em algumas edificações do bairro de Petrópolis e analisou os resultados obtidos em 

função do tipo de ventilação encontrada em cada local. A autora também utilizou um 

código comercial de simulação computacional (Phoenics) para analisar a 

concentração de CO2 em função da ventilação de um estacionamento comercial e 

aplicou formulários de entrevista com usuários desses locais para aferir sensações 

subjetivas de conforto térmico e de qualidade do ar interior.

Os resultados dessa pesquisa indicaram a presença de metais tóxicos 

aparentemente oriundos da combustão veicular e de atividades realizadas em 



centros urbanos e foram enquadrados nos padrões do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente -CONAMA sobre o assunto. Os filtros retirados das edificações localizadas 

próximas às ruas com movimento intenso de veículos e no estacionamento 

comercial apresentaram metais pesados como césio, níquel, cádmio e outros. 

Concentrações elevadas destes metais podem ocasionar sérios danos à saúde 

humana. Devido ao aumento da atividade antropogênica durante a semana, 

observou-se também um aumento da concentração de material particulado em 

algumas edificações, acrescido de variação da temperatura do ar e umidade relativa 

do ar. 

Baseando-se nesse estudo de Costa (2003), foram realizadas medições de 

material particulado total em suspensão (PTS) nos estacionamentos pesquisados, 

aferindo suas concentrações e identificando quais os principais elementos retidos 

nos filtros utilizados. 

2.4.1.3 Monóxido de carbono (CO) 

 O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido. As 

principais fontes externas de CO são as exaustões de veículos automotores e 

processos industriais que envolvem a queima de combustíveis orgânicos como 

carvão ou materiais ricos em carbono (ver Tabela 3). Além delas, outras fontes de 

emissão do monóxido de carbono são: a fumaça de cigarros, charutos e cachimbos; 

fornos de elevadas temperaturas das indústrias metalúrgicas; bem como o uso de 

alguns explosivos. 

 No tocante aos espaços internos, o monóxido de carbono (CO) advém em 

sua maioria de: exaustões provenientes de veículos em garagens próximas a 

edificação, aquecedores a gás ou a querosene não ventilados, chaminés e lareiras 

com vazamentos ou deficiência na eliminação da fumaça, aquecedores de água, 

fogões e quaisquer outros aparelhos em que haja combustão. Contudo, estes 

aparelhos em boas condições de manutenção e sob utilização adequada produzem 

pouca quantidade deste gás. Em chaminés e fogões, por exemplo, a dispersão do 

CO deve ser garantida pelo uso correto de exaustores. 



Tabela 3: Principais fontes de emissão de monóxido de carbono (CO).

Principais Fontes Participação no 
total

1) Transportes 64,22 % 

1.1 Veículos 
1.2 Aeronaves 
1.3 Outros 

59,62%
2,4%
2,2%

2) Processos Industriais 9,6% 

2.1 Fundição 
2.2 Fornos de carvão 
2.3 Refinarias de Petróleo 
2.4 Outros 

3,6%
2,4%
2,2%
1,4%

3) Queimadas Agrícolas 8,3% 

4) Incêndios Florestais 7,2% 

5) Fontes Naturais 1,9% 
               Fonte: adaptado de LARINI (1997). 

De acordo com Larini (1997), no tocante à sua ação tóxica, o CO pode ser 

considerado antimetabólito do oxigênio. Quando aspirado até os alvéolos 

pulmonares, ele combina-se reversivelmente com a hemoglobina do sangue para 

formar a carboxihemoglobina (HbCO). Resultam desta reação duas conseqüências 

importantes: a capacidade de transporte de oxigênio do sangue é diminuída e reduz-

se o fornecimento de oxigênio aos tecidos. As partes do corpo que mais necessitam 

de oxigênio, tais como o cérebro e o coração, são as mais afetadas.

Na visão de Hansen (apud CARMO; PRADO, 1999), o CO possui afinidade 

química com a hemoglobina 250 vezes maior que a do oxigênio. A 

carboxihemoglobina, portanto, pode ser formada quando a concentração de CO no 

ar inspirado é apenas 1/250 daquela do oxigênio. Conseqüentemente, a quantidade 

de hemoglobina formada no sangue, depende da concentração de CO no ar. 

Elaborada por Larini (1997), a Tabela 4 apresenta os principais efeitos da 

exposição ao CO de acordo com sua concentração no ambiente. Na investigação 

que produziu estes dados, considerou-se um indivíduo adulto, com ventilação 

pulmonar normal, ambiente sob pressão atmosférica normal e um tempo de 

exposição suficiente para se atingir o equilíbrio. 



Tabela 4: Monóxido de carbono ambiente e seus efeitos sobre as pessoas.

Concentração de CO 

(ppm)

HbCO

(%) 

Sinais e Sintomas 

0-50 0-10 Acima de 7%, redução da capacidade visual e de 

reflexos

50-200 10-20 Ligeira Cefaléia 

200-300 20-30 Cefaléia, fadiga, possível tontura 

300-500 30-40 Cefaléia intensa, confusão, vertigens, tendência 

ao colapso, tontura, náuseas, raramente fatal 

500-800 40-50 Cefaléia intensa, vertigens, colapso, náuseas, 

vômito, diminuição da visão, morte possível 

800-1000 50-60 Aceleração da respiração e pulso, convulsões 

intermitentes, morte habitual 

1000-2000 60-70 Depressão cardiorrespiratória, coma, morte em 

poucas horas 

2000-5000 70-90 Falência respiratória. Morte em poucos minutos. 

Fonte: adaptado de LARINI (1997) 

Vale ressaltar que níveis de até 3% podem ser encontrados em não-

fumantes, podendo ainda ser considerados normais, e níveis entre 10 e 15% são 

facilmente atingidos após fumar um cigarro.

Quanto ao limite de tolerância para exposições ao monóxido de carbono 

(CO), não existe um consenso entre os órgãos responsáveis por este assunto em 

vários países, segundo afirma Krarti e Ayari (2001), membros da American Society 

of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers - ASHRAE. Em artigo 

direcionado aos espaços de estacionamento, Krarti e Ayari (2001) mostram que para 

exposições de 1h, enquanto a ASHRAE prevê um limite de até 35ppm, a Agência de 

Saúde do Canadá, por exemplo, prevê uma exposição de até 25 ppm. Para 

exposições até 8h, enquanto a ASHRAE prevê um limite de 9ppm, a Agência 

Canadense de Saúde recomenda valores até 11 ppm para permanência de 8h. Por 

isso, nesse artigo denominado “Ventilação para estacionamentos semifechados”, as 

autoras propõem um novo modelo de equação para obter a taxa mínima de 

ventilação requerida para manter as concentrações de contaminantes 

(principalmente CO) em níveis aceitáveis dentro de estacionamentos semifechados. 



Isto coloca a ventilação como item fundamental para a remoção deste tipo de 

poluente.

No caso específico de estacionamentos, muitos outros estudos focalizaram o 

papel do CO na qualidade do ar interior. Um exemplo disto é o trabalho realizado em 

Hong Kong/China por Chow et al (1996). A pesquisa consistiu em um estudo de 

campo para verificar a concentração de monóxido de carbono em um 

estacionamento no subsolo e compará-los aos padrões comumente usados em 

Hong Kong. A queima completa do combustível de um automóvel libera gás 

carbônico (CO2), enquanto que a combustão incompleta produz monóxido de 

carbono (CO). O CO emitido no estacionamento em subsolos é removido (de forma 

total ou não) pelo sistema de ventilação. Segundo esses autores, o CO é o poluente 

químico que mais provoca problemas com a qualidade do ar em estacionamentos. A 

performance do sistema de ventilação foi investigada acompanhando-se a variação 

da concentração do CO dentro do local. O estudo foi feito em três etapas: primeiro 

verificou-se as condições térmicas do meio, depois a concentração interna de CO e 

por fim, as sensações subjetivas dos usuários. Além disso, a taxa de tráfego foi 

acompanhada em função do número de carros entrando e saindo do 

estacionamento. Os resultados mostraram que o parâmetro mais relevante para a 

concentração de CO foi a velocidade do ar e não o número de veículos, como se 

pensaria inicialmente. Observou-se também que a concentração de CO decresce 

quando a velocidade do ar local aumenta. Em relação às sensações subjetivas, 

concluiu-se que há desconforto nas pessoas, em estacionamentos de Hong Kong 

com temperaturas internas maiores que 26 ºC, umidades maiores que 65% e 

velocidades do ar menores que 0,4 m/s. 

Posteriormente, nesta mesma linha de pesquisa direcionada aos 

estacionamentos, Chow (1996) desenvolveu um estudo onde utiliza um modelo 

computacional para análise de fluxo de ar, com o objetivo de prever a concentração 

de monóxido de carbono em um estacionamento subsolo em Hong Kong/China. O 

sistema de ventilação era do tipo estação única composto por um ventilador que 

insufla ar no local e outro que realiza a exaustão. O objetivo é mostrar como o 

modelo pode ser útil para projetar a taxa de ventilação correta para o referido 

estacionamento. Este é mais um estudo que evidencia o monóxido de carbono como 

principal responsável pela má qualidade do ar interior em estacionamentos, mas 

utiliza programas computacionais como técnica para geração de dados. 



Similarmente, Xue e Ho (2000) aplicaram modelos simplificados para prever o 

movimento do ar, a distribuição de temperatura e do monóxido de carbono (CO) de 

um estacionamento em subsolo usando a técnica do Computational Fluid Dynamics 

- CFD. O trabalho busca quantificar a taxa de liberação de calor e de CO de veículos 

automotores. Segundo os autores, a taxa de liberação do CO depende de alguns 

fatores como a idade do carro, as condições de manutenção da máquina e a 

maneira de conduzir dos motoristas. Foram aplicados o modelo computacional de 

difusão média, o modelo acaso-estacionário e o modelo acaso-médio. Os resultados 

obtidos foram comparados com valores determinados pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS como padrões para exposição do CO. Resumidamente, trata-se da 

validação de modelos CFD através de medidas de campo que auxiliam na obtenção 

do conforto térmico e da qualidade do ar em estacionamentos. 

Enfim, todos esses estudos demonstram que o CO tende a se acumular nos 

estacionamentos, principalmente os de subsolos devido à poluição veicular e 

reforçam o papel da ventilação para sua dispersão no meio ambiente. 

2.4.1.4 Outros poluentes químicos importantes 

 Embora não tenha sido possível seu registro nesse trabalho por falta de 

equipamentos adequados, não se pode deixar de comentar sobre o dióxido de 

carbono (CO2). É um gás incolor, inodoro e não inflamável, produzido pela 

combustão completa de combustíveis fósseis e processos metabólicos. Apesar de 

considerado como relativamente atóxico, o CO2 controla as taxas de respiração de 

uma pessoa, fazendo-a sentir sufocada conforme cresce sua concentração. Apesar 

disto, ele não exerce efeitos significativos à saúde, mesmo em taxas da ordem de 

10.000 ppm. A princípio, a concentração de CO2 serve para avaliar a taxa de 

ventilação de um ambiente, determinar a proporção de ar externo misturado ao ar 

recirculado e indicar a qualidade do ar. Esta prática baseia-se no princípio de que se 

a ventilação não está sendo suficiente para remover este gás, então outros 

poluentes também estão se acumulando em um dado ambiente (COSTA, 2001).

O radônio e o asbesto não se incluem em nenhuma categoria específica, 

porém também merecem cuidados por serem prejudiciais à saúde humana. Neste 



sentido, merece destaque o radônio por ser um gás incolor, inodoro e radioativo. Ele 

ocorre naturalmente em quase todos os solos e rochas e pode entrar nos edifícios 

através de rachaduras no concreto das paredes e pisos, de tubulações posicionadas 

no chão, buracos e quaisquer outras aberturas em suas fundações. Materiais de 

construção também podem liberá-lo e seu principal efeito sobre a saúde humana é o 

câncer de pulmão, resultado de uma exposição a altas doses deste gás.

Preocupada com este poluente específico Costa (1999) realizou um estudo 

que alerta para o perigo do radônio como poluente radioativo, comprometendo a 

qualidade do ar por ser bastante nocivo ao ser humano. Foram realizadas medições 

da concentração do radônio em um determinado shopping center do Rio de Janeiro, 

tanto nos andares de subsolo destinados a estacionamentos, quanto no primeiro e 

segundo pavimentos, destinados às lojas. As medições revelaram níveis elevados 

de radônio (30% a mais do limite recomendado) somente no subsolo 1, 

provavelmente pela proximidade com o solo propriamente dito. Desta forma, reforça-

se a tese de que a topografia pode promover a ação de alguns poluentes, como é o 

caso do radônio. 

Tantos outros poluentes merecem destaque na abordagem da qualidade do 

ar, como é o caso do SO2, NOX, COV, porém não se pode fazê-lo nesta humilde 

dissertação.

2.4.2 Aspectos Topográficos 

Um fator importante para a qualidade do ar que está intimamente relacionado 

com o sítio de inserção do edifício estudado é a topografia (natural ou modificada 

pelo homem) que pode alterar o comportamento da ventilação no interior do mesmo.

No meio urbano, sabe-se que a topografia altera o caminho do vento e, assim, 

interfere na dispersão de poluentes. Quando uma cidade industrial, por exemplo, se 

localiza num vale, este tende a se tornar uma bacia de poluição devido ao acúmulo 

de poluentes em sua atmosfera (Figura 4). 



     de manhã                                                   ao meio-dia 

Figura 4: Infográfico de inversões térmicas em cidades-vale. Fonte: SPIRN (1995, p 65) 

Do mesmo modo que a localização e a topografia das cidades podem 

prejudicar a dispersão de poluentes, as características das ruas também podem 

transformá-las em verdadeiros bolsões de poluição atmosférica, como no caso das 

ruas-desfiladeiro (Figura 5). São ruas que receberem este nome devido à barreira de 

edifícios altos em suas margens que impedem a ação do vento no sentido de 

dispersar os poluentes que tendem a se acumular entre as edificações. 

Conseqüentemente, isto pode deteriorar a qualidade do ar no interior dos edifícios 

situados às margens destas ruas. 

    de manhã                                                      ao meio-dia 

Figura 5: Infográfico da formação de inversões térmicas em ruas-desfiladeiros. Assim como nas 
cidades-vale, resulta, dos mesmos processos. Fonte: SPIRN (1995, p. 65). 

A respeito dessa variável física, a tipologia arquitetônica dos estacionamentos 

avaliados é bastante diferenciada, sendo um espaço térreo e outro subsolo. Durante 

todo o trabalho, essa variável é levada em consideração nas análises, buscando 

comparar as duas tipologias e avaliando seu impacto sobre a qualidade do ar e o 

conforto térmico no interior dos mesmos. A caracterização topográfica dos 

estacionamentos estudados, em termos de altitude, é abordada posteriormente.

Ar quente

Ar frio 

Ar frio

Ar quente

Ar frio 

Ar quente Ar frio

Ar quente

   Ruas-desfiladeiros



2.4.3 Condições ambientais atmosféricas 

As condições ambientais atmosféricas desempenham um papel muito 

importante na poluição do ar, podendo contribuir para diminuição ou aumento da 

concentração de poluentes em determinada área. A atmosfera é o agente que 

transporta e dispersa os poluentes entre as fontes e áreas receptoras (MOTA, 1981). 

 O clima, seus fatores e elementos foram, ao longo da pesquisa bibliográfica, 

amplamente analisados por vários autores, e tratados de forma distinta por cada um.

Romero (1988) considera que, conceitualmente, o clima está dividido em 

fatores climáticos (globais e locais) e em elementos climáticos. Em especial, os 

elementos climáticos têm uma forte influência no processo de transporte e dispersão 

de poluentes. Por conseguinte, eles interferem não somente na qualidade do ar 

interior, mas também nas condições de conforto, já que as ocorrências de 

temperaturas extremas, correntes de ar e umidade inadequada são aspectos 

importantes para a sensação de conforto térmico. Assim sendo, quatro parâmetros 

ambientais atmosféricos devem ser investigados no processo de verificação da 

qualidade do ar no interior da edificação: a temperatura do ar, a umidade relativa do 

ar, a direção e velocidade do ar.

1.4.3.1 Temperatura do ar 

De acordo com Pereira, Angelocci e Sentelhas (apud COSTA, 2003), a 

temperatura do ar é um índice que expressa a quantidade de calor sensível de um 

corpo, sendo um dos efeitos mais importantes da radiação solar. Suas variações 

temporal e espacial são condicionados pelo balanço de energia na superfície. A 

temperatura do ar no ambiente externo depende da latitude, da proximidade de 

corpos hídricos, do relevo e do deslocamento das grandes massas de ar e é 

expressa em graus Celsius (°C). Além destes, a temperatura do ar no ambiente 

interno depende de fatores como a altitude da zona de inserção do ambiente (rural 

ou urbana), da vizinhança, camada de recobrimento do solo (existência de cobertura 

vegetal), dentre outros. 



Normalmente, o ar realiza um movimento ascendente, se deslocando das 

regiões mais quentes para as mais frias. Quando a temperatura do ar decresce 

muito pouco, permanece a mesma ou é maior nas camadas superiores, é dificultado 

o movimento ascendente do ar. A situação em que há uma camada de ar quente 

sobre uma camada de ar frio, é chamada inversão térmica ou inversão de 

temperatura. Quando isto ocorre, a concentração de poluentes aumenta nas 

proximidades do solo, já que as condições de dispersão são desfavoráveis (Figura 

6).

Figura 6. a) Situação normal de dispersão dos poluentes atmosféricos; 

b) Situação de dispersão dos poluentes atmosféricos sob o efeito de inversão térmica. 
Fonte: Living in the Environment 

Um outro fenômeno importante e bastante conhecido nas grandes cidades é o 

efeito das ilhas de calor. O ar quente tende a se concentrar numa determinada 

região da cidade, que geralmente é a mais urbanizada e adensada, carregando com 

ele os poluentes. Nesta área o ar se expande, fluindo para áreas externas onde é 

resfriado e precipita. O ar mais frio que se move de áreas marginais em direção ao 

centro da cidade para substituir o ar que se expande, carreia os poluentes, 

constituindo um sistema circulatório (Figuras 7 e 8). 



Figura 7: Calor em elevação e formação de nuvens como resultado do efeito da Ilha de 
calor urbana. Fonte: NASA, 2002. 

Figura 8: Os ventos interagem com a convecção induzida pelo urbanismo para 
produzir chuva. Fonte: NASA, 2002. 

Voltando a atenção para a influência da temperatura do ar sobre a qualidade 

do ar interior, alguns estudos mostram que, se muito elevada, a temperatura pode 

até mesmo desencadear o processo de liberação de determinadas substâncias 

químicas (poluentes).

Wiglusz et al (2000) realizaram um estudo dos efeitos da temperatura do ar 

na emissão de formaldeído (HCOH) e compostos orgânicos voláteis (VOC) para 



pisos laminados testados em ambiente a 23°C, 29°C e 50°C. Os pisos testados 

eram de madeira envernizada (do tipo assoalho) e madeira com fibra de alta 

densidade (HDF). A 23°C e 29°C, não foram registradas grandes emissões de 

formaldeídos e muito pouca emissão de VOC. Já para 50°C, o primeiro tipo de piso 

apresentou alta emissão inicial de formaldeído e de VOC, enquanto o segundo 

apresentou uma emissão menor dos mesmos componentes.

Estudos recentes mostram que a temperatura do ar e a umidade relativa do ar 

têm um forte impacto na percepção da qualidade do ar, além de estar diretamente 

correlacionada ao aumento do índice de ozônio, pois funciona como acelerador de 

reações químicas entre poluentes que o originam. 

2.4.3.2 Umidade relativa do ar 

Pereira, Angelocci e Sentelhas (apud COSTA, 2003) consideram que a 

umidade relativa do ar tem tendência de evolução inversa à da temperatura, desde 

que o ar não esteja saturado de vapor d’água. A existência de água na atmosfera e 

suas mudanças de fase desempenham papel importantíssimo em vários processos 

físicos naturais, como o transporte e a distribuição de calor na atmosfera; a 

evaporação e a evapotranspiração; a absorção de diversos comprimentos de onda 

da radiação solar terrestre, etc. Seu valor relativo é expresso em porcentagem 

variando de 0%, quando a quantidade de vapor de água é nula, até 100%, quando o 

ar está saturado. 

Ainda segundo Carmo e Prado (1999), dentre os muitos fatores que 

acarretam a contaminação microbiológica do ar, a alta umidade relativa do ar é um 

dos mais importantes, pois permite o crescimento das populações de ácaros e o 

crescimento de fungos, podendo comprometer assim a qualidade do ar interior. 

Fanger (2000) ressalta o papel da temperatura e umidade na qualidade do ar 

interior e alega que é necessário fornecer ar “seco e fresco” às pessoas. Segundo o 

autor, estudos da Universidade Técnica da Dinamarca têm demonstrado que a 

qualidade do ar percebida é fortemente influenciada pela temperatura e umidade do 

ar que inalamos. Eles mostram que o efeito local da temperatura e da umidade do ar 



sobre o intervalo respiratório, portanto sobre a qualidade do ar percebida é um juízo 

de valor mais profundo do que as sensações térmicas do corpo inteiro.

2.4.3.3 Velocidade do ar e direção dos ventos 

Os ventos são resultados do movimento de ar, promovido pela variação nos 

gradientes de pressão da atmosfera.  Segundo Costa (2003), sua intensidade e 

direção são determinadas pela variação espacial e temporal do balanço de energia 

na superfície terrestre que, por sua vez, causa alteração no campo de pressão 

atmosférica. Os ventos se deslocam das áreas de maior pressão (mais frias) para 

áreas de menor pressão (mais quentes) e, quanto maior a diferença entre as 

pressões dessas áreas, maior será a velocidade do deslocamento.

A direção e a velocidade dos ventos estão diretamente relacionadas com o 

transporte e a dispersão horizontal de poluentes. A temperatura e a umidade do ar, 

por outro lado, estão relacionadas com a dispersão vertical de poluentes (MOTA, 

1981),

 Ainda segundo esse mesmo autor, quanto maior a velocidade do vento, 

maior será o volume de ar fornecido para diluição dos poluentes. No caso dos 

estacionamentos estudados é mais adequado empregar o termo correntes de ar. 

Por isso, se faz necessário buscar sempre soluções onde haja circulação e 

renovação de ar, garantindo uma taxa de troca eficiente do ar viciado2.

Um outro fator importante é a direção do vento, pois ela determina que área 

em torno da fonte de poluição receberá os poluentes. É válido ressaltar que, embora 

exista direção predominante, o ar não circula permanentemente em uma direção, 

havendo mudanças ocasionadas pela imposição de algum tipo de barreira ou 

mesmo por mudanças climáticas globais. 

Dentre os elementos do clima, o vento é o que melhor pode ser controlado 

pela arquitetura, através da implantação do edifício e da definição de aberturas no 

mesmo. É justamente neste item que os projetistas devem ter mais atenção, pois ao 

escolher a orientação de uma edificação, localizar e dimensionar as aberturas estão 

                                                
2 Ar que permanece dentro de um mesmo ambiente por muito tempo, sem que haja a devida renovação. 



dando em caráter definitivo, uma solução não só para problemas de ventilação e 

conforto térmico do edifício, mas principalmente de qualidade do ar interior. 

Nesse sentido, é preciso enfatizar o papel da ventilação. Muitas pessoas 

entendem a ventilação como o movimento do ar dentro do edifício ou a introdução 

de ar externo para o interior do ambiente. Para Carmo e Prado (1999), a ventilação é 

mais que isso, uma vez que é a combinação de processos que resultam não só do 

fornecimento de ar externo, mas também da retirada de ar viciado dentro de um 

edifício. Este processo envolve normalmente a entrada de ar externo, mistura do ar 

por todas as partes do edifício e por fim a exaustão de uma parcela do ar interno.

A questão da qualidade do ar em termos de produção e transporte de 
poluentes é um dos problemas mais importantes no atual contexto 
das grandes cidades, onde a ausência de ventilação pode ser tão 
grave quanto às tempestades (MASCARO, 1999). 

Ainda segundo Carmo e Prado (1999), o controle das fontes poluidoras ainda 

é a melhor maneira de se manter a qualidade do ar interno, porém nem sempre esta 

técnica é possível ou praticável para todas as fontes emissoras. A ventilação, seja 

ela natural ou mecânica, é a segunda maneira mais eficaz de se preservar a 

qualidade do ar interior, uma vez que uma grande parcela de poluentes pode ser 

arrastada para fora de edifício através de um sistema de ventilação apropriado.

Antigamente, os edifícios, em sua maioria, possuíam janelas operáveis, ou 

seja, que podiam ser abertas. Atualmente, como a maioria dos edifícios possui 

sistemas artificiais de condicionamento de ar, eles apresentam maior estanqueidade 

em relação ao exterior. Nesta tendência, as famosas fachadas de vidro, podem ser 

entendidas como um conjunto de janelas não operáveis. Isto prejudica a renovação 

do ar e conseqüentemente impacta negativamente a qualidade do ar interior.

Um estudo precedente que trata da importância da ventilação para a 

qualidade do ar interior foi realizado por Wargocki et al (2000). Esses autores 

investigaram se a qualidade do ar interior, os sintomas da síndrome dos edifícios 

doentes e a performance dos trabalhadores são influenciadas com a mudança na 

taxa de ventilação. Nessa pesquisa, se manteve a fonte poluidora constante, 

enquanto o suprimento da taxa de ar externo foi modificado em uma sala simples de 

36 m² de área com uma divisória separando os usuários dos equipamentos que 

forneceram o ar para o ambiente. Todos os outros parâmetros ambientais 



permaneceram sem modificações, sendo a temperatura de 22°C, umidade relativa 

de 40%, velocidade do ar abaixo de 0,2 m/s e um nível de ruído de 42 dB. Trinta 

mulheres foram recrutadas para participar dos experimentos, todas elas 

familiarizadas com computador e sem doenças crônicas. A fonte extra de poluição 

foi o mesmo carpete usado em um estudo anterior (WARGOCKI et al, 1999). 

Durante a realização da pesquisa, os participantes simularam quatro tarefas 

inerentes as funções administrativas: digitação de textos, contabilidade, leitura 

profunda e pensamentos criativos. Era permitido aos participantes ajustarem suas 

roupas no momento em que sentissem muito frio ou calor, na intenção de que 

permanecessem termicamente neutros. Os resultados mostraram que a 

concentração de CO2 diminuiu com o aumento da taxa de ventilação, assim como a 

concentração de formaldeídos. As avaliações subjetivas da qualidade do ar 

mostraram que o aumento da taxa de ventilação melhorou significativamente a 

aceitação da qualidade do ar e reduziu a percepção de odores. A relação observada 

neste estudo implica, que duplicando a taxa de ventilação pode-se aumentar a taxa 

de produtividade numa média de 1,7%, considerando-se a performance dos usuários 

na digitação de textos, leitura profunda e contabilidade. Ao aumentar a ventilação, 

incrementa-se também a originalidade na tarefa que envolve criatividade. Neste 

experimento, os efeitos sobre a qualidade do ar percebida, os sintomas da síndrome 

dos edifícios doentes e a produtividade se deram exclusivamente em função de 

alterações na taxa de ventilação. O estudo mostra os benefícios para a saúde 

humana, conforto e produtividade de ambientes bem ventilados. Além disso, 

recomenda que sejam controladas a poluição interna e suas fontes, assegurando a 

qualidade do ar interior. 

2.4.4 Variáveis humanas 

 O ser humano se beneficia da atmosfera de duas maneiras bem distintas: 

como fonte de recursos e como um local de despejo de resíduos. Isso quer dizer 

que, além de ser receptor, o homem é também fonte poluidora do meio ambiente, 

quer seja por seus hábitos ou por meio de suas atividades. 



 Um dos problemas da poluição de interiores é advindo do homem através do 

uso do cigarro. Embora reconhecidamente maléfica à saúde de todos, a fumaça de 

cigarro (também conhecida como environmental tobbaco smoke ou ETS), somente 

foi cientificamente reconhecida como um agente de doenças respiratórias (asma, 

bronquite, pneumonia, entre outras) e classificada como cancerígena em 1986. A 

agressividade deste poluente pode ser atribuída à sua constituição química que 

resulta em uma complexa mistura de gases, contendo desde amônia, formaldeído e 

outros compostos orgânicos voláteis, até uma série de ácidos e bases (BENNER 

apud DUARTE, 2003). 

Segundo o mesmo autor, além disto, a queima do fumo, produz um aerossol 

polidisperso com partículas de reduzida dimensão (inferior a 0,6 µm) que podem 

permanecer suspensas por longos períodos, aumentando as chances de serem 

inalados e de se depositarem em regiões profundas do pulmão. 

O indivíduo, no entanto, não polui a atmosfera em que vive ou trabalha 

somente devido ao fumo. Em ambientes internos de trabalho, a contaminação 

biológica do ar pode ser um problema muito sério. Apesar do cigarro ser a principal 

fonte interna de poluição provocada pelo homem, a variedade de contaminantes que 

resultam da atividade humana é muito grande. A atividade metabólica humana por si 

só altera a qualidade do ar por diminuir a concentração de oxigênio e aumentar a de 

dióxido de carbono. Respiração, transpiração e preparação de alimentos adicionam 

vapor d’água, bem como outras substâncias que geram odores para a atmosfera 

interna. Por isso a manutenção correta dos sistemas de ventilação, bem como dos 

hábitos dos próprios usuários destes espaços são fatores que influenciam a 

contaminação biológica do ar e conseqüentemente contribuem ativamente para a 

qualidade do ar interior.

Um exemplo do que pode ocasionar a poluição biológica do ar é abordado no 

trabalho de Duarte (2003), que estuda a contaminação por vias aéreas da 

tuberculose a partir de uma tosse de uma pessoa, fato tão corriqueiro em diversos 

tipos de ambiente. Este estudo foi conduzido através de simulações computacionais, 

onde foram realizados estudos de caso tendo como alvo de aplicação a tuberculose. 

Originou-se um modelo baseado nos processos envolvidos no ciclo de transmissão 

da doença, ou seja, a produção do aerossol contaminado, a evolução da viabilidade 

dos microorganismos, o transporte do mesmo pelo ar, a dispersão das partículas 

contaminadas, o escoamento turbulento, o transporte de calor e massa em 



ambientes e, por fim, a inalação e deposição de partículas no trato respiratório 

humano. O trabalho mostra através da aplicação do modelo, a previsão do risco de 

infecção da tuberculose, bem como a influência de alguns parâmetros sobre o 

problema.

Uma outra fonte de poluição dos ambientes internos, especialmente àqueles 

de trabalho, são equipamentos utilizados cotidianamente, tais como computadores, 

impressoras, scanners, copiadoras, aparelhos de ar condicionado, entre outros. 

Estes equipamentos, além de acarretar um alto consumo energético, elevam a 

temperatura do ambiente e implicam diretamente na qualidade do ar interno uma vez 

que os mesmos emitem contaminantes químicos como os compostos orgânicos 

voláteis e formaldeídos, comprometendo não só o rendimento e o conforto dos 

usuários desses espaços, mas principalmente a saúde dos mesmos. 

Além destas fontes poluidoras, alguns procedimentos de higiene e limpeza do 

ambiente interno trazem consigo alguns contaminantes químicos. Odorizadores de 

ar, lustra móveis, ceras, produtos de higiene pessoal (como desodorantes), 

polidores, limpadores, pinturas e todos os apetrechos de limpeza são fontes de 

poluição por vários produtos químicos orgânicos e inorgânicos (CARMO; PRADO, 

1999).

Muitas substâncias encontradas no ambiente de trabalho podem ser 

encontradas também no setor residencial devido a atividades de lazer ou hobbies.

Além disso, trabalhadores expostos a contaminantes no seu trabalho podem trazê-

los para dentro de suas residências.

No presente trabalho, optou-se por focalizar o ser humano enquanto receptor 

e não como fonte poluidora do meio, uma vez que em estacionamentos, a poluição 

veicular se constitui na principal fonte de poluição. Assim, foram investigadas as 

sensações dos usuários (visitantes e funcionários) de ambos os estacionamentos, 

acerca da qualidade do ar interior percebida e do conforto térmico. 

Ao final dessa explanação acerca da qualidade do ar, dos vários níveis de 

poluição, bem como das variáveis envolvidas nesta dissertação, é chegado o 

momento de apresentar a área e os objetos de estudo, ou melhor, o cenário 

escolhido para realização desta pesquisa. 





3.1  APRESENTAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

O município de Natal/RN, capital do estado do Rio Grande do Norte, 

localizado na região Nordeste do Brasil, possui aproximadamente 712 mil habitantes 

(IBGE-2000). Assim como outras cidades de porte médio brasileiras, Natal passa por 

um acelerado processo de crescimento urbano marcado por intensa verticalização 

de alguns bairros, grande expansão de sua malha urbana em direção às cidades 

circunvizinhas de São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Parnamirim (COSTA, 

2003), mostradas na Figura 9. 

Figura 9: Mapa da região metropolitana de Natal 
Fonte: SEMPLA (2005). 

Esse fenômeno traz algumas implicações, não somente na infra-estrutura da 

cidade, que deve estar preparada para mudanças, mas principalmente na qualidade 

de vida de seus habitantes. São inúmeras as variáveis que influenciam na qualidade 

de vida urbana, porém, nesse estudo, volta-se o olhar para o aumento da poluição 

atmosférica, em especial. 



Natal recebeu da NASA (North American Space Agency), há dez 
anos, o título de cidade com o ar mais puro das Américas. No 
entanto, a cidade cresceu e a frota de veículos aumentou. O 
crescimento não foi acompanhado pela preocupação em monitorar e 
acompanhar a situação do ar na cidade. Nenhuma instituição pública 
realiza a medição da qualidade do ar respirado em Natal e já é 
possível notar sintomas em alguns bairros (Jornal Tribuna do Norte, 
15.07.2001).

Desde que a Nasa realizou medição de ozônio a nível estratosférico, ou seja, 

fora da camada de respiração humana, atestando que Natal possuía nesta camada 

um certo grau de pureza, a indústria do turismo passou a se utilizar deste dado 

como “slogan” para atrair turistas e empreendedores para a cidade.

No início dos anos 90, a cidade de Natal apresentava uma população de 

aproximadamente 600 mil habitantes e contava com uma frota de aproximadamente 

120 mil carros. Hoje esse número cresceu mais de 30% passando para quase 194 

mil carros, segundo o DETRAN/RN (Tabela 5). Devido a esse crescimento acelerado 

na frota automobilística, se faz importante alertar a população para exigir do poder 

público, medidas para monitorar ou prevenir problemas advindos da poluição 

veicular.

Tabela 5: Evolução da frota de veículos no Rio Grande do Norte entre os anos de 

1988 a 2002. 

A N O E S T A D O VARIAÇÃO  % C A P I T A L VARIAÇÃO  % I N T E R I O R VARIAÇÃO  %

1988 32662 - 22316 - 10346 -

1989 55858 71,02 32476 45,53 23382 126,00

1990 72768 30,27 42297 30,24 30471 30,32 

1991 95475 31,20 56484 33,54 38991 27,96

1992 121557 27,32 74275 31,50 47282 21,26

1993 143331 17,91 89624 20,67 53707 13,59

1994 168632 17,65 106340 18,65 62292 15,98

1995 183888 9,05 115874 8,97 68014 9,19

1996 204321 11,11 126961 9,57 77360 13,74 

1997 231169 13,14 141562 11,50 89607 15,83

1998 257651 11,46 151687 7,15 105964 18,25

1999 280048 8,69 155475 2,50 124573 17,56

2000 307813 9,91 164823 6,01 142990 14,78

2001 335815 19,91 174149 12,01 161666 29,78

2002 370029 20,21 183719 11,46 183310 28,20

Fonte: www.detran.rn.br



Do ponto de vista climático, a cidade de Natal/RN encontra-se em baixa 

latitude (em torno de 5,34° Sul), clima do tipo quente e úmido, topografia pouco 

acidentada e altitude média de 18 m. Seu clima destaca-se pela alta umidade, 

intensa radiação, pequena amplitude térmica diária sazonal e temperaturas sempre 

inferiores à da pele. Os ventos em Natal são variáveis em velocidade, mas com 

direção Sudeste predominante. 

Para Araújo, Martins e Araújo (1998), a cidade apresenta duas “épocas 

características distintas” com pequena variação climática entre elas: a primeira 

compreende o período de outubro à março e a segunda compreende o período de 

abril à setembro. O primeiro período caracteriza-se por temperaturas mais elevadas, 

umidades relativas mais baixas, velocidades do vento relativamente menores e com 

predominância sudeste, apresentando pequenas variações na direção leste-

nordeste. O segundo período é caracterizado por temperaturas mais amenas, 

umidades relativas mais altas e velocidades dos ventos mais elevadas com 

predominância no quadrante sudeste e secundária no quadrante sul, principalmente 

nas primeiras horas do dia.

Ainda conforme esses autores, o tempo médio de insolação anual em Natal é 

de 2954 h e as precipitações pluviais variam de aproximadamente 800 mm até 1550 

mm anuais, sendo maio, junho, julho considerados os meses mais chuvosos, e 

setembro, outubro e novembro, os menos chuvosos. Estes dados serviram de base 

para a pesquisa de campo, que será tratada posteriormente.

Apresentada a região de estudo e suas características principais, parte-se 

para a escolha e caracterização dos objetos de estudo, que são dois espaços de 

estacionamento de Natal/RN, criteriosamente escolhidos. 

3.2  A SELEÇÃO DOS OBJETOS DE ESTUDO 

Os dois espaços de estacionamento escolhidos para essa pesquisa estão 

localizados no subsolo de um shopping center (Figura 10) e no pavimento térreo de 

um supermercado (Figura 11).



Figura 10.Foto da fachada do shopping center

Figura 11.Foto da fachada do supermercado 

Como o universo de espaços de estacionamento em Natal/RN é muito vasto, 

três critérios foram levados em consideração para que a escolha destes objetos 

contribuísse para o cumprimento do objetivo geral do presente trabalho: o primeiro 

critério de escolha contemplou a natureza comum dos dois estacionamentos de 

serem espaços públicos, as pessoas têm acesso livre (embora um deles seja pago), 

constituindo alvos importantes para uma análise de qualidade do ar interior. O 

segundo, considerou a tipologia arquitetônica dos dois espaços escolhidos: o do 

shopping center é localizado no subsolo, por isso aqui chamado de estacionamento 

fechado, e o do supermercado é no térreo, do tipo pilotis, aqui denominado de 

estacionamento aberto.

Este fator toca diretamente na topografia que, como foi visto, tem uma 

implicação direta na circulação do ar dos estacionamentos e possibilita, desta forma, 

uma comparação de resultados, indicando qual tipologia apresenta-se mais 

adequada quanto à qualidade do ar interior. Finalmente, o terceiro critério está 



relacionado à proximidade entre ambos. Entendendo que a ventilação e as 

condições climáticas exteriores possuem correlação direta com a qualidade do ar, 

optou-se por edifícios localizados dentro de uma mesma zona microclimática (Figura 

12).

Figura 12: Foto aérea com a localização das edificações objeto de estudo 
Fonte: SEMTAS (2003)
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS PESQUISADOS 

3.3.1  O estacionamento aberto

Trata-se de uma construção recente, do ano de 2000, com entrada principal 

pela avenida Ayrton Senna (Figura 13), avenida coletora importante da região 

estudada. A edificação possui 2 pavimentos como estacionamento localizado no 

térreo e capacidade para 400 carros. Na maior parte do tempo, o espaço funciona 

exclusivamente como estacionamento, mas realiza feiras de artesanato 

quinzenalmente ou exposições, como a EXPONOIVAS, anualmente. 

Figura 13. Entrada principal do estacionamento aberto 

No pavimento térreo, estão instalados ainda um bloco administrativo, escadas 

e rampas rolantes para acesso ao supermercado, um bloco de serviços e a central 

de gás. A ventilação existente é natural e não dispõe de nenhum sistema de 

exaustão mecânico. 

Quanto aos materiais de acabamento, o piso é de concreto sarrafeado, sem 

pintura, os pilares também são em concreto com pintura até 1,15 m em esmalte 

sintético e o teto é rebocado deixando à mostra as tubulações de energia, ar 

condicionado, contra incêndio, dentre outros (Figura 14). 



Figura 14. Foto interna do estacionamento aberto 

De acordo com inspeção procedida in loco percebeu-se que o 

estacionamento é um espaço de layout aberto, ou seja, somente é demarcado pela 

modulação dos pilares, mas não tem paredes delimitando-o, com exceção de uma 

lateral onde se localiza o bloco de serviços (Figura 15).  Para se ter uma melhor 

noção, esse estacionamento apresenta somente cerca de 25,4% do seu perímetro 

fechado, ou melhor, delimitado por paredes contra 74,6% sem elementos de 

vedação.

Figura 15. Planta baixa do estacionamento aberto 
Fonte: Proprietário, 2000. Sem escala

A A

B

B



Do ponto de vista topográfico, a altitude deste estacionamento é de 66 m 

acima do nível do mar, aferida por meio de aparelho de Global Positioning System - 

G.P.S. Para melhor esclarecer o comportamento topográfico do terreno junto à 

vizinhança, bem como a inserção do estacionamento no mesmo, foram elaborados 

dois cortes, sendo um transversal (Corte AA) e outro longitudinal (Corte BB), ambos 

contidos no Apêndice 1. 

Durante as medições, de uma maneira geral, este estacionamento não 

apresentava infiltrações, mofo ou odores fortes. As fontes de poluentes eram de 

natureza externa, o ambiente era relativamente limpo, com registro de pequeno 

acúmulo de poeira e sujeiras inerentes ao transporte de produtos. Não apresentava 

manchas ou descoloração nos materiais da edificação, nem a presença de materiais 

perigosos ou de rachaduras no piso que potencializassem a entrada de gases do 

solo. Não foram observados entulhos, porém apresentava ruído elevado em função 

da proximidade com via de grande fluxo automobilístico (Av. Engenheiro Roberto 

Freire). Quanto ao seu funcionamento, apresentava uma equipe de dez funcionários 

que se revezavam em turnos, realizavam serviços como segurança, limpeza, 

manutenção, carga de compras e transporte de carrinhos. Porém como havia uma 

praça de táxi no local, cerca de 15 taxistas também conviviam por muito tempo neste 

espaço, além de três pessoas que trabalhavam nos quiosques de sorvete, contas a 

pagar e sanduíche, respectivamente (Figura 16). 

Figura 16. Foto do quiosque de sorvete (primeiro plano) com o de contas a pagar (segundo plano) 



3.3.2 O estacionamento fechado 

Trata-se de uma construção mais antiga inaugurada há pouco mais de 10 

anos e localizada também numa avenida de alto fluxo de automóveis e pessoas. A

edificação em si possui quatro pavimentos, sendo que o estacionamento se localiza 

nos subsolos 1 e 2 e em parte do térreo (estacionamento ao ar livre). O espaço 

estudado foi o do subsolo que tem capacidade para 400 carros. Focalizaram-se as 

medições no subsolo 1, que apresenta capacidade nominal de 200 carros, mas pode 

abrigar até 215 vagas. Sua entrada principal está mostrada internamente na Figura 

17 e externamente na Figura 18. 

Figura 17. Foto da entrada principal do estacionamento fechado (vista interna)

Figura 18. Foto da entrada principal do estacionamento fechado (vista externa) 



Este espaço não funciona exclusivamente como estacionamento, uma vez 

que possui um espaço para bingo (Figura 19); seis guichês de pagamentos (Figura 

20); uma lavanderia que terceiriza o serviço para os consumidores do shopping e 

uma para uso exclusivo do estabelecimento; um cursinho de pré-vestibular; uma 

agência de viagens; depósitos para os lojistas do shopping; cozinhas de alguns 

restaurantes; depósitos do shopping; estação de tratamento de esgoto; setor de 

carga e descarga e local para armazenamento de lixo. A ventilação existente é 

natural e não há nenhum sistema de exaustão mecânico. Quanto aos materiais de 

acabamento, o piso é de concreto sarrafeado, sem pintura, os pilares e paredes são 

pintados em tinta lavável e o teto é rebocado deixando também à mostra todas as 

tubulações.

Figura 19. Foto do bingo existente no estacionamento fechado 

Figura 20. Foto de um dos guichês de pagamento da entrada do estacionamento fechado 



Como verificado in loco, pode-se dizer que é um espaço de layout fechado 

que é delimitado por muros de arrimo em algumas laterais e pelo próprio espaço das 

lojas do shopping nas demais (Figura 21). A contrário do outro estacionamento, 

possui somente 22% do seu perímetro aberto contra 78% do seu perímetro fechado. 

 No geral, não apresentava infiltrações, as fontes de poluentes eram de 

natureza externa (como os automóveis, aparelhos de ar condicionado e esgoto). 

Verificou-se a presença de odores fortes advindos da estação de tratamento do 

esgoto que também se localiza no subsolo, bem como da combustão dos motores 

dos veículos. 

Figura 21.Planta baixa do estacionamento subsolo 1.Fonte: Proprietário, 1992. Sem escala

A altitude do subsolo, verificada in loco, por meio de equipamento G.P.S, é de 

60 m acima do nível do mar, o que significa que é 6 m abaixo do nível do 

estacionamento aberto. Para melhor esclarecer sobre o sítio topográfico de inserção 
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desse estacionamento no terreno e sua vizinhança, também foram elaborados um 

corte transversal, AA, e um longitudinal, BB, deste espaço (Apêndice 2). 

De uma forma geral, apresentava-se como um ambiente sujo devido ao 

acúmulo de poeira e de água (Figura 22) e pela falta de manutenção e pintura 

(Figura 23). Apresentava algumas manchas ou descoloração nos materiais da 

edificação, mas não foram observados materiais perigosos ou rachaduras no piso, 

com exceção das juntas de dilatação próximas a alguns pilares (Figura 24). Não 

apresentava ruídos estranhos ou entulhos. 

Figura 22. Foto do acúmulo de água no piso, próximo à estação de esgoto no estacionamento 
fechado

Figura 23. Foto da parede lateral do estacionamento fechado (muro de arrimo) 



Figura 24. Foto da junta de dilatação de um pilar do estacionamento fechado 

Com relação às pessoas que trabalham nesse espaço, o estacionamento 

fechado contava com uma equipe de doze funcionários que se revezavam em turnos 

de oito horas, realizando funções como segurança, manutenção e atendimento nos 

guichês. Porém, como havia outras atividades neste local, várias outras pessoas 

permaneciam por muito tempo ou trabalhavam no mesmo.

Apresentada a região, os objetos de estudo e suas principais características 

físicas e funcionais, passa-se a tratar da pesquisa de campo propriamente dita e da 

metodologia adotada para sua realização. 





4.1 INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE MEDIÇÃO 

Nesse capítulo, são discutidos e descritos os passos da pesquisa de campo, 

a fim de registrar o comportamento das variáveis em questão (químicas, humanas e 

ambientais internas). 

4.1.1 Condicionantes ambientais internas 

As condicionantes ambientais internas investigadas neste trabalho foram a 

temperatura, a umidade relativa, a velocidade e a direção do ar. Sabe-se que o ideal 

seria utilizar um instrumento de monitoração contínua, principalmente para 

temperatura e umidade relativa, porém não se dispôs deste tipo de instrumento para 

este trabalho. No entanto, foram utilizados os seguintes equipamentos (Figura 25): 

1) Termohigroanemômetro (para velocidade, temperatura e umidade relativa); 

2) Bússola dotada de fita (para direção dos ventos). 

Figura 25. Foto do termohigroanemômetro 
Fonte: ARAÚJO, 2000



Buscou-se avaliar as condições ambientais em períodos climáticos distintos e 

significativos, por isso, a escolha dos meses de medição recaiu nos meses de 

janeiro (correspondente ao primeiro período climático) e julho (correspondentes ao 

segundo período climático). 

Ainda segundo Araújo, Martins e Araújo (1998), a temperatura do ar e a 

umidade relativa do ar em Natal apresentam diariamente quatro faixas de horários 

distintas: das 1h às 6h; das 6h às 12h; das 12h às 18h; e das 18h às 24h. Para a 

temperatura do ar, os registros são decrescentes até ás 6h, quando passam a 

crescer até às 12h, voltando a decair até às 24h. Já para a umidade relativa do ar, 

os registros apresentam comportamento inverso ao da temperatura do ar nesses 

quatro horários. Esses dados ajudaram na definição dos horários de medição onde 

se procurou contemplar os comportamentos diferenciados da temperatura do ar e da 

umidade relativa do ar. Assim, foram realizadas medições às 12 h e às 18 h nos 

estacionamentos estudados tanto no primeiro período de medição (Janeiro/2003), 

como no segundo período de medição (Julho/2003). 

4.1.2 Condicionantes Químicas 

4.1.2.1 Ozônio (O3)

Para esse poluente específico, a disponibilidade dos equipamentos para 

medição foi limitada apenas ao segundo período de medição, realizada no mês de 

Julho. Isso impediu a comparação da concentração de ozônio dos dois períodos de 

medição, tendo sido realizada apenas a confrontação do comportamento deste 

poluente nos dois espaços de estacionamento estudados. 

Apesar de muitas dificuldades encontradas, é necessário registrar que esta foi 

a primeira medição de ozônio de superfície em Natal/RN. Embora o INPE/RN 

possua um laboratório de ozônio, suas medições são feitas em nível estratosférico e 

não troposférico. É relevante afirmar que as medições aconteceram na altura típica 



da zona de respiração humana (h = 1,50 m). Para aferição do ozônio, utilizaram-se 

diversos equipamentos, mostrados na Figura 26: 

  Figura 26: Foto dos equipamentos para medição do ozônio 

Os equipamentos utilizados para medição desse poluente estão listados abaixo: 

Célula de Concentração Eletroquímica (ECC) da EM-SCI Corporation; 

Sonda BKS composta por dois radiômetros e um microprocessador embutido; 

Radiossonda (RS 80) da Vaisala, operando com freqüência de 403MHz; 

Radio Receptor (IC-R100) da ICOM Corporation; 

Modem (DCM-6) da Tandy; 

Microcomputador (INTEL, Processador Pentium 2 com 64 Mb de memória 

RAM);

Programa de gerenciamento TLMX BKS1.EXE; 

Fonte reguladora DC de 0 à 24 volts. 

 O procedimento para a montagem desses equipamentos está representado 

na Figura 27, segundo a seqüência fornecida e acompanhada pelos técnicos do 

INPE/RN.



1                    2                    3 

                                              ECC                 BKS               RS 80 
4                        5                    6 

           RADIO          MODEM         PC + PROGRAMA 

Figura 27: Diagrama de montagem dos equipamentos de medição do ozônio 

 Quanto ao procedimento, primeiramente captou-se o ar no local de medição 

através de uma microbomba de sucção que existia no interior da célula ECC. A 

célula ECC transmitiu a informação da concentração de ozônio do local para ser 

processada na sonda BKS. A sonda BKS por sua vez, transmitiu-a para radiossonda 

RS 80. Através de radiofreqüência a radiossonda passou a informação para um 

radio receptor. O modem converteu os sinais de áudio emitidos pela radiossonda 

para o radio em sinais analógicos (pulsos). Finalmente o programa de 

gerenciamento BKS instalado no computador, gerenciou os dados analógicos, 

convertendo-os em vários canais de informação (16 ao todo). 

 Dentre os 16 canais disponíveis para medição e registro de informação, 

optou-se por gerenciar somente quatro variáveis: pressão, umidade, temperatura e a 

concentração de ozônio, em função do objetivo do trabalho. Em virtude de os dados 

obtidos serem brutos, foram registrados alguns sinais captados incorretamente. Fez-

se então necessário um refinamento através de um software editor chamado “MS 

EDITOR” a fim de retirar estes sinais falhos.

Os dados assim tratados passaram a ser analisados por outros softwares 

(HIPER.TBO e SHOP.TBO) desenvolvidos especificamente para os 

estacionamentos aberto e fechado respectivamente. 

Esses softwares processaram os dados de ozônio, pressão, temperatura e 

umidade, separando-os dos outros 16 canais. Obtiveram-se assim, arquivos em 

formatos de texto contendo estas informações. Em seguida, foi promovido um novo 

tratamento para desconsiderar dados inconsistentes, como valores abaixo de 10 ppb 

de concentração de ozônio. Segundo pesquisa realizada pelo INPE/RN em estação 

localizada na Praia de Barra de Maxaranguape/RN, valores abaixo de 10 ppb nunca 



foram observados, exceto em regiões polares. Por fim, foram elaborados gráficos de 

concentração de ozônio (ppb) usando o software GRAPHER 3.0. 

4.1.2.2 Material Particulado 

Para constatação da concentração de PTS e identificação dos principais 

elementos nele retidos, utilizaram-se métodos de análises diferentes. Conforme visto 

em Vale (1998) e Silva (1997), o método físico de análise gravimétrica foi adotado 

para medir a concentração de material particulado disperso no ar atmosférico em 

µm/m³. Posteriormente, para detecção dos elementos químicos presentes no 

material particulado, a análise por fluorescência de raios-x foi escolhida pela sua 

capacidade de detectar quantidades reduzidas de materiais na amostra. Na análise 

gravimétrica, foram empregados os equipamentos mostrados nas Figuras 28 e 29 e 

listados em seguida: 

Figura 28. Equipamentos utilizados para medição material particulado 
Fonte: COSTA, 2001



Figura 29. Detalhe do filtro com pinça, da placa de petri e do porta filtro metálico 
Fonte: COSTA, 2001

Bomba de sucção a fluxo constante - mod. BRAVO M série AIR GUARD; 

Motor 220v (50Hz), velocidade de aspiração 1,2 m/s; 

Porta filtro metálico  47 mm; 

Recipiente metálico para levar o filtro à estufa; 

Estabilizador;

Estufa de secagem e esterilização-mod. 315 SE; 

Mangueira plástica com 2 m de comprimento; 

Pinça metálica; 

Placa de Petri; 

Filtro tipo membrana. Mist. Est.Scheicher & Schuell (ME 25, 0,45 m,  47,0 

 0,5 mm); 

Balança eletrônica de alta precisão (Scientech AS 210). 

Como procedimento para determinação da concentração de material 

particulado pelo método de análise gravimétrica, utilizou-se a técnica da 

amostragem por filtração.  A amostra de material particulado é recolhida através da 

aspiração de um certo volume de ar atmosférico através de um filtro capaz de reter 

as partículas contidas no ar. A verificação e determinação da concentração de 

poluentes particulados foram precedidas por um treinamento da equipe responsável 



pelas medições do atual estudo. A preparação de todo o equipamento utilizado 

obedeceu às seguintes etapas: 

a) Calibração da Estufa 

Para a esterilização dos filtros, fez-se necessário o uso de uma estufa 

previamente calibrada.  A calibração consistiu na verificação da estabilidade da 

temperatura interna em 100º C. Depois da estufa estabilizar na temperatura 

mencionada, os filtros previamente numerados foram colocados, um de cada vez, 

num recipiente metálico e este permaneceu na estufa por 24h para uma completa 

secagem dos filtros. O número e o código de cada filtro foram registrados sobre suas 

respectivas bordas, sendo uma pinça esterilizada empregada na sua manipulação 

de modo a evitar o contato e a contaminação com a gordura da pele humana. 

b) Colocação dos Filtros no Dissecador 

Depois de secos, os filtros foram transferidos para a placa de Petri e com uma 

pinça foram colocados no dissecador (equipamento a vácuo responsável pelo 

resfriamento dos filtros sem permitir sua umidificação). Após o resfriamento, os filtros 

foram pesados em balança eletrônica com menor valor de leitura (precisão) de cinco 

casas decimais. 

c) Utilização dos Filtros 

Os filtros foram retirados do dissecador no dia do trabalho de campo e 

transportados em uma placa de Petri. No local de medição, o filtro foi depositado em 

um recipiente metálico acoplado à bomba que ficou ligada por 24h durante os dias 

de medição.  Este suporte metálico foi fixado a uma altura de 1,50 m por 

corresponder à zona de respiração de uma pessoa de estatura mediana. A troca do 

filtro foi promovida a cada 24h.

Os filtros retirados foram novamente colocados para secar na estufa durante 

24 horas e em seguida foi realizada nova pesagem para determinação da 

quantidade de material particulado depositado no mesmo. Este procedimento é 



necessário para que o filtro seja pesado nas mesmas condições as duas vezes 

(inicialmente sem particulados e posteriormente com particulados), ou seja, sem 

interferência da umidade do ambiente.  Após a determinação do peso final, calculou-

se a concentração do material particulado depositado no filtro de acordo com as 

equações (1) e (2) a seguir: 

 Var/cor  =  Var/obs * P * 298K      *     1m3   (1) 

         P* (273 + T)K    1000 l 

C =              m (µg)                     (2) 

     Var/cor                

Onde:

 Var/cor = Volume de ar corrigido (m³);   

 Var/obs = Volume de ar observado (l);             

 P = Pressão atmosférica (igual 101,3 kPa); 

 K= Unidade de medida para temperatura (Kelvin);  

 m = massa da amostra ( g);

 T= Temperatura média do ambiente ( ºC); 

 C= Concentração de PTS ( g/m³)

Determinada a concentração do material particulado depositado nos filtros, 

fez-se necessário um outro procedimento para a investigação das substâncias 

contidas nos mesmos. Utilizou-se o espectrômetro de fluorescência de raios X 

(marca PHILIPS, modelo PW-2400), um dos métodos de análise mais versáteis.  A 

instrumentação é complexa e de alto custo, mas o manuseio do equipamento é 

simples e os resultados são quase imediatos. Além disso, esse método permite 

realizar as análises qualitativas e quantitativas.  Por problemas técnicos ocorridos 

com o equipamento, somente puderam ser obtidos resultados semiquantitativos, 

razão pela qual não devem ser discutidos os valores absolutos. No entanto, os 

dados podem ser utilizados para efeito de comparações entre os estacionamentos 

estudados

Por se tratar de radiação com elevada energia, se comparada às radiações na 

faixa do visível, os raios-x conseguem excitar os elétrons das camadas mais internas 



dos átomos, removendo-os para níveis de energia superiores. Os níveis vazios são 

então ocupados por outros elétrons que emitem radiação eletromagnética na faixa 

de comprimento de onda correspondente aos raios-X (VALE, 1998). 

 A radiação emitida por uma amostra é constituída por emissões de todas as 

espécies químicas presentes na amostra. Cada elemento contido no material 

analisado emite radiação em um determinado comprimento de onda identificado por 

um contador Geiger que, por sua vez, transforma esta radiação em um sinal elétrico 

de amplitude proporcional a sua intensidade. A intensidade da emissão é tanto maior 

quanto maior for a concentração do elemento químico na amostra. Desta forma, 

procede-se a correlação entre o sinal e a variável a ser medida (VALE, 1998). 

 Tecnicamente, o espectrômetro estava preparado para identificar apenas 

três faixas de concentração de elementos constitutivos do material particulado. São 

eles:

a) Elementos com menor concentração (Pb, Cr, Ni, Cu): 0 - 0,1 % (0 e 1000 ppm);

b) Elementos de média concentração (P2O5, MnO e TiO2): 0,1% - 1 % (1000 e 10000 

ppm) ; 

c) Elementos de concentração maiores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O):

> 1 % (> 10000 ppm). 

4.1.2.3 Monóxido de carbono (CO) 

            Para aferição da concentração do monóxido de carbono, foram utilizados os 

seguintes equipamentos, mostrados (Figura 30) e listados abaixo: 



Figura 30: Foto dos equipamentos de aferição do monóxido de carbono (CO). 

Bomba de amostra para tubos detectores, modelo AUER Gas-Tester, da 

AuerGessellschaft GMBH; 

Tubo detector de concentração de monóxido de carbono, modelo AUER Gas-

Tester n° 5085-835. 

Antes de explicar o procedimento utilizado para avaliar a concentração de 

CO, é necessário salientar que os resultados obtidos revelam valores instantâneos 

da concentração deste gás nos locais averiguados. Por absoluta indisponibilidade de 

equipamentos com leituras múltiplas ou monitores adequados, não foi possível 

avaliar esta variável de forma contínua. O tubo detector foi o único equipamento de 

que se dispôs para avaliar a concentração do CO, apesar da confiabilidade e 

precisão das medições não constituírem suas maiores qualidades. 

Todo o procedimento adotado aqui é sugerido pelo manual de instruções do 

próprio equipamento. Antes do experimento de campo, um treinamento prévio 

confirmou os procedimentos descritivos no manual como etapas a serem seguidas 

nas medições do CO.

Primeiramente comprovou-se a estanqueidade da bomba. Rompeu-se ambas 

as partes das pontas do tubo, e o inseriu firmemente na bomba, conforme direção 



indicada no próprio tubo. Efetuou-se a série de embolada2 que compreendeu um 

único pressionamento da bomba para concentrações de monóxido de carbono entre 

0,5%vol e 7%vol. Segundo o manual, a duração de uma embolada deve ser entre 20 

e 30 segundos, sendo este intervalo utilizado nas medições. Passados 2 minutos 

após o término da embolada, registrou-se a concentração apresentada nas 

marcações do próprio tubo. 

Ainda segundo as instruções do manual do tubo detector, a presença de 

monóxido de carbono (CO) no ar é percebida pelo instrumento através de uma 

reação química da atmosfera local com o “pentóxido de iodo” existente no interior do 

tubo. Esta reação provoca uma mudança de coloração desta substância de branco 

para marrom, sendo a tonalidade da cor final que registra a concentração de CO.

Utilizou-se as marcas obtidas de CO para comparar o acúmulo deste gás nos 

dois estacionamentos, mas de uma forma qualitativa e não quantitativa, pois não se 

levou em conta a unidade de medida em percentual de volume. 

Como se dispunha apenas de dez ampolas de tubos detectores para 

monóxido de carbono, a coleta foi realizada em um dia de semana (terça-feira) e em 

um dia de final de semana (sábado) em ambos os períodos de medição, e em cada 

espaço de estacionamento. Portanto, foram gastos oito dos dez tubos detectores, 

ficando dois como reserva para qualquer eventualidade.

4.2 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA PESQUISA DE CAMPO 

Apresentam-se aqui os procedimentos da pesquisa de campo para aferição 

das variáveis mencionadas: ambientais (condições ambientais internas), químicas 

(poluentes) e humanas (sensações dos usuários).

A coleta dos dados químicos, ambientais e humanos foi realizada durante 7 

dias consecutivos em cada um dos estacionamentos, tendo em vista que estes 

ambientes apresentam diferentes níveis de visitação durante a semana. Entre os 

dias úteis e o final de semana, há um razoável aumento do fluxo de pessoas. Além 

                                                
2 Embolada é o ato de pressionar a bomba quando o tubo estiver encaixado na mesma, fazendo com 
que haja uma troca de ar entre o meio externo e o ar contido no interior da bomba, através do tubo 
(ver Figura 30). 



disso, foi registrado o número de automóveis no momento da medição em cada 

horário em ambos espaços de estacionamento. 

Conforme já comentado, a caracterização climática da cidade norteou a 

escolha dos meses de medição e originou os calendários de medições, expostos 

nos Apêndices 03 e 04. Do mesmo modo, também orientou a escolha dos horários 

de medição.

As condicionantes ambientais e humanas foram aferidas às 12h e às 18h, 

simultaneamente; e às químicas aferidas de forma distinta para cada poluente 

analisado devido a limitações de manuseio de cada equipamento. Para o material 

particulado, realizou-se medição contínua, havendo substituição do filtro a cada 24h, 

sempre ao meio dia. Para o monóxido de carbono (CO), realizou-se medição sempre 

às 12h, tanto na terça-feira quanto no sábado. Já o ozônio, como somente 

conseguiu-se realizar medição no segundo período, optou-se por fazê-las também 

às 12h e às 18h, assim como ocorreu com as condicionantes climáticas e humanas 

nos dois estacionamentos. 

4.3 ESCOLHA DOS PONTOS DE MEDIÇÃO NOS ESTACIONAMENTOS 

Os locais de medição de contaminantes químicos foram escolhidos de acordo 

com estudos prévios do comportamento da ventilação em ambos os espaços, 

baseado na direção dos ventos predominantes. Inicialmente, pretendeu-se avaliar a 

pior situação em ambos os casos, portanto, a decisão da escolha dos pontos de 

medição se daria em função de possíveis lugares de “ar parado”. Vale salientar que 

esta preocupação inicial se confrontou com um aspecto mais relevante, a 

segurança. Como os equipamentos são de alto valor, não se poderia comprometê-

los. Diante desse aspecto, o melhor local encontrado no estacionamento aberto foi à 

sala de delivery, destinada a eventual entrega de produtos (Figura 31) e no 

estacionamento fechado foi o depósito situado abaixo da rampa de acesso ao 

segundo piso do subsolo (Figura 32). Ressalta-se que, para estudo da qualidade do 

ar interior, os locais mencionados não eram os ideais, pois estão um pouco 

deslocados da região onde se encontram as fontes poluidoras (carros). 



Figura 31. Localização do ponto de medição na planta baixa  (Estacionamento Aberto) 
Fonte: Proprietário, 2000. Sem escala 

Figura 34.Localização do ponto de medição na planta baixa (Est. Fechado) 
Fonte: Proprietário, 1992. Sem escala



4.4      ENTREVISTAS COM USUÁRIOS 

Conforme explanado em outros momentos, a presença e a atividade de 

pessoas nos ambientes constituem elementos importantes na determinação e na 

percepção da qualidade do ar em interiores. Assim, buscando informações sobre a 

população que trabalha ou utiliza os estacionamentos aqui avaliados, a variável 

humana foi pesquisada através de entrevistas. Baseado no modelo aplicado por 

Costa (2001), reproduzido no Anexo 2, a realização das entrevistas objetivou 

investigar as sensações de conforto térmico e principalmente de qualidade do ar 

percebida pelas pessoas. Assim, os usuários dos estacionamentos (visitantes em 

espaços curtos de tempo, e os funcionários em tempo integral) foram abordados, 

simultaneamente, à realização das medições dos poluentes, ou seja, às 12 h e às 18 

h. Em cada horário, duas pessoas foram aleatoriamente escolhidas (um visitante e 

um funcionário) para responder às entrevistas (Apêndice 05). Devido ao fluxo de 

pessoas ser muito baixo, em decorrência do shopping ser aberto ao público após às 

10h, não era adequado aplicar a entrevista antes das 12 h. 

Quanto à forma de abordagem, a entrevista foi preenchida pela própria 

pesquisadora e buscou reunir informações iniciais a respeito das características 

físicas, do hábito de fumo, de doenças respiratórias pré-existentes, das atividades 

desenvolvidas, das vestimentas e, finalmente, das sensações registradas pelos 

entrevistados.  Cada uma destas questões apresenta motivação diferenciada para 

sua inclusão na entrevista, sendo abordadas a seguir: 

a) Gênero: em função da menor taxa metabólica basal (produção de calor em 

atividade vegetativa e contínua), espera-se que as mulheres prefiram 

temperaturas ambientes ligeiramente mais altas que os homens (COSTA, 

2003);

b) Idade: os idosos freqüentemente preferem ambientes mais quentes às 

pessoas jovens, pois o metabolismo basal decai ligeiramente com o avançar 

da idade; 

c) Peso e altura: o porte físico dos respondentes e também o percentual de 

gordura subcutânea (excelente isolante térmico) são duas informações 

importantes para a sensação de conforto térmico. Além disto, a taxa 

metabólica em certas atividades que envolvem movimento tende a ser mais 



alta em pessoas obesas e por essa razão elas tendem a preferir ambientes 

mais frios durante tais atividades (COSTA, 2003); 

d) Tipo de ocupante: acredita-se que as sensações de conforto e a percepção 

da qualidade do ar, bem como as percepções do espaço, como um todo, são 

bastante diferentes para visitantes (pessoas que usam o estacionamento de 

forma passageira) e funcionários (cujo espaço de trabalho é o próprio 

estacionamento);

e) Doenças respiratórias pré-existentes: acredita-se que a existência de doença 

respiratória em alguns respondentes pode condicionar a resposta acerca da 

percepção da qualidade do ar em função da doença. Por isso não deve ser 

levada em consideração do mesmo modo que as pessoas que não 

apresentam doença respiratória; 

f) Sintoma: o fato de algumas pessoas apresentarem sintomas como náuseas, 

dores de cabeça, de garganta, falta de ar, ou irritação nos olhos, é um grande 

indicador de problemas na qualidade do ar interior. Neste caso, 

principalmente se essas queixas são registradas por parte dos funcionários, 

que são pessoas aptas a responderem este tipo de questionamento, em 

função do maior tempo de permanência no local. Além disso, é possível 

correlacionar tais sintomas com a Síndrome dos Edifícios Doentes que, 

conforme mencionado anteriormente, acontece onde mais de 20% dos 

usuários (no caso, os funcionários) apresentam queixas como essas; 

g) Fumo: a sensação de qualidade do ar percebida pelos não fumantes tende a 

ser mais realista, pois este grupo de pessoas não vive em contato direto e 

diário com a poluição advinda do cigarro; 

h) Tempo de permanência: assim como o tipo de ocupante, as pessoas que 

permanecem mais tempo em um determinado espaço invariavelmente 

apresentam mais condições para julgá-lo, tanto no aspecto da qualidade do ar 

quanto de conforto térmico; 

i) Vestimentas: segundo Costa (2003), nos ganhos/perdas de calor do corpo 

humano, devido às trocas térmicas por condução, radiação e convecção com 

o entorno, a vestimenta assume um papel importante, pois se comporta como 

isolante térmico. Ela reduz as trocas de calor entre a pele e o meio ambiente, 

sendo, ainda, a mudança de roupa a forma mais dominante de adaptação. 

Para cada tipo de roupa, existe um índice de resistência térmica, expresso em 



CLO. A Tabela 6 apresenta uma lista de vestimentas, e seus respectivos 

CLO’s.

Tabela 6: Tipo de vestimenta e valor correspondente do clo 

VESTIMENTA CLO VESTIMENTA CLO 

Meia Calça 0,013 Saia Grossa 0,219 

Meia Fina 0,032 Vestido leve 0,168 

Meia Grossa 0,039 Vestido grosso 0,632 

Calcinha e sutiã 0,052 Blusa fina 0,168 

Cueca 0,052 Blusa Grossa 0,368 

Cuecão longo 0,187 Jaqueta 0,490 

Camiseta de baixo 0,058 Calça Fina 0,258 

Camiseta 0,090 Calça Média 0,323 

Camisa Curta 0,200 Calça Grossa 0,439 

Camisa Comprida 0,277 Sapatos 0,039 

Camisa grossa curta 0,252   

Fonte: www.labeee.ufsc.br

j) Atividade: é expressa em Watts e quanto mais dinâmica a atividade física 

desenvolvida, maior será o calor gerado pelo metabolismo (COSTA, 2003), 

como mostra a Tabela 7. 

Tabela 7: Tipo de atividade desenvolvida com respectivo gasto de W/m² 

Atividade W/m² 

Deitado 46 

Sentado relaxado 58 

De pé relaxado 70 

Atividade leve de pé 93 

Atividade doméstica de pé 116 

Atividade média de pé 165 

Fonte: www.labeee.ufsc.br



k) Sensação de conforto térmico: pode ser encarada como resultante da 

interação de vários fatores envolvendo não só as condições ambientais 

interiores no momento da entrevista, mas também as características 

fisiológicas até aqui descritas. 

l) Percepção da qualidade do ar: resulta também da ação conjunta de fatores 

determinantes do grau de poluição do ambiente, por meio das características 

fisiológicas, psicológicas e comportamentais de cada pessoa em um 

determinado local. 

Explicado o procedimento utilizado, os instrumentos e métodos aplicados para 

a coleta de dados, passa-se para a apresentação, análise e discussão dos 

resultados obtidos nesse estudo. 





Após realização da pesquisa de campo, procedeu-se a análise dos resultados 

obtidos em ambos os estacionamentos. Inicialmente, os resultados que serão 

abordados referem-se à pesquisa de campo, períodos e horários de medição. Esta 

análise se inicia pelo estudo das variáveis químicas, das condições ambientais 

internas, e, finalmente, das variáveis humanas. Vale salientar que se realizou análise 

comparativa entre os estacionamentos estudados para todas as variáveis, além 

disso, verificou-se a sensação de conforto térmico e sua correlação com a sensação 

de qualidade do ar. 

5.1 VARIÁVEIS QUÍMICAS 

Procedeu-se às análises das variáveis químicas da seguinte forma: 

primeiramente, a caracterização ou tipologia dos locais estudados, de acordo com 

os resultados obtidos nas medições através da extração de estatísticas descritivas; 

depois, a caracterização dos possíveis fatores de influência, como período, horário, 

e, por fim, a comparação dos dois locais de medição.

5.1.1 Ozônio 

As concentrações diárias de ozônio (O3) registradas nos estacionamentos, 

realizadas somente no segundo período de medição, estão representadas nas 

Figuras 33 e 34. Foram registrados valores mais altos nas medições efetuadas às 

12h do que nas medições feitas às 18h, fato este ainda mais evidente nas medições 

do estacionamento fechado. Isto comprova a ação da temperatura no aumento dos 

índices de ozônio, pois ao meio dia, horário de maior intensidade da radiação solar, 

os níveis são maiores que às 18h. Em locais fechados, este efeito da temperatura é 

potencializado.

As estatísticas descritivas do total, independentemente do horário de 

medição, estão expostas na Tabela 8. Vale salientar que nos dois estacionamentos, 

mesmo o valor médio tendo ficado abaixo de 15 ppb, quando se mantém um grau de 



exposição de 8h deste poluente, ambos ultrapassam os 80 ppb, previstos como 

limite pela EPA. 
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Figura 33: Gráfico da concentração de ozônio no estacionamento aberto- 2ª medição 
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Figura 34:Gráfico da concentração de ozônio no estacionamento fechado - 2ª medição 

Tabela 8: Estatísticas descritivas do ozônio (ppb) nos estacionamentos – 
2° período de medição 

Estatísitcas (ppb) Aberto Fechado
Valor mínimo 10,48 10,1
Valor máximo 15,91 17,29
Desvio Padrão 1,34 2,95
Valor médio 11,59 13,27



Para verificar se o fator horário exerceu alguma influência nos resultados das 

medições de ozônio, realizou-se inferência estatística através da técnica de teste de 

hipóteses (Apêndice 06). Neste caso, confrontaram-se, estatisticamente, através do 

método de Fischer, os dados obtidos às 12h no estacionamento aberto com os 

dados obtidos às 18h neste mesmo local, a fim de verificar se estes podem ser 

estatisticamente considerados diferentes ou não. Também este procedimento foi 

adotado para os dados horários no estacionamento fechado. 

Verificou-se que o fator horário não tem efeito sobre o estacionamento aberto, 

pois os valores encontrados podem ser considerados estatisticamente iguais às 12h 

e às 18h (devido às grandes aberturas dissiparem o calor), porém tem efeito sobre o 

estacionamento fechado (devido ao fato de a temperatura ser potencializada num 

ambiente fechado), pois os valores encontrados podem ser considerados 

estatisticamente diferentes em ambos os horários (Figura 35).

0

5

10

15

20

25

30

 Aberto Fechado

O
zô

n
io

 (
p

p
b

)

12:00h

18:00h

Figura 35: Gráfico de Concentração de Ozônio (ppb) às 12h e às 18h nos estacionamentos 

A mesma técnica foi utilizada para saber se houve diferença estatística entre 

os valores encontrados nos locais de medição (Apêndice 07). Os resultados 

mostraram que existe efeito do local nas concentrações médias de ozônio, portanto 

são considerados estatisticamente diferentes (Figura 36), sendo o estacionamento 

fechado mais comprometido do ponto de vista da geração de ozônio.
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Figura 36: Gráfico da concentração média de ozônio entre o estacionamento aberto e fechado

5.1.2 Material Particulado 

Os resultados quantitativos da concentração de material particulado obtido 

pela bomba de sucção, durante os sete dias de pesquisa nos dois períodos de 

medição, estão expostos nas Figuras 37 e 38 para ambos os estacionamentos.

Pelos valores, em ambos os estacionamentos, pode-se observar que na 

primeira medição se obteve valores quase duas vezes mais altos que na segunda. É 

interessante notar que, no estacionamento aberto, a curva praticamente se repete 

na primeira medição (janeiro) e na segunda medição (julho), confirmando a 

periodicidade da semana. Isto nos leva a especular sobre a importância das fontes 

poluidoras externas, pois estas são rapidamente rebatidas para esta edificação 

específica, devido ao seu percentual de aberturas em relação ao meio externo 

(74%).

Em relação ao gráfico do estacionamento aberto, pode-se observar que os 

dias de maior registro de particulado são domingo e quinta-feira. Este fato pode ser 

compreendido devido à concentração corresponder às últimas 24h, de modo que a 

concentração do domingo é remanescente do movimento do sábado e a da quinta-

feira é remanescente do movimento da quarta-feira, confirmando estes dias como de 

maior movimento (maior tráfego de veículos também) neste supermercado. 
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Figura 37: Gráfico da concentração de PTS no estacionamento aberto (µg/m³) nas duas medições 

Em relação ao comportamento do estacionamento fechado, apesar das 

curvas não serem tão fiéis quanto no estacionamento aberto, identifica-se também 

uma similitude entre ambas. Isto reforça a idéia de que num espaço fechado há um 

isolamento maior em relação ao meio externo. Os dias de maior movimento são 

novamente a quinta e o domingo (agora somente na primeira medição), 

remanescentes do movimento da quarta e sábado, respectivamente. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

T erça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Segunda

P
T

S
 (

m
g

/m
³)

1°medição

2°medição

Figura 38: Gráfico da concentração de PTS no estacionamento fechado (µg/m³) nas duas medições 

As estatísticas descritivas, desconsiderando os períodos de medição, estão 

expostas na Tabela 9 e mostram que o desvio padrão dos valores é considerado 

bastante alto, revelando que houve grandes oscilações de valores diários. A média 



registrada no estacionamento fechado foi bem superior à do aberto, comprovando o 

efeito das aberturas na dissipação deste poluente (já que o estacionamento aberto 

tem 74% de sua fachada aberta contra apenas 22% do estacionamento fechado).

Tabela 9: Estatísticas descritivas de concentração de PTS (mg/m³) nos 
estacionamentos

Estatísticas (mg/m³) Aberto Fechado
Valor mínimo 8,81 9,26
Valor máximo 68,89 189,82
Desvio Padrão 15,3 52,62

Valor médio 33,19 57,06

Como a medição foi contínua, e os filtros eram trocados a cada 24h, 

pontualmente às 12h, o fator horário cedeu lugar ao fator período como fonte de 

investigação de possível influência nos resultados do material particulado. O 

procedimento estatístico foi o mesmo (Apêndice 08). 

 Verificou-se que o fator período tem efeito tanto sobre o estacionamento 

aberto quanto sobre o fechado, pois os valores médios encontrados nas duas 

medições podem ser considerados estatisticamente diferentes (Figura 39) para 

ambos os estacionamentos. Isto demonstra que na primeira medição, como já era 

esperado, o ar estava mais seco (característica do período) por isso mais carregado 

de partículas, que no segundo período (onde o ar estava mais limpo devido às 

chuvas).
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Figura 39: Gráfico da concentração média de PTS em mg/m³ nos estacionamentos nos dois períodos 
de medição



A mesma técnica foi utilizada para saber se houve diferença estatística entre 

os valores de PTS encontrados nos locais de medição (Apêndice 09). Os resultados 

mostraram que estatisticamente os valores podem ser considerados iguais, não 

havendo assim influência do local nas concentrações do material particulado (Figura 

40). Este foi um resultado surpreendente, pois se registrou, em média, um valor no 

estacionamento fechado quase o dobro do estacionamento aberto, reforçando a 

importância das aberturas para a dissipação, ou melhor, o não acúmulo ou retenção 

de poluentes. 
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Figura 40: Gráfico da concentração média de PTS em mg/m³ nos dois estacionamentos 

Continuando a investigação do material particulado, partiu-se para a etapa de 

análise de fluorescência de Raios-X. Antes de se proceder à comparação estatística 

dos percentuais obtidos no estacionamento aberto e no fechado, é necessário 

conhecer um pouco sobre os elementos encontrados. 

Os elementos mais detectados nos dois locais foram os seguintes: SiO2,

Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O e P2O5. Todos são óxidos, sendo de Silício, de 

Alumínio, de Ferro, de Cálcio, de Magnésio, de Sódio, de Potássio e de Fósforo, 

respectivamente.

O silício, que origina a sílica ou areia, resulta, neste caso, provavelmente da 

areia das dunas, ou seja, são grãos arrastados pelo próprio movimento do ar, 

provenientes das dunas e consistem em boa parte do material particulado em áreas 

litorâneas. O Alumínio apresenta uma propriedade acumulativa no corpo humano, 



que, após algum tempo, torna-se nociva, ocasionando sérias conseqüências no 

sistema biológico dos seres vivos. Já o Cálcio, em contato com a pele ou com os 

olhos, pode ocasionar queimaduras ou irritações graves, devido à formação de 

hidróxido de cálcio – Ca (OH)2 – da reação com a umidade do corpo humano. 

Encontra-se cálcio em jazidas dos minerais no Maranhão, Piauí, Ceará, 

Pernambuco, Sergipe, Bahia e estados do Sul e Sudeste do país. Os demais 

elementos também participam dos grãos minerais, com destaque para o sódio, que 

é proveniente do sal marinho, arrastado pela brisa marítima sob forma de maresia. 

Do ponto de vista estatístico, o objetivo foi comparar, da mesma forma, os 

resultados dos elementos maiores obtidos nos filtros. A técnica utilizada foi a mesma 

do teste de hipóteses (Apêndice 10). 

 Os resultados mostraram que com relação aos elementos maiores e médios, 

houve influência do local nas concentrações do material particulado, uma vez que, 

estatisticamente, os valores encontrados podem ser considerados diferentes (Figura 

41), apesar de, aparentemente, apresentarem valores tão próximos. Quanto ao 

desenho das curvas dos dois estacionamentos serem praticamente iguais, reforça-

se que o material particulado de ambas as edificações tem a mesma origem 

(advindos das dunas e do mar). 
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Figura 41: Gráfico da concentração média encontrada de elementos maiores nos estacionamentos

Da mesma maneira, comparou-se os resultados dos elementos menores 

obtidos na fluorescência de raios-x, que foram: Cromo (Cr), Níquel (Ni), Cobre (Cu), 



Zinco (Zn), Estrôncio (Sr) e Chumbo (Pb). Vale salientar que esses elementos 

menores, ou elementos traços, assim chamados por serem encontrados em 

pequenas quantidades, são também metais e podem ser depositados no pulmão 

humano, acarretando sérios problemas à saúde.

Segundo Larini (1997), o Cromo é associado à indústria da corrosão, sendo 

empregado em ligas metálicas acidorresistentes, tintas anticorrosivas, nas 

operações de cromagem e na impregnação de madeiras. Portanto está vinculado à 

indústria automobilística. No próprio aparelho de fluorescência de raios-x, a amostra 

é depositada num recipiente de liga ferro-cromada.

O Cobre está associado às atividades industriais e, com a combustão 

veicular, sua poeira pode ocasionar irritação respiratória. 

Os outros elementos também podem ser associados à poluição 

automobilística, como era de se esperar, e, em altas concentrações, podem 

apresentar sintomas de intoxicação no homem. 

Um destaque especial deve ser dado ao Chumbo, devido a sua ação na 

saúde humana. Para Larini (1997), o chumbo ocorre como contaminante ambiental, 

em conseqüência de seu largo emprego industrial, destacando-se a indústria 

extrativa, petrolífera, de acumuladores, de tintas e corantes, cerâmica, gráfica e 

bélica. Com relação às quantidades de chumbo introduzidas diariamente no 

organismo humano, tem-se valores entre 300 e 460 g, que correspondem aos 

alimentos, (200 a 400µg), a água (10 a 100µg) e ao ar urbano (20 a 80 µg). Assim, o 

chumbo participa intensamente do meio no qual o homem vive, e sua concentração 

oscila de local para local. A população urbana defronta-se com este problema devido 

à constante emissão por veículos automotores, pelas indústrias, ou, ainda, pela 

ingestão de alimentos sólidos e líquidos contaminados. O chumbo provoca diversas 

alterações bioquímicas, todas elas deletérias, não existindo evidências de uma 

função essencial do mesmo no organismo humano. 

Também se comparou estatisticamente o resultado obtido dos elementos 

menores entre os dois espaços de estacionamento (Apêndice 11). O resultado 

mostrou que, para todos os elementos, o local não apresentou efeito, pois 

estatisticamente as médias foram consideradas iguais (Figuras 42 e 43). Porém, o 

mais importante neste caso foi a constatação de elementos tóxicos ao homem, como 

é o caso dos metais pesados (como cobre, chumbo, zinco, dentre outros.) advindos 

da poluição automobilística. O desenho similar das curvas (que indica a mesma 



composição do material particulado) comprova mais uma vez a mesma procedência 

deste material particulado em ambos os locais (dunas e mar). 
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Figura 42: Gráfico da concentração encontrada de elementos menores nos estacionamentos 
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Figura 43: Gráfico da concentração encontrada de elementos menores nos estacionamentos

5.1.3 Monóxido de Carbono 

Quanto ao monóxido de carbono, embora tenha sido aferido poucas vezes 

por uma questão de viabilidade de equipamento, vale a pena registrar a variação de 



um gás tão nocivo ao ser humano. No estacionamento aberto as concentrações da 

primeira medição foram menores que as da segunda (Figura 44). No 

estacionamento fechado, os valores obtidos foram mais altos, tanto na primeira 

como na segunda medição, em relação ao aberto, chegando a 7,5 de percentual de 

volume na segunda medição (Figura 45). Mais uma vez deve-se ressaltar que por 

ser um espaço fechado, há uma acumulação maior deste gás. 
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Figura 44: Gráfico da concentração de monóxido de carbono no estacionamento aberto 
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Figura 45: Gráfico da concentração de monóxido de carbono no estacionamento fechado 



O monóxido de carbono não foi alvo de análises estatísticas em virtude da 

pouca quantidade de medições, porém fica o registro de que atingiu valores mais 

altos no estacionamento fechado nas duas medições. Nesta oportunidade, registrou-

se uma das limitações deste trabalho, pois se sabe que deveriam ter sido enfocados, 

nas medições das variáveis químicas, os poluentes oriundos diretamente da 

combustão de derivados de petróleo, como é o caso do NOx, SO3, CO2,

Hidrocarbonetos, além do CO. Porém, por uma questão de disponibilidade de 

equipamentos, somente o CO foi aferido e, mesmo assim, em equipamento de 

medição instantânea, que só permite análise qualitativa de dados e não tem alta 

precisão.

5.2  CONDIÇÕES AMBIENTAIS INTERNAS 

Para proceder esta análise, foram gerados bancos de dados, editados em 

planilhas eletrônicas, com registros da temperatura, umidade relativa, direção, 

velocidade dos ventos. Estes dados foram registrados na segunda página do próprio 

questionário (Apêndice 5, parte II) que dizia respeito às condições do local e sua 

caracterização climática, por isso era preenchida somente pelo próprio pesquisador. 

Inicialmente, avaliou-se o comportamento da temperatura interna de ambos 

os estacionamentos, considerando-se os períodos e horários de medição (Figuras 

46, 47, 48 e 49). Entenda-se a sigla EA como estacionamento aberto e EF como 

fechado respectivamente. Observa-se que a temperatura registrada no EF foi maior 

em ambos os horários de medição (na maior parte dos dias), ressaltando-se ainda 

mais no primeiro período, como era esperado. Os valores mais altos em média 

foram registrados às 12h para os dois estacionamentos. 
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Figura 46: Gráfico do comportamento da temperatura às 12h nos estacionamentos na 1ª medição 
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Figura 47: Gráfico do comportamento da temperatura às 18h nos estacionamentos na 1ª medição 
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Figura 48: Gráfico do comportamento da temperatura às 12h nos estacionamentos na 2ª medição 
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Figura 49: Gráfico do comportamento da temperatura às 18h nos estacionamentos na 2ª medição 

A fim de comparar os resultados de temperatura dos dois estacionamentos, 

realizou-se consultoria estatística na CONSULEST-UFRN. Os resultados (fixados no 

Apêndice 12) comprovam que os estacionamentos são considerados 

estatisticamente diferentes, do ponto de vista da temperatura do ar. O 

estacionamento fechado atingiu valor médio mais alto que o aberto.  Esta 

informação reforça que os espaços subsolos dissipam a temperatura do ar mais 

lentamente, ou seja, retém o calor por mais tempo, resultando em espaços mais 

quentes em relação aos estacionamentos abertos.

Em uma outra comparação, os resultados mostraram que houve influência do 

período nas medições de temperatura do ar do estacionamento fechado, onde as 

medições do primeiro período atingiram valores mais altos que as do segundo 

(Apêndice 13). Este fato era previsto devido à característica climática da própria 

região estudada, onde as temperaturas são realmente mais altas no primeiro 

período. O fator horário também foi investigado, mas estatisticamente não 

apresentou influência (Apêndice 14). 

Posteriormente, foram analisados os resultados da umidade relativa do ar nos 

locais de medição, que estão mostrados nas figuras 50, 51, 52 e 53. No primeiro 

período, foram observadas semelhanças entre o comportamento da umidade 

registrado às 12h e às 18h, não havendo grandes oscilações diárias para cada 

estacionamento. Outra consideração diz respeito ao perfil delineado pelos dois 

estacionamentos, onde fica demarcada a diferença no perfil de umidade traçado por 

um ambiente aberto e um fechado.



Porém o mais curioso foi o fato observado em relação aos períodos de 

medição, pois os resultados mostraram que no segundo período de medição a 

média da umidade relativa do ar foi mais baixa em relação ao primeiro período, tanto 

para o estacionamento aberto quanto fechado. Este é um fato que certamente teve 

influência de alguma anomalia ocorrida no ano das medições, uma vez que 

normalmente o segundo período é tido como “mais chuvoso” e, por conseguinte, 

com maiores umidades relativas do ar. 

As análises estatísticas não identificaram diferenças de umidades relativas do 

ar entre os dois locais de medição e os horários, podendo, assim, ser considerados 

iguais estatisticamente (Apêndices 15 e 16). Porém, em relação ao estacionamento 

aberto, as medições do primeiro período foram consideradas estatisticamente 

diferentes das medições do segundo período (Apêndice 17). 
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Figura 50: Gráfico do comportamento da umidade às 12h nos estacionamentos na 1ª medição 
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Figura 51: Gráfico do comportamento da umidade às 18h nos estacionamentos na 1ª medição
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Figura 52: Gráfico do comportamento da umidade às 12h nos estacionamentos na 2ª medição
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Figura 53: Gráfico do comportamento da umidade às 18h nos estacionamentos na 2ª medição 

O comportamento da velocidade do ar nos dois estacionamentos está 

demonstrado nas figuras 54, 55, 56 e 57. Como se pode perceber, o perfil 

geométrico da velocidade média do ar, revela um comportamento similar nos dois 

estacionamentos.

Na primeira medição, registrou-se uma sutil diferença favorecendo o 

estacionamento fechado. Este resultado pode ser explicado devido ao fato que o 

ponto de medição escolhido no estacionamento fechado, se localiza num corredor

de vento, ou seja, está no caminho entre a entrada e a saída de ventilação. Os 

valores registrados às 18h foram maiores que os de 12h para ambos os locais de 

medição.



Na segunda medição, às 12h o estacionamento fechado apresentou maiores 

velocidades do ar, enquanto que às 18h o estacionamento aberto apresentou 

maiores velocidades. No estacionamento aberto, as medições foram mais favoráveis 

no segundo período, enquanto que no fechado, foram maiores no primeiro período.

As análises estatísticas não identificaram diferenças entre os dois locais de 

medição podendo assim ser considerados iguais estatisticamente (Apêndice 18). 

Quanto aos horários de medição, houve influência deste fator apenas nas medições 

do estacionamento fechado, onde as médias foram consideradas diferentes 

estatisticamente (apêndice 19). Em relação ao período, não houve influência nas 

velocidades do ar, sendo consideradas iguais estatisticamente às médias do 

primeiro e segundo períodos para ambos os estacionamentos (Apêndice 20). 
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Figura 54: Gráfico da variação da velocidade do ar às 12h nos estacionamentos na 1ª medição 
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Figura 55: Gráfico da variação da velocidade do ar às 18h nos estacionamentos na 1ª medição
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Figura 56: Gráfico da variação da velocidade do ar às 12h nos estacionamentos na 2ª medição 
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Figura 57: Gráfico da variação da velocidade do ar às 18h nos estacionamentos na 2ª medição 

5.3 O NÚMERO DE VEÍCULOS 

A variação do número de veículos no estacionamento durante as medições em 

ambos os locais está representada nas figuras 58, 59, 60 e 61. Nas medições do 

primeiro período, registrou-se maior freqüência de automóveis no estacionamento 

aberto, independentemente do horário. Isto se justifica pelo fato de este ser o único 

estacionamento oferecido neste estabelecimento. O horário de maior demanda de 

automóveis foi às 18h, independentemente do local. Isto, de certa forma, era um fato 

previsto, em função de este ser um horário no qual as pessoas estão terminando 



sua jornada diária de trabalho e podem se deslocar a estabelecimentos de compras 

e entretenimento. No segundo período, a análise foi a mesma, tanto para o local de 

medição (maior número de automóveis no estacionamento aberto) quanto para o 

horário (maior movimento às 18h). 
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Figura 58: Gráfico da variação do número de veículos às 12h nos estacionamentos na 1ª medição 
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 Figura 59: Gráfico da variação do número de veículos às 18h nos estacionamentos na 1ª medição 
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Figura 60: Gráfico da variação do número de veículos às 12h nos estacionamentos na 2ª medição 
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Figura 61: Gráfico da variação do número de veículos às 18h nos estacionamentos na 2ª medição

5.4  VARIÁVEIS HUMANAS 

A seguir, apresentam-se os resultados dos formulários de entrevista aplicados 

nos espaços de estacionamento pesquisados (Apêndice 5, parte I). Faz-se 



necessário relembrar que, durante os sete dias, em cada estacionamento, nos dois 

períodos e horários de medição, procurou-se equilibrar a amostra entre 50% de 

visitantes e 50% de funcionários destes espaços, pois se acredita que a percepção é 

bastante distinta para quem visita e para quem trabalha no espaço. Desta forma, 

foram abordados, aleatoriamente, dois usuários, sendo um funcionário e um 

visitante, às 12h e às 18h, perfazendo um total de 56 formulários aplicados com 

visitantes em cada estacionamento. 

5.4.1 Caracterização dos Usuários 

Quanto à idade, os usuários do estacionamento aberto apresentaram em sua 

maioria um perfil de 21 a 40 anos (Figura 62), tanto na categoria funcionários como 

na categoria visitantes, conforme mostra Tabela 10. Observa-se o baixo registro de 

pessoas acima de 60 anos e até 20 anos de idade.

 No estacionamento fechado, os usuários também apresentaram maioria entre 

21 a 40 anos (Figura 63), tanto para visitantes (78,57%) como para funcionários 

(89,29%) assim como no estacionamento aberto (Tabela 11). Também foi registrado 

um baixo índice de pessoas acima de 60 anos. 
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Figura 62: Gráfico da caracterização dos usuários do estacionamento aberto quanto à idade 



Tabela 10: Cruzamento entre idade x tipo de usuário no estacionamento aberto 

Idade Frequência Funcionário Usuário
Absoluta 3 4

Relativa (%) 10.3 14.9
Absoluta 18 13

Relativa (%) 62 48.1
Absoluta 8 9

Relativa (%) 27.7 33.3
Absoluta 0 1

Relativa (%) 0 3.70
Absoluto 29 27

Relativo (%) 100 100

de 21 à 40 anos 

de 41 à 60 anos

acima de 60 anos

Até 20 anos

Total

7,14% 7,14%
1,79%

83,93%
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Figura 63: Gráfico da caracterização dos usuários do estacionamento fechado quanto à idade 

Tabela 11: Cruzamento entre idade x tipo de usuário no estacionamento fechado 

Idade Frequência Funcionário Usuário
Absoluta 2 2

Relativa (%) 7.14 7.14
Absoluta 25 22

Relativa (%) 89.29 78.57
Absoluta 1 3

Relativa (%) 3.57 10.71
Absoluta 0 1

Relativa (%) 0 3.57
Absoluto 28 28

Relativo (%) 100 100

Até 20 anos

Total

de 21 à 40 anos 

de 41 à 60 anos

acima de 60 anos

Quanto ao grau de escolaridade a maioria dos usuários do estacionamento 

aberta afirmou ter concluído o 2° Grau, seguido de pessoas com 2° grau incompleto 

e 3º grau completo (Figura 64). No estacionamento fechado, a maioria foi de 



pessoas com 2º grau completo seguido por pessoas com 3º grau completo (Figura 

65). Em ambos os estacionamentos não houve registro de pessoas analfabetas. 
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Figura 64: Gráfico dos usuários do estacionamento aberto quanto à escolaridade 
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Figura 65: Gráfico dos usuários do estacionamento fechado quanto à escolaridade 

Quanto ao gênero, no estacionamento aberto houve um maior registro de 

pessoas do sexo masculino (Figura 66), dos quais a maioria é funcionário, conforme 

mostra a Tabela 12. No grupo das mulheres, a maioria é usuária do espaço, o que já 



era de certa forma esperado por se tratar de um espaço de compras, um 

supermercado.

Feminino
43%

Masculino
57%

Figura 66: Gráfico dos usuários do estacionamento aberto quanto ao gênero

Tabela 12: Cruzamento entre gênero x tipo de usuário do estacionamento aberto 

Gênero Frequência Funcionário Usuário
Absoluta 8 16

Relativa (%) 27.59 59.26
Absoluta 21 11

Relativa (%) 72.41 40.74
Absoluto 29 27

Relativo (%) 100 100
Total

Feminino

Masculino

Da mesma forma, os usuários do estacionamento fechado são em sua 

maioria do sexo masculino (Figura 67), e funcionários. Quanto aos visitantes, a 

maioria dos registros foi do sexo feminino (Tabela 13). 

Feminino
46%

Masculino
54%

Figura 67: Gráfico dos usuários do estacionamento fechado quanto ao gênero 



Tabela 13: Cruzamento entre função x gênero do estacionamento fechado 

Gênero Frequência Funcionário Usuário
Absoluta 11 15

Relativa (%) 39.29 53.57
Absoluta 17 13

Relativa (%) 60.71 46.43
Absoluto 28 28

Relativo (%) 100 100

Feminino

Masculino

Total

Houve muita variação quanto ao peso dos usuários de ambos os 

estacionamentos, como mostram as Tabelas 14 e 15. No estacionamento aberto a 

maioria das pessoas apresentou peso entre 71 e 80 kg, enquanto que no fechado 

houve um equilíbrio maior entre as respostas.

Tabela 14: Usuários do estacionamento aberto quanto ao peso 

Absoluta Relativa (%)
Menos de 40kg 0 0
de 40 à 50kg 9 16,07
 de 51 à 60kg 10 17,85
de 61 à 70kg 11 19,65
de 71 à 80kg 19 33,93

acima de 80kg 7 12,5
Total respostas 56 100

Peso
Frequência

Tabela 15: Usuários do estacionamento fechado quanto ao peso 

Absoluta Relativa (%)
Menos de 40kg 0 0
de 40 à 50kg 10 17,86
 de 51 à 60kg 14 25
de 61 à 70kg 10 17,86
de 71 à 80kg 15 26,78

acima de 80kg 7 12,5
Total respostas 56 100

Peso
Frequência

Já no quesito altura, a maioria das pessoas de ambos os estacionamentos 

apresentou faixa entre 1,61 e 1,70m, o que é considerado bastante comum para o 

padrão da nossa região (Tabelas 16 e 17). 



Tabela 16: Usuários do estacionamento aberto quanto à altura 

Absoluta Relativa (%)
Menos de 1,5m 2 3,57
de 1,51 à 1,6m 15 26,78
de 1,61 à 1,7m 24 42,85
de 1,71 à 1,8m 11 19,65
mais de 1,8m 4 7,15

Total respostas 56 100

Frequência
Altura

Tabela 17: Usuários do estacionamento fechado quanto à altura 

Absoluta Relativa (%)
Menos de 1,5m 1 1,78
de 1,51 à 1,6m 12 21,43
de 1,61 à 1,7m 30 53,58
de 1,71 à 1,8m 12 21,43
mais de 1,8m 1 1,78
Total respostas 56 100

Altura
Frequência

Quando indagados se eram portadores de alguma doença respiratória pré-

existente, os usuários em sua maioria apresentaram resposta negativa, conforme 

mostram as Figuras 68 e 69. Apesar da poluição atmosférica atingir níveis altos em 

muitos ambientes, foi possível registrar um certo padrão de saúde, quanto às 

doenças respiratórias como asma, bronquite, renite, entre outras nas pessoas que 

participaram dessa pesquisa. 
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Figura 68: Gráfico dos usuários do estacionamento aberto quanto à existência de doenças 
respiratórias
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Figura 69: Gráfico dos usuários do estacionamento fechado quanto à existência de doenças 
respiratórias

No entanto, os usuários de ambos os estacionamentos afirmaram, em sua 

maioria, não sentir nenhum sintoma no momento da entrevista, como mostram as 

Figuras 70 e 71. Buscou-se então caracterizar se eram visitantes ou funcionários 

que apresentaram estes sintomas. Como mostram as Tabelas 18 e 19, 

principalmente no estacionamento aberto, das pessoas que responderam estar 

sentindo algum sintoma, o maior percentual foi entre funcionários.
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Figura 70: Gráfico das respostas relativas à existência de sintomas no momento da entrevista no 
estacionamento aberto 
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Figura 71: Respostas relativas à existência de sintomas no momento da entrevista no estacionamento 
fechado

Tabela 18: Tipo de usuário do estacionamento aberto x existência de algum sintoma 
durante a entrevista 

Sintomas Frequencia Funcionário Usuário
Absoluta 7 2

Relativa (%) 24.14 7.41
Absoluta 1 0

Relativa (%) 3.45 0
Absoluta 2 1

Relativa (%) 6.90 3.70
Absoluta 1 2

Relativa (%) 3.45 7.41
Absoluta 2 1

Relativa (%) 6.90 3.70
Absoluta 16 21

Relativa (%) 55.17 77.78

Dor de garganta

Irritação nos olhos

Nenhum

Dor de cabeça

Náuseas

Falta de ar

Tabela 19: Tipo de usuário do estacionamento fechado x existência de algum 
sintoma durante a entrevista 

Sintomas Frequencia Funcionário Usuário
Absoluta 6 6

Relativa (%) 21.43 21.43
Absoluta 1 0

Relativa (%) 3.57 0
Absoluta 0 0

Relativa (%) 0 0
Absoluta 1 2

Relativa (%) 3.57 7.14
Absoluta 2 1

Relativa (%) 7.14 3.57
Absoluta 18 19

Relativa (%) 64.29 67.86

Dor de cabeça

Náuseas

Falta de ar

Dor de garganta

Irritação nos olhos

Nenhum



A respeito da questão sobre o uso do cigarro, os resultados apontaram para 

uma amostra bastante saudável em ambos os estacionamentos (Figuras 72 e 73). 

De certa forma, esse resultado revela que, mesmo bastante difundido, o cigarro vem 

sendo combatido na atualidade, principalmente na faixa etária em que se registrou 

um maior número de pessoas nesses estacionamentos. 
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Figura 72: Gráfico do perfil dos usuários do estacionamento aberto quanto ao fumo
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Figura 73: Gráfico do perfil dos usuários do estacionamento fechado quanto ao fumo

Outro item importante é quanto ao tempo de permanência do usuário no local, 

visto que, quanto maior o tempo, maior a consciência de resposta pelo fato da 



pessoa já estar “aclimatada” no ambiente. Em ambos os estacionamentos, as 

pessoas estavam a menos de 1h no local, o que já era esperado, em função dos 

visitantes utilizarem transitoriamente o espaço. Os demais eram funcionários com 

jornada de trabalho diária diversificada (Figuras 74 e 75). 
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Figura 74: Gráfico do perfil dos usuários do estacionamento aberto quanto ao tempo de permanência 
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Figura 75: Gráfico do perfil dos usuários do estacionamento fechado quanto ao tempo de 
permanência

Quando questionados sobre a sensação de conforto térmico no 

estacionamento aberto, mais da metade das pessoas se sentiram confortáveis neste 



espaço, contra 7,13% de pessoas que apontaram desconforto para o frio, e 41,90% 

de desconforto para o calor (Figura 76).  Já no estacionamento fechado, 1/3 das 

respostas aponta para o desconforto para o calor contra apenas 22% de pessoas 

que se sentiram confortáveis no referido local (Figura 77).
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Figura 76: Gráfico da sensação de conforto térmico dos usuários do estacionamento aberto 
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Figura 77: Gráfico da sensação de conforto térmico dos usuários do estacionamento fechado 



Ainda correlacionado com a sensação de conforto térmico, investigou-se, 

através da atividade desenvolvida e da vestimenta no momento da entrevista, o 

Clothing (CLO). No estacionamento aberto, a maioria dos usuários apresentou 

resistência à vestimenta de 0,8 clo, havendo variação de 0,2 à 0,9 clo (Tabela 20). 

No estacionamento fechado, a maioria apresentou 0,6 clo, porém a amostra foi 

menos variada que no estacionamento aberto, oscilando entre 0,4 e 0,9 clo (Tabela 

21).

Tabela 20: Caracterização dos usuários do estacionamento aberto quanto à 
resistência à vestimenta - clo 

Absoluta Relativa (%)
0.2 2 3,58
0.3 1 1,78
0.4 4 7,15
0.5 6 10,71
0.6 12 21,43
0.7 10 17,85
0.8 19 33,92
0.9 2 3,58

Total respostas 56 100

Frequência
CLO

Tabela 21: Caracterização dos usuários do estacionamento fechado quanto à 
resistência à vestimenta – clo 

Absoluta Relativa (%)
0.4 4 7,15
0.5 12 21,42
0.6 18 32,15
0.7 12 21,42
0.8 9 16,07
0.9 1 1,79

Total respostas 56 100

CLO
Frequência

No tocante à sensação de qualidade do ar percebida, os usuários julgaram 

ambos os estacionamentos como poluídos. Porém o que divergiu bastante entre os 

dois espaços foi a percepção da qualidade do ar como boa, sendo mais favorável no 

estacionamento aberto (Figura 78) e a percepção da qualidade do ar como muito 

poluído, foi maior no estacionamento fechado (Figura 79).

Por este ser um item fundamental na presente pesquisa, até mais do que 

todos os outros constantes no formulário de entrevista, e por ter apresentado, 



juntamente com a sensação de conforto térmico diferenças significativas para o 

encaminhamento da pesquisa, serão novamente abordados posteriormente. 
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Figura 78: Gráfico da sensação de qualidade do ar dos usuários do estacionamento aberto 
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Figura 79: Gráfico da sensação de qualidade do ar dos usuários do estacionamento fechado 

5.4.2 Matriz de correlação entre condições independentes e as sensações 

           de conforto térmico e de qualidade do ar interior 

 Conforme já explanado, os dois itens do formulário mais explorados na 

análise de resultados foram a sensações percebidas de qualidade do ar e de 

conforto térmico dos usuários. Através da orientação fornecida pela Consultoria 



Estatística - CONSULEST, do Departamento de Estatística da UFRN, elaborou-se 

uma matriz de correlação (Quadro 3) que serve para os dois espaços de 

estacionamento estudados, entre as sensações de conforto térmico e de qualidade 

do ar, e às condições independentes que possivelmente as influenciam ou não. A 

seguir serão apresentados os resultados das principais interações propostas pela 

matriz.

Quadro 3: Matriz de Correlação entre as condições independentes e as sensações 
de conforto térmico e de qualidade do ar. 

Peródo (1º ou 2º)
Horário (12h ou 18h)

Idade
Gênero

Escolaridade
Altura
Peso

Funcionário/Usuário
Doenças respiratórias

Sintomas 
Fumo

Tempo de permanência
Resistência à roupa (CLO)

Condição independente Sensação de conforto Sensação qualidade do ar

No intuito de perceber se o período e suas condições climáticas influenciam 

na sensação de conforto térmico, correlacionou-se o período de medição com a 

sensação de conforto (Tabelas 22 e 23). Em ambos os estacionamentos verificou-se 

que só houve registro da resposta frio no segundo período de medição; as pessoas 

se sentiram mais confortáveis no segundo período em relação ao primeiro; assim 

como as pessoas se sentiram em desconforto para o calor no primeiro período de 

medição, confirmando as características climáticas anteriormente mencionadas de 

cada período. 

 A maioria dos usuários do estacionamento aberto julgou o espaço como 

confortável independentemente do período de medição, enquanto que no 

estacionamento fechado, os usuários classificaram o primeiro período como muito 

quente e no segundo período como quente. Desta forma, houve maior registro de 

pessoas em desconforto para o calor no estacionamento fechado especificamente 

no primeiro período de medição.



Tabela 22: Cruzamento entre período x sensação de conforto dos usuários do 
estacionamento aberto 

Levem frio Frio Confortável Quente Levem. Quente Muito quente
absoluta 0 0 12 7 6 3

relativa (%) 0 0 41.38 70 66.67 75
absoluta 3 1 17 3 3 1

relativa (%) 100 100 58.62 30 33.33 25

Sensação de conforto térmico
FrequênciaPeriodo de medição

1º Período

2° Período

Tabela 23: Cruzamento entre período x sensação de conforto dos usuários do 
estacionamento fechado 

Frio Confortável Quente Levem. Quente Muito Quente
absoluta 0 4 9 5 10

relativa (%) 0 33.33 42.86 62.50 76.92
absoluta 2 8 12 3 3

relativa (%) 100 66.67 57.14 37.50 23.08

Sensação de conforto térmico
FrequênciaPeriodo de medição

2º Período

1º Período

Em relação ao gênero, as Tabelas 24 e 25 mostram que as sensações de 

desconforto para o calor, bem como a resposta confortável, foram assinaladas, em 

sua maioria, pelos homens, em ambos os estacionamentos, e as sensações de 

desconforto para o frio foram apontadas mais pelas mulheres no estacionamento 

aberto. Esta é uma questão intrínseca à fisiologia humana, uma vez que se sabe ser 

o metabolismo masculino mais alto que o feminino, resultando em sensações de 

calor mais intensas para este gênero, porém há épocas onde as mulheres sofrem 

mais com o calor, devido a distúrbios hormonais advindos com a idade.

Observa-se ainda que a maioria das mulheres do estacionamento aberto 

registrou a sensação confortável, e, no estacionamento fechado, registrou muito 

quente. Os homens registraram confortável no estacionamento aberto e quente no 

fechado.

Tabela 24: Cruzamento entre gênero x sensação de conforto dos usuários do 
estacionamento aberto 

Levem. Frio Frio Confortável Quente Levem. Quente Muito quente
absoluta 3 1 13 3 4 0

relativa (%) 100 100 44.83 30.00 44.44 0
absoluta 0 0 16 7 5 4

relativa (%) 0.00 0.00 55.17 70 55.56 100

Sensação de conforto térmico
FrequênciaGênero

Feminino

Masculino



Tabela 25: Cruzamento entre gênero x sensação de conforto dos usuários do 
estacionamento fechado 

Frio Confortável Quente Levem. Quente Muito Quente
absoluta 1 5 8 2 10

relativa (%) 50 41.67 38.10 25 76.92
absoluta 1 7 13 6 3

relativa (%) 50 58.33 61.90 75 23.08

Sensação de conforto térmico
FrequênciaGênero

Feminino

Masculino

Quanto ao tipo de usuário, verificou-se o comportamento dos visitantes e 

funcionários em relação à sensação de conforto (Tabelas 26 e 27). Observou-se que 

as sensações extremas como muito quente, frio e levemente frio, obtiveram maiores 

registros por parte dos funcionários porque são respostas que dependem de um 

certo tempo de permanência no local para serem registradas. Já para os visitantes, 

é mais fácil perceber como confortável ou levemente quente, porque não passam 

grande parte do seu tempo nos referidos espaços estudados. Além disso, a maioria, 

tanto dos funcionários como dos visitantes do estacionamento aberto, julgou-o um 

espaço confortável, enquanto os do estacionamento fechado, quente foi a resposta 

predominante.

Tabela 26: Cruzamento entre tipo de usuário x sensação de conforto dos usuários 
do estacionamento aberto 

Levem frio Frio Confortável Quente Levem. Quente Muito quente
absoluta 2 1 12 8 3 3

relativa (%) 66.67 100 41.38 80 33.33 75
absoluta 1 0 17 2 6 1

relativa (%) 33.33 0 58.62 20 66.67 25

Sensação de conforto térmico
FrequênciaCategoria

Funcionário

Usuário

Tabela 27: Cruzamento entre tipo de usuário x sensação de conforto dos usuários 
do estacionamento fechado 

Frio Confortável Quente Levem. Quente Muito Quente
absoluta 2 6 9 3 8

relativa (%) 100 50 42.86 37.50 61.54
absoluta 0 6 12 5 5

relativa (%) 0 50 57.14 62.50 38.46

FrequênciaCategoria
Sensação de conforto térmico

Funcionário

Usuário



Por fim, estudou-se a interação entre sensação de conforto e sensação de 

qualidade do ar percebida nas Tabelas 28 e 29. Observou-se uma grande 

predominância no estacionamento aberto da resposta confortável, para todos os 

tipos de sensação de qualidade do ar. Porém, no estacionamento fechado, nota-se 

uma correlação bastante demarcada entre as duas sensações (de conforto térmico e 

de qualidade do ar), pois parte significativa das pessoas registrou o espaço como 

muito quente, também registrou como muito poluído. As pessoas que registraram o 

espaço como quente o associaram a poluído, assim como a maioria das pessoas 

que registrou o espaço com uma boa qualidade do ar, o perceberam como 

confortável. Então, pode-se dizer que, no estacionamento fechado, houve uma 

correlação entre sensação de conforto e sensação de qualidade do ar percebida.

Tabela 28: Cruzamento entre sensação de conforto x sensação de qualidade do ar 
dos usuários do estacionamento aberto 

Muito poluído Poluído Bom
absoluta 0 3 0

relativa (%) 0 9.38 0
absoluta 0 1 0

relativa (%) 0 3.13 0
absoluta 3 9 17

relativa (%) 75 28.13 85
absoluta 0 8 2

relativa (%) 0 25 10
absoluta 1 7 1

relativa (%) 25 21.88 5
absoluta 0 4 0

relativa (%) 0 12.50 0

Sensação Qualidade do ar
FrequênciaSens. Conforto

Quente

Levem. Quente

Muito quente

Levem. Frio

Frio

Confortável

Tabela 29: Cruzamento entre sensação de conforto x sensação de qualidade do ar 
dos usuários do estacionamento fechado 

Muito Poluída Poluída Boa
absoluta 0 1 1

relativa (%) 0 2.94 10
absoluta 1 6 5

relativa (%) 8.33 17.65 50
absoluta 2 16 3

relativa (%) 16.67 47.06 30
absoluta 2 6 0

relativa (%) 16.67 17.65 0
absoluta 7 5 1

relativa (%) 58.33 14.71 10

Sens. Conforto
Sensação Qualidade do ar

Frequência

Frio

Confortável

Quente

Levem. Quente

Muito Quente



Direcionando-se especificamente para as principais interações com a 

sensação de qualidade do ar interior, as Tabelas 30 e 31 indicam sua correlação 

com o fumo. Observou-se que os usuários que julgaram a qualidade do ar como 

boa, eram não fumantes. Além disso, dos que eram fumantes, grande parte 

percebeu o ar como poluído.

Tabela 30: Cruzamento entre fumo x sensação de qualidade do ar dos usuários do 
estacionamento aberto 

Muito poluído Poluído Bom
Absoluta 2 29 18

Relativa (%) 50 90.63 90
Absoluta 2 3 2

Relativa (%) 50 9.38 10

Fumo Frequência
Sensação Qualidade do ar

Fumante

Não Fumante

Tabela 31: Cruzamento entre fumo x sensação de qualidade do ar dos usuários 
do estacionamento fechado 

Muito poluído Poluído Bom
Absoluta 12 29 8

Relativa (%) 100 85.29 80
Absoluta 0 5 2

Relativa (%) 0 14.71 20

Fumo Frequência
Sensação Qualidade do ar

Não Fumante

Fumante

As tabelas 32 e 33 mostram a interação entre o tipo de usuário e a sensação 

de qualidade do ar interior percebida. Delas pode-se observar que, parte significativa 

dos que consideraram a qualidade do ar como boa, eram visitantes. Já a maioria das 

respostas poluído e muito poluído ficou por conta dos funcionários do 

estacionamento aberto e do fechado respectivamente. 

Tabela 32: Cruzamento entre tipo de usuário x sensação de qualidade do ar dos 
usuários do estacionamento aberto 

Muito poluído Poluído Bom
Absoluta 2 19 8

Relativa (%) 50 59.38 40
Absoluta 2 13 12

Relativa (%) 50 40.63 60

Frequência
Sensação Qualidade do ar

Funcionário

Usuário

Função



Tabela 33: Cruzamento entre tipo de usuário x sensação de qualidade do ar dos 
usuários do estacionamento fechado 

Muito poluído Poluído Bom
Absoluta 8 16 4

Relativa (%) 66.67% 47.06% 40
Absoluta 4 18 6

Relativa (%) 33.33% 52.94% 60

Sensação Qualidade do ar

Funcionário

Usuário

Função Frequência

Finalmente, procurou-se mostrar quem foram às pessoas que responderam 

aos formulários aplicados, aqui chamados de usuários (pois poderiam ser visitantes 

e funcionários), quais eram suas características físicas e ocupacionais e, 

principalmente, quais foram suas sensações e percepções a respeito dos 

estacionamentos estudados. Acerca desses resultados, o estacionamento fechado 

foi mais prejudicado em relação ao aberto, do ponto de vista das variáveis humanas.

5.4 SENSAÇÕES E FAIXAS DE CONFORTO TÉRMICO 

Diante dos resultados apresentados, buscou-se delinear dois perfis 

favoráveis: o dos usuários que identificaram os estacionamentos como confortáveis 

termicamente, e o dos usuários que identificaram a qualidade do ar como boa. A 

partir dos dados isolados destes usuários, foi possível sinalizar as faixas de conforto 

térmico e de qualidade do ar interior dos estacionamentos. 

No que se refere ao conforto térmico, no estacionamento aberto, 58,6% dos 

usuários apresentavam faixa etária entre 21 e 40 anos, eram do sexo masculino, 

estavam a menos de 1h no local, classificaram a qualidade do ar como boa e eram 

visitantes. Quanto à altura, a maioria era de estatura mediana entre 1,61m e 1,70m, 

o peso ficou equilibrado entre 51 e 60 kg e entre 61 e 70kg, o que é considerado 

normal, 68,7% dos usuários não tinham doença respiratória pré-existente, 79,3% 

eram não fumantes e 75,8% não sentiam nenhum sintoma durante o momento de 

aplicação do questionário. A resistência à vestimenta variou entre 0,2 e 0,8 clo, o 

que é adequado ao clima quente e úmido, com maioria de 34,4% com 0,6 clo.



Procurou-se correlacionar a sensação de conforto térmico com o horário e 

constatou-se que 51,7% dos usuários em conforto térmico estavam às 12h contra 

48,2% às 18h. Devido a esta grande proximidade de resultados, não se pode 

considerar uma influência do horário na sensação de conforto térmico. 

Quanto ao estacionamento fechado, dos 12 usuários em conforto térmico, 

83,33% apresentavam faixa etária entre 21 e 40 anos, 58,33% eram do sexo 

masculino, 50% estavam a menos de 1h no estacionamento, 50% classificaram a 

qualidade do ar como poluída e 50% eram visitantes. Quanto à altura, a maioria era 

de estatura mediana entre 1,61 e 1,70m, com peso entre 61 e 70kg, 83,33% deles 

não tinham doença respiratória pré-existente e eram não-fumantes e 75% não 

sentiam nenhum sintoma durante o momento da entrevista. A resistência à 

vestimenta variou entre 0,4 e 0,8 clo com maioria para 0,8 clo. 

 Ainda no estacionamento fechado, a própria quantidade dos usuários em 

conforto térmico caiu para menos que a metade obtida no estacionamento aberto 

(de 29 para 12), além disso, 50% julgaram o espaço poluído contra 31,03% dos 

usuários que tiveram essa percepção no estacionamento aberto. 

 Com relação ao horário no estacionamento fechado, constatou-se que 

77,77% dos usuários em conforto térmico estavam às 12h contra 33,33% às 18h, 

portanto, houve um aumento de usuários em conforto às 12:00h em relação ao 

estacionamento aberto. Devido a este resultado, pode-se considerar uma influência 

do horário na sensação de conforto dos usuários do estacionamento fechado. 

 Os dados estatísticos descritivos das variáveis químicas e climáticas para as 

pessoas que responderam estar em conforto térmico em cada estacionamento estão 

representados nas Tabelas 34 e 35.

Tabela 34: Estatísticas descritivas das variáveis no estacionamento aberto 

E. Aberto Temperatura (ºC) Umidade (%) Velocidade (m/s)  PTS (mg/m³) O3 (ppb) N° veículos
Mínimo 27 52 0 8,89 10,48 105
Máximo 32 88 2,05 68,69 11,77 272
Médio 29,3 68,43 0,56 34,3 11,08 166

D. Padrao 1,43 8,45 0,4 13,94 0,36 44,97



Tabela 35: Estatísticas descritivas das variáveis no estacionamento fechado 

E. Fechado Temperatura (ºC) Umidade (%) Velocidade (m/s)  PTS (mg/m³) O3 (ppb) N° veículos
Mínimo 28,4 51,9 0,15 9,26 10,1 16
Máximo 36,7 71 1,25 130,47 17,29 213
Médio 30,73 62,67 0,6 48,78 12,54 102

D. Padrao 2,27 6,79 0,4 35,37 3,36 59,94

Baseado nestes valores obtiveram-se as seguintes faixas ou parâmetros: 

a) No estacionamento aberto, a faixa de limite médio de conforto térmico ocorreu 

para temperaturas do ar entre 27,8 e 30,7 °C. No estacionamento fechado, a faixa 

de limite médio de conforto ficou para temperaturas entre 28,46 e 33,0 °C, ou seja, 

como se atingiram níveis maiores de temperatura, a faixa limite também foi maior do 

que a encontrada para o estacionamento aberto. Além disso, sabe-se que 

estatisticamente esta diferença é considerável. 

b) A faixa limite de conforto térmico ficou para umidades relativas do ar entre 

60% e 77% no estacionamento aberto. No fechado, a faixa limite de conforto ficou 

para umidades relativas entre 55,88 % e 69,46%, ou seja, umidades menores que 

no aberto. 

c) No estacionamento aberto, a faixa limite de conforto térmico ficou para 

velocidades entre 0,2 m/s e 1 m/s. No fechado, devido ao valor médio e ao desvio 

padrão, a faixa limite foi à mesma do estacionamento aberto. 

d) Quanto a concentração de material particulado, a faixa limite de concentração 

para pessoas em conforto térmico ficou entre 20,3 µg/m³ e 48,2 µg/m³ no 

estacionamento aberto e entre 13,41 µg/m³ e 84,15 µg/m³ no estacionamento 

fechado.

e) A faixa limite de concentração do ozônio ficou entre 10,72 ppb e 11,44 ppb no 

estacionamento aberto e entre 9,18ppb e 15,9ppb no fechado, que em relação ao 

estacionamento aberto, atinge um pico máximo mais alto. 

f) No estacionamento aberto, a faixa limite de veículos para uma sensação de 

conforto térmico variou entre 122 e 210 veículos, no estacionamento fechado, este 

valor ficou entre 43 e 161 veículos. Em comparação com o estacionamento aberto, 

esta faixa foi considerada muito pequena, ou seja, com uma quantidade 

relativamente pequena de veículos se conseguiu atingir níveis de desconforto. 



Considera-se finalmente que, no estacionamento fechado, as pessoas se 

sentiram em conforto com temperaturas do ar mais elevadas, menores umidades 

relativas do ar, maiores velocidades do ar e menores quantidades de veículos que 

no estacionamento aberto. Além disso, atingiu maiores picos de ozônio, e monóxido 

de carbono, resultando em um número maior de pessoas que consideram o espaço 

como poluído, mostrando ser do ponto de vista do conforto térmico menos favorável 

que o estacionamento aberto. 

5.5 SENSAÇÕES E FAIXAS DE QUALIDADE DO AR INTERIOR 

 Quanto ao estacionamento aberto, 20 usuários consideraram como boa a 

qualidade do ar, a maioria apresentou faixa etária entre 21 e 40 anos, eram do sexo 

feminino, estavam a menos de 1h no estacionamento, eram usuárias, não tinham 

doença respiratória pré-existente, não eram fumantes e não sentiam nenhum 

sintoma durante o momento de aplicação do questionário.  Quanto à altura, a 

maioria era de estatura mediana entre 1,61 e 1,70m, seguida de pessoas entre 1,71 

e 1,80m, o peso foi bastante diversificado, com 20% para cada faixa de massa 

corpórea, com exceção de pessoas com menos de 40kg. A resistência à vestimenta 

variou entre 0,2 e 0,8 clo, e a grande maioria de 85% estava em conforto térmico. 

Quanto ao horário, a maioria de 60% estava às 18h, contra 40% que estavam às 

12h.

 Quanto aos usuários do estacionamento fechado, apenas 10 consideraram 

boa a qualidade do ar, ou seja, metade da quantidade do estacionamento aberto. As 

características físicas e ocupacionais foram às mesmas do estacionamento aberto, 

apenas algumas diferenças de percentuais: quanto ao sexo, 50% eram homens e 

50% mulheres, 60% eram visitantes, 80% eram não fumantes, 40% estavam em 

conforto, contra 30% que julgaram o espaço quente, 60% estavam a menos de 1h, e 

a resistência à vestimenta variou entre 0,5 e 0,8 clo. Quanto ao horário, 60% 

estavam às 18h contra 40% que estavam às 12h. 

 As estatísticas descritivas para as pessoas que perceberam a qualidade do ar 

como boa estão representadas nas Tabelas 36 e 37. 



Tabela 36: Estatísticas descritivas das variáveis no estacionamento aberto 

E. Aberto Temperatura (ºC) Umidade (%) Velocidade (m/s)  PTS (mg/m³) O3 (ppb) N° veículos
Mínimo 26 60 0 8,89 10,1 105
Máximo 32 88,5 1 68,69 16,91 259
Médio 28,94 70,08 0,46 33,02 13,18 181

D. Padrao 1,4 7,64 0,28 13,7 2,79 45,2

Tabela 37: Estatísticas descritivas das variáveis no estacionamento fechado

E. Fechado Temperatura (ºC) Umidade (%) Velocidade (m/s)  PTS (mg/m³) O3 (ppb) N° veículos
Mínimo 28,4 55 0,15 9,33 10,1 16
Máximo 31,6 71 1,25 130,47 17,29 213
Médio 30,01 63,35 0,59 44,09 13,15 125,4

D. Padrao 1,26 7 0,4 38,66 3,5 65,66

Também se estabeleceram faixas limites de qualidade do ar através da 

interação das variáveis climáticas e químicas com as sensações de boa qualidade 

do ar aferidas nos formulários. Desta forma, verificou-se: 

a)  No estacionamento aberto, registrou-se uma faixa limite de temperatura do ar 

entre 27,54 e 30,34°C para usuários que consideraram como boa a qualidade do ar 

interior. No estacionamento fechado, este intervalo mudou para valores entre 28,75 

e 31,27°C, ou seja, uma faixa relativamente pequena. 

b)  A faixa limite de umidade relativa do ar ficou entre 62,44% e 77,72% no 

estacionamento aberto e entre 56,35 e 70,35% no fechado. 

c) A faixa limite de velocidade média do ar ficou entre 0,2 m/s e 0,65 m/s no 

estacionamento aberto e entre 0,2 e 1 m/s no fechado. 

d)  A concentração média de material particulado ficou entre 19,32 µg/m³ e 46,72 

µg/m³ no estacionamento aberto e entre 5,43 µg/m³ e 82,75 µg/m³ no fechado. 

e)  A concentração média de ozônio ficou entre 10,39 e 15,97ppb no aberto e 

entre 9,65 e 16,65 ppb no fechado. 

f)  A faixa limite do número de veículos no estacionamento aberto ficou entre 136 

e 226 veículos e no fechado entre 60 e 190 veículos. 

Pode-se verificar, portanto, algumas similitudes e divergências entre os dois 

estacionamentos. A temperatura do ar, por exemplo, atingiu valores mais altos no 

estacionamento fechado, em contrapartida, as umidades relativas do ar foram 

maiores no aberto, e, mesmo com velocidades do ar maiores no estacionamento 

fechado, a concentração de material particulado também atingiu faixas maiores, 

assim como o ozônio. Portanto, mesmo com um pouco mais de ventilação, a 



concentração de poluentes é maior no estacionamento fechado, e, quando 

associados às altas temperaturas do ar, comprometem a sensação qualidade do ar 

percebida pelas pessoas que ali transitam. 





Observando a qualidade do ar interior e o conforto térmico nos espaços de 

estacionamento pesquisados em Natal/RN, pode-se perceber que, sem grandes 

disparidades entre os mesmos, o estacionamento fechado apresentou uma 

qualidade do ar interior e conforto térmico menos favorável à permanência humana 

do que o estacionamento aberto, devido ao desempenho das variáveis aqui 

investigadas.

 Constatou-se também a influência do aspecto topográfico na inserção do 

edifício, o qual, muitas vezes, compromete não apenas a saúde dos usuários 

(visitantes ou funcionários), mas também a produtividade dos mesmos. Neste 

sentido, reforça-se a importância de um projeto arquitetônico que contemple a 

questão da qualidade do ar interior articulada ao conforto térmico como atributos 

para a proposição de espaços que possam abrigar, de forma adequada, outras 

funções sem comprometer a permanência humana.

No intuito de contribuir para futuras elaborações de espaços de 

estacionamento adequados ao uso misto em Natal/RN, apresentam-se algumas 

considerações.

Primeiramente, quanto ao posicionamento de funcionários ou de setores de 

prestação de serviços, observa-se que os mesmos devem ser localizados o mais 

próximo possível de zonas de renovação de ar, evitando, assim, que as pessoas que 

ali trabalhem ou freqüentem, fiquem expostas a locais de “ar parado”, provavelmente 

poluído pelos automóveis. 

Em espaços de estacionamento, principalmente os de subsolos, a ventilação 

deve ser tratada como item fundamental, pois, além de dispersar os poluentes do ar, 

promove uma redução na sua temperatura, contribuindo para a saúde e para o 

conforto do ambiente.

No caso de ser utilizada ventilação artificial, esta deve ser projetada de forma 

a proporcionar uma boa renovação do ar, com sistemas independentes de 

ventiladores e exaustores, posicionados estrategicamente para se evitar lugares 

possíveis de ar parado. 

No caso de ser possível a utilização da ventilação natural (que é o desejável), 

o projetista deve explorar ao máximo a implantação natural do estacionamento, 

deixando-o solto do terreno, com proposição de entradas e saídas de ar (pois não 

adianta uma sem a outra), como mostra a Figura 80. 



Figura 80: Croqui sugestivo para implantação de estacionamentos subsolos 

Um item importante que interfere diretamente na qualidade do ar interior é a 

higiene do ambiente. O projetista deve interferir neste item através da proposição de 

materiais de acabamento/revestimento que não favoreçam o acúmulo de mofo e 

sujeiras, que sejam de fácil manutenção, disposição estratégica de lixeiras fechadas 

com tampa e pedal, dentre outros. Além disso, deve ser realizado um programa de 

treinamento com os funcionários do local ou equipe responsável por este setor, de 

forma a sempre manter a limpeza e higiene, tratando o espaço de estacionamento 

como qualquer outro, onde transitam pessoas e não somente automóveis.

A altura do estacionamento (ou pé-direito) deve ser cuidadosamente definida 

pelo projetista (mínimo de 2,5m abaixo das tubulações) como forma de aumentar ao 

máximo o volume de ar do local, evitando espaços baixos e confinados. 

Se possível, deve ser projetado algum tipo de jardim (de piso ou parede) ou 

área verde (com entrada de luz natural, através do uso de pérgolas) no ambiente, 

como forma de filtrar a poluição advinda dos automóveis além de “humanizar” mais 

este tipo de espaço (Figura 81).



Figura 81: Croqui de criação de áreas verdes como jardins ou pérgolas nos estacionamentos subsolo

 Além dessas contribuições, uma outra constatação deu-se em função dos 

resultados deste trabalho. As faixas de temperatura do ar, umidade relativa do ar, 

velocidade do ar, concentração de PTS, de ozônio e de quantidade de automóveis 

estão muito próximas tanto para usuários em conforto térmico como para os que 

consideram a qualidade do ar como boa. Isto mostra a relação entre estas duas 

sensações, reafirmando que deve ser objetivo do projetista melhorar a qualidade do 

ar no interior nas edificações, pois além de resultar em uma atmosfera mais 

saudável, certamente estará mais próxima de ser percebida como confortável pelos 

seus usuários. Isto confirma que a qualidade do ar interior e o conforto térmico 

devem andar juntos na busca pela excelência do ambiente interno, conforme 

assegura Fanger (2000). 

Assim como toda pesquisa experimental, algumas limitações devem ficar 

registradas neste trabalho. Primeiramente, o fato de não ter sido possível realizar 

medições simultâneas das variáveis em vários pontos do estacionamento, uma vez 

que isto caracterizaria melhor o comportamento das mesmas em ambos os locais. 

Além disso, um número maior de medições durante o ano, bem como um número 

maior de pessoas entrevistadas, garantiria uma amostra mais completa e um maior 

banco de dados, que auxiliaria na leitura e compreensão dos resultados. 

Porém mesmo com estas limitações, vale salientar que, após realizadas as 

medições nos locais, foram efetuadas importantes melhorias no estacionamento 

fechado, constatado nesta pesquisa como mais deficiente do ponto de vista da 

qualidade do ar interior, as quais, evidentemente, demonstram a contribuição do 

presente estudo na adequação deste espaço. 



Primeiramente, foram realocados dois dos guichês de pagamento (justamente 

os mais expostos, por estarem mais longe da entrada de ar) para o interior do 

shopping (Figura 82). Isto além de melhorar a saúde do funcionário que ali passa 

toda sua jornada de trabalho diária, também traz mais conforto para o visitante que 

vai pagar seu bilhete. Também foram realocadas escadas de acesso aos 

pavimentos de estacionamento para o interior do shopping (Figura 83), assim como 

o acesso ao cursinho pré-vestibular (Figura 84) e alguns depósitos de restaurantes 

(Figura 85). Além disso, foi feita uma nova pintura no teto e paredes, acompanhada 

de higienização no local. Uma outra providência importante e mais recente foi a 

criação de um corredor de serviços voltados para o interior do shopping, evitando o 

acesso ao mesmo pelo estacionamento. 

Figura 82: Foto da relocação do guichê para interior do shopping 

Figura 83: Foto da relocação da escada de acesso aos estacionamentos para o interior 



Figura 84: Foto do fechamento do acesso pelo estacionamento do cursinho pré-vestibular 

Figura 85: Foto da relocação de alguns depósitos de restaurantes (no fundo) e repintura do local 

 Essas pequenas melhorias, com certeza, não resolveram o problema da 

qualidade do ar do local, porém demonstram uma certa consciência por parte da 

diretoria do estabelecimento em relação à importância da preservação de uma boa 

qualidade do ar interior, bem como seu reflexo na saúde e produtividade dos 

funcionários e usuários deste espaço. 



Além de contribuir para a divulgação da melhoria da qualidade do ar em 

Natal/RN, esperamos que esta dissertação sirva como incentivo para que outros 

trabalhos, não só na área de arquitetura, mas em outras, possam ser realizados em 

outros locais e possam contribuir com conhecimentos neste tema, que é 

multidisciplinar e relevante, por estar correlacionado diretamente à promoção da 

saúde e da qualidade de vida no processo de obtenção das cidades saudáveis. 
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Apêndice 3 

CALENDARIO DE PESQUISA DE CAMPO- Primeiro Período de Medição (2003) 

Estacionamento Aberto 

Variáveis Dias de Medição Horário da Medição Equipamento Utilizado 

Climáticas Temp./Umidade/Velocid./Direção 21/01 a 27/01 12:00h e 18:00h Termohigroanemômetro

Material Particulado 21/01 a 27/01 Contínua (troca de filtro 

às 12h) 

Bomba de Sucção Químicas

CO 21/01 e 25/01 12:00h Tubo de Gás  

Humanas Entrevista com usuários 21/01 a 27/01 12:00h e 18:00h  Formulário de entrevista 

Quantidade de automóveis no local 21/01 a 27/01 12:00h e 18:00h Contagem visual 

Estacionamento Fechado 

Variáveis Dias de Medição Horário da Medição Equipamento Utilizado 

Climáticas Temp./Umidade/Velocid./Direção 28/01 a 03/02 12:00h e 18:00h Termohigroanemômetro

Material Particulado 28/01 a 03/02 Contínua (troca de filtro 

às 12h) 

Bomba de Sucção Químicas

CO 28/01 e 01/01 12:00h Tubo de Gás  

Humanas Entrevista com usuários 28/01 a 03/02 12:00h e 18:00h  Formulário de entrevista 

Quantidade de automóveis no local 28/01 a 03/02 12:00h e 18:00h Contagem visual 



Apêndice 4 

CALENDARIO DE PESQUISA DE CAMPO- Segundo Período de Medição (2003) 

Estacionamento Aberto 

Variáveis Dias de Medição Horário da Medição Equipamento Utilizado 

Climáticas Temp./Umidade/Velocid./Direção 01/07 a 07/07 12:00h e 18:00h Termohigroanemômetro

Material Particulado 01/07 a 07/07 Contínua (troca de filtro 

às 12h) 

Bomba de Sucção 

CO 01/07 e 05/07 12:00h Tubo de Gás  

Químicas

O3 01/07 a 07/07 12:00h e 18:00h Célula ECC 

Humanas Entrevista com ocupantes 01/07 a 07/07 12:00h e 18:00h  Formulário de entrevista 

Quantidade de automóveis no local 01/07 a 07/07 12:00h e 18:00h Contagem manual 

Estacionamento Fechado 

Variáveis Dias de Medição Horário da Medição Equipamento Utilizado 

Climáticas Temp./Umidade/Velocid./Direção 08/07 a 14/07 12:00h e 18:00h Termohigroanemômetro

Material Particulado 08/07 a 14/07 Contínua (troca de filtro 

às 12h) 

Bomba de Sucção 

CO 08/07 e 12/07 12:00h Tubo de Gás  

Químicas

O3 08/07 a 14/07 12:00h e 18:00h Célula ECC 

Humanas Entrevista com ocupantes 08/07 a 14/07 12:00h e 18:00h  Formulário de entrevista 

Quantidade de automóveis no local 08/07 a 14/07 12:00h e 18:00h Contagem manual 





Apêndice 5 – Parte I 

9. É FUMANTE? 
a . (  ) Não          b. (  ) Sim 

10. EM RELAÇÃO AO CONFORTO 
TÉRMICO COMO VOCÊ SENTE ESTE 
ESPAÇO?
a .(  ) Muito frio 
b. (  ) Levemente frio 
c. (  ) Frio 
d. (  ) Confortável 
e. (  )  Quente 
f. (  )  Levemente quente 
g. (  ) Muito quente 

11. HÁ QUANTO TEMPO VOCE ESTÁ
NESSE ESTACIONAMENTO? 
a . (  ) menos de 1 h      
b . (  ) de 1 a 3 h
c . (  ) de 3 a 6 h
d. (  ) de 6 a 9 h 
e. (  ) de 9 a 12h 
f. (  ) mais de 12h 

12. EM RELAÇÂO A QUALIDADE DO 
AR, COMO VOCE A PERCEBE? 
a. (  ) Muito poluída 
b. (  ) Poluída 
c. (  ) Boa 

13. VESTIMENTAS 
(  ) Meia calça             (  ) Meia Fina 
(  ) Meia grossa           (  ) Calcinha e sutiã
(  ) Cueca                   (  ) Camisa de baixo 
(  ) Camiseta                (  )  Camisa curta 
(  ) Camisa comprida   (  ) Camisa grossa 
                                           curta 
(  ) Saia grossa             (  ) Vestido leve 
(  ) Vestido grosso       (  ) Blusa fina 
(  ) Blusa grossa          (  ) Jaqueta 
(  ) Calça fina              (  ) Calça média 
(  ) Calça grossa          (  ) Sapatos 

14. ATIVIDADE 
a . (  ) Deitado 
b. (  ) De pé relaxado 
c. (  ) Atividade leve de pé 
d. (  ) Atividade doméstica de pé 
e. (  )  Atividade média de pé 
f. (  )  Sentado relaxado 
g. (  )  Atividade de escritório 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 
LOCAL:  (  ) Est. Aberto    (  ) Est. Fechado 
Data:..../...../.....     Horário: (  ) 12h       (  ) 18h

1.IDADE
a . (  ) até 20 anos           c. (  ) 41 à 60 anos 
b . (  ) 21 à 40 anos         d. (  ) acima de 60 
anos

2. SEXO 
a . (  ) Feminino           b. (  ) Masculino 

3. ESCOLARIDADE 
a . (  ) Analfalbeto
b. (  ) 1º Grau incompleto 
c. (  ) 1º Grau completo 
d. (  ) 2º Grau incompleto 
e. (  ) 2º Grau completo 
f. (  ) 3º Grau incompleto 
g. (  ) 3º Grau completo 

4. ALTURA 
a. (  ) menos de 1,5 m 
b. (  ) de 1,51 a 1,60 m 
c. (  ) de 1,61 a 1,70 m 
d. (  ) de1 ,71 a 1,80 m 
e. (  ) acima de 1,80 m 

5. PESO 
a . (  ) menos de 40kg       d. (  ) de 61 a 70 kg 
b . (  ) de 41 a 50 kg         e. (  ) de 71 a 80 kg 
c . (  ) de 51 a 60 kg         f. (  ) acima de 81 kg

6. TIPO DE USUÁRIO 
a . (  ) Funcionário          b. (  ) Usuário 

7. TEM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS? 
a . (  ) Não          b. (  ) Sim 
Qual? 
....................................................................

8. NESTE MOMENTO SENTE ALGUM 
SINTOMA? 
a. (  )  Dor de cabeça 
b. (  )  Náuseas 
c. (  )  Falta de ar 
d. (  )  Dor de garganta 
e. (  )  Irritação nos olhos 
f.  (  )
Outros........................................................



Apêndice 5 – Parte II 

OBS:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ROTEIRO PARA VISTORIA 

15. Natureza do ambiente (Lay Out) 
a . (  ) Fechado          b. (  ) Aberto 

16. Há existência de mofo / infiltrações? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

17. Natureza das fontes poluentes: 
a . (  ) Externa 
b. (  ) Interna 
c. (  ) Externa e Interna 
d. (  ) Inexistente 
Qual? 
.................................................................

18. Materiais de revestimentos: 

Piso:

Paredes:

Teto:

19. Há odores? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

20. O ambiente encontra-se limpo? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

21. Há manchas ou descoloração dos  
materiais da edificação? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

22. Há presença de materiais perigosos? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

23. Há potencial para a entrada de gás
no solo,como rachaduras ou buracos  
nas proximidades da edificação? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

24. Há barulhos incomuns de acessórios de 
iluminação ou equipamentos? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

25. Há presença de entulhos? 
a . (  ) Não
b. (  ) Sim, em pequenas quantidades 
b. (  ) Sim, em grandes quantidades 

26. Há presença de exaustão de fluxo de ar? 
a . (  ) Não
b. (  ) Sim 
b. (  ) Sim, mas inadequada 

27. As aberturas estão bloqueadas? 
a . (  ) Não                b. (  ) Sim 

CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 

28. Temperatura do ar (ºC) 

29. Direção dos Ventos 

30. Velocidade do ar (m/s) 

31. Umidade Relativa (%) 

POLUENTE QUÌMICO: 

32. Concentração de CO 
a . (  ) Terça-feira 

b . (  ) Sábado 

AUTOMÒVEIS

33. Número de automóveis no momento da 
entrevista



Apêndice 6 – Testes Estatísticos para o Ozônio (O3)

Objetivo: identificar o efeito do fator horário no comportamento do ozônio (O3).

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Hora de medição com dois níveis (12:00h e 18:00h) 

Metodologia: a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da concentração de ozônio (ppb) sejam iguais nos dois horários 

de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: verificou-se que o fator horário não tem efeito sobre o estacionamento 

aberto (figura 76), onde o valor da estatística F=2,882 foi menor que o valor 

tabelado. Porém para o estacionamento fechado verificou-se que o fator horário tem 

efeito (figura 81), onde o valor da estatística F=27,25 foi maior que o valor tabelado 

num grau de significância =0,0001.



Apêndice 7 – Testes Estatísticos para Ozônio (O3)

Objetivo: testar o efeito do fator local na concentração de ozônio, isto é comparar 

estatisticamente os valores médios obtidos nos dois estacionamentos estudados. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Concentração média de ozônio 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias das concentrações de ozônio sejam iguais nos dois locais de 

medição.

HA : o caso contrário 

Resultado: existe efeito do local nas concentrações médias de ozônio, pois o valor 

da estatística F=3,752 revela que num grau de significância =0,06 elas são 

consideradas estatisticamente diferentes para o estacionamento aberto e fechado. 



Apêndice 8 – Testes Estatísticos para Material Particulado 

Objetivo: identificar o efeito do fator período nas concentrações de material 

particulado.

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Período de medição (primeiro período e segundo período) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da concentração de material particulado (µg/m³) sejam iguais 

nos dois períodos de medição no estacionamento aberto 

HA : o caso contrário 

Resultado: verificou-se que o fator período tem efeito sobre o estacionamento aberto 

e sobre o estacionamento fechado. No aberto, o valor da estatística F=4,066 foi 

maior que o valor tabelado num grau de significância =0,067. No fechado, o valor 

da estatística F=8,228 foi maior que o valor tabelado num grau de significância 

=0,014.



Apêndice 9 – Testes Estatísticos para Material Particulado 

Objetivo: identificar o efeito do fator local exerceu influência nas concentrações de 

material particulado.

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Concentrações médias de material particulado 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias das concentrações de material particulado sejam iguais nos dois 

locais de medição. 

HA : o caso contrário 

Resultado: o valor da estatística F=2,655 foi menor que o valor tabelado, ou seja, 

estatisticamente os valores podem ser considerados iguais, não havendo assim 

influência do local nas concentrações do material particulado.



Apêndice 10 – Testes Estatísticos para Material Particulado (elementos maiores) 

Objetivo: testar se o fator local exerceu influência nas concentrações dos elementos 

maiores obtidos nos filtros. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Concentrações médias de elementos maiores 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias dos percentuais destes elementos maiores sejam iguais nos dois 

locais de medição. 

HA : o caso contrário 

Resultado: com exceção do P2O5, o valor da estatística F foi maior que o valor 

tabelado, ou seja, estatisticamente os valores podem ser considerados diferentes, 

havendo assim influência do local nas concentrações do material particulado. 



Apêndice 11 – Testes Estatísticos para Material Particulado (elementos menores) 

Objetivo: testar se o fator local exerceu influência nas concentrações dos elementos 

menores obtidos nos filtros. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Concentrações médias de elementos menores 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias dos percentuais destes elementos menores sejam iguais nos 

dois locais de medição. 

HA : o caso contrário 

Resultado: para todos os elementos, o local não apresentou efeito, pois 

estatisticamente as médias foram consideradas iguais, onde os valores das 

estatísticas F foram menores que os valores tabelados. 



Apêndice 12 – Testes Estatísticos para Temperatura 

Objetivo: Verificar o efeito do local de medição nas medições de temperatura. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Valores médios de temperatura 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da temperatura sejam iguais nos dois períodos de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: Verificou-se que existe efeito do fator local nas temperaturas médias, 

num grau de significância = 0,006, onde o valor da estatística F= 8,805 é maior que 

o valor tabelado, portanto rejeitamos a hipótese H0. 



Apêndice 13 – Testes Estatísticos para Temperatura 

Objetivo: Verificar o efeito do período de medição na temperatura dos locais. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Período de medição (primeiro período e segundo período) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da temperatura sejam iguais nos dois períodos de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: No estacionamento aberto, o valor da estatística F=0,26 é menor que o 

valor tabelado, portanto não rejeitamos a hipótese H0, isto é, as médias das 

temperaturas nos dois períodos podem ser consideradas iguais estatisticamente. Já 

no estacionamento fechado, o valor da estatística F=9,511 é maior que o valor 

tabelado, portanto rejeitamos a hipótese H0 ao nível de significância = 0,005, isto é, 

as médias das temperaturas nos dois períodos não podem ser consideradas iguais 

estatisticamente.



Apêndice 14 – Testes Estatísticos para Temperatura 

Objetivo : Verificar o efeito do horário de medição na temperatura. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Horários de medição (12:00h e 18:00h) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da temperatura sejam iguais nos dois horários de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: Para o estacionamento aberto, o valor da estatística F=0,510 é menor

que o valor tabelado, portanto não rejeitamos a hipótese H0, isto é, as médias das 

temperaturas nos dois horários podem ser consideradas iguais estatisticamente. 

Para o estacionamento fechado, o valor da estatística F=1,798 é menor que o valor 

tabelado, as médias das temperaturas nos dois períodos também podem ser 

consideradas iguais estatisticamente. 



Apêndice 15 – Testes Estatísticos para Umidade Relativa 

Objetivo: Verificar o efeito do local de medição nas medições de umidade relativa. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Valores médios de umidade relativa 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da umidade relativa sejam iguais nos dois períodos de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: em relação à umidade relativa, o valor da estatística F=6,94 é menor que 

o valor tabelado, não causando efeito no local, portanto aceita-se a hipótese que são 

iguais estatisticamente. 



Apêndice 16 – Testes Estatísticos para umidades relativas 

Objetivo: Verificar o efeito do período de medição na umidade relativa dos locais. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Horário de medição (12h e 18h) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da umidade relativa sejam iguais nos dois períodos de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: no estacionamento aberto, o valor da estatística F= 0,420 encontrado é 

menor que o valor tabelado, ou seja, não se rejeita a hipótese H0. No 

estacionamento fechado o valor de F=1,096 também é menor que o valor tabelado, 

assim as médias das umidades relativas nos dois horários também podem ser 

consideradas iguais. 



Apêndice 17 – Testes Estatísticos para umidades relativas 

Objetivo : Verificar o efeito do horário de medição na umidade relativa. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Horários de medição (12:00h e 18:00h) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da umidade relativa sejam iguais nos dois horários de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: no estacionamento aberto o valor da estatística F= 8,498 é maior que o 

valor tabelado, ou seja, rejeitamos a hipótese H0 ao nível de significância = 0,007, 

isto é, as médias das umidades relativas nos dois períodos não podem ser 

consideradas iguais estatisticamente. No estacionamento fechado, o valor da 

estatística F=3,826 é menor que o valor tabelado, portanto não rejeitamos a hipótese 

H0.



Apêndice 18 – Testes Estatísticos para Velocidade do ar 

Objetivo: Verificar o efeito do local de medição nas medições de Velocidade do ar. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Valores médios de Velocidade do ar 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da velocidade do ar sejam iguais nos dois locais de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: em relação à velocidade do ar, o valor da estatística F=6,94 é menor que 

o valor tabelado, não causando efeito no local, portanto aceita-se a hipótese que são 

iguais estatisticamente. 



Apêndice 19 – Testes Estatísticos para Velocidade do ar 

Objetivo: Verificar o efeito do horário de medição na Velocidade do ar dos locais. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Horário de medição (12h e 18h) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0 será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da Velocidade do ar sejam iguais nos dois horários de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: Quanto á velocidade média no estacionamento aberto, o valor da 

estatística F= 8,018 é maior que o valor tabelado num grau de significância =

0,009, ou seja, rejeitamos a hipótese H0,  pois as médias das velocidades médias 

nos dois horários não podem ser consideradas iguais estatisticamente. Já no 

estacionamento fechado, o valor da estatística F=0,03 é menor que o valor tabelado, 

portanto podem ser consideradas iguais estatisticamente não havendo assim efeito 

do horário nas velocidades médias deste estacionamento. 



Apêndice 20 – Testes Estatísticos para Velocidade do ar 

Objetivo : Verificar o efeito do período de medição na umidade relativa. 

Fatores:

Fator 1- Local de medição (estacionamento aberto, fechado) 

Fator 2- Período de medição (primeiro e segundo períodos) 

Metodologia : a hipótese foi testada com base nas estatísticas F- Fisher/Snedecor 

para cada fator e para cada interação entre eles, calculadas com base nos dados 

das variáveis. Em seguida, de acordo com a técnica de inferência estatística, 

comparam-se estes valores da estatística F da tabela de distribuição de 

Fisher/Snedecor, para um nível de significância  fixado (onde , representa o erro, 

portanto quanto menor o erro, maior é a certeza do resultado). A regra inferencial diz 

que a hipótese H0  será rejeitada se o valor das estatísticas F calculadas for maior 

que o valor da estatística F tabelada, para um nível de significância  fixado. 

Hipóteses:

H0 : Que as médias da Velocidade do ar sejam iguais nos dois períodos de medição 

HA : o caso contrário 

Resultado: Quanto à velocidade média do ar no estacionamento aberto, o valor da 

estatística F=3,042 é menor que o valor tabelado, portanto não se rejeita a hipótese 

H0. No estacionamento fechado, também não houve diferença significativa, pois o 

valor de F=0,029 é menor que o valor tabelado, e as médias das velocidades médias 

também podem ser consideradas iguais estatisticamente. 



Apêndice 21 – BANCO DE DADOS

VARIÁVEIS AMBIENTAIS - Temperatura e Umidade Relativa 

Temperatura (°C) -Est. aberto Temperatura (°C) -Est. Fechado 

1ª medição 1ª medição 
Dias de medição 12h (EA) 18h (EA) Dias de medição 12h (EF) 18h (EF) 
Terça 27 29,2 Terça 32,2 31,8
Quarta 30,8 30,2 Quarta 34,4 31,6
Quinta 30,8 30,3 Quinta 31 30,4
Sexta 29,2 29,2 Sexta 27 29,3
Sábado 28 27,3 Sábado 32,8 30,8
Domingo 31,8 29,1 Domingo 30,9 30,7
Segunda 28 26 Segunda 36,7 32,2

2ª medição 2ª medição 
Dias de Medição 12h (EA) 18h (EA) Dias 12:00 SH 12h (EF) 18h (EF) 
Terça 29,3 27 Terça 29,7 29,4
Quarta 28,8 29,5 Quarta 27,8 28,7
Quinta 30 29,4 Quinta 31 30
Sexta 31 28,7 Sexta 28,4 29
Sábado 31 28,1 Sábado 30 29,4
Domingo 25,5 28,5 Domingo 31,5 28,4
Segunda 29,5 32 Segunda 31 28,4

Umidade relativa (%) -Est. Aberto Umidade Relativa (%) -Est. Fechado 

1ª medição 1ª medição 
Dias de medição  12h (EA)  18h (EA) Dias SH 12h 12h (EF)  18h (EF) 
Terça 88 71,9 Terça 66,2 64,1
Quarta 61,6 67,4 Quarta 63,2 68,3
Quinta 63,3 66,9 Quinta 66,5 74,3
Sexta 73 75,4 Sexta 83,5 75,2
Sábado 80,5 77,8 Sábado 68,4 71,8
Domingo 70,5 76,4 Domingo 70,9 71,3
Segunda 78 88,5 Segunda 51,9 62

2ª medição 2ª medição 
Dias de medição  12h (EA)  18h (EA) Dias de medição 12h (EF) 18h (EF) 
Terça 64,7 68,7 Terça 56,5 63
Quarta 60 62,8 Quarta 63,7 59
Quinta 57,9 69 Quinta 55,8 55
Sexta 52,7 65 Sexta 71 75
Sábado 52 72,5 Sábado 70 64,9
Domingo 87 68 Domingo 57 70
Segunda 67,8 60 Segunda 56 67,7



Apêndice 22 – BANCO DE DADOS 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS - Velocidade do ar e Direção dos ventos 

Velocidade do ar (m/s)  -Est. aberto Velocidade do ar (m/s)  -Est. Fechado 

1ª medição 1ª medição 
Dias de medição 12h (EA) 18h (EA) Dias de mediçao 12h (EF) 18h (EF) 
Terça 0,2 0,15 Terça 0,95 0,4
Quarta 0,3 0,15 Quarta 0,4 0,45
Quinta 1,25 0,4 Quinta 0,6 0,5
Sexta 0,8 0,3 Sexta 0,85 0,2
Sábado 0,3 0,15 Sábado 0,9 0,2
Domingo 1 0,9 Domingo 2,05 1
Segunda 0,55 0,55 Segunda 0,4 0,5

2ª medição 2ª medição 
Dias de medição 12h (EA) 18h (EA) dias 12h (EF) 18h (EF) 
Terça 0,5 1,25 Terça 0,35 0,55
Quarta 0,3 0,35 Quarta 0,45 0
Quinta 0,35 0,25 Quinta 0,6 0
Sexta 0,35 0,3 Sexta 0,45 0,35
Sábado 0,55 0,4 Sábado 1,05 0,15
Domingo 0,45 0,95 Domingo 0,55 0,3
Segunda 0,3 1 Segunda 0,7 0,3

Estacionamento aberto 
1ª medição 12h 18h 2ª medição 12h 18h
Terça L L Terça L L 
Quarta L L Quarta L S 
Quinta L L Quinta L L 
Sexta L SE Sexta L L 
Sábado L L Sábado NE S 
Domingo L SE Domingo NE L 
Segunda L L Segunda NE L 

Estacionamento fechado 
1ª medição 12h 18h 2ª medição 12h 18h
Terça SE S Terça L L 
Quarta S L Quarta L L 
Quinta L L Quinta L L 
Sexta L SE Sexta L L 
Sábado L S Sábado L L 
Domingo L SE Domingo L L 
Segunda SE L Segunda L L 





Apêndice 23 – BANCO DE DADOS DAS VARIÁVEIS HUMANAS (entrevistas) 

Estacionamento Aberto -1º período 

data Hora Idade Sexo Escolaridade Altura Peso Função Doença Sintoma Fumante Conforto Tempo Q. do ar Clo Veiculos 

21/jan 1 2 2 4 4 5 2 1 6 1 4 1 2 0,8 126

21/jan 1 1 2 5 5 3 2 1 3 2 4 1 2 0,8 126

21/jan 2 2 2 4 2 5 1 1 6 1 5 4 2 0,8 193

21/jan 2 3 1 5 2 4 2 1 6 1 6 1 2 0,6 193

22/jan 1 2 2 6 4 6 2 1 6 1 4 1 3 0,8 130

22/jan 1 2 2 7 4 5 1 1 6 1 5 5 2 0,8 130

22/jan 2 2 2 5 4 6 1 1 6 1 4 4 3 0,8 197

22/jan 2 2 2 5 4 5 2 2 6 1 7 1 2 0,5 197

23/jan 1 3 2 5 3 6 2 1 1 1 6 1 2 0,8 136

23/jan 1 1 2 5 3 5 1 2 5 2 7 2 2 0,8 136

23/jan 2 3 2 5 4 6 1 1 6 1 4 3 3 0,7 202

23/jan 2 2 1 5 3 2 2 1 6 1 4 4 3 0,2 202

24/jan 1 2 1 7 2 2 2 1 6 1 4 1 3 0,6 162

24/jan 1 2 2 4 2 5 1 1 6 1 5 2 2 0,8 162

24/jan 2 2 2 4 3 5 1 1 1 1 5 5 2 0,8 249

24/jan 2 2 1 5 2 5 2 2 6 1 4 1 3 0,4 249

25/jan 1 3 2 5 5 6 1 2 3 1 6 2 3 0,7 187

25/jan 1 1 1 4 3 3 2 1 4 1 4 1 3 0,6 187

25/jan 2 3 1 7 2 5 2 1 6 1 6 1 2 0,6 225

25/jan 2 1 2 3 3 5 1 1 1 1 5 4 3 0,8 225

26/jan 1 3 1 7 3 2 2 2 6 1 5 1 2 0,7 145

26/jan 1 2 2 5 3 3 1 1 6 1 4 2 2 0,8 145

26/jan 2 3 1 5 2 2 2 1 6 1 4 1 3 0,5 113

26/jan 2 2 2 4 3 5 1 1 1 1 7 5 2 0,8 113

27/jan 1 2 2 5 5 3 2 2 4 1 4 1 2 0,8 172

27/jan 1 2 2 3 2 5 1 1 6 1 5 2 2 0,9 172

27/jan 2 2 2 4 3 5 1 1 6 1 6 5 2 0,9 252

27/jan 2 2 2 4 3 5 1 1 1 1 6 5 2 0,8 252



Apêndice 24 – BANCO DE DADOS DAS VARIÁVEIS HUMANAS (entrevistas) 

Estacionamento Aberto -2º período 

01/jul 1 3 1 7 2 2 1 2 6 1 3 3 2 0,8 105

01/jul 1 2 1 6 4 4 2 2 6 1 4 1 3 0,7 105

01/jul 2 2 1 7 3 3 2 2 6 1 4 1 3 0,7 175

01/jul 2 2 2 5 4 5 1 1 6 2 4 1 1 0,6 175

02/jul 1 3 2 7 4 5 2 1 6 2 4 1 3 0,4 171

02/jul 1 2 1 5 1 4 1 1 6 2 4 3 3 0,6 171

02/jul 2 2 2 7 5 6 2 2 1 1 6 1 1 0,8 223

02/jul 2 2 2 3 3 4 1 1 6 1 7 4 2 0,8 223

03/jul 1 2 2 4 2 3 1 1 6 1 4 3 2 0,6 107

03/jul 1 3 2 5 3 4 2 2 6 1 4 1 2 0,6 107

03/jul 2 3 1 7 3 4 1 2 3 1 4 5 2 0,2 191

03/jul 2 2 2 6 3 5 2 2 6 1 4 1 3 0,6 191

04/jul 1 3 1 6 2 4 1 1 4 1 5 3 2 0,7 127

04/jul 1 1 1 5 2 2 2 1 6 1 5 1 2 0,5 127

04/jul 2 3 1 4 3 4 1 2 1 1 2 5 2 0,3 177

04/jul 2 1 1 6 2 3 2 1 6 1 6 1 2 0,4 177

05/jul 1 3 1 5 2 3 1 2 1 1 4 3 1 0,5 272

05/jul 1 4 1 3 3 6 2 1 5 1 6 1 2 0,5 272

05/jul 2 3 1 4 3 4 2 1 6 1 4 1 3 0,4 259

05/jul 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 5 4 3 0,7 259

06/jul 1 2 1 5 1 2 1 1 6 1 2 3 2 0,7 238

06/jul 1 2 1 7 2 2 2 1 6 1 2 1 2 0,7 238

06/jul 2 2 2 5 4 2 1 1 2 1 4 2 3 0,5 162

06/jul 2 3 2 6 3 5 1 2 6 2 4 5 2 0,6 162

07/jul 1 2 2 2 3 5 2 1 6 2 4 1 1 0,6 112

07/jul 1 1 1 5 4 3 1 1 6 1 4 3 3 0,6 112

07/jul 2 3 1 7 3 4 2 1 6 1 4 1 3 0,8 172

07/jul 2 2 2 5 3 4 1 1 5 1 4 3 2 0,7 172



Apêndice 25 – BANCO DE DADOS DAS VARIÁVEIS HUMANAS (entrevistas) 

Estacionamento Fechado -1º período 

data Hora Idade Sexo Escolaridade Altura Peso Função Doenca Sintoma Fumante Conforto Tempo Qual.do ar Clo Veiculos 

28/jan 1 2 1 7 3 2 1 1 4 1 7 1 2 0,7 80

28/jan 1 2 2 5 3 5 1 1 6 1 6 2 2 0,9 80

28/jan 2 2 2 6 3 5 2 1 6 2 4 1 2 0,8 175

28/jan 2 2 1 5 2 4 1 1 1 1 7 5 2 0,6 175

29/jan 1 2 2 5 3 5 1 2 6 1 5 4 2 0,7 56

29/jan 1 2 1 7 3 6 2 1 1 1 5 1 2 0,5 56

29/jan 2 2 1 7 3 3 2 1 6 1 7 1 3 0,5 145

29/jan 2 2 2 7 4 3 2 1 6 1 5 1 2 0,8 145

30/jan 1 2 2 5 3 2 1 2 6 1 7 2 1 0,7 86

30/jan 1 2 1 5 2 2 1 2 5 1 7 4 1 0,6 86

30/jan 2 2 2 6 4 3 2 1 6 1 6 1 1 0,8 179

30/jan 2 3 1 7 3 5 2 1 6 2 7 1 2 0,5 179

31/jan 1 2 1 5 2 4 1 1 1 1 7 4 2 0,6 122

31/jan 1 2 2 5 3 5 1 1 6 1 5 4 1 0,7 122

31/jan 2 2 2 5 3 6 2 1 6 1 5 1 2 0,5 215

31/jan 2 2 1 6 3 5 2 1 6 2 7 1 2 0,5 215

01/fev 1 1 1 5 3 2 1 2 6 1 7 4 1 0,4 82

01/fev 1 2 2 5 3 2 1 2 6 1 4 2 2 0,8 82

01/fev 2 2 2 4 4 3 2 1 1 1 5 1 2 0,7 196

01/fev 2 2 1 5 3 2 2 2 1 1 5 1 2 0,6 196

02/fev 1 3 1 7 3 5 2 1 6 1 6 1 2 0,5 16

02/fev 1 2 2 7 4 3 2 1 4 1 4 1 3 0,5 16

02/fev 2 2 2 3 4 5 1 1 1 1 6 2 2 0,7 190

02/fev 2 2 1 5 2 2 2 1 5 1 7 5 1 0,6 190

03/fev 1 2 1 4 2 2 1 2 6 1 5 5 2 0,4 49

03/fev 1 2 1 5 3 6 1 1 6 1 4 4 2 0,6 49

03/fev 2 2 2 2 3 5 2 1 4 1 5 2 2 0,6 135

03/fev 2 1 2 6 5 6 1 1 6 1 6 1 2 0,8 135



Apêndice 26 – BANCO DE DADOS DAS VARIÁVEIS HUMANAS (entrevistas) 

Estacionamento Fechado - 2º período 

09/jul 1 2 2 5 3 4 1 1 6 1 4 1 1 0,8 76

09/jul 1 4 1 7 2 4 2 1 6 1 4 2 3 0,7 76

09/jul 2 3 2 7 4 6 1 2 6 1 4 3 3 0,8 166

09/jul 2 3 1 4 2 5 2 2 6 1 5 1 3 0,5 166

10/jul 1 2 2 5 4 5 2 1 6 2 4 1 2 0,4 82

10/jul 1 2 1 5 2 4 1 1 5 1 4 3 3 0,5 82

10/jul 2 2 2 5 4 5 2 1 6 1 6 1 1 0,6 180

10/jul 2 2 2 5 3 5 1 1 6 1 7 3 1 0,6 180

11/jul 1 2 1 3 2 2 1 1 6 1 4 2 2 0,5 56

11/jul 1 2 1 7 2 3 2 1 6 1 5 1 2 0,6 56

11/jul 2 2 2 5 3 3 2 2 6 1 5 1 2 0,6 208

11/jul 2 2 2 3 3 4 1 2 2 1 5 3 1 0,6 208

12/jul 1 2 2 7 4 4 2 1 6 1 6 1 2 0,4 124

12/jul 1 2 2 2 3 6 1 1 1 1 3 3 2 0,6 124

12/jul 2 2 2 5 4 5 1 1 6 1 5 3 2 0,7 188

12/jul 2 2 2 5 4 3 2 1 6 2 5 1 3 0,5 188

13/jul 1 2 2 5 3 6 1 1 6 2 5 1 3 0,6 46

13/jul 1 2 1 7 3 3 2 1 6 1 6 1 2 0,6 46

13/jul 2 2 1 5 1 3 1 1 6 1 3 4 3 0,7 213

13/jul 2 2 1 7 3 4 2 1 1 1 4 1 2 0,6 213

14/jul 1 2 1 5 2 3 2 2 6 1 5 1 2 0,7 58

14/jul 1 2 2 5 3 4 1 1 1 1 5 2 2 0,7 58

14/jul 2 2 2 6 4 5 2 1 6 1 4 1 3 0,8 156

14/jul 2 2 1 5 2 2 1 1 1 1 5 1 2 0,6 156

15/jul 1 1 1 6 3 3 2 1 1 1 7 1 1 0,8 120

15/jul 1 2 2 5 3 3 1 2 6 1 7 4 1 0,6 120

15/jul 2 1 1 6 3 3 2 1 1 1 5 1 2 0,5 161

15/jul 2 2 2 5 3 4 1 1 6 2 5 3 2 0,7 161



Apêndice 27 – BANCO DE DADOS

VARIÁVEL QUÍMICA - Análise Gravimétrica do Material Particulado

PRIMEIRA MEDIÇÃO 
Local: Estacionamento Aberto 

Filtro Dia T (°C) 12:00 U (%)12:00 Var Bomba (l/min) Var Corrigido (l/min) P inicial Filtro (g) P final Filtro (g) P Amostra (g) C (mg/m³) N° inicial Bomba N° Final Bomba 
B1 21/jan 27 88 12914 12827 0.0976 0.0981 0.0005 38,98 8964461 8977375 
B2 22/jan 30,8 61,6 12988 12740 0.0981 0.0985 0.0004 31,39 8977375 8990363 
B3 23/jan 30,8 63,6 12651 12409 0.0962 0.0968 0.0006 48,35 8990363 9003014 
B4 24/jan 29,2 73 12494 12320 0.0972 0.0976 0.0004 32,46 9003014 9015508 
B5 25/jan 28 80,5 12822 12694 0.0946 0.0950 0.0004 31,51 9015508 9028330 
B6 26/jan 31,8 70,5 11911 11645 0.0943 0.0951 0.0008 68,69 9028330 9040241 
B7 27/jan 28 78 12259 12136 0.0930 0.0934 0.0004 32,96 9040241 9052500 

Local:Estacionamento Fechado 
Filtro Dia T (°C)12:00 U (%)12:00 Var Bomba (l/min) Var Corrigido (l/min) P inicial Filtro (g) P final Filtro (g) P Amostra (g) C (mg/m³) N° inicial Bomba N° Final Bomba 
S1 28/jan 32,2 66,2 11925 11643 0.0972 0.0976 0.0004 34,35 9052500 9064425 
S2 29/jan 34,4 63,2 11145 10804 0.0972 0.0977 0.0005 46,27 9064425 9075570 
S3 30/jan 31 66,5 11286 11063 0.0968 0.0989 0.0021 189,82 9075570 9086856 
S4 31/jan 27 83,5 12679 12594 0.0977 0.0989 0.0012 95,28 9086856 9099535 
S5 01/fev 32,8 68,4 19485 18987 0.0958 0.0974 0.0016 84,26 9099535 9119020 
S6 02/fev 30,9 70,9 5472 5365 0.0955 0.0962 0.0007 130,47 9119020 9124492 
S7 03/fev 36,7 51,9 11452 11019 0.0930 0.0935 0.0005 45,37 9124492 9135944 



Apêndice 28 – BANCO DE DADOS

VARIÁVEL QUÍMICA - Análise Gravimétrica do Material Particulado 

SEDUNDA MEDIÇÃO 
Local: Estacionamento Aberto 

Filtro Dia T (°C)12:00 U (%)12:00 Var Bomba (l/min) Var Corrigido (l/min) P inicial Filtro (g) P final Filtro (g) P Amostra (g) C (mg/m³) N° inicial Bomba N° Final Bomba 
B' 1 01/jul 29,3 64,7 12101 11928 0.1023 0.1028 0.0005 41,91 9136772 9148873 
B' 2 02/jul 28,8 60 12276 12121 0.1057 0.1061 0.0004 33 9148873 9161149 
B' 3 03/jul 30 57,9 11514 11324 0.1026 0.1030 0.0004 35,32 9161149 9172663 
B' 4 04/jul 31 52,7 11572 11343 0.1025 0.1025 0.0001 8,81 9172663 9184235 
B' 5 05/jul 31 52 11473 11246 0.0937 0.0937 0.0001 8,89 9184235 9195708 
B' 6 06/jul 25,5 87 11432 11412 0.1027 0.1031 0.0004 35,05 9195708 9207140 
B' 7 07/jul 29,5 67,8 11620 11447 0.0943 0.0945 0.0002 17,47 9207140 9218760 

Local:Estacionamento Fechado 
Filtro Dia T (°C) U (%) Var Bomba (l/min) Var Corrigido (l/min) P inicial Filtro (g) P final Filtro (g) P Amostra (g) C (mg/m³) N° inicial Bomba N° Final Bomba 
S' 1 09/jul 27,8 63,7 11323 11217 0.0920 0.0924 0.0004 35,66 9218760 9230083 
S' 2 10/jul 31 55,8 11265 11042 0.1012 0.1019 0.0007 63,39 9230083 9241348 
S' 3 11/jul 28,4 71 11098 10972 0.1011 0.1015 0.0004 36,45 9241348 9252446 
S' 4 12/jul 30 70 10973 10791 0.1019 0.1020 0.0001 9,26 9252446 9263419 
S' 5 13/jul 31,5 57 10628 10401 0.0927 0.0927 0.0001 9,61 9263419 9274047 
S' 6 14/jul 31 56 10932 10716 0.1053 0.1054 0.0001 9,33 9274047 9284979 
S' 7 15/jul 29,7 56,5 10845 10676 0.1026 0.1027 0.0001 9,36 9284979 9295824 





ANEXO 1 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

RESOLUÇÃO 176, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000 

PADRÕES REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES 
CLIMATIZADOS DE USO PÚBLICO E COLETIVO 

Fatores controlados Padrões recomendados 
Contaminantes microbiológicos  750 ufc/m³ de fungos 

Dióxido de carbono (CO2)  1000 ppm 

Aerodispersóides totais  (PTS)  80 mg/m³ 

Temperatura bulbo seco Variável 1

Umidade Relativa Variável2

Velocidade do ar Variável3

Taxa de renovação do ar Variável4

Grau de pureza do ar Filtros de classe G3  

                                                
1 Nas condições internas para verão, deverá variar de 23 a 26 ºC, com exceção de ambientes de arte 
que deverão operar entre 21 e 23 ºC.  A faixa mínima de operação deverá variar de 26,5 a 27ºC, com 
exceção de áreas de acesso que poderão operar até 28ºC. A seleção da faixa depende da finalidade 
e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa de operação recomendável 
deverá variar de 20 a 22ºC. 

2 Nas condições internas para verão, deverá variar de 40 a 65%, com exceção de ambientes de arte 
que deverão operar entre 40 e 55% durante todo o ano.  A faixa máxima de operação deverá ser de 
65%, com exceção de áreas de acesso que poderão operar até 70%. A seleção da faixa depende da 
finalidade e do local da instalação. Para condições internas para inverno, a faixa de operação 
recomendável deverá variar de 35 a 65%. 

3 A faixa recomendável de operação da velocidade do ar, no nível de 1,5m do piso, deveá variar de 
0,025 m/s a 0,25 m/s. Estes valores são considerados médios quando medidos com instrumentos de 
alta sensibilidade. 

4 A taxa de renovação do ar adequada de ambientes climatizados será, no mínimo de 27 
m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de ambientes como lojas, centros comerciais, bancos e 
outros, onde a taxa de ocupação de pessoas por m² é crítica. Nestes casos, a taxa mínima de 
renovação será de 17m³/hora/pessoa, não sendo admitido em qualquer situação que os ambientes 
possuam uma concentração de CO2, maior ou igual a estabelecida nesta orientação como valor 
máximo recomendável. 



Anexo 2 – Parte I 

9.  FUMANTE 
a . (  ) Sim          b. (  ) Não 

10. SENSAÇÃO DE CONFORTO: 
a .(  ) Muito frio 
b. (  ) Levemente frio 
c. (  ) Frio 
d. (  ) Confortável 
e. (  )  Quente 
f. (  )  Levemente quente 
g. (  ) Muito quente 

11. TEMPO DE PERMANÊNCIA: 
a . (  ) menos de 1 h      
b . (  ) de 1 a 3 h
c . (  ) de 3 a 6 h
d. (  ) de 6 a 9 h 
e. (  ) de 9 a 12h 
f. (  ) mais de 12h 

12. SENSAÇÃO DE QUALIDADE DO AR: 
a. (  ) Bom 
b. (  ) Poluída 
c. (  ) Muito poluído 

13. VESTIMENTAS 
(  ) Meia calça                 (  ) Meia Fina 
(  ) Meia grossa               (  ) Calcinha e sutiã 
(  ) Cueca                         (  ) Camisa de baixo 
(  ) Camiseta                    (  )  Camisa curta 
(  ) Camisa comprida       (  ) Camisa grossa  
                                               curta 
(  ) Saia grossa                 (  ) Vestido leve 
(  ) Vestido grosso           (  ) Blusa fina 
(  ) Blusa grossa              (  ) Jaqueta 
(  ) Calça fina                  (  ) Calça média 
(  ) Calça grossa              (  ) Sapatos 

14. ATIVIDADE 
a . (  ) Deitado 
b. (  ) De pé relaxado 
c. (  ) Atividade leve de pé 
d. (  ) Atividade doméstica de pé 
e. (  )  Atividade média de pé 
f. (  )  Sentado relaxado 
g. (  )  Atividade de escritório 

QUESTIONÁRIO                         Nº 
LOCAL:  ..........................................................
Data:..../...../.....     Horário: ..............................

1.IDADE
a . (  ) até 20 anos           c. (  ) 41 à 60 anos 
b . (  ) 21 à 40 anos         d. (  ) acima de 60 
anos

2. SEXO 
a . (  ) Feminino           b. (  ) Masculino 

3. ESCOLARIDADE 
a . (  ) Analfalbeto
b. (  ) 1º Grau completo 
c. (  ) 1º Grau incompleto 
d. (  ) 2º Grau completo 
e. (  ) 2º Grau incompleto 
f. (  ) 3º Grau completo 
g. (  ) 3º Grau incompleto 

4. ALTURA 
a. (  ) menos de 1,5 m 
b. (  ) de 1,51 a 1,60 m 
c. (  ) de 1,61 a 1,70 m 
d. (  ) de1 ,71 a 1,80 m 
e. (  ) acima de 1,80 m 

5. PESO 
a . (  ) menos de 40kg       d. (  ) de 61 a 70 kg 
b . (  ) de 41 a 50 kg         e. (  ) de 71 a 80 kg 
c . (  ) de 51 a 60 kg         f. (  ) acima de 81 kg

6. FUNÇÃO 
a . (  ) Funcionário          b. (  ) Usuário 

7. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS PRE-
EXISTENTES:
a . (  ) Sim         b. (  ) Não 
Qual?.................................................................

8. NESTE MOMENTO SENTE ALGUM 
SINTOMA? 
a. (  )  Dor de cabeça 
b. (  )  Náuseas 
c. (  )  Falta de ar 
d. (  )  Dor de garganta 
e. (  )  Irritação nos olhos 
f.  (  )
Outros........................................................



Anexo 2 – Parte II 

CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

15. Natureza do ambiente (Lay Out) 
a . (  ) Fechado          b. (  ) Aberto 

16. Tipo de ventilação: 
a . (  ) Natural (janelas/portas/pérgolas) 
b. (  ) Artificial (ar condicionado/ventilador) 
c. (  ) Natural + artificial 
d. (  ) Inexistente 

17. Há existência de mofo / infiltrações? 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

18. Existência de fontes poluentes: 
a . (  ) Externa 
b. (  ) Interna 
c. (  ) Externa e Interna 
d. (  ) Inexistente 
Qual? 
.................................................................

18. Materiais de revestimentos: 

19. Número de ocupantes (hora da entrevista):
a. Fixos...........                  b. Transeuntes ........

19. Odores: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

20. Condições sanitárias precárias: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

21. Manchas ou descoloração dos materiais da
edificação:
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

22. Presença de materiais perigosos: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

23. Potencial para a entrada de gás no 
solo,
como rachaduras ou buracos nas 
proximidades 
da edificação: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

24. Barulhos incomuns de acessórios de 
iluminação ou equipamentos: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

25. Excesso de entulhos: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

26. Exaustão inadequada de fluxo de ar: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

27. Aberturas bloqueadas: 
a . (  ) Sim                b. (  ) Não 

CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 

28. Temperatura do ar (ºC) 

30. Velocidade do ar (m/s) 

31. Umidade Relativa (%) 

OBS:______________________________


