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RESUMO 
 
  

Os agravos da poluição atmosférica nas grandes cidades brasileiras são eventos antigos, 

conhecidos, recorrentes e, atualmente, tem sido um dos pontos de importância no meio 

científico. A partir da instituição do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – 

PRONAR, em 1989 e mais recentemente, em 2009, com a concepção do Plano Nacional de 

Qualidade do Ar – PNQA, surgiram novas perspectivas focadas na redução desses agravos 

que, dentre elas, cita-se a melhoria da qualidade do ar em interiores climatizados 

artificialmente, visando à maximização do conforto ambiental e efetividade na minimização 

de prejuízos à saúde da coletividade. A presente pesquisa teve como objetivo identificar, em 

ambientes acadêmicos, em que medida os teores de CO, CO2, umidade relativa e temperatura 

do ar, estão em conformidade com as normas e se atendem aos padrões estabelecidos pela 

Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA e seus instrumentos. O referencial tem como 

base os aportes teóricos propostos por Satish et al. (2012), Mesquita e Araújo (2006), 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 1981), PRONAR (1989) e 

ANVISA (2003). Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva. Procedeu-se medições e 

coletou-se dados em salas de aula, escolhidas aleatoriamente nos setores de aula I, II, III e IV, 

do Campus Central, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aplicou-se também 

questionário com perguntas abertas e fechadas, preconizado pela ABNT NBR 16401-3/2008. 

Sobre os índices da qualidade do ar – IQA, a metodologia utilizada foi desenvolvida pela 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América - EPA. Por fim, sobre a 

concentração de CO2 nos ambientes acadêmicos ora pesquisados, concluiu-se que essas 

concentrações estão além dos limites estabelecidos pelas normas vigentes no país e pelos 

padrões estabelecidos conforme os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA.  

 

Palavras-chave: Política Nacional do Meio Ambiente; Programa Nacional de Controle da 

qualidade do ar; Índices de Qualidade do Ar Interno; Ambientes acadêmicos; UFRN. 
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ABSTRACT 

 

 

The grievances of the atmospheric pollution at great Brazilian cities are old events, known 

and recurrent. Currently, they have been one of the main points of importance amongst the 

scientific community. From the establishment of the National Program of Control of the 

Quality of Air - PRONAR, in 1989 and more recently, in 2009, with the conception of the 

National Plan of Quality of the Air - PNQA, new perspectives have arised, focused on the 

reduction of these grievances, including the improvement of the quality of artificially air-

conditioned indoor air, aiming to maximize the ambient comfort and effectiveness and 

minimize the damages to the collective health. The present research has the objective of 

identifying, in academic environments, if the contents of CO, CO2, relative humidity and 

temperature of the air are in accordance with the norms and if they obey the standards 

established for the National Politics of Environment - PNMA and its instruments. The 

theoretical framework has its basis on the contribution of Satish et al. (2012), Mesquita e 

Araújo (2006), instruments of the National politics of the Environment (CONAMA, 1981), 

PRONAR (1989) and ANVISA (2003). This is a descriptive exploratory research. 

Measurements and collection of data were made in classrooms that were randomly chosen 

amongst the class sectors I, II, III and IV of the Central Campus, at the Federal University of 

Rio Grande do Norte. A questionnaire with open and closed questions recommended by 

ABNT NBR 16401-3/2008 was also applied. As to the air quality index - IQA, the used 

methodology was developed by the Agency of Ambient Protection of the United States of 

America - EPA. Lastly, about the concentration of CO2 on the surveyed academic 

environments, it was concluded that these concentrations are beyond the limits established by 

the present regulations in the country and the standards established by the instruments of 

National Environmental Policy-PNMA. 

 

Keywords: National politics of the Environment; National program of Control of the quality 

of air; Indices of Quality of Internal Air; Academic environments, UFRN. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
A importância da gestão da qualidade do ar que respiramos, único bem público em 

escala global, é inegável. A qualidade do ar, além de atuar sobre o nosso bem-estar no dia-a-

dia, influencia e pode condicionar o nosso futuro. Assim sendo, os efeitos procedentes da 

qualidade do ar devem ser também encarados como uma questão de saúde pública. 

Não são recentes os malefícios relacionados à poluição do ar. Embora a poluição 

atmosférica seja percebida como um dos mais importantes e discutíveis dilemas ambientais 

da atualidade, também é um dos problemas mais antigos (MOSLEY, 2001). 

Tendo origem na Inglaterra em 1750, a Revolução Industrial, fomentada pelo espírito 

capitalista, modificou toda a estrutura socioeconômica da Europa e, por conseguinte, de todo 

o mundo. Acrescentou um novo elemento à paisagem urbana: as altas chaminés de tijolo 

lançando fumaça de carvão queimado no ar, que até hoje respondem por grande parte da 

poluição atmosférica. A partir da Revolução Industrial, surgiram novas fontes de poluição do 

ar devido à queima de combustíveis fósseis, tanto nos motores a combustão como nas 

indústrias de siderurgia. Estes procedimentos não foram seguidos de análises que avaliassem 

os efeitos nocivos criados ao meio ambiente, bem como a carga tóxica produzida, além dos 

possíveis prejuízos à saúde (CANÇADO et al., 2006). 

Tardiamente, enquanto no continente europeu acontecia a Revolução Industrial, no 

Brasil, ainda colônia portuguesa, estava longe de ocorrer o processo de industrialização. 

Bielschowsky (2012) cita que as origens da ideologia desenvolvimentista e os primeiros 

movimentos de criação das instituições para o desenvolvimento nacional, ocorreram nos anos 

1930 e 1940. Devido à recessão internacional que se seguiu à Grande Depressão, considerada 

o marco fundamental do processo de consolidação da produção industrial nacional, como 

também à forte variação, para baixo, na demanda mundial a nossos produtos de exportação, 

levou o governo de Getúlio Vargas, que teve início em 1930, a fazer com que o país 

experimentasse naquele momento, um vigoroso processo de industrialização e um grande 

desenvolvimento econômico. No início da década de 1940, ainda no governo Vargas, com 

base nas políticas de caráter keynesiano, o processo de industrialização foi alavancado, 

ocorrendo um vigoroso incentivo industrial, amparado pelo Estado, com o surgimento de 

estatais (VIEIRA, 1995). É o período da estratégia nacional-desenvolvimentista, iniciada por 

Getúlio Vargas e retomada, depois da crise nos anos 60, pelos militares no poder.  

As transformações causadas pela industrialização não se restringiriam, porém, 

somente ao campo da economia. A sociedade também foi fortemente modificada, já que, ante 



16 
 

a necessidade de mão-de-obra, a população acabou por migrar do campo para os centros 

urbanos. A ocupação desordenada do espaço urbano também trouxe considerável repercussão 

ambiental, inclusive por conta da consequente aproximação entre um grande contingente 

populacional e as principais fontes de poluição. 

Corroborando com o dito anteriormente, Bresser-Pereira (2001) cita: 

 

Já entre 1930 e 1945 e entre 1964 e 1985 o estado passou de Oligárquico-

Patrimonial para Autoritário Modernizador e Burocrático com uma sociedade 

Capitalista Industrial foram transições rápidas no Brasil, próprias de um país que 

pula etapas, mas conservar-se subdesenvolvido, que se moderniza, mas conservar-se 

atrasado por ser dual e injusto. A economia mesmo passando por intenso processo 

de industrialização não se tornou desenvolvida, já que os países ricos cresceram a 

taxas por habitantes maiores e aumentaram a sua distância econômica e tecnológica 

em relação ao Brasil (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 223). 
 

Com um país, segundo Bresser-Pereira (2001), autoritário, modernizador e 

burocrático, no ano de 1972, em Estocolmo, durante a Conferência Mundial das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (UNESCO, 1998), o governo brasileiro1 defendeu a 

tese de que o controle da poluição era um entrave ao progresso2 e articulou inicialmente a 

vinda de indústrias poluidoras para a cidade de Cubatão, em São Paulo. 

Devido a tal fato, a economia nacional que estava observando um acentuado processo 

de industrialização, através de modelo de desenvolvimento baseado no crescimento a 

qualquer preço, conclamou indústrias a estabelecerem-se, mesmo que desprovidas dos 

necessários sistemas de controle de poluentes e/ou em áreas inadequadas à dissipação dos 

mesmos, resultando, dessa maneira, em alta poluição ambiental, submetendo populações a 

conviverem em áreas com elevada deterioração ambiental e precária qualidade do ar. Ou seja, 

os impactos ambientais causados pelo desenvolvimento desordenado, provenientes da 

poluição, eram concretos e, o mal necessário advindo dos benefícios propiciados pelo 

progresso, deveriam ser desculpados. 

Pode-se notar então que, a recessão internacional que se seguiu à crise de 1929 e a 

forte queda na procura mundial pelos produtos de exportação, determinaram a partida para os 

50 anos de urbanização e industrialização, ou seja, até o ano de 1980. Percebe-se, pois, que os 

governantes, devido à tardia “Revolução Industrial” no Brasil (Inglaterra em 1750, Brasil a 

                                                           
1 Em 1972, em pleno auge do milagre brasileiro, o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescia 11,9%, período 

igualmente correspondente ao de maior repressão política em sua história (Duarte, 2003). 

 
2 O governo autoritário alterou os padrões da industrialização nacional e passou a se definir a partir de dois 

princípios básicos: (i) concentração de riqueza com objetivo de facilitar investimentos em projetos ambiciosos de 

industrialização pesada e (ii) e abertura da economia ao investimento de capital internacional (RIBEIRO, 2002). 
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partir de 1930), dispuseram de quase duzentos anos para avaliarem as sequelas ambientais 

derivadas da Revolução Industrial na Europa, e, ainda assim, toleraram que o modelo de 

desenvolvimento fundamentado no crescimento a qualquer custo, não fosse acompanhado de 

julgamentos que pudessem ponderar seu impacto sobre o meio ambiente, a toxicidade dos 

resíduos produzidos e os prováveis infortúnios ligados à saúde. Se tais análises tivessem sido 

implementadas, políticas públicas tivessem sido formuladas e medidas voltadas para a 

manutenção da saúde e bem-estar coletivo tivessem sido assumidas, a existência de problemas 

ambientais, como também a existência de regiões saturadas de poluição do ar, cujos efeitos 

deletérios ainda estamos colhendo atualmente e tentando corrigi-los, poderiam estar hoje 

minimizados? Segundo Albarello, Albarello & Siedenberg (2006, p. 39): 

 

Desenvolvimento é a condição pós a eficaz à aplicação da riqueza gerada em virtude 

do crescimento econômico, de modo a gerar um equilíbrio entre o tripé: economia, 

sociedade e meio ambiente. Sustentável é a condição de manter o desenvolvimento 

diante do crescimento ou de situações que geram crise. 

 

Com mudanças de paradigmas, focadas na minimização dos efeitos exponenciais da 

poluição atmosférica nos grandes centros e, embalados pelo surgimento de novas ideias sobre 

sustentabilidade, viu-se a necessidade de serem repensados novos padrões nas edificações 

existentes, a partir de novos projetos. 

Por este motivo, estudos de Brickus e Aquino Neto (1999) voltados para a qualidade 

do ar interno – QAI mostram que a relevância do tema surgiu a partir da década de 70, devido 

ao movimento mundial focado na conservação e economia de energia. Deste modo, passou-se 

a refletir sobre projetos que priorizassem uma vedação térmica mais eficiente nas edificações, 

refletindo em maior economia. No Brasil, tratando-se de um país com clima tropical, tal 

modelo foi largamente difundido. Porém, nem todos os resultados pretendidos mostraram-se 

satisfatórios. Moraes (2010) identificou que, valendo-se unicamente do método de vedação 

térmica, as concentrações de poluentes no ambiente interno poderiam alcançar elevados 

níveis, caso fossem comparados com os padrões do ambiente externo, podendo gerar 

desconforto e prejuízos voltados à saúde dos usuários.  

Ao referir-se a tal assunto, a Organização Mundial de Saúde – OMS afirma que a 

poluição do ar interior é vista como um dos principais danos de saúde pública no âmbito 

mundial. Conforme Bruce (2000) mensura-se que cerca de metade da população mundial, ou 

seja, quase três bilhões de pessoas, padeçam com a má qualidade do ar interior, sobretudo as 

pessoas que vivem em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

Dessa forma, tornou-se muito relevante, em escala global, o estabelecimento da 
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relação de causa e efeito entre poluentes atmosféricos e danos à saúde, motivando a criação de 

órgãos ambientais, tais como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(Environmental Protection Agency) – EPA, em 1970 e, no Brasil, na década de 80, mais 

precisamente no ano de 1981, foi editada a Lei nº. 6.938 instituindo a Política Nacional do 

Meio Ambiente – PNMA, criando-se prerrogativas para que o setor ambiental estabelecesse 

condutas voltadas ao controle da poluição atmosférica em dois grandes ramos: o controle das 

emissões e o monitoramento da qualidade do ar, ambos regulamentados pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, sob a forma das Resoluções CONAMA n° 018 de 

06/05/1986, n° 005 de 15/06/1989, n° 003 de 28/06/1990 (CONAMA, 2015), entre outras.   

Ressalte-se que a instituição do CONAMA representou um grande avanço, por reunir 

segmentos representativos dos poderes públicos em seus diferentes escalões. Desta maneira, 

aparece como um fenômeno atípico dentro do setor público com uma característica 

centralizadora e pouco aberta à participação da sociedade civil.  

Ao fazer alusão a tal assunto, Viana (2004) destaca que com a Constituição de 1988, 

enfim, o tema meio ambiente foi tratado em um Capítulo inteiramente dedicado, o Capítulo 

VI – Do Meio Ambiente, inserido no Título VIII – Da Ordem Social. Sobre o meio ambiente, 

esclarece no art. 225: 

 

art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

 

Levado por esse novo contexto, em 1989, o governo federal, por intermédio da 

Resolução CONAMA n° 005 de 15/06/1989, criou o Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar – PRONAR, tendo como objetivo: 

 

Permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente 

segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição 

atmosférica, com vistas à melhora da qualidade do ar, ao atendimento dos padrões 

estabelecidos e o não comprometimento da qualidade do ar nas áreas consideradas 

não degradadas (PORTAL DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015). 

 

 

O Programa surgiu com o intuito de orientar o controle da poluição atmosférica no 

país e normatizar, através da regulamentação de padrões nacionais de qualidade do ar, a partir 

de uma política de prevenção contra a degradação da qualidade do ar.  
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Com a criação do PRONAR, foram definidas estratégias que têm sido desenvolvidas 

com o enfoque da conservação ambiental e obediência aos padrões de qualidade do ar 

estabelecidos nas Resoluções do CONAMA. Tais estratégias estão sintetizadas no quadro 1, 

adiante. 

  

          Quadro 1 - Estratégias definidas para o PRONAR 

E
st

ra
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Estabelecimento de limites máximos de emissão; 

Adoção de padrões nacionais de qualidade do ar; 

Prevenção de deterioração significativa da qualidade do ar; 

Monitoramento da qualidade do ar; 

Gerenciamento do licenciamento de fontes de poluição do ar; 

Inventário nacional de fontes e poluentes do ar; 

Desenvolvimento de gestões políticas; 

Promoção do desenvolvimento nacional na área de poluição do ar; 

Estabelecimento de ações de curto, médio e longo prazo. 

           Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir de CONAMA (2015) e MMA (2015). 

 

Para tanto, dotou-se o PRONAR com ferramentas de suporte capazes de transformar 

ideias em ações, tais como: limites máximos de emissão; padrões de qualidade do ar; 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos - PROCONVE; Programa Nacional de 

Avaliação da Qualidade do Ar; Programa Nacional de Inventário de Fontes Poluidoras do Ar 

e Programas Estaduais de Controle da Poluição do Ar, conforme se esquematizou na figura 1.  
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 Figura 1 - Instrumentos de apoio ao PRONAR. 

 

 Fonte: Figura elaborada pelo autor a partir do MMA (2015) 

 

Em virtude de um acontecimento ocorrido em 1998, o falecimento do ministro das 

Comunicações, Sergio Motta, por ter contraído uma enfermidade conhecida como mal dos 

legionários, provocada pela bactéria Legionella3 que se encontrava alojada nos dutos do ar-

condicionado do seu gabinete em Brasília, o Ministério da Saúde, por intermédio da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, valendo-se do surgimento de uma janela 

política4, publicou no mesmo ano de 1998 a portaria Nº 3523, instituindo a obrigatoriedade do 

Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC que abrange todos os aparelhos de 

climatização em uso e o conceito de infração sanitária para as questões relacionadas à 

qualidade do ar. 

Convém ainda sublinhar que, ainda na esteira do ocorrido, a ANVISA, com o objetivo 

de reavaliar os parâmetros adotados até então no país, publicou em 24 de outubro de 2000 a 

RESOLUÇÃO – RE Nº 176. Como em uma avaliação de QAI são monitoradas inúmeras 

variáveis, essas exigem uma interpretação multidisciplinar e, por isso, englobam diversas 

áreas de estudo (BRICHUS e AQUINO NETO, 1999). Em decorrência disto, a ANVISA 

utilizou-se de uma equipe multidisciplinar para, posteriormente, reestruturar e renovar, a 

antiga RE nº176, com a publicação da Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, que 

focava na definição de limites máximos admissíveis para parâmetros físicos, contaminação 

                                                           
3 A doença do Legionário, provocada pela bactéria Legionella Pneumophilia, foi identificada, pela primeira vez, 

em 1976. A bactéria não se transmite de pessoa para pessoa, mas por intermédio da inalação de gotículas de 

água. (Pelczar, Michel et al., 1996) 

 
4 Kingdon observa que “janela política representa uma oportunidade para os atores mobilizados de promover 

suas soluções preferidas ou de fazer voltar a atenção sobre os problemas particulares” (Kingdon, 1984, p. 212) 
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química e biológica do ar interior, como também recomendações para medidas de correção 

em ambientes interiores.   

Até então, as pesquisas e legislações existentes no país, que abordavam sobre esse 

tema,  inicialmente concentravam-se apenas na qualidade do ar em ambientes externos. Com 

a descoberta de que baixas trocas de ar entre ambientes externo e interno ocasionam um 

relevante aumento na concentração de poluentes químicos e biológicos, essa mudança de 

paradigma fez com que as pesquisas sobre qualidade do ar de interiores – QAI ganhassem 

destaque. Passou-se a ter como foco o controle dos fatores que interferem nas condições do 

ambiente, visando à maximização do conforto ambiental e efetividade da minimização do 

prejuízo à saúde coletiva. 

Neste contexto, ressalta-se que este é um ponto atual em instituições federais de ensino 

superior – IFES, sendo que estudos nacionais revelam que os problemas oriundos dos efeitos 

perversos da poluição do ar em ambientes acadêmicos fechados, podem ser agravados, tanto 

para os usuários mais jovens como para os mais idosos. Estes recintos representam, segundo 

Klepeis (2001 p. 237), “locais onde esses usuários permanecem, muitas vezes, a maior parte 

do seu tempo, podendo chegar a uma média de 87% de permanência ao dia”. Por isto, como 

grande parte do ar respirável não é renovada, monitoramento e estudos sobre a qualidade do 

ar nesses ambientes, são importantes. 

Prosseguindo com seus propósitos, o governo, seguindo sua linha de ação sobre temas 

ambientais, idealiza durante a 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental – CNSA, ocorrida 

de 9 a 12 de dezembro de 2009, o Plano Nacional de Qualidade do Ar – PNQA. O Plano 

Nacional de Qualidade do Ar sistematizou todas as ações do Ministério do Meio Ambiente – 

MMA e do Ministério da Saúde – MS, relacionadas à melhoria da qualidade do ar, 

configurando-se como um compêndio das ações federais nesta área. 

Percebe-se, dessa forma, a existência de desconforto na esfera federal, corroborado 

pelo número de legitimações, tais como da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, da 

instituição do CONAMA, do PRONAR, do PMOC, do PNQA, como também do 

envolvimento de alguns dos seus Ministérios e órgãos reguladores, percebendo-se que, todas 

essas ações são voltadas para a afirmação e aprimoramento de modelos de gestão, baseados 

em políticas públicas, com metas e objetivos voltados para a melhoria ou manutenção da QAI, 

independente de qual seja a fonte poluidora. 

Para retratar tal inquietude, cita-se os resultados obtidos por meio do programa 

Integrated Environmental Strategies – IES (IES, 2004) desenvolvido pela agência ambiental 

norte-americana – EPA, em parceria com Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 
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CETESB, laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo - USP, dentre outros. Tal programa tinha como foco o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para a saúde da população na Região Metropolitana de São Paulo. Embora o 

relatório tenha sido concluído há doze anos, em 2004, ainda espelha a atual realidade, 

indicando que a implantação do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PROCONVE iria impedir um número estimado de 10 mil internações 

hospitalares e mais de 8.800 mortes atribuídas à poluição do ar no período entre os anos de 

2000 e 2020 (IES, 2004).  

Segundo Vormittag et al (2013), o Instituto Saúde e Sustentabilidade, avaliou os dados 

ambientais referentes à poluição atmosférica do Estado de São Paulo, durante o período de 

2006 a 2011, e estimou as consequências ligadas à saúde pública, precisando que não menos 

4.650 pessoas morreram na capital paulista, em virtude de doenças decorrentes da aspiração 

de ar poluído, corroborando, dessa maneira, com os prognósticos feitos pelo programa 

Integrated Environmental Strategies – IES (IES, 2004). Como tal programa revelou a 

existência de elevada poluição, os gestores foram impelidos a perceberem a necessidade de 

políticas públicas voltadas para a saúde da população. Por tal motivo, a percepção acerca 

dessas políticas públicas voltadas para a saúde da população apresentou ter um viés de 

comprometimento político e outro técnico. O comprometimento político consistiu em situar a 

saúde da coletividade no topo da agenda pública e o comprometimento técnico de relevar 

como foco de intervenção, os fatores determinantes do processo saúde-doença, havendo, pois, 

uma preocupação com a qualidade do ar respirado pelo cidadão. 

Dessa maneira, para a efetivação dessas políticas públicas saudáveis, são necessários 

expedientes que tragam como propósito: a integração entre formulação e implementação de 

políticas; responsabilização dos distintos setores conectados às implicações destas políticas 

sobre a saúde coletiva e atuações entre setores. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

No Portal eletrônico da UFRN (PORTAL DA UFRN, 2015), verifica-se que, em 

conformidade com a Política Ambiental da UFRN, a sua Diretoria do Meio Ambiente – 

DMA5 mantem programas institucionais voltados para a execução de ações sustentáveis com 

                                                           
5 A DMA assessora a Superintendência de Infraestrutura (SIN). Conta, em sua estrutura, com Secretaria, Divisão 

de Planejamento e Controle Ambiental (DPCA) e Divisão de Serviços Urbanos (DSU) (PORTAL DA UFRN, 

2015). 
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um olhar sobre o futuro. Evidencia-se que, devido às semelhanças, pode-se realizar uma 

comparação entre foco dos programas da instituição com o dos programas originados do 

Governo Federal, apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Programas da instituição e programas do governo federal. 

Programas da UFRN/DMA Programas do Governo Federal 

PROEA - Educação ambiental 
Programa Nacional de Educação Ambiental – 

ProNEA 

PROEE - Eficiência energética Programa de Eficiência Energética – PEE 

PROCZ - Controle de zoonoses 
Programa Nacional de Controle de Zoonoses – 

PNCZ 

PROGIRES - Coleta de resíduos 

sólidos 
Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

PROEFLUENTE - Tratamento 

de efluentes 
Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH 

PROÁRVORE - Reposição da 

flora 
Programa Nacional de Florestas – PNF 

PROÁGUA - Controle de 

qualidade da água 

Programa Nacional de Controle da Qualidade da 

Água – PNCQA 
   Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir do DMA (2015) e MMA (2015) 

 

Porém, no mesmo portal, percebe-se que a DMA, diretoria responsável pela 

coordenação do planejamento e pela execução da política de urbanismo e meio ambiente da 

UFRN, amparada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI que norteia a 

elaboração dos planos de ação da administração central, dos centros acadêmicos, dos 

departamentos, das unidades acadêmicas especializadas, dos projetos pedagógicos dos 

cursos e das ações futuras da UFRN até o ano de 2019, não apresenta ou propõe qualquer 

programa ou projeto, pertinentes ao monitoramento, coleta de dados, preservação e melhoria 

da qualidade do ar na UFRN, que se adequem à Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA6, por intermédio do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR. 

Não se vislumbra também, nem a curto, nem a médio ou longo prazo, a efetivação de um 

sistema de gestão da qualidade do ar interno – QAI, que seja voltado para os ambientes 

acadêmicos da instituição, e que tenha como foco a preservação da saúde e melhoria da 

                                                                                                                                                                                     
 

6 Para a eficácia da legislação ambiental, por meio da utilização dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, é necessária mais do que só a normatização de vias de comando e controle, são imprescindíveis outras 

políticas públicas, como conscientização de políticas educacionais com investimentos nos aspectos voltados para 

a sustentabilidade (RODRIGUES, 2010). 
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qualidade de vida dos atores da comunidade universitária, e que se adeque aos parâmetros 

postos pelo PRONAR e ANVISA.  

Ressalta-se que, à época, durante o período disponível para a apreciação do PDI, 

sugestões relacionadas ao tema foram propostas, dentre elas destacou-se a que propunha a 

incorporação às práticas acadêmicas e às ações administrativas, o princípio de 

sustentabilidade que fosse ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente 

justo e culturalmente aceito (ARAUJO, 2010).  

Devido à exiguidade de dados e indicadores, na UFRN, relativos a parâmetros físicos 

e químicos, referentes tanto à concentração de monóxido quanto de dióxido de carbono em 

ambientes acadêmicos que possibilitem atestar, após cotejo com os padrões normatizados, se 

a qualidade do ar interno respirado é própria ou não à manutenção da saúde e do bem estar 

dos que frequentam estes recintos, surgiu a inquietação em elaborar o seguinte problema: 

Em que medida os teores de CO, CO₂, umidade relativa e temperatura, em ambientes 

acadêmicos, estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA, por meio do Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar – PRONAR e pelos padrões definidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA? 

A partir desse problema, algumas questões são levantadas: Quais indicadores 

sintéticos podem contribuir para aprimorar a QAI oferecida aos usuários dos recintos 

acadêmicos? Qual a percepção quanto a QAI nas salas de aula? 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

• Verificar em que medida os teores de CO, CO₂, umidade relativa e temperatura, em 

ambientes acadêmicos, estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA, por meio do Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar – PRONAR e pelos padrões definidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
  

• Identificar os níveis de monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO₂) presentes 

nos ambientes acadêmicos externos e internos; 
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• Medir temperatura e umidade relativa do ar nas salas de aula; 

• Desenvolver indicadores sintéticos a partir dos parâmetros obtidos; 

• Comparar os dados obtidos em ambientes acadêmicos, com os Padrões Referenciais de 

Qualidade do Ar Interior adotados pelos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente – PNMA; 

• Identificar a percepção dos usuários quanto a QAI nas salas de aulas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse por esse tema surgiu inicialmente diante da necessidade de ampliar a 

produção de pesquisas avaliativas sobre a qualidade do ar interno em ambientes acadêmicos, 

bem como de gerar conhecimentos que auxiliem no aperfeiçoamento das políticas públicas 

voltadas para a qualidade do ar interno - QAI. Outro fator determinante que motivou o 

interesse pela pesquisa foi a cessão dos ambientes acadêmicos para realizar-se a pesquisa, 

através do consentimento da maioria dos gestores dos centros responsáveis pelos setores de 

aula em estudo, através de contatos prévios realizados. Além dos fatores facilitadores já 

mencionados, cita-se outro, a disponibilização de equipamentos existentes em laboratórios 

desta IFES, através dos seus chefes, equipamentos esses que, sem a sua utilização, as 

medições dos índices e coletas de dados não seriam possíveis.  

Acredita-se, pois, que esta pesquisa é relevante e que proporcionará contribuições 

para a academia. Contribuições que poderão disponibilizar conhecimentos científicos aos 

estudos e pesquisas que tratem sobre o tema relacionado à investigação dos níveis de CO₂ 

como marcador para a qualidade do ar interior em ambientes acadêmicos, escassos tanto a 

nível institucional como a nível municipal, estadual e federal. 

Sendo a avaliação uma ferramenta importante de apoio à gestão, pretende-se ainda, 

além do desenvolvimento de parâmetros avaliativos, proporcionar aportes à academia, 

conhecimentos científicos que possam propiciar o aprimoramento das políticas públicas 

relativas à importância da qualidade e condição da salubridade do ar interior, bem como 

dispor aos gestores, subsídios, baseados em dados confiáveis e indicadores, que venham 

permitir a universalização de futuras tomadas de decisões, caso mostrem-se necessárias, 

visando à maximização do bem estar e efetividade da minimização do prejuízo à saúde 

coletiva, reduzindo o custo preventivo para evitar doenças e as medidas necessárias para 

contê-las. 
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Pretende-se igualmente, contribuir com o aprimoramento do sistema de gestão de 

qualidade desta IFES, por meio do foco na solução das demandas, no controle dos impactos 

e na melhoria da qualidade dos processos ambientais. 

Consequentemente, com os resultados dessa pesquisa, espera-se ainda contribuir para 

a efetivação do controle social no âmbito dessa instituição por intermédio da publicização e 

transparência das informações, além da busca por elementos que permitam avaliar, com 

embasamento científico, a qualidade do ar interno. Acredita-se que, desta forma, serão 

proporcionados subsídios para que sejam fomentadas discussões sobre o tema entre gestores, 

acadêmicos, formuladores de políticas públicas, profissionais da área, dentre outros, para 

realizar-se, caso mostrem-se necessários, planejamentos futuros de ações que sejam efetivos, 

eficazes e eficientes, e que estejam focados em uma real solução às demandas surgidas, não 

apenas nos espaços estudados, mas que também contemplem os ambientes climatizados e 

com ar interno existentes na instituição. 

E, enfim, a motivação para esta dissertação provém de situações observadas pelo 

próprio pesquisador, servidor técnico administrativo dessa IFES, identificando um aumento 

do número de demandas surgidas em alguns setores dessa instituição, demandas essas em 

sua maioria provenientes de discentes, esboçando seus descontentamentos devido ao 

desconforto ambiental e manifestações de doenças e prejuízos vinculados à saúde ocorridos 

em espaços acadêmicos internos e climatizados e, motivados por tais percepções, são 

levados a requererem aos gestores, soluções em curto prazo para tais demandas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar as orientações teóricas que nortearam esse 

trabalho. Deste modo, abordará os seguintes tópicos: Qualidade do Ar Interno e Externo; 

Qualidade do Ar Interior – QAI, Estudos Nacionais e Internacionais; Índices/Indicadores.  

 

2.1 QUALIDADE DO AR INTERNO E EXTERNO 

 

O estabelecimento da relação de causalidade entre danos à saúde e poluentes 

atmosféricos ocorreu a partir de episódios agudos de poluição do ar em centros urbanos da 

Europa e Estados Unidos. Os relatos datam desde o começo do século XX e um dos mais 

graves aconteceu em Londres (Inglaterra), no ano de 1952, e narra-se a seguir: 

 

Durante o inverno de 1952, um episódio de inversão térmica impediu a dispersão 

de poluentes, gerados então pelas indústrias e pelos aquecedores domiciliares que 

utilizavam carvão como combustível. Uma nuvem, composta principalmente por 

material particulado e enxofre, em concentrações até nove vezes maiores do que 

a média de ambos permaneceu estacionada sobre a cidade por aproximadamente 

três dias, levando a um aumento de 4.000 mortes em relação à média de óbitos em 

períodos semelhantes (LOGAN, 1953, p. 336-338). 

 

Logo, percebe-se que a qualidade do ar ou nível de poluição do ar é influenciada pela 

interação entre as fontes emissoras e a atmosfera, e são as condições meteorológicas 

locais (temperatura, umidade relativa, ventos, precipitação pluviométrica) que determinam 

uma maior ou menor dispersão dos poluentes presentes, que podem estar na fase gasosa ou 

na forma de material particulado (BRUNO, 2005). 

Episódios como o supracitado motivaram a criação, nas décadas seguintes, de órgãos 

ambientais como a Agência de Proteção Ambiental (EPA) nos Estados Unidos em 1970, 

e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) em 1981, no Brasil. 

A partir de tais eventos em ambientes externos, passou-se a ter uma permanente 

inquietação em monitorar níveis de poluentes para que os padrões presentes nas legislações 

não fossem extrapolados, influenciando, portanto, a criação de subdivisões para as pesquisas 

em qualidade do ar: qualidade do ar externo (ou em ambientes abertos, outdoor) e qualidade 

do ar interno (ou em ambientes fechados, indoor). 

Dessa forma, a qualidade do ar em ambientes internos mostrou-se ser um tema de 
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pesquisa relevante nos últimos 15 anos, principalmente na área de saúde pública, levando à 

concepção de novas políticas públicas. Esta relevância adveio da descoberta que baixas taxas 

de troca de ar, entre ambientes externos e internos, geram um aumento considerável na 

concentração de poluentes químicos e biológicos no ar (TURIEL et al., 1983). Além disso, 

segundo estudos de Brickus e Aquino Neto (1999), estimaram que atualmente as pessoas 

passem em média de 50 a 70% do seu tempo em ambientes internos, seja em casa, no 

trabalho, no transporte, ou mesmo em locais de lazer. 

Acompanhando esse tema de pesquisa, Bruce et al. ( 2000) observaram que há uma 

clara contribuição das pessoas e suas atividades ocupacionais específicas, para a poluição do ar 

em ambientes fechados. Nas atividades metabólicas, tanto o ato de respirar quanto o de 

transpirar, dispersam substâncias químicas na atmosfera e, além disso, facilitam o transporte de 

microrganismos.  O principal acesso para a penetração de agentes poluentes presentes no ar no 

organismo são as vias respiratórias. O desenvolvimento de enfermidades nesta via está 

relacionado ao tipo de composto nocivo e ao tempo que a pessoa ficou exposta a ele, 

podendo ocorrer desde uma reação inflamatória pulmonar até a redução da capacidade 

pulmonar, diminuição da expectativa de vida e desenvolvimento de câncer.  

Em decorrência disso, Avigo Junior (2008), em suas pesquisas sobre o ajuntamento de 

pessoas em ambientes fechados com sistema deficitário de ventilação, observou o surgimento 

da síndrome do edifício doente (SED), que ocorre quando uma pessoa que está com uma 

doença (como, por exemplo, gripe) propaga o vírus para a circulação de ar do prédio 

passando, dessa maneira, para os outros ambientes e contaminando setores ou mesmo o 

prédio todo. 

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde - OMS considera a poluição do ar 

interior como um dos principais problemas ambientais e de saúde pública. Há uma estimativa 

de que cerca de 50% da população mundial (aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas) sofram 

com a má qualidade do ar interior (BRUCE et al., 2000). De acordo com a OMS, um 

ambiente interno poluído pode causar o comprometimento dos sistemas respiratório e 

cardiovascular, além de doenças nos olhos, na pele e na cabeça. 

Dentre a diversidade de ambientes internos que despertam interesse para pesquisas, 

destaca-se os ambientes acadêmicos das instituições de ensino. Neles, discentes e docentes 

passam, em média, 8 horas diárias, sendo que essas instituições, no geral, carecem de um 

eficiente programa de manutenção predial e apresentam deficientes taxas de ventilação que 

junto aos altos níveis de ocupação das salas de aula, ajudam ao surgimento de um ar 

interior de má qualidade, afetando, de um modo direto, a atenção e o desempenho de 
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discentes e docentes (MENDELL e HEATH, 2005). Para ilustrar tal fato, em 2000, os 

pesquisadores americanos Bayer, Crow e Fischer (2000) realizaram um estado da arte no qual 

avaliaram inúmeros estudos publicados e concluíram que duas a cada cinco escolas 

apresentavam problemas de QAI, os quais poderiam ser minimizados com uma adequada 

ventilação das salas de aula. 

Na tendência de tais pesquisas, a EPA (2015) estabeleceu um paralelismo entre a 

qualidade do ar em ambientes internos e externos, sendo ratificado que alguns ambientes com 

ar interno, de uso habitual, chegam a ser até duas a cinco vezes mais insalubres que alguns 

ambientes ao ar livre, sendo que, em alguns casos, foram encontrados índices elevados de 

poluentes em ambientes fechados, na ordem de 100 vezes mais poluídos que ambientes 

externos. Para que a Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) chega-se a tal 

correlação, foi imprescindível valer-se de procedimentos necessários que pudessem mensurar 

os níveis dos poluentes dispersos no ar e, posteriormente, realizar a quantificação das 

principais substâncias presentes neste ar, obtendo, desta maneira, os chamados Indicadores da 

Qualidade do Ar. 

 

2.2 QUALIDADES DO AR INTERIOR - QAI, ESTUDOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

2.2.1 Estudos nacionais 

 

No Brasil, ainda são escassos os estudos referentes à QAI em ambientes acadêmicos. 

Após pesquisa bibliográfica foram encontrados alguns estudos precursores do tema no país, 

conforme o quadro 3. 

 

Quadro 3 - Estudos nacionais relacionados a parâmetros de QAI. 

       Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir de COMIN, T. T., (2012). 

 

Pesquisadores Ano Local Temp. Umid. CO₂ 

MESQUITA E ARAÚJO 2006 Brasil X X X 

COUTINHO FILHO et al. 2006 Brasil X X 
 

NASCIMENTO 2008 Brasil X X 
 

ALVES 2009 Brasil X X  

MORAIS et al. 2010 Brasil X X  
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É interessante ressaltar que os estudos eram concentrados em cidades da região 

sudeste, em especial, as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Atualmente, observa-se uma 

difusão do tema e alguns estudos recentes encontram-se sintetizados a seguir. 

Em 2006, Mesquita e Araújo (2006) analisaram os níveis de CO2, temperatura e 

umidade relativa do ar em ambientes acadêmicos do campus da Universidade de Fortaleza - 

UNIFOR (CE) e a pesquisa revelou que quase a integralidade dos ambientes com 

climatização artificial mostrava-se com os níveis de CO2 acima dos limites recomendados 

pelas normas técnicas nacionais. 

Também em 2006, no período compreendido entre os meses de junho e dezembro, 

Coutinho Filho et al (2006) avaliaram, na cidade de João pessoa (PB), o conforto ambiental 

de uma escola municipal e concluíram que nenhuma das salas de aula monitoradas atendiam à 

normatização estabelecidas para conforto térmico e acústico, sendo, portanto, consideradas 

desconfortáveis. 

No ano de 2008, Nascimento (2008) realizou um estudo no Campus 2 da USP de São 

Carlos (SP) monitorando níveis de temperatura, umidade relativa, ruído, Compostos 

Orgânicos Voláteis (COV’s) e Material Particulado (MP). Ele constatou valores inadequados 

de ruídos e temperatura durante a ocasião da amostragem e que a concentração de material 

particulado se alterava conforme o ritmo de aulas. 

Alves (2009) monitorou as concentrações de material particulado (MP) dentro e fora 

de salas de aula de 3 colégios de ensino básico da cidade de Colombo (PR) e explorou a 

presença de sintomatologia do trato respiratório nos alunos. Esta cidade tem sua economia 

focada em indústrias produtoras de cal, e a caracterização química do MP amostrado 

possibilitou avaliar a interferência das emissões industriais na QAI das escolas, sendo que 

elementos como Ca, S, Cl, Pb e As, que podem ser originados nestas indústrias, mostravam-se 

em percentuais elevados. 

Morais et al. (2010), em uma IES da cidade de Itumbiara (GO), avaliaram as 

características microbiológicas apresentadas no ar interior e concluíram que o ar de mais da 

metade das salas avaliadas estava contaminado com contagens bacterianas acima do limite 

proposto pela ANVISA, mostrando haver um desconforto ao bem-estar dos discentes e 

docentes que se expõem por tempo prolongado nestes espaços, podendo trazer sérios 

infortúnios à saúde. 
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2.2.2 Estudos internacionais 

 

O quadro 4 traz seis relevantes estudos internacionais, indicando seus autores, local 

onde a pesquisa foi realizada e a relação dos principais parâmetros de QAI cujos níveis foram 

monitorados. 

 

Quadro 4 - Estudos internacionais relacionados a parâmetros de QAI. 

     Fonte: Adaptado de COMIN, T. T. (2012). 

 

A seguir, mostrar-se-á os comentários feitos por COMIN, T. T. (2012) sobre os 

objetos dos estudos dos pesquisadores citados no quadro 4, relacionados a parâmetros de 

QAI. 

Lee e Chang (2000) avaliaram a qualidade do ar interno e externo em cinco escolas de 

Hong Kong (China), que eram ventiladas artificialmente com ar-condicionado ou ventilador 

de teto, e concluíram que os principais problemas nas salas de aula monitoradas eram os altos 

níveis de MP10 e CO2. 

Já, Blondeau et al. (2005), monitoraram diversos parâmetros como MP, CO2 e COV’s 

(ozônio, monóxido e dióxido de nitrogênio) em escolas de La Rochelle (França) e verificaram 

que facilitar a renovação do ar no interior das salas de aula, pode apresentar melhora nas 

concentrações de CO2, mas piorar os índices de ozônio. 

Fromme et al. (2007) avaliaram a qualidade do ar no interior de escolas da cidade de 

Munique (Alemanha) e compararam os níveis de poluentes no inverno e no verão, verificando 

que no inverno as concentrações são muito maiores e que as mesmas diminuem 

proporcionalmente ao aumento da umidade relativa do ar. 

Pesquisadores Ano Local Temp. Umid.    CO2 

LEE e CHANG 2000 China X X X 

BLONDEAU et al. 2005 França X X X 

FROMME et al. 2007 Alemanha X X X 

ALI et al. 2009 Jordânia X X X 

SHAUGHNESSY et al. 2011 Estados Unidos X X X 

SATISH et al. 2012 Estados Unidos X X X 



32 
 

Ali et al. (2009) promoveram um estudo abrangente relativo à qualidade de ambientes 

internos em colégios da Jordânia.  Também quantificaram e analisaram os poluentes 

existentes e sugeriram diversas estratégias com o objetivo de melhorar o estado encontrado.  

Desaprovaram a não existência de estudos relacionados à QAI com foco na saúde, conforto e 

desempenho dos alunos. 

 Shaughnessy et al. (2011) relacionaram as taxas de ventilação em salas de aula 

com o desempenho acadêmico de 100 estudantes de ensino fundamental de dois distritos do 

sudoeste dos Estados Unidos. Uma das conclusões deste trabalho foi que há uma correlação 

linear crescente entre as taxas de ventilação e o desempenho acadêmico de alunos, para a 

faixa entre 0,9 e 7,1 L/s de ar por pessoa, ou seja, quanto maior a taxa de ventilação, melhor 

era o rendimento dos estudantes. 

E por último, Satish et al. (2012), promoveram o estudo chamado: O CO2 é um 

poluente de interior? Efeitos diretos de concentrações baixas a moderadas de CO₂ no 

desempenho humano da tomada de decisão”, descobriu que quando os níveis aumentaram de 

600 partes por milhão (ppm) a 1.000 ppm e 2.500 ppm, houve estatisticamente reduções 

significativas no desempenho nas salas de aula; em alguns casos o desempenho de tarefas 

chegou a ser classificado como “disfuncional” quando em níveis de 2.500 ppm. 

É importante destacar que cada país tem suas características climáticas predominantes 

que conferem aos diferentes biótipos respostas fisiológicas distintas, p o r  e s s e  

m o t i v o , muitas conclusões de trabalhos sobre Qualidade do Ar Interno - QAI não podem 

ser universalizadas para qualquer ambiente e população.  

 

2.3 ÍNDICES/INDICADORES 

 

Não há consenso na literatura sobre a definição de índice e indicadores. Pesquisadores 

apontam que, índice e indicador seriam sinônimos. Índice é frequentemente definido como 

um indicador composto, portanto, construído a partir de uma média de indicadores (OECD, 

2003), ou como um indicador sintético (KHANNA, 2000).  

Derivada da palavra latina indicare, indicador significa destacar ou revelar algo. Um 

indicador exige uma ou mais unidades de medida (tempo, área, etc.) e, muitas vezes, padrões 

para referenciar sua interpretação. Os padrões seriam valores que expressam os limites nos 

quais a ocorrência de um indicador deve ser ou não nociva ao homem ou ao seu ambiente. Os 

indicadores são informações quantitativas de monitoramento de uma situação pontual ou 

evolutiva, seja ele de caráter político, econômico, social e ambiental. Como tal eles têm sido 
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instrumentos básicos de planejamento, monitoramento de tendências e medições do alcance 

de metas (MAGALHÃES JUNIOR, 2007). 

Segundo Sink e Tutle (1993), é impossível gerenciar de modo eficiente aquilo que não 

pode ser medido. Carvalho et al. (2005) esclarecem que “[...] de modo bastante amplo, pode-

se definir um indicador como uma informação bem estruturada que avalia componentes 

importantes de produtos, serviços ou métodos de produção”. 

Silva (2006) cita que um indicador é uma ferramenta que permite, por intermédio da 

obtenção de informações e mensuração de variáveis ambientais, caracterizar, monitorar e 

avaliar a condição e/ou nível de sustentabilidade, reduzindo uma grande quantidade de 

informações a uma forma mais simples, ao mesmo tempo em que mantêm o significado 

essencial da questão cuja resposta está sendo procurada nessa informação. 

Carvalho et al. (2005) acrescentam ainda que todo indicador é definido em bases 

quantitativas que o torna um mecanismo mensurável e permite avaliar de forma direta ou 

indireta, o impacto do produto final sobre o consumidor e também avaliar o quanto as 

melhorias no processo produtivo são relevantes, sob o ponto de vista do consumidor, para a 

qualidade do produto final. 

Logo, a crescente conscientização quanto à qualidade do que se respira, do que se 

consome e com o que se coexiste, tem motivado uma demanda por ações concretas dos mais 

variados setores. Com o aumento deste tipo de ações surge também a necessidade da criação e 

aperfeiçoamento de ferramentas de gestão voltadas para esta esfera. Por isso a necessidade da 

criação de indicadores. Segundo Martins (2005), a introdução da problemática nos sistemas 

nacionais e internacionais de indicadores é de grande valia para a análise dos processos atuais 

de desenvolvimento, além de proporcionar elementos essenciais para a elaboração de projetos 

e políticas públicas. Nesse sentido, requer-se o aprofundamento de pesquisa que leve à 

obtenção das variáveis e dos dados adequados para se chegar à elaboração sistematizada de 

indicadores que integrem as dimensões social, econômica e ambiental, como uma das formas 

possíveis de contraposição às situações de risco ao meio ambiente. 

Martins (2005), afirma que o aprofundamento de pesquisa leve à obtenção das 

variáveis e dos dados adequados para se chegar à elaboração sistematizada de indicadores. Já 

Rua (2004) pondera que, para que os indicadores se tornem viáveis e práticos, devem possuir 

alguns atributos especiais: 

 Adaptabilidade – capacidade de resposta às alterações de comportamento e exigências 

dos clientes. Os indicadores podem tornar-se desnecessários ao longo do tempo e devem 

ser logo descartados ou trocados por outros de maior utilidade.  
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 Representatividade – captação das etapas mais importantes e críticas dos processos, no 

lugar correto, para que seja satisfatoriamente representativo e abrangente. Dados 

desnecessários ou inexistentes não devem ser coletados. Em contrapartida, dados 

importantes devem ser precisos, atender aos objetivos e serem procurados na fonte 

correta.   

 Simplicidade – facilidade de ser compreendido e aplicado tanto pelos executores quanto 

– e principalmente – pelos que receberão seus resultados. Nomes e expressões devem 

ser conhecidos e entendidos por todos os envolvidos de forma homogênea, garantindo 

ampla validade por toda a organização. 

 Rastreabilidade – facilidade para identificação da origem dos dados, seu registro e 

manutenção. Sempre que possível, deve-se transformar os resultados em representações 

gráficas para um acompanhamento mais conciso, o que permite a comparação com 

desempenhos anteriores. 

 Disponibilidade – facilidade de acesso para coleta, estando disponível quando 

necessário, para as pessoas certas e sem distorções, servindo de base para que decisões 

sejam tomadas. De nada adiantaria informações fora de data e obsoletas, embora 

corretas, ou informações atuais e corretas, mas para a pessoa errada. 

 Economia – não deve ser desperdiçar tempo a procura de dados, muito menos 

examinando ou aguardando novos métodos de coleta. Os benefícios trazidos com os 

indicadores devem ser maiores que os gastos incididos na medição. Caso contrário, em 

pouco tempo a organização estará medindo sua própria falência.  

 Praticidade – segurança de que realmente funciona na prática e permite a tomada de 

decisões gerenciais. Para isso, deve ser testado no campo e, se necessário, modificado 

ou excluído. 

 Estabilidade – garantia de que é gerado em rotinas de processo e permanece ao longo do 

tempo, possibilitando a criação de série histórica. Além do proposto por Rua, ainda 

incluímos mais uma característica:  

 Confiabilidade – É de suma importância que os dados que originam os indicadores 

possuam um bom nível de veracidade. É necessário que se aproximem o máximo 

possível da realidade.  

Ainda conforme Rua (2004) é fundamental que os indicadores sejam direcionados 

para a tomada de decisões gerenciais com foco na solução dos problemas apontados, inclusive 

servindo de base para a revisão de metas já estabelecidas. Por isso, os indicadores não podem 

agregar mais trabalho no cotidiano nem tempo excessivo para serem coletados e obtidos. 
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Portanto, devem ser representativos para os processos e atividades, guiando a análises e 

melhorias da forma mais prática e objetiva possível. 

Nesta pesquisa, no que tange aos índices de qualidade do ar – IQA que serão 

utilizados, foram os propostos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA – EPA. Aplicar-

se-á também, o Índice amplo de qualidade do ar – CAI que foi desenvolvido pela mesma 

EPA. Os indicadores sintéticos do CAI são divididos em seis grupos como: boa; regular; 

inadequada; má; péssima e crítica, tal como sugerido pela EPA para diferentes poluentes, 

conforme mostra a tabela 1.  

 

           Tabela 1 - IQA por poluente e qualidade do ar interno – QAI 

IQA por poluente Qualidade do ar interno 

0 a 50 BOA 

51 a 100 REGULAR 

101 a 199 INADEQUADA 

200 a 299 MÁ 

300 a 399 PÉSSIMA 

Maior que 400 CRÍTICA 

           Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA – EPA (2015) 

 

Conforme apresentado na tabela 1, para cada poluente medido é calculado um índice. 

Através do índice obtido, a QAI recebe uma qualificação, variando entre boa e crítica. 

Percebe-se que a construção de indicadores vem se destacando como uma importante 

ferramenta para planejamento e avaliação de políticas públicas, ensejando o fortalecimento 

das decisões e facilitando a participação da sociedade. 

Vale ressaltar que o emprego de indicadores para a determinação da QAI em 

ambientes acadêmicos das IES é um tema relativamente recente na literatura e a maioria dos 

estudos, a nível mundial, foram realizados na Europa, América do Norte e em alguns pontos 

da Ásia. Enquanto isso, os estudos brasileiros pioneiros foram realizados na região sudeste e, 

atualmente, o tema, devido a sua importância, tem se expandido pelas demais regiões do país. 
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 3 POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 

 

Ao referir-se a políticas públicas, Pereira (1994) menciona que: 

 

O termo público, associado à política, não é uma referência exclusiva ao Estado, 

como muitos pensam, mas sim à coisa pública, ou seja, de todos, sob a égide de uma 

mesma lei e o apoio de uma comunidade de interesses. Portanto, embora as políticas 

públicas sejam reguladas e frequentemente providas pelo Estado, elas também 

englobam preferências, escolhas e decisões privadas podendo (e devendo) ser 

controladas pelos cidadãos. A política pública expressa, assim, a conversão de 

decisões privadas em decisões e ações públicas, que afetam a todos (Pereira, 1994, 

p. 17). 

 

Entende-se por Políticas Públicas “o conjunto de ações coletivas voltadas para a 

garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de 

determinada demanda, em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito 

privado em ações coletivas no espaço público” (GUARESCHI et al., 2004, p. 180). 

Segundo Sorrentino et al. (2005), existem diferentes conceituações sobre política 

pública, tais como a citada abaixo: 

 

Considerando a ética da sustentabilidade e os pressupostos da cidadania, a política 

pública pode ser entendida como um conjunto de procedimentos formais e informais 

que expressam a relação de poder e se destina à resolução pacífica de conflitos assim 

como à construção e aprimoramento do bem comum. Sua origem está nas demandas 

provenientes de diversos sistemas (mundial, nacional, estadual, municipal) e seus 

subsistemas políticos, sociais e econômicos onde as questões que afetam a sociedade 

se tornam públicas e formam correntes de opinião com pautas a serem debatidas em 

fóruns específicos (Sorrentino, 2005, p. 286). 

 

Na conceituação acima, destaca-se que uma demanda internacional, nacional ou 

mesmo municipal, pode originar uma política pública. Deste modo, a política pública, embora 

proveniente de diversas formas de demandas, deve, no entanto, ter como foco principal o 

acolhimento de questões que afetam a sociedade.  

Um aspecto comum nesse debate é a existência de obstáculos intrínsecos ao processo 

da avaliação na administração pública, tais como a incerteza quanto aos benefícios, o receio 

relacionado a possíveis efeitos negativos, a possibilidade de incremento dos custos sem a 
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devida mensuração dos benefícios. Mickwitz (2003) destaca que na história de avaliações de 

política voltada para o meio ambiente, além de conter os conceitos fragmentados, é recente. 

Além disso, cita a necessidade de considerar-se ainda, as experiências de políticas distintas, 

para que opiniões refutadas no passado não sejam reinventadas e, então, descartadas no 

contexto das políticas públicas. O mesmo autor propõe critérios avaliativos para instrumentos 

de políticas ambientais, de acordo com quadro 5. 

 

     Quadro 5 - Instrumentos de políticas ambientais. 

Critérios 

gerais 

Relevância 
As metas cobrem os problemas ambientais-

chave? 

Impacto 

É possível identificar impactos que são 

claramente devidos aos instrumentos 

da política e sua implementação? 

Eficácia 
Em que grau os resultados atingidos 

correspondem às metas pretendidas? 

Persistência 
Os efeitos sobre o estado do meio ambiente 

são duradouros? 

Flexibilidade 
Pode o instrumento superar mudanças de 

cenário? 

Critérios 

econômicos 

Eficiência 

(custo/benefício) 

Os benefícios valem os custos? (Em termos 

monetários). 

Eficiência 

(custo/efetividade) 

Os resultados justificam os recursos 

usados? (Em termos não monetários). 

Critérios 

relativos 

à democracia 

Legitimidade 

Em que grau indivíduos e organizações, 

como organizações não 

governamentais, grupos de interesse, 

empresas, aceitam o instrumento? 

Transparência 

Em que grau os produtos e resultados, bem 

como os processos usados na 

implementação são acessíveis para o 

público externo? 

Equidade 

Como os resultados e custos são 

distribuídos? Todos os sujeitos têm 

oportunidades iguais de participar e 

influenciar o processo usado pela 

administração? 
       Fonte: Mickwitz (2003) 

 

Deve-se também ter em mente que, segundo Milaré (2007), ao se falar de políticas 

públicas ambientais, estas não podem ser desconexas ou descoordenadas, incorrendo no risco 

de tornarem-se ineficazes.  

Dessa forma, dentre diversos instrumentos, a Lei nº 6.938/1981, que trata da Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA, ponto de partida das políticas públicas ambientais no 
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Brasil, configurou-se no formato de instrumentos, objetivos e princípios, tais como: Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA; Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA e, posteriormente, a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, dentre outros, que passaram, desde então, a guiar a 

política nacional ambiental. 

 

 3.1 POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – PNMA 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida em 1981 conforme a edição da 

Lei 6.938/81, criando, assim, o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Essa 

política tem como cerne a implantação de padrões que viabilizem o desenvolvimento 

sustentável, de acordo com estruturas e ferramentas adequadas que propiciem uma maior 

proteção ao meio ambiente. É um sistema que coliga órgãos públicos a níveis federal, estadual 

e municipal, abrangendo o Distrito Federal.  

Para sintetizar quais os instrumentos que compõem o SISNAMA, e suas respectivas 

funções, elaborou-se o quadro 6. 

 

   Quadro 6 - Composição do SISNAMA: órgãos e respectivas funções. 

Função do 

Sisnama 
Órgão que a exerce Papel 

União 
Conselho do 

Governo 

Assessorar o presidente da República na 

formulação da PNMA. 

Órgão 

Consultivo e 

Deliberativo 

(União) 

Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - 

Conama 

Estudar e propor diretrizes e políticas 

governamentais e deliberar sobre normas, 

padrões e critérios de controle ambiental a ser 

concedido pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios e supervisionada pelo próprio 

IBAMA. Incentivar a instituição e 

fortalecimento institucional dos Conselhos 

Estaduais e Municipais do Meio Ambiente. 

Órgão 

Central 

(União) 

Ministério do Meio 

Ambiente 

Planejar, coordenar e supervisionar as ações da 

PNMA. 

continua 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/meio-ambiente/politica-nacional/
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 conclusão 

Função do 

Sisnama 
Órgão que a exerce Papel 

Órgão 

Executor 

(União) 

Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e 

dos Recursos 

Naturais (IBAMA) 

Executar a PNMA e sua fiscalização. 

 
Conselho Estadual 

do Meio Ambiente 

Elaborar normas supletivas e complementares e 

padrões relacionados com o meio ambiente, 

observados os que forem estabelecidos pelo 

Conama. 

 Órgãos 

Seccionais 

(Estados) 

Fundação do Meio 

Ambiente 

Órgão ambiental estadual que faz fiscalização; 

licenciamento; pesquisas. 

 Polícia Ambiental 

Organização policial militar responsável pela 

fiscalização da flora, fauna, mineração, poluição 

e agrotóxicos. 

Órgãos 

Locais 

(Municípios) 

Conselho Municipal 

do Meio Ambiente 

Elaborar normas supletivas e complementares e 

padrões relacionados com o meio ambiente, 

observando os que forem estabelecidos em 

níveis federal e estadual. 

Organismos 

municipais de meio 

ambiente 

Órgão ou entidade municipal responsável pela 

implementação da PNMA no âmbito local. 

 
    Fonte: Schult, Eduarte e Bohn (2006) 

 

Então, por meio da Lei nº 6.938/81, de um modo geral, todas as diretrizes voltadas 

para a formulação de políticas públicas passaram a ser observadas por esta ótica 

ambientalista, sendo este, inclusive, um dos escopos do aparelho legal mencionado, conforme 

citação abaixo: 

            

A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a harmonização do meio 

ambiente com o desenvolvimento socioeconômico (desenvolvimento sustentável). 

Essa harmonização consiste na conciliação da proteção ao meio ambiente, de um 

lado, e a garantia de desenvolvimento socioeconômico, de outro, visando assegurar 

condições necessárias ao progresso industrial, aos interesses da segurança nacional e 

à proteção da dignidade da vida humana (Art. 2º da Lei n. 6.938/81). 

(SIRVINSKAS, 2008, p. 130). 

 

Para o cumprimento dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabeleceu algumas ferramentas que pretendiam assegurar a abrangência de seus desígnios. 

Dito de outra forma, a Política Nacional do Meio Ambiente “deve ser compreendida com o 

conjunto de instrumentos legais, técnicos, científicos, políticos e econômicos destinados à 
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promoção do desenvolvimento sustentado da sociedade e economias brasileiras” (MILARÉ, 

2007, p. 325). 

Até então, pesquisas e legislações existentes no país, que abordavam sobre tal tema, 

inicialmente eram focadas apenas na qualidade do ar em ambientes externos. 

Por tal fato, formado por conjuntos de instituições dos mais variados níveis do Poder 

Público, responsáveis pela proteção ao meio ambiente e que constituíam a grande estrutura 

institucional da gestão ambiental, o SISNAMA, através da resolução nº 05, de 15 de junho de 

1989 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, instituiu o Programa Nacional 

de Controle de Qualidade do Ar — PRONAR, com o objetivo de propiciar a orientação e 

controle da poluição atmosférica no país, através de estratégias normativas, dentre as quais se 

cita a criação de padrões nacionais de qualidade do ar, bem como a execução de uma política 

de prevenção à deterioração do mesmo. 

 

 3.2 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DO AR — PRONAR 

 

Como visto anteriormente, o CONAMA, através da resolução nº 05, de 15 de junho de 

1989, criou o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR. Este programa 

de governo se destaca por ser um dos seus instrumentos, tendo como objetivo a proteção da 

saúde, do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida do indivíduo que convive em 

sociedade. Destina-se, pois, através da obediência às normas designadas a limitar os níveis de 

emissões de poluentes, a melhorar a qualidade do ar respirável. O Programa Nacional de 

Controle de Qualidade do Ar - PRONAR é o mecanismo assumido pelo país, em todo seu 

território, para, de maneira integrada com o desenvolvimento social e econômico, buscar a 

qualidade do ar. 

Dessa forma, a estratégia básica para alcançar os objetivos do PRONAR, ficou posta 

como sendo estabelecer, nacionalmente, os limites para as emissões, através da classificação 

da tipificação de fontes e poluentes, situando a utilização dos padrões de qualidade do ar, 

como forma complementar de controle. Metas deveriam contemplar medidas de curto prazo, 

médio prazo e longo prazo (MMA, 2015), apresentadas no quadro 7. 
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Quadro 7 - Prazos e medidas que foram adotados pelo PRONAR 

Prazo Medidas 

Curto prazo 

- Definição dos limites de emissão para fontes poluidoras prioritárias e 

dos padrões de qualidade do ar; 

- Enquadramento das áreas na classificação de usos pretendidos; 

- Apoio à formulação de programas similares nos Estados; 

- Capacitação laboratorial e capacitação de recursos humanos. 

Médio e 

longo prazo 

- Definição dos demais limites de emissão para fontes poluidoras; 

- Implementação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do 

Ar; 

- Criação do Inventário Nacional de Fontes e Emissões; 

- Continuidade da capacitação laboratorial e de recursos humanos, esta 

última também colocada como meta de longo prazo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do CONAMA (2015) e MMA (2015). 

 

Dessa forma, outros programas existentes a níveis municipal e estadual, apoiaram-se 

nos conhecimentos percebidos pelo PRONAR para instituírem ações e estabelecerem 

objetivos para o melhoramento e manutenção da qualidade do ar. 

Mais recentemente, em um contexto de solicitações formais e regimentais, o 

SISNAMA, através do Ministério da Saúde e por intermédio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, viu a publicação, em 16 de janeiro de 2003, da Resolução - 

RE nº 9, válida até os dias atuais, que focava no estabelecimento dos limites máximos 

recomendáveis para os parâmetros físicos do ar interno, bem como de contaminantes 

biológicos e químicos, além da identificação das fontes poluentes para tais poluentes. Para 

Paiva (2013), a partir do instante que uma norma é criada e passa-se a descumpri-la, assume-

se, de imediato, um risco. Isso significa dizer que o risco foi assumido, ou seja, significa dizer 

que se está consciente do resultado lesivo resultante de tal ato. Então, a partir da publicação 

da RE nº9 - ANVISA, a preocupação com a qualidade do ar interior – QAI passou a ser real, 

pois padrões e normas foram criados e deveriam ser seguidos em todo o país. 

 

 3.3 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 

 

Em seu trabalho, Alves (2009) observa que, a partir de 1996, foram criadas as 

agências reguladoras federais como entes públicos possuidores de independência em relação 
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ao Poder Executivo. Devido a tal fato, passou a existir agências voltadas para o campo da 

infraestrutura e para a área social. A primeira agencia propiciava o ingresso aos serviços e a 

concorrência em campos de monopólios naturais, corrigindo falhas de mercado. Na segunda, 

a regulação compreendia os direitos dos usuários e traços dos serviços, sendo que o caráter de 

suas atividades parece indicar muito mais uma atuação fiscalizadora do Governo, que 

propriamente a regulação de mercados. Aqui, neste último, se enquadra a ANVISA, uma 

autarquia detentora de regime especial, igualmente a uma agência reguladora, possuindo, 

pois: autonomia administrativa, que se refere a seus recursos humanos; durante o período de 

mandato garante a estabilidade de seus dirigentes, além de possuir independência financeira. 

Tal autarquia encontra-se vinculada ao Ministério da Saúde, dentro do âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS, da qual é parte integrante, sendo esse relacionamento 

regulado através de um contrato de gestão e, segundo Alves (2009), com o desígnio 

institucional de originar a proteção à saúde da população, nas etapas de produção e 

comercialização de produtos e serviços, por intermédio da fiscalização da vigilância sanitária, 

até mesmo dos ambientes, dos procedimentos, dos insumos, como também das tecnologias a 

eles aplicadas. 

A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA advém do processo 

de “agencificação” levado a cabo a partir do ano de 1995, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, pela lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, como um dos 

aspectos da reforma do Estado. O destaque no papel do Estado como garantidor da saúde da 

população está explicitado na própria missão da ANVISA, tida como “proteger e promover a 

saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando da 

construção do seu acesso” (PORTAL ANVISA, 2015). 

Diferentemente das agências reguladoras dos serviços de infraestrutura recém-

privatizados (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para a energia elétrica e a 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para as telecomunicações) que visavam 

não apenas regular e fiscalizar, mas, sobretudo “criar” um mercado com razoável grau de 

competitividade que, a rigor, até aquele momento não existia, dado que se tratava de setores 

monopolizados pelo Estado, a ANVISA não tinha a missão de ampliar um mercado, visto que 

os setores sobre os quais atuava já apresentavam razoável grau de competitividade.  

A referida autarquia é elemento integrante do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária – SNVS, do qual fazem parte outros órgãos, que, juntos, visam à proteção da saúde 

da população. Ao SNVS cabe, ainda, o controle de portos, aeroportos e fronteiras. 

Foi elaborado um resumo destacando-se as principais atribuições específicas da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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ANVISA, explicitadas no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Principais atribuições específicas da ANVISA. 

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA ANVISA 

 Coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

 Estabelecimento de normas, proposições, acompanhamento e execução das 

políticas, diretrizes e ações de Vigilância Sanitária, incluindo-se o controle 

da QAI; 

 Intervenção, em caráter temporário, em entidades produtoras de produtos 

ou serviços, relacionados à saúde da população; 

 Concessão de registro de produtos; 

 Concessão e cancelamento de certificado de cumprimento de boas práticas 

de fabricação a empresas situadas na área de atuação da ANVISA; 

 Monitoramento e auditoria de órgãos estaduais e municipais integrantes do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

 Coordenação e controle da qualidade de produtos relativos à saúde 

humana; 

 Monitoramento da evolução de preços de medicamentos, equipamentos, 

componentes e insumos de saúde; 

 Ações de vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras; 

 Controle, fiscalização e acompanhamento, sob a ótica da legislação 

sanitária, da propaganda e publicidade dos produtos e serviços. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ANVISA (2015) 

 

Pelo amplo leque de atribuições conferidas pela legislação à ANVISA, percebe-se ser 

um formato de atuação e intervenção do Estado, por meio de uma agência reguladora, num 

setor percebido como sendo de vital importância, voltado para a consecução do bem-estar da 

população: a saúde. Tal setor, como pôde ser visto, apresenta muitas interfaces conectadas a 

variados segmentos produtivos, compondo um dos setores que a Constituição Federal define 
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como de direito básico da população e, consequentemente, um dever do Estado. Por esta 

razão, o poder público tem, sobre ele, o foco de sua atenção voltada para tal. 

Percebe-se, pois, que a ênfase na função do Estado como fiador da saúde da 

coletividade está explicitada na própria missão da ANVISA, que é a de “proteger e promover 

a saúde da população, garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando 

da construção do seu acesso” (PORTAL ANVISA, 2015). 

Em vista disso, tendo como um dos objetivos precípuos a proteção e a promoção da 

saúde do cidadão e, entendendo haver a necessidade de uma reavaliação nos limites 

estabelecidos relativos à Qualidade do Ar Interior – QAI, vigentes até então no país, a 

ANVISA publicou em 24 de outubro de 2000 a RESOLUÇÃO - RE Nº 176, que foi 

reestruturada e novamente reavaliada e renovada com a Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro 

de 2003(Anexo I), em uso atualmente, tendo como escopo a fixação de valores limites 

recomendáveis, dentre os quais, estão incluídos os que tratam da QAI. 
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4 METODOLOGIA 

 

A presente seção descreve os procedimentos metodológicos empregados para se chegar 

aos objetivos propostos, apresentando-se a caracterização do estudo, sua população e 

amostra, os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Os trabalhos científicos devem ser organizados segundo normas preestabelecidas e 

com os objetivos a que se destinam; e ainda devem contribuir para a ampliação de 

conhecimento além de fornecer subsídios para outros trabalhos (MARCONI e LAKATOS, 

2003).    

Para a caracterização desta pesquisa, tomou-se como base a taxionomia proposta por 

Vergara (2011), que a classifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. O seu caráter 

descritivo traduz-se no fato de descrever percepções, perspectivas e sugestões dos atores 

envolvidos, acerca da QAI nos ambientes acadêmicos. No que se refere aos meios, a 

pesquisa é classificada como sendo bibliográfica, documental e um estudo de caso. 

 

4.2 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

Este estudo teve as medições realizadas em 29 salas de aula, escolhidas aleatoriamente 

por meio de sorteio, dos setores de aula I, II, III e IV, dos Centros do Campus Central, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cada setor de aulas estudado está com a 

respectiva localização destacada na figura 2. 
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  Figura 2 - Locação dos setores de aulas I, II, III e IV do campus central da UFRN. 

 
     Fonte: Adaptado do Google Earth software (2015) 

 

As salas de aula estudadas estão localizadas em pavimento térreo. Os setores de aula 

em estudo são igualmente subdivididos em sete blocos, exceto o setor II que possui oito 

blocos, todos os blocos seguindo um mesmo projeto arquitetônico. Consequentemente, as 

salas de aula, tipo padrão, possuem área e volume interno semelhantes, em torno de 48 m
2 

e 

1 5 2  m
3
 respectivamente. São acomodados aproximadamente 35 discentes por sala tipo 

padrão. As salas possuem, além de sistema de condicionamento de ar, 12 janelas tipo 

basculante e uma porta com pivotante para acesso, voltada para um corredor externo de 

circulação. Todas as salas são construídas em alvenaria.  

Nas figuras 3, 4, 5 e 6, mostra-se modelagens em 3D de uma sala padrão com as 

respectivas dimensões, localização das carteiras distribuídas e ângulos de visões em 

perspectivas. 

    Figura 3 - Modelagem em 3D da sala com respectivas dimensões. 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Revit Architecture (Autodesk, 

2015). 
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               Figura 4 - Modelagem em 3D da sala (vista a partir da entrada). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Revit Architecture 

(Autodesk, 2015). 

 

Figura 5 - Modelagem em 3D da sala e posicionamento das carteiras 

(vista a partir da entrada). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Revit Architecture 

(Autodesk, 2015). 
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Figura 6 - Modelagem em 3D da vista superior da sala de aula. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir do software Revit Architecture 

(Autodesk, 2015). 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

São descritos os instrumentos, procedimentos que foram utilizados para coleta de 

dados sobre a concentração dos compostos gasosos dispersos no ar, CO e CO2, bem como dos 

níveis de umidade relativa e temperatura. 

Para se determinar o padrão da QAI e constatar se o mesmo encontra-se conforme o 

determinado pelo o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar utilizou-se 

metodologias destinadas para tal finalidade. No Brasil a metodologia adotada para estes casos 

é a aventada pelas Resoluções e Regulamentos Técnicos da ANVISA (Anexo I) em 

concordância com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Para as fases da coleta, mostradas a seguir, mencionou-se os procedimentos utilizados de 

acordo com as normas vigentes. 

Os parâmetros fundamentais sugeridos e definidos pelas regulamentações que foram 

avaliados são os citados abaixo: 

- Umidade relativa do ar (parâmetros físicos); 

- Temperatura do ar (parâmetro físico); 

- Monóxido de Carbono (CO) (parâmetro químico); 

- Dióxido de Carbono (CO2) (parâmetro químico). 

Na coleta de dados dos parâmetros físicos do ar, como umidade relativa e temperatura, 

foram obedecidos os procedimentos ditados pela Norma Técnica 003 da RE/ANVISA nº 9 de 

2003. Essa recomenda a utilização de um amostrador de leitura direta, do tipo termo-

higrômetro com faixa de temperatura de 0º C a 70º C e umidade relativa de 5% a 95%. 
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Empregou-se, para tal fim, um termo-higrômetro digital, marca Minipa, modelo MTH-1361, 

conforme mostrado na figura 7, para a avaliação dos níveis de umidade relativa e 

temperaturas ambientes. 

 

Figura 7 - Termo-higrômetro digital Minipa 

MTH-1361. 

 
Fonte – Foto de acervo pessoal do autor. 

 

O número de pontos de amostras de ar interior foi indicado tendo como base a área 

construída e resultou em apenas um ponto, visto que, a área edificada é menor do que 1000 m², 

conforme indicado na tabela 2. O ponto de coleta ficou situado a 1,5 m do piso do ambiente, 

no centro do local analisado. Esses aspectos foram atendidos para a coleta de dados referentes à 

temperatura, umidade relativa e velocidade do ar. O processo consistiu-se de leitura direta dos 

valores instantâneos indicados no visor do equipamento.  

Quanto aos parâmetros químicos do ar, mediu-se a concentração externa de CO, mas o 

foco foi quantificar os níveis de CO2 porque, conforme afirmam Gupta  et  al.(2007), observa-

se claramente que as concentrações de CO2 podem ser utilizadas tanto como parâmetro-

indicador como marcador epidemiológico de renovação de ar externo, influenciando 

diretamente na QAI, uma vez que vários  sintomas  relacionados  à síndrome  de  edifícios  

doentes  (SED)  como  irritação  dos olhos,  garganta,  cansaço,  letargia,  etc.,  estavam  

linearmente relacionados à concentração desse gás, indicando dessa forma, grande 

possibilidade de outros agentes químicos, físicos e biológicos, danosos à saúde do cidadão, 

estarem também presentes no ambiente. 

Dessa maneira, para a determinação da concentração de dióxido de carbono, seguiu-se 

os procedimentos sugeridos pela Resolução ANVISA nº 09, de 16 de janeiro de 2003 (Norma 

Técnica 002), sendo que, para a determinação da concentração de monóxido de carbono nos 

ambientes externos, e da concentração de dióxido de carbono nos ambientes internos, 
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utilizou-se o monitor de gases portátil da RAE Systems, modelo MultiRAE IR - PGM54, 

figura 8, que possibilitou a leitura direta através da utilização de um sensor infravermelho não 

dispersivo. A concentração de CO e CO2 é exibida continuamente e diretamente no painel do 

equipamento, na unidade de ppm (partes por milhão). O sensor apresenta faixa de detecção de 

0 a 6.000 ppm e resolução de 1 ppm.  

 

Figura 8 - Monitor de gases portátil da RAE 

Systems, modelo MultiRAE IR - 

PGM54. 

 
Fonte – Foto de Acervo pessoal do autor. 

 

O processo de coleta consistiu de leitura direta ou armazenamento dos valores 

instantâneos indicados no visor do equipamento. As amostras foram realizadas a 1.5 m do 

chão e o número destas foi definido segundo a tabela 2.  

 

Tabela 2 - Número mínimo de amostras por área construída 

Área Construída (m*) Número mínimo de 

amostras 
Até 1000 1 

1000 a 2000 3 
2000 a 3000 5 
3000 a 5000 8 

5000 a 10000 12 
10000 a 15000 15 
15000 a 20000 18 
20000 a 30000 21 

Acima de 30000 25 
Fonte – ANVISA (2003) 
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A coleta de dados foi realizada em quatro fases: 

1)  Primeira fase: Foram feitas medições da umidade relativa do ar, nas áreas internas e 

externas, para a pesquisa relativa a parâmetros físicos.  Todos esses procedimentos foram 

feitos nas salas de aula, escolhidas aleatoriamente, dos setores I, II, III e IV, do Campus 

Central, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

2)  Segunda fase: Foram feitas medições da temperatura do ar, nas áreas internas e externas, 

para a pesquisa relativa a parâmetros físicos.  Todos esses procedimentos foram realizados 

nas salas de aula, escolhidas aleatoriamente, dos setores I, II, III e IV, do Campus Central, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

3)  Terceira fase: Foram feitas medições da concentração de monóxido e dióxido de carbono, 

nas áreas internas e externas, para a pesquisa relativa a parâmetros químicos. Todos esses 

procedimentos foram realizados nas salas de aula, escolhidas aleatoriamente, dos setores I, 

II, III e IV, do Campus Central, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

4) Quarta fase: Foram feitas medições do monóxido de carbono, nas áreas externas, para a 

pesquisa relativa a parâmetros químicos. 

  Para a pesquisa, foi escolhida uma sala de aula por bloco de cada setor de aula 

pesquisado, sendo que em todas havia sistema de condicionamento de ar (tipo split). Teve-se 

como condição sine qua non, para a escolha das salas, o uso pleno das mesmas durante o 

turno matutino, ou seja, que estivessem ocupadas com atividades acadêmicas do primeiro ao 

quinto horário, para que as medições pudessem ser realizadas consecutivamente ao término do 

último horário, após a saída de todos os discentes e docentes, teve-se o cuidado em manter-se 

as portas e janelas fechadas e o sistema de condicionamento de ar ativo, para preservar a real 

situação dos parâmetros físicos e químicos pesquisados.  

Após a seleção das salas para o monitoramento, foram escolhidos os dias e períodos de 

coletas de dados. Dessa forma, foram fixados, por questão de sistematização, quatro dias e seus 

respectivos períodos para a avaliação em uma sala de aula por bloco, dos setores I, II, III e IV, 

cada setor possuindo sete blocos, exceto o setor II que possui 8 blocos, do Campus Central da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram selecionados, na primeira quinzena do 

mês de outubro de 2015, os seguintes dias da semana para a as medições das 29 salas dos 

setores: a segunda-feira nos períodos da manhã, para as salas do setor I; a terça-feira nos 

períodos da manhã, para as salas do setor II; a quarta-feira nos períodos da manhã, para as 

salas do setor III, e a quinta-feira nos períodos da manhã, para as salas do setor IV.  

Em conjunto com as quatro fases da coleta, foi aplicado um questionário, preconizado 

pela ABNT NBR 16401-3/2008 (ABNT, 2008), aos docentes e discentes presentes nos setores 
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pesquisados, sem que precisassem identificar-se, de forma a abranger aspectos da localização 

do respondente no setor de aula e dados relacionados às suas percepções quanto a QAI. Com 

questões abertas e fechadas, o questionário, em papel impresso, foi distribuído a todos os 

docentes e discentes das salas de aula estudadas, nos respectivos setores. O número de 

respondentes em cada setor pesquisado não foi pré-determinado.  

 

4.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados coletados na pesquisa foram analisados em 4 etapas. Na primeira etapa, 

tabulou-se e processou-se eletronicamente as medições diretas. Na segunda, utilizou-se o 

software de análise XLSTAT – PRO 11 (ADDINSOFT, 2015) para as questões fechadas do 

questionário. Em seguida, para as questões abertas, utilizou-se a técnica de Análise de 

Conteúdo, baseada em Bardin (2011). Por fim, na quarta etapa, realizou-se a análise de 

índices de qualidade do ar – IQA, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos da América - EPA, (EPA, 2015), permitindo compará-los com os limites estabelecidos 

pelas normas em vigor. 

Assim sendo, os dados coletados nos ambientes acadêmicos através de medições 

diretas, feitas por intermédio de equipamentos específicos para tal fim, foram tabulados e 

processados eletronicamente. Para tanto, utilizou-se o software de análise XLSTAT – PRO 11 

(ADDINSOFT, 2015), que possibilitou a geração de gráficos do tipo box-plot7 (ou gráfico de 

caixa), que são indicados quando há uma grande oscilação nos dados a serem tratados, pois 

auxilia na visualização de uma distribuição assimétrica. 

Quanto aos resultados do questionário, a abordagem de análise foi quantitativa e 

qualitativa. Na abordagem quantitativa avaliou-se o nível de importância que os docentes e 

discentes atribuíram a QAI nos ambientes estudados. Desta forma, os dados coletados das 

questões fechadas foram categorizados e processados eletronicamente, por intermédio do 

módulo do software de análise XLSTAT – PRO 11.  

Procurou-se, na abordagem qualitativa, interpretar as percepções dos docentes e 

discentes, conforme os achados das questões abertas. Por conseguinte, a análise foi feita por 

                                                           
7Um box-plot  é representado   por    um retângulo alinhado verticalmente com dois segmentos de reta, um em 

cada lado, sua altura é definida pelo valor do primeiro quartil (Q1), que representa 25% de todos dados, 

organizados em ordem crescente. O valor que está na posição que representa 75% de todos os dados é o terceiro 

quartil (Q3). O valor compreendido entre Q1-Q3 representa 50% de todos os dados. Os dados situados entre o 

Q3 e o final do segmento de reta acima do retângulo (limite superior, LS), determinam o conjunto de valores 

máximos dos dados sem os valores extremos. Já os dados que estão entre Q1 e a cauda inferior (limite inferior, 

LI) representam os valores mínimos do conjunto de dados. (POZZA, 2005). 
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meio da técnica de Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2011), na modalidade de análise 

temático-categorial, descobrindo, pois, núcleos de sentido presentes na comunicação, os 

quais, de acordo com sua presença ou frequência, tenham significado para o objetivo do 

estudo. Utilizou-se também, o software NVivo PRO 11 (QSR, 2015). 

A respeito dos indicadores ou índices de qualidade do ar – IQA, a metodologia utilizada 

foi desenvolvida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América - EPA, 

(EPA, 2015), que consiste em transformar as concentrações de poluentes atmosféricos em um 

único valor adimensional que possibilita a comparação com os valores definidos na 

legislação. 

O valor do IQA foi obtido através de uma função linear segmentada, na qual os 

pontos de inflexão representam os padrões de qualidade do ar e os níveis de qualidade do ar 

definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme a Resolução - 

RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003. 

A pontuação do Índice amplo de qualidade do ar – CAI, para cada um dos poluentes 

atmosféricos são calculados usando-se a equação a seguir: 

 

 

 

Sendo que: 

• Ip  = o índice para o poluente p; 

• Cp  = a concentração medida do poluente p; 

• BPLo = concentração inicial da faixa onde se localiza a concentração medida 

• BPHi = concentração final da faixa onde se localiza a concentração medida; 

• IHi  = valor do índice que corresponde à concentração final da faixa; 

• ILo  = concentração inicial da faixa onde se localiza a concentração medida 

 

Dessa forma, na tabela 3, tem-se que Ip é a pontuação do Índice amplo de qualidade do 

ar – CAI de cada poluente atmosférico, Cp é a concentração de poluente atmosférico, BPHi e 

BPLo são os limites de concentração superior e inferior para uma gama de poluentes do ar, IHi 

e ILo são os índices médios correspondentes a BPHi e BPLo (máximo e mínimos índices da 

gama de poluentes do ar). 
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Tabela 3 - A classificação dos valores dos índices amplos de qualidade do ar interior de 

diferentes poluentes do ar sugeridos pela EPA. 

        Índice A  B C D E F 

 

Condição do 
índice 

Bom  Moderado 
Insalubre para 

Grupos 
Sensíveis 

Insalubre Muito insalubre Perigoso 

ILO 0  51 101 151 251 351 

IHI 50  100 150 250 350 500 

Conc. nível BPLO BPHI BPLO BPHI BPLO BPHI BPLO BPHI BPLO BPHI BPLO BPHI 

NO2(Ppm) 0 0,03 0,03 0,05 0,051 0.15 0,151 0,25 0,251 0,5 0,501 2 

CO (ppm) 0 5 5.01 10 10.01 20 20.01 30 30.01 40 40.01 50 

CO2(Ppm) 0 500 501 1000 1001 1500 1501 2000 2001 3000 3001 5000 

PM10(mg / m
3
) 0 50      51 150 151 250 251 350 351 450 451 600 

PM2.5(mg / m
3
) 0 15     16 40    41 140 141 250 251 350 351 500 

  Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA – EPA (2015) 

 

Após calcular-se a pontuação de CAI para cada poluente do ar, a maior pontuação 

entre os cinco é usado como o valor do índice integrado (apenas um valor). E se houver mais 

de dois índices na opção "insalubre para grupos sensíveis", o índice com maior valor será o 

considerado. Desta forma, o índice é calculado, e comparado com os valores da tabela 4, na 

qual se mostra os indicadores do IQA. 
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 Tabela 4 - Representação visual de escala colorimétrica relacionando o IQA do poluente, 

qualidade do ar interno e descrição dos efeitos sobre a saúde. 

IQA por poluente 
Qualidade do ar 

interno 
Descrição dos efeitos sobre a saúde 

0 a 50 BOA  

51 a 100 REGULAR  

 
101 a 199 

 
INADEQUADA 

Leve agravamento de sintomas em pessoas 

suscetíveis, com sintomas de irritação na 

população sadia. 

 

 
200 a 299 

 

 
MÁ 

Decréscimo da resistência física, e significativo 

agravamento dos sintomas em pessoas com 

enfermidades cardiorrespiratórias. Sintomas gerais 

na população sadia. 

 

 
300 a 399 

 

 
PÉSSIMA 

Aparecimento prematuro de certas doenças, além 

de significativo agravamento dos sintomas. 

Decréscimo da resistência física em pessoas 

saudáveis. 

 

Maior que 400 

 

CRÍTICA 

Morte prematura de pessoas doentes e pessoas 

idosas. Pessoas saudáveis podem acusar sintomas 

adversos que afetam sua atividade normal. 

 Fonte: Agência de Proteção Ambiental dos EUA – EPA (2015) 

 

Observa-se, pois, no quadro 9, cada procedimento em função de cada objetivo 

específico. 

 

Quadro 9 - Objetivos específicos, procedimentos de coleta e técnicas de análise de dados. 

Objetivos Específicos 
Procedimento de coleta de 

dados 
Técnicas de análise 

Identificar os níveis de 

monóxido de carbono (CO) e 

dióxido de carbono (CO2) 

presentes nos ambientes 

acadêmicos externos e 

internos. 

Identificação e medição direta 

através do visor dos 

equipamentos: Termo-

higrômetro digital Minipa 

MTH-1361 e Monitor de 

gases portátil MultiRAE IR - 

PGM54, específicos para tal 

finalidade. 

Estatística descritiva 

através de gráficos Box-

plot. 

Medir temperatura e umidade 

relativa do ar nas salas de 

aula. 

continua 

 

 



56 
 

 conclusão 

Objetivos Específicos 
Procedimento de coleta de 

dados 
Técnicas de análise 

Desenvolver indicadores 

sintéticos a partir dos 

parâmetros obtidos. 

Através de uma função linear 

segmentada. 

Análise comparativa das 

normas com os dados 

obtidos. 

Comparar os dados obtidos 

em ambientes acadêmicos, 

com os Padrões Referenciais 

de Qualidade do Ar Interior 

adotados pela Política 

Nacional do Meio Ambiente 

– PNMA. 

Através dos equipamentos: 

Termo-higrômetro digital 

Minipa MTH-1361, 

Anemômetro digital ITAN-710 

e Monitor de gases portátil 

MultiRAE IR - PGM54, 

específicos para tal finalidade. 

Identificar a percepção dos 

usuários quanto a QAI nas 

salas de aulas. 

Questionário com perguntas 

abertas. 

Análise de conteúdo, 

modalidade de análise 

temático-categorial, 

coeficiente de correlação 

de Pearson e software 

NVivo PRO 11.   

Questionário com perguntas 

fechadas. 

Análise estatística, 

software XLSTAT – 

PRO 11. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor (2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, encontra-se a apresentação dos resultados obtidos. Foram apresentados, 

primeiramente, os dados relacionados com as salas de aula dos setores I, II, III e IV do 

Campus Central da UFRN, tratando-se da temperatura, umidade relativa do ar e concentração 

de CO2 e, em um segundo momento, os resultados através dos questionários.  

 
5.1 SALAS DE AULA DOS SETORES I, II, III E IV 

Testes preliminares de coleta de dados referentes à temperatura, umidade relativa e 

teores de monóxido e dióxido de carbono foram realizados, nas salas de aula pesquisadas.  

 Os parâmetros monitorados e avaliados, obtidos dentro das salas de aula, foram 

submetidos a um tratamento. Nos tópicos seguintes, apresenta-se os resultados alcançados 

para as salas de aula escolhidas dos setores I, II, III e IV do Campus Central da UFRN, bem 

como a interpretação dos dados relativos à temperatura, umidade relativa e concentração de 

monóxido e dióxido de carbono. 

 

 5.1.1 Temperatura, umidade relativa do ar e concentração de CO2 

 

Realizou-se a coleta de dados das variáveis propostas na pesquisa, durante a primeira 

quinzena do mês de outubro de 2015, mais precisamente entre os dias 5 e 15. A temperatura e 

concentração de dióxido de carbono foram medidas em ambientes internos (salas de aula) e 

externos (circulação). Vale salientar que a concentração de monóxido de carbono também foi 

medida logo em seguida às medições de dióxido de carbono, mas somente em áreas externas. 

Este procedimento é satisfatório pelo fato do valor obtido ser aceitável para ser comparado 

com os padrões recomendados por normas. A partir desses valores obtidos, foi elaborada uma 

série de gráficos para avaliação das medidas, bem como para uma melhor visualização. Tem-

se, então, os gráficos 1 (a,b), 2 (c,d), 3 (e,f) e 4 (g,h), a seguir. 
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Gráfico 1 - Resultados para o setor de aula I: (a) Concentrações de CO2; (b) Temperatura 

e umidade relativa. 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Resultados para o setor de aula II: (c) Concentrações de CO2; (d) Temperatura 

e umidade relativa do ar. 
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Gráfico 3 - Resultados para o setor de aula III: (e) Concentrações de CO2; (f) 

Temperatura e umidade relativa do ar. 

 

 

Gráfico 4 - Resultados para o setor de aula IV: (g) Concentrações de CO2; (h) 

Temperatura e umidade relativa do ar. 

 

 

Ao observar-se os gráficos 1 (b), 2 (d), 3 (f) e 4(h) relativos às temperaturas de todos 

os setores pesquisados, percebe-se as variações das temperaturas referentes às salas de aula, 
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valendo frisar que todas elas possuem condicionamento de ar, posto que a norma vigente se 

destina à ambientes climatizados artificialmente. A RE/ANVISA nº 9 recomenda que a 

temperatura no ambiente interno para o verão, deve estar na faixa que vai de 23ºC a 26ºC. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que os valores obtidos para as temperaturas, foram 

relativos ao período de verão. Após analisar os dados mostrados nos gráficos e compará-los 

com os padrões estabelecidos pela RE/ANVISA nº 9, percebeu-se que 93,1% das salas 

apresentaram valores adequados referentes à temperatura, ficando apenas duas salas, a A1, do 

setor II, e a E3, do setor IV, fora dos padrões vigentes.  

Quanto aos níveis de umidade relativa à RE/ANVISA nº 9 estipula um percentual de 

40% a 65% de umidade relativa para o verão, estação durante a qual houve a coleta de dados. 

Logo, conforme os resultados apresentados através dos gráficos 1 (b), 2 (d), 3 (f) e 4 (h), a 

comparação dos percentuais percebidos nas salas de aula com os limites apresentados na 

normatização atual, mostra que em 93,1% os valores obtidos enquadram-se nos padrões 

normatizados, e que somente duas salas, a B6, do setor II e a B1, do setor III, ficaram fora dos 

limites impostos pela norma, representando uma situação de desconforto nesses   ambientes. 

A concentração de CO2 em ambientes interiores, segundo as recomendações da 

RE/ANVISA nº 9, não deve ultrapassar o limite de 1000 ppm. Dessa forma, ao se realizar a 

comparação dos níveis medidos com os limites estabelecidos pela legislação em vigor, como 

se observa através dos gráficos 1 (a), 2 (c), 3 (e) e 4 (g), nos quais o valor máximo 

recomendado - VMR é visualizado através da linha acima da que indica a concentração 

externa de CO2, percebe-se que, em 24 das 29 salas de aula, as medições indicam que  o limite 

permitido por norma foi extrapolado, ou seja , 82,76% dos ambientes acadêmicos pesquisados 

não estão em conformidade com os limites estabelecidos pela norma vigente que se refere a 

concentração de CO2 em ambientes fechados e climatizados. Uma das causas para essas 

elevadas concentrações de CO2, pode ser explicada pelo fato de que o sistema de ar 

condicionado utilizado (Split), promove somente uma circulação do ar ambiente, sem realizar 

uma captação do ar externo, para que ocorra a renovação do ar interno.  

Ainda de acordo com os gráficos 1 (a), 2 (c), 3 (e) e 4 (g), observa-se que todos os 

parâmetros obtidos, referentes às concentrações de CO2, tanto interna quanto externamente, 

exibiram índices I/E iguais ou superiores a uma unidade (1), sinalizando que as concentrações 

dentro das salas de aula são mais elevadas do que no ambiente externo, corroborando com 

pesquisas realizadas por Pegas et al. (2010), quando mediram simultaneamente a poluição 

externa e interna em salas de aula e observaram que, quando a razão entre poluentes internos e 
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externos (índice I/E) é maior que 1, sinaliza que as fontes internas e as condições físicas das 

edificações, interferem de forma negativa na QAI das salas de aula.  

Por meio dos dados quantitativos, através da tabela 5 e do gráfico 5, a partir das caixas 

onde o limite superior indica o 3º Quartil e o limite inferior o 1º Quartil; a linha no meio 

indica o valor da mediana; a cruz indica a média; os extremos, chamados de whiskers, 

indicam os valores mínimo e máximo e a linha contínua a partir do valor 1000, fora das 

caixas, indica o valor máximo recomendado – VMR pela ANVISA, pôde-se perceber que 

todas as médias e medianas extrapolaram a faixa limítrofe estabelecida pela RE/ANVISA nº 

9, encontrando-se, pois, acima do valor máximo de referência - VMR. 

 

Tabela 5 - Estatísticas descritivas dos box plots relativas às concentrações de CO2 das 

salas de aula dos setores I, II, III e IV. 

Estatísticas descritivas 

(Dados quantitativos) 
% CO2 Setor I % CO2 Setor II % CO2 Setor III % CO2 Setor IV 

No. de observações 7 8 7 7 

Mínimo 811,000 770,000 728,000 553,000 

Máximo 2454,000 3211,000 2621,000 1952,000 

1° Quartil 1181,000 1143,500 1192,000 955,000 

Mediana 1322,000 1411,000 1454,000 1358,000 

3o Quartil 1754,000 2067,000 1805,000 1756,000 

Média 1493,857 1689,625 1542,429 1326,429 

Variância (n-1) 308801,810 687460,554 370622,619 285057,619 

Desvio-padrão (n-1) 555,699 829,132 608,788 533,908 

     Fonte: Elaborada pelo autor através do software XLSTAT – PRO 11 (ADDINSOFT, 2015). 
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Gráfico 5 - Distribuição, por setor, das concentrações de CO2 das salas de aulas 

pesquisadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

    Fonte: Elaborada pelo autor através do software XLSTAT – PRO 11 (ADDINSOFT, 2015). 

 

5.1.2 Índice da qualidade do ar – IQA, segundo a EPA 

 

Os indicadores ou índices de qualidade do ar – IQA, foram apresentados nos gráficos 

6 (a), (b), (c) e (d) com as cores das barras em conformidade com a escala colorimétrica 

correspondente ao Índice de Qualidade do Ar – IQA, de acordo com a tabela 6.  

 

Gráfico 6 - Índices de Qualidade do Ar – IQA, do setor I (a), setor II (b), setor III (c) 

e setor IV (d), segundo metodologia da EPA. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da 

pesquisa (2015). 

 (a) 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados 

da pesquisa (201). 

 (b) 
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Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da 

pesquisa (2015). 

 (c) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados 

da pesquisa (2015). 

 (d) 

 

Tabela 6 - Escala colorimétrica simplificada correspondente ao Índice de Qualidade do 

Ar - IQA, segundo EPA. 

Índice de Qualidade do Ar – IQA 

BOA 

0 a 50  

REGULAR 

51 a 100 

INADEQUADA 

101 a 199 

MÁ 

200 a 299 

PÉSSIMA 

300 a 399 

CRÍTICA 

maior que 400 

     Fonte: Elaborada pelo autor a partir de EPA (2015). 

 

Percebe-se que, através dos resultados obtidos e expressos no gráfico 6 (a), (b), (c) e 

(d), dentre as 29 salas pesquisadas, 24 salas, ou seja, 82,75% apresentaram uma qualidade do 

ar, no que tange a concentração de CO2, distribuída entre as avaliações inadequada, má e 

péssima. Percebe-se ainda que, dentre as 29 salas pesquisadas, somente 5 salas, ou seja, 

17,24% exibiram uma concentração de CO2 que as qualificou como tendo uma qualidade do 

ar regular. Nota-se, também, que não foram apresentados IQA que classificassem os espaços 

acadêmicos pesquisados nos índices extremos da tabela 6, acima, ou seja, nenhuma sala de 

aula com uma QAI ou boa ou crítica. 

Para uma melhor visualização e percepção da situação da QAI nas salas de aula, foram 

elaborados, setor por setor, a partir da escala colorimétrica adotada pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos da América – EPA, conforme o gráfico 7 (a), (b), (c), (d) e (e), 

mostrado a seguir: 
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Gráfico 7 - IQA nos setores de aula: (a) IQA do setor I; (b) IQA do setor II; (c) IQA do setor 

III; (d) IQA do setor IV e (e) IQA global, com todos os setores agrupados. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da 

pesquisa (2015). 

 (a) 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da 

pesquisa (2015). 

 

 (b) 

 

  
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da 

pesquisa (2015). 

 (c) 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da 

pesquisa (2015).  
 

(d) 

 

 
                                      Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 (e) 
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No quadro 10, a seguir, apresenta-se uma síntese de todos os parâmetros avaliados que 

serviram de base durante o transcurso da pesquisa, no qual se apresenta uma comparação entre 

os valores padronizados em normas. Elenca as normas correntes, bem como os limites 

permitidos, que foram utilizados como marco comparativo para os valores encontrados. 

 

  Quadro 10 - Comparação dos resultados das amostragens internas com as 

legislações pertinentes. 

Parâmetros Norma/Referência Valor máximo 

recomendado (VMR) 

CO2 ANVISA (RE 09/2003) 1000 ppm 

CO 

(externo) 
CONAMA (RE nº 03/90) 

Padrão Primário 

40000 ppb 

Temperatura ANVISA (RE 09/2003) 
23 a 26°C (verão) 

20 a 22°C (inverno) 

Umidade relativa  ANVISA (RE 09/2003) 
40 a 65% (verão) 

35 a 65% (inverno) 

         Fonte: Elaborado pelo autor a partir da ANVISA (2003) e CONAMA (2015) 

 

Na tabela 7, observa-se o comportamento de cada sala de aula em seu devido setor, 

indicando a adequação ou não de cada variável analisada, além de fornecer uma visualização 

geral, estabelecendo uma comparação com os padrões encontrados em normas.  

 

Tabela 7 - Síntese das condições de adequação ou inadequação das salas de aula dos 

setores I, II, III e IV, conforme comparação dos parâmetros pesquisados com 

os limites das normas vigentes: (a) Temperatura; (b) Umidade relativa; (c) 

Concentrações de CO2 e (d) Concentrações de CO. 

TEMPERATURA 

  Salas Resultados e observações 

S
et

o
re

s 

I A1 B1 C3 D4 E3 F2 G1  
Das 29 salas estudadas, 27(93,10%) 

mostraram a temperatura conforme o 

VMR previsto em norma. 

II A1 B6 C2 D1 E1 F3 G3 H4 

III A1 B1 C4 D4 E2 F3 G2  

IV B4 C5 D1 E3 F1 G2 H2  

 

Adequada pela RE/ANVISA nº 9 

Inadequada pela RE/ANVISA nº 9 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 

 (a) 
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UMIDADE RELATIVA 
  Salas Resultados e observações 

S
et

o
re

s 

I A1 B1 C3 D4 E3 F2 G1  
Das 29 salas estudadas, 27(93,10%) 

apresentaram a umidade relativa 

conforme o VMR previsto em norma. 

II A1 B6 C2 D1 E1 F3 G3 H4 

III A1 B1 C4 D4 E2 F3 G2  

IV B4 C5 D1 E3 F1 G2 H2  

 

Adequada pela RE/ANVISA nº 9 

Inadequada pela RE/ANVISA nº 9 
 

  

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 

(b) 

 

DIÓXIDO DE CARBONO - CO2 

  Salas Resultados e observações 

S
et

o
re

s 

I A1 B1 C3 D4 E3 F2 G1  Das 29 salas estudadas, 24(82,76%) 

apresentaram a concentração de CO2 

“extrapolando” o VMR previsto em 

norma. 

II A1 B6 C2 D1 E1 F3 G3 H4 

III A1 B1 C4 D4 E2 F3 G2  

IV B4 C5 D1 E3 F1 G2 H2  

 

Adequado pela RE/ANVISA nº 9 

Inadequado pela RE/ANVISA nº 9 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 (c) 

 

MONÓXIDO DE CARBONO - CO 

  Salas Resultados e observações 

S
et

o
re

s 

I A1 B1 C3 D4 E3 F2 G1  Das medições externas nas 29 salas 

estudadas, a totalidade (100%) apresentou 

a concentração de CO dentro do VMR 

previstos em norma. 

II A1 B6 C2 D1 E1 F3 G3 H4 

III A1 B1 C4 D4 E2 F3 G2  

IV B4 C5 D1 E3 F1 G2 H2  

 

Adequado pela RE/CONAMA nº 3 

Inadequado pela RE/CONAMA nº 3 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

  

 (d) 



67 
 

A partir dessa tabela, pode-se afirmar que dentre 29 salas pesquisadas, somente 4 salas 

de aulas, ou seja, 13,79%, apresentaram todos os resultados encontrados de acordo com as 

normas. São elas: sala F2, do setor I; sala C4, do setor III e as salas C5 e D1, ambas do setor IV. 

Com relação aos parâmetros físicos, temperatura e umidade relativa, percebe-se que 

esses estão em concordância com os limites estabelecidos conforme normatização em vigência, 

com somente duas exceções (sala B6/setor II e sala B1/setor III) para o parâmetro umidade 

relativa (6,89%) e duas exceções (sala A1/setor II e sala E3/setor IV) para o parâmetro 

temperatura (6,89%). Como são apenas influenciados pela eficiência dos aparelhos de 

refrigeração do ar, estes dados podem ser utilizados para análise da QAI, no tocante ao aspecto 

de temperatura e concentrações. 

Dessa maneira, no que tange à concentração de CO2, a pesquisa revelou que um 

elevado percentual dos ambientes com ar interior que utilizam aparelhos de refrigeração do ar 

tipo split, apresentou níveis de CO2 acima dos recomendados pelas normas em vigência. A 

partir da observação da tabela 7 (c) verificou-se que 24 salas de aula (82,76%) dentre 29 

pesquisadas, extrapolaram as concentrações de CO2 acima do VMR previsto na legislação, ou 

seja, os limites encontrados não estavam em conformidade com os limites estabelecidos pelo 

Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, através da RE/CONAMA nº 

3, nem com os limites da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da 

RE/ANVISA nº 9.  Nota-se, portanto, que a concentração de CO2 foi, a variável que 

excedeu o limite máximo estabelecido pela normatização em vigência, representando uma 

causa de desconforto ao bem-estar dos discentes e docentes que se expõem por tempo 

prolongado nestes espaços, podendo ocasionar sérios riscos à saúde. 

E, finalmente, percebe-se também que apenas 4 salas de aula (sala F2, do setor I; sala 

C4, do setor III e as salas C5 e D1, ambas do setor IV), ou seja, somente 13,79% estavam, para 

os parâmetros pesquisados, com “todos” os limites em conformidade com os estabelecidos pelo 

Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR, através da RE/CONAMA nº 

3, e com os limites da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através da 

RE/ANVISA nº 9.  

 

5.2 PERCEPÇÃO DOS DOCENTES E DICENTES RELATIVA À QAI DOS AMBIENTES 

ESTUDADOS 

 

Em seguida, apresentou-se os resultados obtidos, referentes à percepção dos docentes e 

discentes no que se refere à QAI, considerando-se as seguintes categorias: sujeitos (docentes e 
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discentes), qualidade do ar em sala de aula, temperatura usual no ambiente acadêmico, 

corrente de ar, incômodo do cheiro/odor, histórico e tipos de alergia, eventos e agravos da 

saúde e período, dia e estação do ano. 

Conforme a tabela 8 observa-se que o número total de docentes e discentes que 

responderam o instrumento de pesquisa não é igual ao número de sujeitos participantes, 

devido ao fato que só foram acatados os instrumentos que tiveram o preenchimento de 

forma completa. Por tal motivo, na análise e discussão dos dados, para efeito desta pesquisa, 

considerou-se como representando 100% (Total em C e D), o número de docentes e 

discentes que preencheram o instrumento de pesquisa integralmente. 

 

Tabela 8 - Sujeitos Participantes. 

 ITENS Setor I Setor II Setor III Setor IV TOTAL 

A Total de docentes respondentes 5 8 8 10 31 

B Total de discentes respondentes 44 45 48 64 201 

C 
Sujeitos participantes dessa pesquisa 

(docentes – questionários válidos) 
4 7 6 8 25 

D 
Sujeitos participantes dessa pesquisa 

(discentes – questionários válidos) 
31 33 37 49 150 

E 
Total de sujeitos pesquisados em (%) 

porcentagens, frente ao item “A”. 
80,00 87,50 75,00 80,0 - 

F 
Total de sujeitos pesquisados em (%) 

porcentagens, frente ao item “B”. 
70,45 73,33 77,08 76,56 - 

  Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 

Dessa forma, mostra-se na tabela 9, o número e a categoria de sujeitos, segundo o 

sexo, bem como a sigla utilizada para estes sujeitos na análise dos resultados. 

 

Tabela 9 – Quantitativo de sujeitos, classificados por sexo e siglas utilizadas. 

 Setor I Setor II Setor III Setor IV TOTAL 

 M F M F M F M F M F 

Docente 3 1 4 3 4 2 7 1 18 7 

Discente 12 19 15 18 24 13 38 11 89 61 

 

Sujeitos 
Sexo 
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Legenda: 

M F DM DF DIM DIF 

Masculino Feminino 
Docente 

Masculino 

Docente 

Feminino 

Discente 

Masculino 

Discente 

Feminino 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 

 

Dessa maneira, os dados brutos foram categorizados a partir da leitura flutuante, 

surgiram as primeiras afirmações sobre o fenômeno observado. Os processos, para 

categorização, deram início a partir dos “elementos particulares e reagrupamentos 

progressivos por aproximação de elementos contíguos, para no final deste procedimento 

atribuir um título à categoria” (BARDIN, 2011, p. 68). 

Junto a discentes e docentes, realizou-se um levantamento das principais percepções 

relativas à QAI dos espaços acadêmicos pesquisados. Conforme indicado no gráfico 8, um total 

de 232 sujeitos (soma dos itens A+B) responderam o instrumento de pesquisa, mas considerou-

se apenas 175 instrumentos válidos (soma dos itens C+D), cujo preenchimento foi feito de 

maneira completa, tendo-se entre os sujeitos, 25 docentes (item C) e 150 discentes (item D), 

sendo 107 do sexo masculino, tendo-se 18 docentes e 89 discentes, e 68 do sexo feminino, sendo 

que 7 são docentes e 61 são discentes. No gráfico 8 mostra-se a distribuição de sujeitos 

participantes, conforme o sexo, segundo os locais de pesquisa. 

 

 Gráfico 8 - Distribuição, por sexo, dos sujeitos participantes. 

 
            Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 

Utilizou-se também, para a interpretação dos dados, as indicações conforme o Anexo A, 

disponibilizado pela ABNT NBR 16401-3/2008 (ABNT, 2015), que apresenta recomendações, 
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orientação e interpretação do conteúdo obtido a partir do questionário. Conforme orientações 

existentes nesse anexo deve-se considerar as informações obtidas como parâmetro da percepção 

humana relativo à qualidade do ar de interiores, ajudando na identificação e caracterização de 

eventuais problemas na QAI.  

Para auxiliar e organizar a análise dos dados do corpus do estudo relativos às questões 

abertas, recorreu-se do software NVivo PRO 11 (QSR, 2015). Este software permitiu importar 

todas as respostas para o programa, associar os atributos ou características dos (as) sujeitos (sexo, 

idade, estado civil, etc.), categorizar o conteúdo e criar hierarquias de significados e auxiliar o 

processo de exploração e análise. Foram avaliadas as impressões exibidas pelos docentes e 

discentes, relativas às suas interações com a QAI existente nos ambientes acadêmicos por eles 

frequentados.  Os dados obtidos através das questões fechadas foram analisados através dos 

softwares XLSTAT – PRO 11, e para interpretação dos resultados obtidos, foram seguidas as 

sugestões propostas pelo Anexo A da NBR 16401(anexo II). 

No que diz respeito à percepção dos sujeitos sobre a “qualidade do ar em sala de aula”, 

ou seja, no local onde os mesmos passam a maior parte do seu tempo, foi observado que 110 

sujeitos (62,86%) consideraram o ar como sendo abafado (viciado). Já 42 (24%) percebem o ar 

como sendo pesado e 21 (12,00%) alegam que o ar é parado. Vale ressaltar que, dentre os 175 

consultados, somente 2 (1,14%) consideraram a QAI como sendo adequada. A partir de tais 

percepções, constatou-se que (98,86%) dos docentes e discentes demonstram sentirem-se 

incomodados com a qualidade do ar que respiram, considerando-o abafado, pesado ou parado, 

como apresentado na tabela 10 e no gráfico 9. Segundo o parecer normativo utilizado para 

interpretar os percentuais apresentados, observa-se que ar abafado (viciado), pesado ou parado, 

indicam que ocorre deficiência na renovação do ar e, desta forma, acentuando sobremaneira a 

sua má qualidade. 

 

Tabela 10 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “Qualidade 

do ar na sala de aula”. 

Classificação 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1- Abafado 

 

110 

 

62,86 

 2- Pesado 

 

42 

 

24 

 3- Parado 

 

21 

 

12 

 4- Adequado 2 1,14 
          Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 
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Gráfico 9 - Percepções relativas à categoria “qualidade do ar em sala de aula” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015) 

Quando se efetuou uma análise com os docentes e discentes sobre a percepção quanto à 

“temperatura local”, na tabela 11 e no gráfico 10, observa-se que 101 (57,71%) classificaram a 

temperatura nas salas de aula sendo algumas vezes muito frio, algumas vezes muito quente, 

ocorrendo que, nesse percentual, houve prevalência de respondentes do sexo feminino 69 

(68,31%), sendo 4 docentes e 65 discentes. Foi ainda observado que 39 sujeitos (22,29%) 

consideravam a temperatura muito fria, 27 (15,43%) a consideravam muito quente e 8 (4,57%) 

consideraram que ela estava adequada. Dessa forma, quando comparados com a norma, tais 

resultados indicam que qualquer percepção da temperatura que esteja fora da adequada, sinaliza 

que há deficiência no controle de temperatura do condicionador de ar, demostrado pela variação 

das sensações térmicas existentes. 

 

Tabela 11 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “temperatura 

usual no local”. 

Classificação 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1- Ou muito quente ou muito frio 101 57,71 

2- Muito fria 

 

39 

 

22,29 

 3- Muito quente 

 

27 

 

15,43 

 4- Adequado 8 4,57 
           Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 
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Gráfico 10 – Percepções relativas à categoria “temperatura local” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015) 

 

No que se refere à percepção dos respondentes quanto ao “incômodo devido a correntes 

de ar” dentro das salas de aula, conforme a tabela 12 e no gráfico 11 observou-se que 136 

(77,71%) afirmaram que não se sentiam incomodados, mas 39 (22,29%) mostraram-se 

incomodados, e dentre esses, 16 docentes (41%). Acredita-se que tal fato ocorra devido ao 

fluxo da ventilação do condicionador de ar, concentrado e voltado para o centro da sala, 

dirigido em direção do birô. De acordo com as indicações sugeridas pela norma, nos 

percentuais obtidos, a distribuição do ar encontra-se dentro da normalidade. 

 

Tabela 12 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “correntes de ar”. 

Classificação 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1- Não se sentem incomodados 

 

136 

 

77,71 

 2- Sentem-se incomodados 

 

39 

 

22,29 

           Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 
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Gráfico 11 – Percepções referentes à categoria “incômodo devido a corrente de ar” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 

 

Em seguida, passou-se a observar a percepção dos sujeitos, relativa aos “incômodos do 

cheiro/odor”, nas salas de aula por eles frequentadas, como posto na tabela 13 e no gráfico 12, 

adiante, constatou-se que 111 (63,43%) responderam que se sentem incomodados e, dentre 

esses 111 sujeitos, 68 (61,26%) alegaram que se sentem frequentemente incomodados, 32 

(28,82%) afirmaram que ocasionalmente, 9 (8,11%) expressaram-se afirmando que se sentem 

incomodados todo o tempo, e 5 (4,5%) disseram que raramente sentem-se incomodados. 

Acredita-se, pois, que os odores que ocorrem ocasionalmente, são devido ao funcionamento 

intermitente do sistema de refrigeração de ar, de fatores externos e de atividades variadas dos 

ocupantes. Já sobre odores percebidos com frequência, segundo as observações contidas nas 

normas, faz-se necessário realizar uma avaliação detalhada para se descobrir o motivo. 

 

Tabela 13 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “incômodos 

do cheiro/odor”. 

Classificação 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1- Incomodados frequentemente 

 

68 

 

61,26 

 2- Incomodados ocasionalmente 

incomodados 

 

29 

 

26,13 

 3- Incomodados todo o tempo 

 

9 

 

8,10 

 4- Incomodados raramente 5 4,5 
           Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 
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Gráfico 12 – Percepções pertinentes à categoria “incômodos do cheiro/odor” 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 

 

 Ainda sobre os “incômodos do cheiro/odor”, tratando-se agora sobre os “cheiros mais 

presentes”, conforme indicado na tabela 14 e gráfico 13, observou-se que, dentre os 175 

respondentes, 117 (66,86%) apontaram como sendo o de mofo, sendo que, dentre esses, 21 

eram docentes, ou seja, no universo de 25 docentes, 21 (84,00%) sentiram, com mais 

frequência, o odor de mofo. Percebeu-se ainda que 31 sujeitos (17,71%) disseram ser odores 

humanos, 9 (5,14%) apontaram odor de esgoto, 5 (2,86%) optaram pela fumaça de 

automóveis, 4 (2,29%) afirmaram cheiro de tinta e 9 (5,14%) escolheram outras fontes 

causadoras de cheiros. Dessa forma, o cheiro de mofo, que é prejudicial à saúde, indica haver 

um desequilíbrio entre fatores físicos, como umidade e temperatura, favorecendo a 

proliferação de fungos e mofo, demonstrando ser, segundo as normas, uma característica 

relativa o ambiente com pouca renovação do ar, mostrando a necessidade, conforme a norma, 

de realizar uma avaliação detalhada, inclusive dos elementos microbiológicos, para se 

descobrir o motivo. 
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Tabela 14 - Distribuição de frequências e porcentagens dos cheiros mais presentes 

na categoria “incômodos do cheiro/odor”. 

Classificação 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1 – Cheiro de mofo 117 66,86 

2 - Odores humanos 

 

31 

 

17,71 

 3 – Cheiro de esgoto 

 

9 

 

5,14 

 4 – Cheiro de fumaça de carro 5 2,86 

5 – Cheiro de tinta 4 2,29 

6 – Outros cheiros 9 5,14 
           Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 

 

Gráfico 13 – Percepção dos cheiros mais presentes, relativos à categoria 

“incômodos do cheiro/odor, cheiros mais presentes”. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2015). 

 

No tocante à categoria referente ao “tabagismo”, verificou-se que 175 sujeitos (100%), 

afirmaram que não é permitido fumar nos ambientes acadêmicos fechados. Acredita-se que 

essa unanimidade acorreu devido à Lei 12.546, promulgada em 2014, também conhecida 

como Lei Antifumo, que proíbe fumar em ambientes públicos fechados. 

A respeito do conteúdo relativo ao “histórico e tipos de alergias” conforme indicam a 

tabela 15 e gráfico 14, observou-se que dentre os 175 sujeitos pesquisados, 46 (26,29%) 

afirmaram possuir algum tipo de alergia. Desses, 27 sujeitos (58,69%) afirmaram ter alergia 

respiratória, 11 (23,91%) afirmaram ter alergia alimentar, 3 (6,52%) afirmaram ter alergia na 

pele, 2 (4,35%) ter alergia ocular e 3 (6,52%) possuem outros tipos de alergias. Verificou-se 

ainda que, quanto ao local de maior ocorrência das manifestações dos sintomas dessas 
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alergias, 24 (52,17%) alegaram que notam haver uma piora da alergia quando estão no 

ambiente acadêmico (opção “trabalho”, no questionário). A partir de tais observações, nas 

quais mais da metade dos sujeitos portadores de alergias (52,17%) afirmam que as mesmas 

são agravadas nos locais onde estudam ou lecionam, atentou-se para a existência de 

desregramentos que afetaram a QAI, corroborando com o que é posto na norma, demandando 

medidas a serem implementadas para trazer a QAI para padrões admissíveis, devido ao fato 

de que pessoas alérgicas têm sensibilidade e limites de percepção diferentes da maioria, 

podendo, dessa maneira, serem acometidas por concentrações de poluentes que comumente 

não incomodam aos outros. 

 

Tabela 15 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “histórico e 

tipos de alergias”. 

Classificação 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1 – Respiratória 

 

27 

 

58,70 

 2 - Alimentar 

 

11 

 

23,91 

 3 – Pele 

 

3 

 

6,52 

 4 – Ocular 2 4,35 

5 – Outras 3 6,52 
          Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 

 

 Gráfico 14 – Percepção associadas à categoria “histórico e tipos de alergias” 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 
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No que diz respeito à percepção sobre os “eventos e agravos da saúde”, conforme 

mostrado na tabela 16 e gráfico 15, observou-se que os respondentes disseram acreditar sofrer 

prejuízos à saúde e que estes prejuízos eram decorrentes dos ambientes que frequentam, 

observou-se que a escolha da alternativa “cansaço”, foi predominante, sendo 65 dos 

respondentes (37,14%), dentre eles 43 (66,15%) do sexo masculino, sendo que 12 (27,91%) 

eram docentes, e 22 (33,85%) do sexo feminino, dos quais 5 (22,73%) eram docentes. Dessa 

forma, mostraram acreditar que o surgimento do “cansaço” é relacionado ao período de 

permanência nos ambientes acadêmicos por eles frequentados. Em seguida, em classificação 

por relevância, apareceram as opções “nariz entupido”, com 28 (16%), “coriza”, com 18 

(10,26%), “secura nos olhos”, com 18 (10,26%), “dor de cabeça”, com 16 (9,14%), 

“espirros”, com 8 (4,57%), “tosse”, com 7 (4%), “náuseas”, com 5 (2,86) e 10 (5,71%) 

optaram por outras opções presentes na ferramenta de pesquisa. Por conseguinte, a partir dos 

resultados apresentados referentes aos agravos associados aos ambientes utilizados, nota-se 

existir problemas relativos à QAI. Para desses resultados apresentados, a norma lembra que os 

tipos de sintomas provavelmente relacionados a problemas da qualidade do ar, bem como o 

seu tempo de aparecimento, são subsídios úteis para caracterizar situações problemáticas. 

 

Tabela 16 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “eventos e agravos 

da saúde”. 

Classificação Frequência 

 

Percentual 

 1 – Cansaço 65 37,14 

2 – Nariz entupido 

 

28 

 

16,00 

 3 – Coriza 

 
18 10,29 

 4 – Secura nos olhos 18 10,29 

5 – Dor de cabeça 16 9,14 

6 – Espirros 8 4,57 

7 – Tosse 7 4,00 

8 – Náuseas 5 2,86 

9 – Outras opções 10 5,71 
    Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 
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Gráfico 15 – Percepções associadas à categoria “eventos e agravos da saúde”. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 

  

No que diz respeito ao tema “período, dia e estação do ano”, conforme anunciado nas 

tabelas 17, 18 e 19, e no gráfico 16, identificou-se qual período do dia, qual dia da semana e 

qual estação do ano os agravos citados na categoria abordada anteriormente, são mais 

percebidos. Dessa forma, observou-se que 96 sujeitos (54,86%) afirmaram que os incômodos 

à saúde acontecem em qualquer período do dia. Da mesma maneira, 60 (34,29%) afirmaram 

que é no período vespertino quando eles ocorrem e 19 (10,86%) citaram o período matutino 

como o de maior ocorrência. Quanto ao dia da semana que os prejuízos à saúde são mais 

notados, a sexta feira foi apontada por 110 respondentes (62,86%) como sendo o dia no qual 

as queixas dos agravos são maiores, acreditando-se que tal situação ocorra devido ao aumento 

das concentrações por causa do acúmulo ocorrido durante o transcorrer da semana, piorando a 

qualidade do ar interno respirado. Teve-se ainda que 35 sujeitos (20%), afirmaram que os 

agravos ocorrem igualmente durante todos os dias da semana, 16 (9,14%) disseram que 

acontecem no meio da semana, 12 (6,86%) citaram a segunda-feira como o dia onde os 

sintomas são mais sentidos e 2 (1,14%) disseram ser no final de semana. Já com relação a 

qual estação do ano o mal-estar é mais severo, 91 (52%) sujeitos afirmaram que essas queixas 

sofrem um incremento na estação do “inverno” (chuvas), acreditando-se que a causa para tal 

percepção seja devido ao aumento da umidade, salas mais tempo fechadas e descontrole na 
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climatização ambiente. Ainda com relação a qual estação do ano o agravo é mais severo, 55 

(31,43%) disseram que as queixas ocorrem igualmente durante todo o ano e 29 (16,57%) 

afirmaram que acontecem mais no verão. Por conseguinte, conforme a orientação e 

interpretação da norma é preconizado que, quando ocorre a predominância de queixas 

relacionadas a condições climáticas e atividades específicas, esses fatos podem auxiliar na 

caracterização de situações ligadas a fatores de piora da QAI. 

 

Tabela 17 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “período, dia e 

estação do ano”, relativas ao período do dia onde os agravos são mais 

percebidos. 

Classificação Frequência 

 

Percentual 

 1 – Qualquer período 96 54,86 

2 – Período vespertino 

 
60 34,28 

 3 – Período matutino 19 10,86 

     Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 

 

Tabela 18 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “período, dia e 

estação do ano”, relativas ao dia da semana onde os agravos são mais 

percebidos. 

Classificação Frequência 

 

Percentual 

 1 – Sexta-feira 110 62,86 

2 – Igualmente toda a semana 

 
35 20,00 

 3 – Meio da semana 16 9,14 

 4 – Segunda-feira 12 6,86 

5 – Fim de semana 2 1,14 
    Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 

 

 

Tabela 19 - Distribuição de frequências e porcentagens da categoria “período, dia e 

estação do ano”, relativas à estação do ano onde os agravos são mais 

percebidos. 

Classificação Frequência 

 

Percentual 

 1 – Inverno 91 52,00 

2 – Igualmente todo ano 

 
55 31,43 

 3 – Verão 29 16,57 

     Fonte: Elaborada pelo autor através dos softwares XLSTAT – PRO 11 e NVivo Pro 11. 
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Gráfico 16 – Percepções associadas à categoria “período, dia e estação do ano”. 

 
   Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2016). 

Para uma visualização da correspondência entre as categorias analisadas, as 

percepções identificadas e as orientações propostas pela norma, elaborou-se o quadro 11, 

adiante. 

 

Quadro 11 – Categorias, percepções e orientações propostas conforme a norma.  

Categorias Percepções 
Orientação e interpretação das 

informações, segundo a norma 

Qualidade do ar 

em sala de aula 

A maioria dos docentes e 

discentes (98,86%) demonstrou 

sentir-se incomoda com a 

qualidade do ar respirado, 

considerando-o abafado, 

pesado ou parado. 

Qualquer resposta que não seja 

adequada da percepção é 

indicativa de qualidade do ar 

inadequada. Ar parado, viciado e 

pesado são indicativos de 

deficiência na renovação do ar. 

continua 
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Categorias Percepções 
Orientação e interpretação das 

informações, segundo a norma. 

Temperatura 

local 

A maioria dos atores 

classificou a temperatura nas 

salas de aula como sendo 

algumas vezes muito frio, 

algumas vezes muito quente 

(57,71%), sendo percebido um 

maior incômodo por atores do 

sexo feminino (68,31%). 

Poucos disseram notar que a 

temperatura estava adequada 

(4,57%). 

Qualquer percepção da 

temperatura que não seja 

adequada indica deficiência no 

controle de temperatura do ar. 

Incômodo 

devido a 

correntes de ar 

A maioria afirmou que não se 

sente incomodada (77,71%), e 

menos da metade mostrou-se 

incomodada (22,79%). 

Qualquer percepção incômoda de 

corrente de ar é indicativa de má 

distribuição do ar. 

Incomodados 

devido ao 

cheiro/odor 

Observou-se que a maioria 

respondeu que se sente 

frequentemente incomodada 

(61,26%) e poucos afirmaram 

sentirem-se raramente 

incomodados (4,5%). 

Percebeu-se que o cheiro/odor 

mais notado é o de mofo 

(66,86%).  

Odores presentes todo o tempo 

são provavelmente associados 

com a estrutura da edificação e 

com os móveis e revestimentos. 

Odores ocasionais podem ser 

devido à atividade intermitente 

dos ocupantes, funcionamento 

intermitente do sistema de 

climatização ou fatores externos. 

Frequentemente é necessária uma 

avaliação mais detalhada para se 

definir a causa. 

Tabagismo 

Por unanimidade, afirmaram 

que não é permitido fumar nos 

ambientes acadêmicos 

fechados. 

O tabagismo permitido em 

ambientes interiores é 

frequentemente associado à piora 

da qualidade do ar. 

continua 
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conclusão 

Categorias Percepções 
Orientação e interpretação das 

informações, segundo a norma. 

Histórico e 

tipos de 

alergias 

Alguns afirmaram ser 

portadores de alergias 

(26,29%), havendo a 

prevalência da alergia 

respiratória (58,70%). Mais da 

metade dos sujeitos portadores 

de alergias (52,17%) afirmou 

acreditar que elas são 

agravadas quando se está nos 

locais onde se estuda ou 

leciona. 

Pessoas com alergias respiratórias 

(rinite ou asma) ou cutâneas 

(urticária, dermatite de contato) 

possuem limiares de percepção 

diferentes e podem ser afetados 

por concentrações de poluentes 

que não incomodam aos outros. 

Nessas situações é recomendável 

procurar aconselhamento de 

profissional da saúde. 

Eventos 

relativos a 

agravos da 

saúde 

Os respondentes perceberam 

sofrer prejuízos à saúde e 

acreditavam que estes 

prejuízos estão relacionados 

ao período de permanência 

nos ambientes acadêmicos. A 

sensação de cansaço 

predominou como sendo o mal 

ou prejuízo mais notado 

(37,14%). 

Os tipos de sintomas 

possivelmente relacionados a 

problemas da qualidade do ar e o 

seu tempo de aparecimento são 

informações úteis na 

caracterização das situações 

problemáticas. 

Período, dia e 

estação do ano. 

Os incômodos à saúde não 

tinham um período do dia para 

ocorrerem (54,86%) e que 

eram mais percebidos na 

sexta-feira (62,86%). O mal-

estar era mais severo e 

também mais sentido, na 

estação do inverno (52%). 

Os tipos de sintomas possivelmente 

relacionados a problemas da 

qualidade do ar e o seu tempo de 

aparecimento são informações úteis 

na caracterização das situações 

problemáticas. 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

As questões abertas existentes no questionário de pesquisa, possibilitaram os sujeitos 

expressarem, suas percepções sobre o tema em foco.  

Dessa forma, procurou-se verificar categorias de achados em meio à codificação dos 

dados brutos do texto através de agregação, recorte e enumeração (BARDIN, 2011), que 

pudessem contribuir para novas inferências sobre a percepção dos usuários doa espaços 
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acadêmicos, com foco nos docentes e discentes, quanto a QAI. 

Dessa forma, tratando-se da complementação de uma questão fechada que aborda se o 

sujeito pesquisado incomoda-se com o cheiro/odor de determinado local e qual dos tipos 

citado descreve esse (s) cheiro (s), o primeiro questionamento aberto tratou sobre o que você 

acha que causa este cheiro? A partir da utilização da análise de conteúdo sugerida por Bardin 

(2011) e seus princípios de classificação, e utilizando-se o software NVivo PRO 11 para o 

procedimento de organização, foram encontradas 05 categorias de unidade de contexto, 

organizadas por ordem decrescente de frequência apresentadas na tabela 20. 

 

Tabela 20 - Distribuição de frequências e porcentagens das categorias formuladas 

sobre “o que você acha que causa este cheiro”. 

Categorias 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1- Cheiro de ambiente fechado (mofo) 

 

32 

 

37,02 

 2- Ar interno não renovado 

 

27 

 

31,23 

 3- Agravo à saúde 

 

19 

 

21,98 

 4- Odores desagradáveis 

 

15 

 

17,35 

 5- Janelas fechadas 14 

 

16,20 

            Fonte: Elaborada pelo autor através do software NVivo Pro 11. 

 

Pôde ser dito, frente às categorias encontradas nesta pesquisa que, existiu de fato, uma 

clara percepção do grupo de docentes e discentes quanto ao incômodo causado pela má 

qualidade do ar interno existente nos ambientes acadêmicos.  

Esses incômodos e suas consequências, ou seja, a demonstração de insatisfação com a 

QAI foi traduzida nas seguintes categorias: “Cheiro de ambiente fechado (mofo)” (37,02%) e 

“odores desagradáveis” (17,35%).  Em relação aos fatores causadores desse cheiro de mofo, 

foram visualizados através das categorias a seguir: “ar interno não renovado” (31,23%) e 

“janelas fechadas” (16,20%). Assim, os resultados aqui encontrados não só revelaram o que 

os respondentes acreditavam ser a fonte causadora do mau cheiro existente, conforme o 

questionamento feito, como também refletiram a preocupação dos docentes e discentes 

quanto à manutenção da saúde e bem-estar como sendo um fator determinante do processo 

saúde-doença, onde entrou a preocupação com a QAI, como demostrado na categoria “agravo 

à saúde” (21,98%). 

A partir da categorização feita, utilizou-se o NVivo Pro 11 para a criação de um 

gráfico nuvem, figura 9, visualizou-se a ocorrência das palavras mais citadas nas respostas da 

primeira questão aberta. Quanto maior a área ocupada pela palavra no gráfico, maior a sua 

relevância e consistência nas respostas. 
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                  Figura 9 - Relevância das palavras nas respostas. 

 
                                    Fonte: Elaborada pelo autor através do software NVivo Pro 11. 

  

Notou-se que a palavra “cheiro” surge como sendo a de maior grandeza. Corroborando 

tal fato, percebeu-se que, dentre todas as categorias encontradas nessa pesquisa, existem 

traços que denotam haver uma linha entre o incômodo percebido pelos respondentes e o odor 

desagradável de mofo, devido a sala ficar fechada. Esses traços puderam ser identificados nas 

seguintes falas: 

Não existe uma limpeza adequada da sala e dos aparelhos de ar condicionado [...] a 

sala toda cheira mal, cheira a mofo. – DIM 

Como dou aula pela manhã e a noite, noto que os odores desagradáveis são menos 

marcantes no turno matutino. Já no noturno, parece que vão se acumulando durante 

o dia e tornam-se bem perceptíveis. [...] percebe-se que não ocorre uma renovação 

do ar das salas, daí a persistência dos cheiros desagradáveis. – DF 

Devido a não ter uma circulação de ar vindo de fora da sala, muitas vezes ela fica 

com o ar pesado, cheiro de mofo, cheiro de sala suja e úmida. É um risco para a 

nossa saúde – DM 

Acho que o mau cheiro aparece devido às salas viverem fechadas. Entra aluno, sai 

aluno, e as portas continuam fechadas. Do mesmo jeito as janelas não são abertas e 

os cheiros ruins vão se acumulando dia a dia. Acho que o mau cheiro vem daí. – 

DIF 

O mau cheiro é mais notado, principalmente nos últimos horários de aula, e acho 

que vem do uso contínuo das salas, sem ar novo. O calor também contribui para que 

o aluno chegue suado na sala, juntando cheiro de suor e mofo. Horrível – DIM 

O mau cheiro, um cheiro frio, desagradável, vem acompanhado de uma sensação de 

muita umidade no ambiente e um forte cheiro de mofo [...] acontece geralmente nos 

últimos horários de aula, quando ligam o segundo ar condicionado, por causa do 

calor. A sala fica bastante desagradável. – DM 
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[...] o cheiro ruim aparece por não existir uma abertura para a entrada de ar novo nas 

salas de aulas, que vivem fechadas e mofando. O calor e a umidade favorecem para 

que isso aconteça. – DIF 

Acho que o mau cheiro acontece por causa de uma séria de fatores: falta de uma boa 

limpeza do ambiente; mofo; infiltrações; salas sempre fechadas; falta da renovação 

de ar; cheiros das pessoas e alunos comendo na sala de aula. – DIM 

 

Para uma melhor visualização sobre as percepções dos respondentes acerca do “odor 

de mofo”, expressadas nas suas respostas, realizou-se uma pesquisa, via NVivo PRO 11, 

centrada no vocábulo mofo, construindo-se assim uma árvore de palavras, conforme figura 

10, mostrando-se o entrelaçamento entre o vocábulo e todas as respostas válidas sobre a 

questão aberta em foco. 

 

Figura 10 - Entrelaçamento entre a palavra “mofo” e as respostas válidas. 

 
      Fonte: Elaborada pelo autor através do software NVivo Pro 11. 

 

A segunda questão aberta tratou sobre os sintomas que você sente coincidem com a 

hora de limpeza ou manutenção dessa área? Utilizou-se, para procedimentos voltados à 

organização, o software NVivo PRO 11 e adotou-se como base a análise de conteúdo sugerida 

por Bardin (2011) e seus princípios de classificação. Encontrou-se, assim, 03 categorias de 

unidade de contexto, organizadas por ordem decrescente de frequência apresentadas na tabela 

21. 
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Tabela 21 - Distribuição de frequências e porcentagens das categorias formuladas 

sobre “os sintomas que você sente coincidem com a hora de limpeza 

ou manutenção dessa área?”. 

Categorias 

 

Frequência 

 

Percentual 

 1- Não percepção da limpeza 

 

38 

 

38,43 

 2- Ar interno não renovado 

 

24 

 

24,27 

 3- Agravo à saúde 

 

17 

 

17,19 

             Fonte: Elaborada pelo autor através do software NVivo Pro 11. 

 

O que se percebe na frequência, relevância e consistência de termos como “limpeza”, 

figura 11, no quesito que trata sobre se sintomas surgem durante a execução da mesma, a 

resposta mais frequente (38,43%) mostra não percebê-la, como mostrou-se na tabela 21. 

Diferentemente das outras questões abertas, vários respondentes (37,21%) não opinaram sobre 

essa indagação. Acredita-se que o motivo para tal fato, tenha sido a ausência de elementos que 

pudessem embasar a resposta, devido, possivelmente, a não proximidade dos horários de 

limpeza das salas de aula com os horários acadêmicos. 

Apesar dos atores terem demonstrado que não notavam quando a limpeza era realizada 

e quando os sintomas surgiam, ocorreu a comprovação de insatisfação com a QAI traduzida na 

seguinte categoria: Ar interno não renovado (24,27%). 

Merece ressaltar, ainda, que os resultados aqui encontrados mostraram existir apreensão 

dos docentes e discentes quanto à relação de eficácia da gestão da qualidade do ar interno, 

explicitada na busca de prevenção, controle e promoção da saúde humana em tais ambientes, 

como demostrado na seguinte categoria: agravo à saúde (17,19%). Nota-se, ainda na figura 11, 

que além da relevância palavra “limpeza”, observa-se ainda a importância das palavras que, 

juntas, formam o termo “olhos ardendo”, mostrando a percepção dos respondentes quanto a 

uma demanda que corrobora com a existência da categoria agravo à saúde. 
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 Figura 11 - Relevância da palavra “limpeza” nas respostas. 

 
                           Fonte: Elaborada pelo autor através do software NVivo Pro 11. 

 

Dessa maneira, mesmo que os respondentes demonstrassem a não preocupação em 

observarem quando a limpeza das salas de aula era efetuada e, nem tão pouco notarem em que 

momento os sintomas surgiam, percebeu-se a existência da insatisfação com a QAI, devido aos 

sinais que indicavam degradação da saúde, por causa dos sintomas sentidos. Isso pode ser 

constatado através das falas, a seguir, apresentadas para o questionamento “Os sintomas que 

você sente coincidem com a hora de limpeza ou manutenção dessa área?”. 

 

[...] a limpeza das salas é feita, ou antes, ou depois das aulas. Mas noto que a 

sensação de olhos ardendo e tosse independe dessa limpeza. – DIM 

Não vejo as salas sendo limpas, mas os sintomas que sinto acontecem mais nos 

últimos horários. Quando dou aula a noite, então ficam bem pior, principalmente os 

olhos ardendo e fadiga. – DF 

Se a limpeza for feita cedo, antes do início do primeiro horário, acho que é isso que 

me provoca coriza nos primeiros horários, como se tivesse poeira no ar. – DIF 

Não sei quando a limpeza é feita, nunca presenciei. Mas sei que os sintomas que eu 

sinto, principalmente olhos ardendo e sonolência, independem dela. Acho que é do 

ar viciado. – DIM 

[...] na limpeza da sala que serve como laboratório de informática aqui no setor IV, 

como o ar condicionado estava quebrado, foi preciso abrir as janelas, porque são 

diferentes das que tem nas salas, não tem grades por serem menores. A sala ficou 

mais quente, mas o cheiro de mofo sumiu e parece que o ar ficou mais leve. Notei 

também que a minha renite alérgica deu uma trégua. [...] acho que a falta de ar 

renovado nas salas é o que provoca isso tudo que nos incomoda: sala fedorenta e 

cheirando a mofo, olhos ardendo, alergia, frio ou calor entre outros. – DIF 
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Em um dado momento, em uma das categorias analisadas, foi oferecido um espaço 

para que os docentes e discentes se expressassem livremente sobre o tema em foco.  A 

seguir, estão replicados alguns relatos considerados relevantes e pertinentes ao escopo da 

pesquisa. 

 

Seria uma grande ajuda para nós alunos, que os responsáveis pelas salas de aula 

resolvessem de uma vez por todas, o problema desse ar pesado das salas e odores 

desagradáveis, que muitos reclamam. Já reclamamos, mas tudo continua do mesmo 

jeito: cheiro de mofo, vazamentos, ambientes hora muito frios hora muito quentes, 

muita luz na sala, carteiras desconfortáveis [...]. – DIF 

No setor de aula que estudo (setor II), a estrutura das salas é antiga e ultrapassada. 

As carteiras são desconfortáveis, os aparelhos de ar condicionado velhos e 

barulhentos. [...] as salas de aula têm cheiro de mofo e provocam crises alérgicas 

em vários alunos. Muitas vezes, temos que sair das salas durante a aula, para 

respirarmos um ar melhor, que não provoque garganta seca, tosse e olhos ardendo. 

– DIM 

É preciso melhorar a qualidade das salas de aulas antigas, oferecendo para os 

alunos salas novas projetadas para o seu bem-estar. Maior isolamento acústico e 

melhor sistema de ar condicionado que resfrie e renove o ar das salas, diminuindo 

os maus odores e melhorando a qualidade do ar. Mais bebedouros são bem-vindos 

também. – DM 

[...] na parte antiga do setor de aula onde estudo, as salas têm concepções 

ultrapassadas, material antiquado e apresentam visíveis sinais de desgaste devido 

ao uso, um contrassenso se comparado com os blocos novos. As janelas não são 

para o nosso clima e não podem ser abertas por causa das grades colocadas para 

evitar roubos. [...] no meu ponto de vista, merecem urgentemente um retrofit. – 

DIF  

     

Em conformidade com as percepções inferidas a partir do conteúdo posto através do 

questionário, pôde-se observar uma convergência entre a essência dessas percepções e o 

sentido relativo à existência de problemas referentes à QAI, ou seja, ambos confluem para 

uma demanda comum: a melhora e manutenção da QAI, buscando a manutenção da saúde e 

bem-estar da coletividade universitária. 

Por sua vez, aproveitou-se da opção de análise disponibilizada pelo software NVivo 

Pro 11 e utilizando-se do coeficiente de correlação de Pearson, realizou-se a análise de nós em 

clusters por similaridades, entre “todas” as categorias das questões abertas, onde gerou-se a 

tabela 22 que agrupa características globais dessas categorias, caso elas tenham atributos 

semelhantes. 

Este coeficiente de correlação, normalmente representado por “r”, assume apenas 

valores entre 1 e - 1. Para a interpretação dos dados mostrados na tabela 22, elaborou-se o 

quadro 12, a seguir, relaciona-se o valor de "r” de Pearson e o seu significado. 
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 Tabela 22 - Métrica de similaridade através do coeficiente de correlação de Pearson. 

Nó A Nó B 

Coeficiente de 

correlação de 

Pearson 

Nós\\Odor desagradável Nós\\Cheiro de mofo 0,970543 

Nós\\Odor desagradável Nós\\Ar interno não renovado 0,961267 

Nós\\Ar interno não renovado Nós\\Agravo à saúde 0,932066 

Nós\\Cheiro de mofo Nós\\Ar interno não renovado 0,916067 

Nós\\Cheiro de mofo Nós\\Agravo à saúde 0,906274 

Nós\\Odor desagradável Nós\\Agravo à saúde 0,903272 

Nós\\Estruturas antigas Nós\\Cheiro de mofo 0,818491 

Nós\\Odor desagradável Nós\\Estruturas antigas 0,818275 

Nós\\Estruturas antigas Nós\\Agravo à saúde 0,759577 

Nós\\Estruturas antigas Nós\\Ar interno não renovado 0,751754 

Nós\\Não percepção da limpeza Nós\\Agravo à saúde 0,733003 

Nós\\Não percepção da limpeza Nós\\Ar interno não renovado 0,633605 

Nós\\Odor desagradável Nós\\Não percepção da limpeza 0,498732 

Nós\\Não percepção da limpeza Nós\\Cheiro de mofo 0,484539 

Nós\\Não percepção da limpeza Nós\\Estruturas antigas 0,441128 

   Fonte: Elaborada pelo autor através do software NVivo Pro 11. 

 

Quadro 12 - "r” de Pearson e seu significado. 

"r” de Pearson Significado 

r = 1 

Denota uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis, ou 

seja, se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, ou 

seja, dependem linearmente uma da outra. 

r = -1 
Constitui uma correlação negativa perfeita entre as duas variáveis, 

isto é, se uma aumenta a outra obrigatoriamente diminui. 

r = 0 

Indica que não há dependência linear entre as duas variáveis, porem 

pode existir uma dependência não linear. Dessa forma, caso o 

resultado seja r = 0, outros meios devem ser utilizados para 

pesquisa-lo. 

     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Dessa forma, percebe-se que na relação entre as categorias “odor desagradável” e 



90 
 

“cheiro de mofo”, teve-se o coeficiente de correlação r igual a 0.970543.  Isso indica que 

existe uma forte correlação ou dependência linear entre odor desagradável e o cheiro de mofo, 

ou seja, infere-se que se o primeiro aumenta, o segundo o acompanha, e vice-versa. Da 

mesma maneira, para a relação entre as categorias “ar interno não renovado” e “agravo à 

saúde”, apresentou-se coeficiente de correlação r igual a 0,932066, indicando haver a 

existência de forte correlação entre as mesmas, ou seja, pode-se afirmar que quanto mais 

tempo passar sem ocorrer renovação do ar interno, maiores serão os agravos à saúde. Já para a 

relação entre as categorias “não percepção da limpeza” e “cheiro de mofo”, obteve-se um 

coeficiente de correlação r igual a 0,484539, sinalizando a existência de uma fraca correlação 

entre ambas, não sendo possível fazer qualquer afirmação, sendo necessário para tal, realizar 

novos estudos utilizando-se outros meios de pesquisa. 

Assim, pôde ser observado que, embora tenham sido obtidos pelo uso de diferentes 

meios, os resultados inferidos pelas medições diretas feitas com instrumentos eletrônicos e os 

resultados conseguidos através das interpretações das respostas reveladas pelo instrumento de 

pesquisa, percebeu-se que todos esses resultados encontrados confluíram para um ponto comum, 

ou seja, uma condição que retrata a má qualidade do ar interno existente nas salas de aula dos 

setores estudados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Este trabalho teve por objetivo verificar em que medida os teores de CO, CO₂, 

umidade relativa e temperatura, em ambientes acadêmicos, estão em conformidade com os 

padrões estabelecidos pela Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, por meio do 

Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR (RE nº 03/90) e pelos 

padrões definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (RE 09/2003), 

como também desenvolver indicadores sintéticos a partir dos parâmetros obtidos e 

identificar a percepção dos docentes e discentes quanto a QAI nos ambientes estudados. 

Tomando-se por base os resultados relativos aos elementos físicos e químicos obtidos 

nessa pesquisa, observou-se não haver desobediência às normas, salvo raros pontos fora da 

curva, dos índices relativos à temperatura, umidade relativa e CO. Diferentemente dos 

elementos já citados, os níveis de CO2 extrapolaram praticamente na totalidade dos ambientes 

estudados com climatização artificial, ou seja, estavam acima dos limites máximos 

recomendados pelas normas em vigência. Embora se trate de uma instituição pública de 

ensino superior, ficou evidenciado não haver a esperada observância e aplicabilidade dos 

preceitos legais, bem como a não proposição de medidas e ações, com respeito à manutenção 

da QAI. 

Quanto aos indicadores ou índices de qualidade do ar – IQA desenvolvidos, após 

compará-los com os valores presentes na escala colorimétrica correspondente aos Índices de 

Qualidade do Ar - IQA, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(Environmental Protection Agency) EPA, observou-se que dentre as salas pesquisadas, a 

grande maioria apresentou uma qualidade do ar, referente à concentração de CO2, variando de 

inadequada a péssima.  

No que tange às percepções dos docentes e discentes inferidas a partir do conteúdo 

posto a partir do questionário, observou-se que existe a consciência dos mesmos quanto à 

presença de problemas referentes à QAI, ou seja, foi externada a má qualidade do ar interno 

existente nos ambientes acadêmicos dos setores estudados. Percebeu-se também, a partir de tal 

fato, a preocupação dos envolvidos na pesquisa pela busca da manutenção da saúde e bem-estar 

nos ambientes acadêmicos que frequentam. 

Deste modo, conforme demonstrado pelos resultados revelados pela pesquisa, nota-se 

que o descumprimento dos limites das legais de CO2, motivou o surgimento de um problema 

que afeta diretamente, de forma negativa, a manutenção da saúde e do bem-estar de grande 

parte da comunidade acadêmica desta instituição de ensino superior, configurando, desta 
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forma, a existência de um problema de gestão pública, por tratar-se de uma Infração Sanitária 

Coletiva, segundo a portaria Nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde. 

Percebeu-se que esta pesquisa ratificou trabalhos científicos de outros autores, 

relativos à QAI, que comprovam haver, em locais de ar interior com sistema de refrigeração 

sem renovação de ar, elevadas concentrações de CO2 e alterações nos padrões físicos em 

recintos com inadequada troca de ar entre ambientes. Dentre alguns trabalhos, cita-se o de 

Mesquita e Araújo (2006) em que analisaram os níveis de CO2, temperatura e umidade 

relativa do ar em ambientes acadêmicos do campus da Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

(CE). Tal pesquisa revelou que quase a integralidade dos ambientes com climatização 

artificial mostrava-se com os níveis de CO2 acima dos limites recomendados pelas normas 

técnicas nacionais. Cita-se também, Grimsrud, D., Bridges, B. and Schulte, R. (2006) que, a 

partir do monitoramento contínuo dos parâmetros de qualidade do ar em 85 salas de aula e 

outros espaços localizados em oito escolas em Minnesota, EUA, durante os anos de 2003 e 

2004, observaram que as altas concentrações de CO2 indicaram existir uma precária 

renovação de ar em cinco das oito escolas monitoradas. 

Assim, a partir da análise empreendida com referência ao parâmetro relativo ao CO2 e 

ao compará-lo com os parâmetros legais, postos pelo Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar - PRONAR e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ficou 

evidenciado que, nos ambientes acadêmicos estudados na UFRN, os teores de CO2 estão além 

dos limites legais, ou seja, não estão em conformidade com os padrões estabelecidos pelas 

normas vigentes no país.  

A partir das considerações e das análises dos resultados, sugere-se: 

a) Implementar ações e políticas focadas na conformação da QAI a patamares admissíveis 

previstos em leis, procurando, assim, solucionar as questões que afetam diretamente, e 

de forma prejudicial, a saúde e o bem-estar social do corpo docente e discente da 

comunidade acadêmica dessa IFES. 

b) Realizar pesquisas em outros espaços internos climatizados da instituição, utilizados por 

outros segmentos da comunidade acadêmica, tais como o corpo técnico-administrativo e 

os terceirizados, para averiguar a existência de problemas relacionados à QAI. 

c) Efetivar medidas corretivas para que variáveis com concentrações fora dos parâmetros 

se amoldem aos padrões preconizados pelas normas. 

d) Realizar, a curto e a médio prazo, programas, ações e proposições que tragam respostas 

às demandas surgidas, não apenas nos espaços estudados, mas que também contemplem 

variados ambientes com ar interno climatizados existentes na instituição, colocando, 
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desta forma, a saúde e bem-estar da coletividade universitária no topo da agenda 

pública. 

e) Adotar ações tais como a abertura de portas e janelas das salas de aula, quando a 

refrigeração do ar não for necessária, facilitando a troca de ar entre ambientes internos e 

externos, podendo, essa simples medida, auxiliar na dispersão dos poluentes, ajudando a 

prevenir o surgimento de altas concentrações de CO2.  

f) Executar readequações tecnológicas, arquitetônicas e estruturais, bem como a 

implantação de melhorias e inovações gerenciais, nos ambientes acadêmicos estudados. 

Partindo-se das considerações, apresenta-se algumas sugestões para trabalhos futuros, 

em ambientes acadêmicos internos climatizados artificialmente, a seguir: 

a) O aprofundamento do estudo abrangendo outros contaminantes, tais como: compostos 

orgânicos voláteis, material particulado, contaminantes biológicos, dentre outros, 

permitindo comparar os resultados obtidos com os padrões estabelecidos pelas normas 

vigentes; 

b) Um estudo sobre níveis de satisfação dos atores que utilizam ambientes acadêmicos que 

possuam os níveis de QAI em conformidade ou em desacordo com as normas vigentes; 

c) O monitoramento, devido às dimensões da área física da UFRN, de salas de aula 

situadas em outros setores de diferentes centros localizados não só no Campus central, 

como também em Centros, Faculdade e Escolas situadas em outros municípios do 

estado, permitindo assim, a comparação dos elementos físicos, químicos e biológicos 

detectados, possibilitando o diagnóstico das diferenças de fontes poluentes e compará-

las com os padrões estabelecidos por normas.  
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ANEXO I - RESOLUÇÃO RE/ANVISA Nº 9 
 

Resolução - REnº 9, de 16 de janeiro de 2003 
D.O.U de 20 de janeiro 

 

 

 
 

O Diretor da  Diretoria  Colegiada  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária ,  no  uso  da  atribuição  que  lhe confere a 

Portaria nº 570, do Diretor Presidente, de 3 de outubro de 2002; 

 

Considerando o § 3º, do art. 111 do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 593, de 25 de agosto de 2000, 

republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, 

 

Considerando a necessidade de revisar e atualizar a RE/ANVISA nº 176, de 24 de outubro de 2000, sobre Padrões Referenciais 

de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso Público e Coletivo, frente ao conhecimento e a 

experiência adquiridos no país nos dois primeiros anos de sua vigência; 

 

Considerando o interesse sanitário na divulgação do assunto; 

 

Considerando a preocupação com a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos ocupantes dos ambientes climatizados; 

 

Considerando o atual estágio de conhecimento da comunidade científica internacional, na área de qualidade do a r  ambiental 

interior, que estabelece padrões referenciais e/ou orientações para esse controle; 

 

Considerando o disposto no art. 2º da Portaria GM/MS n.º 3.523, de 28 de agosto de 1998; 

 
Considerando que a matéria foi submetida à apreciação da Diretoria Colegiada que a aprovou em reunião realizada em 

15 de janeiro de 2003, resolve: 

 
Art. 1º Determinar a publicação de Orientação Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de 

Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, em anexo. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 
CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES 

 

 
ANEXO 

 
ORIENTAÇÃO TÉCNICA ELABORADA POR GRUPO TÉCNICO ASSESSOR SOBRE PADRÕES 

REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR INTERIO R EM AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALME NTE 

DE USO PÚBLICO E COLETIVO 

 

 
I – HISTÓRICO 

 
O Grupo Técnico Assessor de estudos sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes 

climatizados artificialmente de uso público e coletivo, foi constituído pela Agência Nacional de Vigilância S a n i t á r i a  

–  ANVISA, no âmbito da Gerência Geral de Serviços da Diretoria de Serviços e Correlatos e instituído por membros das 

seguintes instituições: 

 

Sociedade Brasileira de Meio Ambiente e de Qualidade do Ar  de  Interiores/BRASINDOOR,  Laboratório  Noel 

Nutels Instituto de Química  da  UFRJ,  Ministério  do  Meio  Ambiente,  Faculdade  de  Medicina  da  USP,  Organização  

Panamericana de Saúde/OPAS, Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina  do Trabalho  – FUNDACENTRO/MTb,  Instituto  Nacional  de Metrologia  Normalização  e Qualidade  

Industrial/INMETRO, Associação Paulista de Estudos e Controle  de Infecção  Hospitalar/APECIH  e, Serviço  de 

Vigilância  Sanitária  do Ministério da Saúde/RJ, Instituto de Ciências Biomédicas – ICB/USP e Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 
Reuniu-se na cidade de Brasília/DF, durante o ano de 1999 e primeiro semestre de 2000, tendo como metas: 

1. Estabelecer critérios que informem a população sobre a qualidade do ar interior em ambientes climatizados 

artificialmente de uso público e coletivo, cujo desequilíbrio poderá causar agravos a saúde dos seus ocupantes; 
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2. Instrumentalizar as equipes profissionais envolvidas no controle de qualidade do ar  interior,  no  planejamento, 

elaboração, análise e execução de  projetos  físicos  e  nas  ações  de  inspeção  de  ambientes  climatizados  artificialmente  de 

uso público e coletivo . 

 
Reuniu-se na cidade de Brasília/DF, durante o ano de 2002, tendo como metas: 

1. Promover processo de revisão na Resolução ANVISA -RE 176/00 

2. Atualiza-la frente a realidade do conhecimento no país. 

3. Disponibilizar informações sobre o conhecimento e a experiência adquirida nos dois 

primeiros anos de vigência da RE 176. 

4. II – ABRANGÊNCIA 

 
O Grupo Técnico Assessor elaborou a seguinte Orientação Técnica sobre  Padrões  Referenciais  de  Qualidade  do Ar 

Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, no que  diz  respeito  a  definição  de  valores 

máximos recomendáveis para contaminação biológica, química  e  parâmetros  físicos  do  ar  interior,  a  identificação  das 

fontes poluentes de natureza biológica, química e física, métodos analíticos ( Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 ) 

e as recomendações para controle ( Quadros I e II ). 

 

Recomendou que os padrões referenciais adotados por esta Orientação Técnica sejam aplicados aos 

ambientes climatizados de uso público e coletivo já existentes e aqueles a serem instalados. Para os ambientes 

climatizados de uso restrito, com exigências de filtros absolutos ou instalações especiais, tais como os que atendem 

a processos produtivos, instalações hospitalares e outros, sejam aplicadas as normas e regulamentos específicos. 

 

III - DEFINIÇÕES 

 
Para fins desta Orientação Técnica são adotadas as seguintes definições, complementares às adotadas na  Portaria 

GM/MS n.º 3.523/98: 

 
a) Aerodispersóides: sistema disperso, em um meio gasoso, composto de partículas sólidas e/ou líquidas. O 

mesmo que aerosol ou aerossol. 

b) ambiente aceitável: ambientes livres de contaminantes em concentrações potencialmente perigosas à saúde dos 

ocupantes ou que apresentem um mínimo de 80% dos ocupantes destes ambientes sem queixas ou 

sintomatologia de desconforto
,2

 

c) ambientes climatizados : são os espaços fisicamente determinados e caracterizados por dimensões e instalações 

próprias, submetidos ao processo de climatização, através de equipamentos. 

d) ambiente de uso público e coletivo: espaço fisicamente determinado e aberto a utilização de muitas pessoas. 

e) ar condicionado: é  o  processo  de  tratamento  do  ar,  destinado  a  manter  os  requerimentos  de  Qualidade  do  Ar 

Interior do espaço condicionado, controlando variáveis como a temperatura, umidade, velocidade, material particulado, 

partículas biológicas e teor de dióxido de carbono (CO2). 

f) Padrão Referencial de Qualidade do Ar Interior :  marcador  qualitativo  e  quantitativo  de  qualidade  do  ar  

ambiental interior, utilizado como sentinela para determinar a necessidade da busca das fontes poluentes ou das  

intervenções ambientais 

g) Qualidade do Ar Ambiental Interior : Condição do ar ambiental de interior, resultante do processo de 

ocupação de um ambiente fechado com ou sem climatização artificial. 

h) Valor Máximo Recomendável: Valor limite recomendável  que  separa  as  condições  de  ausência  e  de  presença 

do risco de agressão à saúde humana. 

 

IV – PADRÕES REFERENCIAIS 

 
Recomenda os seguintes Padrões Referenciais de Qualidade do Ar  Interior  em  ambientes  climatizados  de  uso 

público e coletivo. 
 

1 - O Valor Máximo Recomendável - VMR, para contaminação microbiológica deve ser  750 ufc/m 
3 

de 

fungos, para a relação I/E 1,5, onde I é a quantidade de fungos no ambiente interior e E é a quantidade de fungos  no 

ambiente exterior. 

 

NOTA: A relação I/E é exigida como forma de avaliação frente ao conceito de normalidade, representado pelo meio 

ambiente exterior e a tendência epidemiológica de amplificação dos poluentes nos ambientes fechados. 

1.1 - Quando o VMR for ultrapassado ou a relação I/E for 1,5,  é  necessário  fazer  um  diagnóstico  de  fontes 

poluentes para uma intervenção corretiva. 

1.2 - É inaceitável a presença de fungos patogênicos e toxigênicos. 

 

2 – Os Valores Máximos Recomendáveis para contaminação química são: 

2.1 - 1000 ppm de dióxido de carbono – ( CO2 ) , como indicador de renovação  de ar externo,  recomendado  para 

conforto e bem-estar
2.

 



105 
 

2.2 - 80 g/m 
3 

de aerodispersóides totais no ar, como indicador do grau de pureza do ar e limpeza do 

ambiente climatizado
4
. 

NOTA: Pela  falta  de  dados  epidemiológicos  brasileiros  é mantida a recomendação como indicador de 

renovação  do ar o valor = 1000 ppm de Dióxido de carbono – CO2 

 

3 – Os valores recomendáveis  para  os  parâmetros  físicos  de  temperatura,  umidade,  velocidade  e  taxa  de 

renovação do ar e de grau de pureza  do  ar,  deverão  estar  de  acordo  com  a  NBR  6401  –  Instalações Centrais de Ar 

Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
5
. 

3.1 - a faixa  recomendável  de  operação  das  Temperaturas  de  Bulbo  Seco,  nas  condições internas para verão, 

deverá variar de 23
0
C  a  26

0
C, com exceção de ambientes de arte que deverão operar entre 21

0
C  e 23

0
C. A faixa 

máxima de operação deverá variar de 26,5
0
C a 27

0
C, com exceção das áreas de acesso que poderão operar até 28

0
C. A seleção 

da faixa depende da finalidade e do local da instalação.  Para  condições  internas  para  inverno,  a  faixa  

recomendável  de operação deverá variar de 20
0
C a 22

0
C . 

            3.1- a faixa recomendável de  operação  da  Umidade  Relativa,  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. O valor máximo de operação deverá ser de 65%, com exceção das 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  recomendável  de  operação deverá variar de 35% a 65%. 

 

3.2 – o Valor  Máximo  Recomendável  - VMR  de  operação  da  Velocidade  do  Ar,  no  nível  de  1,5m  do  piso,  na 

região de influência da distribuição do ar é de menos 0,25 m/s. 

 

3.3 - a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados será, no mínimo, de 27 m
3
/hora/pessoa, 

exceto no caso específico de ambientes com alta rotatividade de pessoas.  Nestes  casos  a  Taxa  de  Renovação do Ar 

mínima  será  de  17  m
3
/hora/pessoa,  não  sendo  admitido  em  qualquer  situação  que  os  ambientes  possuam  

uma concentração de CO2, maior ou igual a estabelecida em IV-2.1, desta Orientação Técnica. 

 
3.4 - a utilização de filtros de classe G1 é obrigatória na captação  de  ar  exterior.  O  Grau  de  Pureza  do  Ar  nos 

ambientes climatizados será obtido utilizando-se,  no  mínimo,  filtros  de  classe  G-3  nos  condicionadores  de  sistemas 
centrais, minimizando o acúmulo de sujidades nos dutos, assim como reduzindo os níveis de material particulado no ar 
Insuflado

2
. 

 
Os padrões referenciais adotados complementam as medidas básicas definidas na Portaria GM/MS n.º 

3.523/98, de 28 de agosto de 1998, para efeito de reconhecimento, avaliação e controle da  Qualidade do  Ar  Interior  nos  

ambientes climatizados. Deste modo poderão subsidiar as decisões do responsável técnico pelo gerenciamento do 

sistema de climatização, quanto a definição de periodicidade dos procedimentos de limpeza  e  manutenção  dos  

componentes  do sistema, desde que asseguradas as freqüências mínimas para os seguintes componentes, considerados  

como reservatórios, amplificadores e disseminadores de poluentes. 

 

 

 

Componente Periodicidade 

Tomada de ar externo Limpeza mensal ou quando descartável 

até sua obliteração (máximo 3 meses) 

Unidades filtrantes Limpeza mensal ou quando descartável 

até sua obliteração (máximo 3 meses) 

Bandeja de condensado Mensal* 

Serpentina de aquecimento Desencrustação semestral e limpeza 

trimestral 

Serpentina de resfriamento Desencrustação semestral e limpeza 

trimestral 

Umidificador   Desencrustação semestral e limpeza 

   trimestral 

Ventilador   Semestral 

Plenum de mistura/casa de Mensal 

máquinas    
* - Excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a  periodicidade  indicada pelo fabricante do 

produto utilizado. 
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V – FONTES POLUENTES 

 
Recomenda que sejam adotadas para fins de pesquisa e com o propósito de levantar dados sobre a realidade 

brasileira, assim como para avaliação e correção das situações encontradas, as possíveis fontes de poluentes 

informadas nos Quadros I e II. 

 

QUADRO I 
 

Possíveis fontes de poluentes biológicos 
6
 

 

Agentes 

biológicos 

Principais fontes em 

ambientes interiores 

Principais Medidas de 

correção em ambientes 

interiores 

Bactérias 

Reservatórios com água 

estagnada, torres de 

resfriamento, bandejas de 

condensado, desumificadores, 

idificadores, serpentinas de 

condicionadores de ar e 

superfícies úmidas e quentes. 

Realizar a limpeza e a conservação 

das torres de resfriamento; 

higienizar os reservatórios e 

bandejas de condensado ou manter 

tratamento contínuo para eliminar 

as fontes; eliminar as 

infiltrações; higienizar as 

superfícies. 

 

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. 

Corrigir a umidade ambiental; 

manter sob controle rígido 

vazamentos, infiltrações e 

condensação de água; higienizar os 

ambientes e  componentes do 

sistema de climatização ou 

manter  tratamento contínuo para 

eliminar as fontes; eliminar 

materiais porosos contaminados; 

eliminar ou restringir  vasos de 

plantas com cultivo em terra,  ou 

substituir   pelo cultivo em 

água (hidroponia);  utilizar   filtros 

G-1 na renovação do ar externo. 

Protozoários 

Reservatórios de água 

contaminada, bandejas e 

umidificadores de 

Condicionadores sem 

manutenção. 

Higienizar o reservatório ou manter 

tratamento contínuo para eliminar 

as fontes. 

Vírus Hospedeiro humano. 

Adequar o número de ocupantes   

por   m
2   

de área 

com aumento da renovação de ar; 

evitar a presença de pessoas 

infectadas nos ambientes 

climatizados 

Algas 
Torres de resfriamento e bandejas 

de condensado. 

Higienizar  os   reservatórios e 

bandejas de condensado ou 

manter tratamento contínuo para 

eliminar as fontes. 

Pólen Ar externo. 
Manter filtragem de acordo com 

NBR-6401 da ABNT 
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Artrópodes Poeira caseira. 

Higienizar as  superfícies fixas           

e           mobiliário, 

Especialmente os revestidos com 

tecidos e tapetes;  restringir   ou 

eliminar o uso desses 

revestimentos. 

Animais 
Roedores, morcegos e 

aves. 

Restringir o acesso, controlar os 

roedores, os morcegos,  ninhos  de  

aves e respectivos excrementos. 

 

QUADRO II 
 

Possíveis fontes de poluentes químicos 
7

 

 

Agentes 

químicos 

Principais fontes em 

ambientes interiores 

Principais medidas de correção 

em ambientes interiores 

 

CO Combustão (cigarros, 

queimadores de fogões e veículos 

automotores). 

Manter a captação de ar exterior

 com baixa 

concentração de poluentes; 

restringir as fontes  de combus 

tão; manter a exaustão em áreas 

em que ocorre combustão;   

eliminar a infiltração  de  CO 

proveniente de  fontes externas; 

restringir  o tabagismo em áreas 

fechadas. 

CO2 Produtos de metabolismo 

humano e combustão. 

Aumentar a renovação de ar externo; 

restringir  as  fontes de combustão  

e   o tabagismo em áreas 

fechadas;  eliminar   a infiltração   

de   fontes externas. 

NO2 Combustão. Restringir as fontes de combustão; 

manter  a exaustão em áreas em 

que ocorre combustão; impedir a 

infiltração de NO2 

proveniente de   fontes externas; 

restringir  o tabagismo em áreas 

fechadas. 

O3 Máquinas copiadoras e 

impressoras a laser . 

Adotar medidas específicas para 

reduzir a contaminação dos 

ambientes  interiores, com 

exaustão  do  ambiente ou 

enclausuramento em locais 

exclusivos para os equipamentos

 que 

apresentem grande 

capacidade de produção de O3. 

Formaldeído Materiais de acabamento, 

mobiliário, cola, produtos de 

limpeza domissanitários 

Selecionar os materiais de 

construção, acabamento e 

mobiliário que possuam ou 

emitam menos formaldeído; usar

 produtos 

domissanitários que não 

contenham formaldeído. 
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Material Poeira e fibras. Manter   filtragem   de   acordo 

particulado  com    NBR-6402   da  ABNT; 

  evitar isolamento termo- 

  acústico   que   possa   emitir 

  fibras minerais, orgânicas 

  ou sintéticas para o 

  ambiente climatizado; 

  reduzir   as   fontes   internas  e 

  externas; higienizar as 

  superfícies fixas e 

  mobiliários   sem   o   uso  de 

  vassouras, escovas ou 

  espanadores;   selecionar  os 

  materiais    de    construção   e 

  acabamento com menor 

  porosidade;  adotar  medidas 

  específicas    para    reduzir    a 

  contaminação dos 

  ambientes interiores (vide 

  biológicos); 

  restringir   o   tabagismo   em 

  áreas fechadas. 

Fumo de Queima   de  cigarro,  charuto, Aumentar    a   quantidade   de 

tabaco cachimbo, etc. ar externo admitido para 

  renovação e/ou exaustão 

  dos    poluentes;    restringir   o 

  tabagismo em áreas 

  fechadas. 

COV Cera, mobiliário, produtos Selecionar   os   materiais  de 

 usados em limpeza e construção, acabamento, 

 domissanitários, solventes, mobiliário;  usar  produtos  de 

 materiais    de   revestimento, limpeza     e   domissanitários 

 tintas, colas, etc. que  não  contenham  COV ou 

  que    não    apresentem   alta 

  taxa de volatilização e 

  toxicidade. 

COS-V Queima   de   combustíveis e Eliminar a contaminação  por 

 utilização de pesticidas. fontes  pesticidas,  inseticidas 

  e a queima  de  combustíveis; 

  manter    a   captação    de   ar 

  exterior afastada de 

  poluentes. 
 

COV – Compostos Orgânicos Voláteis. 

COS-V– Compostos Orgânicos Semi- Voláteis. 

 

Observações - Os poluentes indicados são aqueles de maior ocorrência nos ambientes de interior, de efeitos 

conhecidos na saúde humana e de mais fácil detecção pela estrutura laboratorial existente no país. 

 

Outros poluentes que venham a ser considerados importantes  serão  incorporados  aos  indicados,  desde  que atendam ao 

disposto no parágrafo anterior. 

 

V - AVALIAÇÃO E CONTROLE 

 

Recomenda que sejam adotadas para fins de avaliação e controle do ar ambiental interior dos ambientes climatizados de uso 

coletivo, as seguintes Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004. 

 
Na elaboração de relatórios técnicos sobre qualidade do ar interior, é recomendada a NBR-10.719 da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 
1 World Health Organization. Indoor air quality: biological contaminants; Copenhagen, Denmark, 1983 ( European Series nº 

31). 
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2 American Society of Hearting, Refreigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. ASHARAE Standard 62 - Ventilation for 

Acceptable Indoor Air Quality, 2001 

 
3 Kulcsar Neto, F & Siqueira, LFG. Padrões Referenciais para Análise de Resultados de Qualidade Microbiológica do Ar em 

Interiores Visando a Saúde Pública no Brasil - Revista da Brasindoor . 2 (10): 4-21,1999. 

 
4 Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Resolução n.º 03 de 28/06 /1990. 

 
 

5 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 6401 - Instalações Centrais de Ar Condicionado para 

Conforto - Parâmetros Básicos de Projeto, 1980. 

 
6 Siqueira, LFG & Dantas, EHM. Organização e Métodos no Processo de Avaliação da Qualidade do Ar de Interiores - Revista 

da Brasindoor, 3 (1): 19-26, 1999. 

 
7 Aquino Neto, F.R; Brickus, L.S.R. Padrões Referenciais para Análise de Resultados da Qualidade Físico-química do Ar de 

Interior Visando a Saúde Pública. Revista da Brasindoor, 3(2):4 -15,1999 

 

NORMA TÉCNICA 001 

 
Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e Análise de Bioaerosol em Ambientes Interiores. 

 
MÉTODO ANALÍTICO 

 

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle  ambiental  da  possível  colonização,  multiplicação  e  

disseminação  de fungos em ar ambiental interior. 

 
DEFINIÇÕES: 

Bioaerosol: Suspensão de microorganismos (organismos viáveis) dispersos no ar. 

Marcador epidemiológico: Elemento aplicável à pesquisa, que determina a qualidade do ar ambiental. 

APLICABILIDADE: Ambientes de interior climatizados, de uso coletivo, destinados a ocupações comuns (não 

especiais). MARCADOR EPIDEMIOLÓGICO: Fungos viáveis. 

MÉTODO DE AMOSTRAGEM: Amostrador de ar por impactação com 

acelerador linear. PERIODICIDADE: Semestral. 

FICHA TÉCNICA DO AMOSTRADOR: 

Amostrador: Impactador de 1, 2 ou 6 estágios. 

Meio de Cultivo: Agar Extrato de  Malte,  Agar  Sabouraud  Dextrose a 4%, Agar Batata 

Dextrose ou outro, desde que cientificamente validado. 

Taxa de Vazão:fixa entre 25 a 35 l/min, sendo recomendada 28,3 l/min. 

Tempo de Amostragem: de 5 a 15 minutos,  dependendo  das especificações do 

amostrador. Volume Mínimo: 140 l 

Volume Máximo: 500 l 

Embalagem: Rotina de embalagem  para  proteção  da  amostra  com  nível de 

biossegurança 2 (recipiente lacrado, devidamente  identificado  com símbolo de risco 

biológico) 

Transporte: Rotina de embalagem para proteção da amostra com nível de 

biossegurança  2   (recipiente   lacrado,   devidamente   identificado   com símbolo de 

risco biológico) 

Nota: Em áreas altamente contaminadas, pode ser recomendável uma amostragem com 

tempo e volume menores. 

Calibração:   Semestral Exatidão:  0,02 l/min. 

Precisão:   99,92 % 
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ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM: 

 selecionar 01 amostra de ar exterior localizada fora da estrutura predial na altura de 1,50 m do nível da rua. 

 Definir o número de amostras de ar interior, tomando por base a área  construída  climatizada  dentro  de  uma  

mesma edificação e razão social, seguindo a tabela abaixo: 

Área construída (m 
2
) Número mínimo de amostras 

Até 1.000 1 

1.000 a 2.000 3 

2.000 a 3.000 5 

3.000 a 5.000 8 

5.000 a 10.000 12 

10.000 a 15.000 15 

15.000 a 20.000 18 

20.000 a 30.000 21 

Acima de 30.000 25 
 

 as unidades  funcionais  dos estabelecimentos  com características  epidemiológicas  diferenciadas,  tais  como  

serviço médico, restaurantes, creches e outros, deverão ser amostrados isoladamente. 

 os pontos  amostrais  deverão  ser  distribuídos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na altura de 

1,5  m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada. 

 
PROCEDIMENTO LABORATORIAL: Método de cultivo e quantificação segundo normatizações universalizadas. Tempo 

mínimo de incubação de 7 dias a 250C., permitindo o total crescimento dos fungos. 

 
BIBLIOGRAFIA: "Standard Methods for Examination of Water and Wastewater". 

 
 

17 th ed. APHA, AWWA, WPC.F; "The United States Pharmacopeia". USP, XXIII ed., NF XVIII, 1985. 
 

NIOSH- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 

BIOAEROSOL SAMPLING (Indoor Air) 0800, Fourth Edition. 
IRSST - Institute de Recherche en Santé et en Securité du Travail du Quebec, Canada, 1994. 

 

Members of the Technicael Advisory Committee on Indoor Air Quality, Commission of Public Health Ministry of the 

Environment - Guidelines for Good Indoor Air Quality in Office Premises, Singapore. 

 

NORMA TÉCNICA 002 

 

Qualidade do Ar Ambiental Interior. Método de Amostragem e  Análise  da  Concentração  de  Dióxido  de  Carbono  

em Ambientes Interiores. 

 
 

MÉTODO ANALÍTICO 
 

 

 

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle do processo de renovação de ar em ambientes climatizados. 

APLICABILIDADE: Ambientes interiores climatizados, de uso coletivo. 

MARCADOR EPIDEMIOLÓGICO: Dióxido de carbono 

(CO2 ). MÉTODO DE AMOSTRAGEM: Equipamento de 

leitura direta. PERIODICIDADE: Semestral. 

FICHA TÉCNICA DOS AMOSTRADORES: 

 

Amostrador: Leitura Direta por meio de sensor  infravermelho dispersivo ou 

célula eletroquímica. 
não 

Calibração: 

acordo com 

fabricante. 

Anual ou 

especificação 

de 

do 

Faixa: de 0 a 5.000 ppm. 

Exatidão: 50 ppm + medido 
 

2% 

 
do 

 
valor 
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ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM: 

 Definir o número de amostras de ar interior, tomando por base a área construída  climatizada  dentro  de  uma  

mesma edificação e razão social, seguindo a tabela abaixo: 

 
Área construída (m 

2
) Número mínimo de amostras 

Até 1.000 1 

1.000 a 2.000 3 

2.000 a 3.000 5 

3.000 a 5.000 8 

5.000 a 10.000 12 

10.000 a 15.000 15 

15.000 a 20.000 18 

20.000 a 30.000 21 

Acima de 30.000 25 

 as unidades  funcionais  dos estabelecimentos  com características  epidemiológicas  diferenciadas,  tais  como  

serviço médico, restaurantes, creches e outros, deverão ser amostrados isoladamente. 

 os pontos amostrais deverão ser distribuídos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na altura de 

1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada. 

 
PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM: As medidas deverão ser realizadas em horários de pico de utilização do 

ambiente. 

 

 
NORMA TÉCNICA 003 

 
Qualidade do Ar Ambiental  Interior.  Método  de  Amostragem.  Determinação  da  Temperatura,  Umidade  e  Velocidade  do  

Ar em Ambientes Interiores. 

 
 

MÉTODO ANALÍTICO 
 

 

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle do processo de climatização de ar em ambientes climatizados. 

APLICABILIDADE: Ambientes interiores climatizados, de uso coletivo. 

MARCADORES: Temperatura do ar ( C ) 

Umidade do ar ( % ) 

Velocidade do ar ( m/s ) . 

 

MÉTODO DE AMOSTRAGEM: Equipamentos de leitura direta. Termo-higrômetro e Anemômetro. 

PERIODICIDADE: Semestral. 

 

FICHA TÉCNICA DOS AMOSTRADORES: 

 

Amostrador: Leitura Direta – Termo-higrômetro. 

Princípio de operação: Sensor de temperatura do  tipo  termo-resistência. Sensor de 

umidade do tipo capacitivo ou por condutividade elétrica. 

Calibração: Anual 

Faixa: 0º C a 70º C de temperatura 5% a 

95 % de umidade 

Exatidão: 0,8 º C de temperatura 

 5% do valor medido de 

umidade 

 

Amostrador: Leitura Direta – Anemômetro. 

Princípio de  operação: Preferencialmente  de  sensor  de  velocidade  do ar do tipo fio 

aquecido ou fio térmico. 
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Calibração: Anual 
Faixa: de 0 a 10 m/s 

Exatidão: 0,1 m/s 4% do valor medido 

 

ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM: 

 Definir o número de amostras de ar interior, tomando por base a área construída climatizada dentro de uma 

mesma edificação e razão social, seguindo a tabela abaixo: 

 
Área construída (m

2
) Número mínimo de amostras 

Até 1.000 1 

1.000 a 2.000 3 

2.000 a 3.000 5 

3.000 a 5.000 8 

5.000 a 10.000 12 

10.000 a 15.000 15 

15.000 a 20.000 18 

20.000 a 30.000 21 

Acima de 30.000 25 
 

 as unidades  funcionais  dos estabelecimentos  com características  epidemiológicas  diferenciadas,  tais  como  

serviço médico, restaurantes, creches e outros, deverão ser amostrados isoladamente. 

 os pontos amostrais deverão ser distribuídos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na altura de 

1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada, para o Termo-higrômetro e no espectro de ação do difusor para 

o Anemômetro. 

 

Norma Técnica 004 

 
Qualidade do Ar  Ambiental  Interior.  Método  de  Amostragem  e  Análise  de  Concentração  de  Aerodispersóides  

em Ambientes Interiores. 

 
 

MÉTODO ANALÍTICO 
 

OBJETIVO: Pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersóides totais em ambientes interiores climatizados. 

APLICABILIDADE: Ambientes de interior climatizados, de uso coletivo, destinados a ocupações comuns (não  

especiais). 

MARCADOR EPIDEMIOLÓGICO: Poeira Total (g/m
3 
). 

 
MÉTODO DE AMOSTRAGEM: Coleta de aerodispersóides por filtração (MB -3422 da ABNT). 

PERIODICIDADE: Semestral. 

FICHA TÉCNICA DO AMOSTRADOR: 
 

Amostrador: Unidade de  captação  constituída  por  filtros  de  PVC,  diâmetro de 37 mm 

e porosidade de 5  m de diâmetro  de poro  específico  para poeira total a ser coletada; 

Suporte de filtro em disco de celulose; Porta- filtro em plástico transparente com 

diâmetro de 37 mm. 

Aparelhagem: Bomba de amostragem, que mantenha ao longo do período de coleta, 

a vazão inicial de calibração com variação de 5%. 

Taxa de Vazão: 1,0 a 3,0 l/min, recomendado 2,0 l/min. 

Volume Mínimo: 50 l 

Volume Máximo: 400 l 

Tempo de Amostragem: relação entre o volume captado e a taxa de vazão utilizada 

Embalagem: Rotina 

Calibração: Em cada  procedimento  de coleta se 

operado com bombas diafragmáticas 
Exatidão: 

medido 

 5% do valor 
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ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM: 

 Definir o número de amostras de ar interior, tomando por base a área construída climatizada dentro de uma 

mesma edificação e razão social, seguindo a tabela abaixo: 

 

Área construída (m
2
) Número mínimo de amostras 

Até 1.000 1 

1.000 a 2.000 3 

2.000 a 3.000 5 

3.000 a 5.000 8 

5.000 a 10.000 12 

10.000 a 15.000 15 

15.000 a 20.000 18 

20.000 a 30.000 21 

Acima de 30.000 25 

 as unidades  funcionais  dos estabelecimentos  com características  epidemiológicas  diferenciadas,  tais como  serviço 

médico, restaurantes, creches e outros, deverão ser amostrados isoladamente. 

 os pontos amostrais deverão ser distribuídos uniformemente e coletados com o amostrador localizado na altura de 

1,5 m do piso, no centro do ambiente ou em zona ocupada. 

 
PROCEDIMENTO DE COLETA: MB-3422 da ABNT. 

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO DAS BOMBAS: NBR- 10.562 da ABNT 

PROCEDIMENTO LABORATORIAL: NHO 17 da FUNDACENTRO 

 
VII - INSPEÇÃO 

 
Recomenda que os órgãos competentes de Vigilância Sanitária com o apoio de outros órgãos governamentais, organismos 

representativos da comunidade e dos ocupantes dos ambientes climatizados, utilizem esta Orientação Técnica como 

instrumento  técnico  referencial,  na  realização  de  inspeções  e  de  outras  ações  pertinentes  nos  ambientes climatizados de 

uso público e coletivo. 

 
VIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
Recomenda que os proprietários, locatários e prepostos de estabelecimentos com ambientes ou  conjunto  de ambientes 

dotados de sistemas de climatização com capacidade igual ou superior a 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h), devam 

manter um  responsável  técnico  atendendo  ao  determinado  na  Portaria  GM/MS  nº  3.523/98,  além  de  desenvolver as 

seguintes atribuições: 

a) providenciar a avaliação biológica, química e física das condições do ar interior dos ambientes climatizados; 

b) promover a correção das condições  encontradas,  quando  necessária,  para  que estas  atendam  ao estabelecido  

no Art. 4º desta Resolução; 

c) manter disponível o registro das avaliações e correções realizadas; e 

d) divulgar aos ocupantes dos ambientes climatizados os procedimentos e resultados das  atividades  de  avaliação, 

correção e manutenção realizadas. 

 
Em relação aos procedimentos de amostragem, medições e análises laboratoriais, considera-se como responsável 

técnico, o profissional que tem competência legal para exercer as atividades descritas, sendo profissional de nível 

superior com habilitação na área de química (Engenheiro químico, Químico e Farmacêutico) e na área de biologia 

(Biólogo, Farmacêutico e Biomédico) em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país e 

comprovação de Responsabilidade Técnica - RT, expedida pelo Órgão de Classe. 

 
As análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das 

atividades de limpeza, manutenção e comercialização de produtos destinados ao sistema de climatização. 
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ANEXO II 
ABNT NBR 16401-3:2008 

Anexo A (informativo) 

Questionário para avaliação 

 

A.1 Orientação e interpretação das informações 

As informações obtidas servem como parâmetro da percepção humana da qualidade do ar de 

interiores e ajudam na identificação e caracterização de eventuais problemas na qualidade do 

ar. O melhor proveito do questionário é obtido quando esse é respondido de forma anônima e 

realizado na totalidade ou em amostras da população estudada. Os usuários devem ser 

informados quanto à confidencialidade das informações e estas não devem ser usadas para 

nenhum outro fim. 

Qualquer resposta que não seja adequada da percepção é indicativa de qualidade do ar 

inadequada. Ar parado, viciado e pesado são indicativos de deficiência na renovação do ar. 

Qualquer percepção da temperatura que não seja adequada indica deficiência no controle de 

temperatura do ar. 

Qualquer percepção incômoda de corrente de ar é indicativa de má distribuição do ar. 

Odores presentes todo o tempo são provavelmente associados com a estrutura da edificação e 

com os móveis e revestimentos. Odores ocasionais podem ser devido à atividade intermitente 

dos ocupantes, funcionamento intermitente do sistema de climatização ou fatores externos. 

Frequentemente é necessária uma avaliação mais detalhada para se definir a causa. 

O tabagismo permitido em ambientes interiores é frequentemente associado à piora da 

qualidade do ar. 

Pessoas com alergias respiratórias (rinite ou asma) ou cutâneas (urticária, dermatite de 

contato) possuem limiares de percepção diferentes e podem ser afetados por concentrações de 

poluentes que não incomodam aos outros. 

Nessas situações é recomendável procurar aconselhamento de profissional da saúde. 

Os tipos de sintomas possivelmente relacionados a problemas da qualidade do ar e o seu 

tempo de aparecimento são informações úteis na caracterização das situações problemáticas 

Informações adicionais como a situação de aparecimento de eventuais queixas e relação com 

as condições climática e atividades específicas podem ajudar a caracterizar as situações 

relacionadas com fatores de piora da qualidade do ar. 
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A.1.1 Recomendação 

O percentual de satisfeitos com a qualidade do ar do local deve estar acima de 80 % das 

amostras verificadas. 

Quaisquer dos sintomas descritos acima com piora local em mais de 20 % da população, bem 

como os casos apontados por usuários, demandam uma avaliação dos ambientes. 

 

A.1.2 Referência 

Indoor Air Quality Test KIT. Building performance division technology. Architectural and 

Engineering Services. Public works Canada 1989; Ottawa, Canada. 
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ANEXO III - ABNT NBR 16401-3 – 2008 

 
                      masculino              feminino             docente             discente 

 
A.2 QUESTIONÁRIO  

 
 

Descreva o local do prédio onde você passa a maior parte do tempo?  
 

Localização:_________________________________________________________________________  

 

Marque com um x nos quadros abaixo: 

 
1- Como você descreveria a qualidade do ar nesse local? 

    adequado   parado                    pesado                   abafado (viciado) 

 
2- Descreva a temperatura usual nesse local: 

 adequada                  muito quente            muito fria  

 

 algumas vezes muito quente, algumas vezes muito fria 

 
3- Você fica frequentemente incomodado(a) nesse local com correntes de ar?          Sim            Não 

 

4- Vo

cê se sente incomodado (a) com o cheiro/odor desse local?                                 Sim             Não 

 
r     raramente ocasionalmente frequentemente todo o tempo   

Qual dos tipos abaixo descreve esse(s) cheiro(s)? 
 

fumaça de carros cigarro  cheiro de queimado  cheiro de sistema de aquecimento (ar-condicionado) 

tinta mofo  produtos químicos  odores humanos (corporais) 

algum solvente cimento  cheiro de óleo  esgoto 

 

Que você acha que causa este cheiro? 

 
 

 
 

 
 

   

5- O tabagismo é permitido nesse local?                 Sim                Não  -  Você fuma?         Sim          Não 

 
6- Você tem história de alergias?                          Sim                   Não 

 

Se SIM, o tipo de alergia é:         respiratória          pele             alimentos             ocular     outra 

  

Onde sua alergia piora?          casa    trabalho rua       outros 

 

7- Qual dos seguintes itens abaixo que você sofre e que você acha que pode estar relacionado a esse 

local? 

 

dor de cabeça  cansaço  fraqueza  dificuldade para  respirar  náusea 



117 
 

secura nos olhos  espirros  lacrimejamento  problemas no estômago  tontura 

visão embaçada  nariz entupido  coriza  dor de garganta  asma 

garganta seca  coceira nos olhos  tosse  irritação na pele  outro 

 

8- A que horas do dia você acredita que suas queixas pioram? 

      manhã                             tarde                                      é o mesmo durante todo o dia 

 
Em que dia da semana suas queixas são piores? 

  

      segunda-feira             meio da semana           sexta-feira           fim-de-semana         igual durante toda semana 

 
Em que estação do ano suas queixas são piores? 

 

      Primavera                verão                      outono                     inverno                   o mesmo durante todo o ano 
 

Os sintomas que você sente coincidem com a hora de limpeza ou manutenção dessa área?         

               Sim              Não 

Se SIM, descreva essa atividade:  
 

 
 

 
 

 

 
 

Comentários: 
 

 

 
 

 


