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RESUMO 

 

A crise do petróleo na década de setenta gerou uma tendência mundial em conservar energia, 

resultando em edifícios que possuem sistemas forçados de ventilação, sistemas de ar 

condicionado, dentre outros. Esses edifícios apresentam elevados níveis de poluentes, como 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, compostos 

orgânicos voláteis, material particulado e outros. A baixa troca de ar interno/externo é o 

principal fator causador do aumento de poluentes em interiores, o que tem proporcionado um 

aumento nas reclamações relacionadas à qualidade do ar em ambientes internos. Os principais 

poluentes encontrados em ambientes internos são descritos nesse estudo, assim como seus 

principais efeitos adversos à saúde humana. A legislação nacional referente à poluição de 

interiores também é abordada. No Brasil, são encontrados poucos estudos relacionados à 

qualidade do ar interior. São apresentados neste trabalho alguns destes estudos de caso 

realizados em residências, hospitais, veículos automotores e bibliotecas, que revelaram a 

existência de contaminantes provenientes de sistemas de condicionamento de ar que 

funcionavam de maneira inadequada ou que não passavam por manutenção.  
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ABSTRACT 

 

The petroleum crisis in the seventies led to a global tendency in energy conservation, 

resulting in buildings with forced ventilations systems, conditioned air systems, among others. 

Those buildings presented high level of pollutants, like carbon monoxide, carbon dioxide, 

sulfur dioxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds, particulate matter and others. 

The low exchange between inside and outside air is one of the main factors causing the 

increase of air pollutants inside the buildings, increasing the number of complains related to 

indoor air quality. The main pollutants found at these buildings, as well as their effects on 

human health, are described in this work.  The national legislation concerning indoor air 

pollution is also discussed. In Brazil there are few studies related with the indoor air quality.  

Some of these studies developed in residences, hospitals, automobiles and libraries are 

presented here, showing the existence of contaminants originated from air conditioned 

systems that are used in an inadequate way or without proper maintenance. 
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INTRODUÇÃO 

Após a crise do petróleo na década de setenta, que teve como conseqüência o aumento 

nos preços dos combustíveis, houve uma tendência mundial em conservar energia, 

resultando em edifícios selados, isto é, edifícios que possuem sistemas forçados de 

ventilação, sistemas de ar condicionado, dentre outros. Esses ambientes passaram a ter 

elevados níveis de poluentes devido à baixa troca de ar entre o interior e o exterior, além 

dos materiais usados como forração, acabamento e mobiliário, que contém vários tipos 

de substâncias químicas voláteis (GIODA & NETO, 2003). 

Os sistemas de ventilação foram se tornando cada vez mais sofisticados. O emprego de 

computadores, usados para variar as quantidades de ar que entram no edifício, fez com 

que os gastos de energia reduzissem. A temperatura e a umidade são os únicos critérios 

usados para medir a qualidade do ar interior nesses sistemas, sendo que outros 

parâmetros indicadores de qualidade foram ignorados (CARMO & PRADO, 1999).  

Como, atualmente, a maioria das pessoas passa boa parte de suas vidas em ambientes 

fechados, tais como: escolas, residências, edifícios públicos e comerciais, trabalho, 

transporte, e até mesmo em locais de lazer, justifica-se a preocupação com 

concentrações de contaminantes no ar desses ambientes. 

Nas últimas décadas, houve um grande aumento de reclamações relacionadas à 

qualidade de ar em locais fechados nos países desenvolvidos. Essas queixas geraram 

estudos indicando que o ar dentro de casa e outros locais fechados pode estar mais 

poluído do que o ar externo nas grandes cidades industrializadas (BRICKUS & NETO, 

1999). Os sintomas relacionados à qualidade do ar interno são conhecidos como 

Síndrome dos Edifícios Doentes (SED). 

Os sintomas mais comuns de SED são: irritação e obstrução nasal, desidratação e 

irritação da pele, irritação e secura na garganta e nas membranas dos olhos, dor de 

cabeça, cansaço generalizado levando à perda de concentração. Esses sintomas 

geralmente desaparecem quando a pessoa permanece por um longo tempo fora do 

ambiente (GIODA & NETO, 2003). 
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Hoje sabemos que uma série de poluentes, dentre eles monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, amônia, óxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, nicotina, compostos orgânicos 

voláteis (COVs), material particulado, são os principais responsáveis pelo 

deterioramento da qualidade do ar de interiores, além das atividades ocupacionais do 

próprio ser humano. Essas substâncias podem ser encontradas em materiais de 

construção, produtos para forração, acabamento e mobiliário, em materiais de limpeza, 

tintas, carpetes, metabolismo humano e também nas próprias atividades do homem, 

como cozinhar, lavar e secar roupas. Materiais como carpetes são ótimos lugares para os 

microorganismos se instalarem e podem servir, também, como fontes secundárias, 

absorvendo os compostos orgânicos voláteis e os particulados e liberando-os depois. 

Fatores físicos, como umidade relativa, barulho e luz, podem também contribuir para 

agravar os sintomas de SED. O sistema de ventilação é a segunda maior fonte dessa 

síndrome (GIODA & NETO, 2003). 

Ventilação é uma combinação de processos que resultam não só no fornecimento de ar 

externo, mas também na retirada do ar adulterado de dentro de um edifício. Estes 

processos envolvem normalmente a entrada de ar externo, condicionamento e mistura 

do ar por todas as partes do edifício e a exaustão de alguma parcela do ar interno 

(CARMO & PRADO, 1999). Muitos casos de edifícios doentes ocorrem devido a 

ventilação inadequada. 

Para que se tenham condições aceitáveis do ar interno deve-se fazer o controle de 

poluentes e ter boa ventilação, porém, nem sempre é possível ou praticável controlar 

todas as fontes de emissão. 

Antigamente, a maioria dos edifícios possuía janelas que podiam ser abertas para 

melhorar a ventilação e diminuir os problemas relacionados à qualidade do ar interno. 

Hoje em dia, a maioria dos edifícios comerciais novos é construída sem janelas que 

possam ser abertas pelos usuários, usando-se, então, um sistema de ventilação mecânico 

para a troca de ar. Esse deve passar por limpezas periódicas para que a troca de ar 

interno/externo seja eficiente. 

No Brasil, encontram-se poucos estudos relacionados com a qualidade do ar interior e 

com a Síndrome dos Edifícios Doentes (GIODA & NETO, 2003). O Ministério da 

Saúde publicou a Portaria 3523 de 28 de agosto de 1998, que tem como objetivo 



  

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF                                                    3 

diminuir o risco potencial à saúde de usuários com permanência prolongada em 

ambientes que possuem ar condicionado (FILHO et al., 2000). Como conseqüência 

dessa portaria, foi publicada a Resolução 176 de 24 de outubro de 2000 pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que possui algumas orientações sobre os 

padrões de referência da qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados 

artificialmente de uso público e coletivo (GIODA & NETO, 2003). Posteriormente, essa 

resolução foi revisada e atualizada pela Resolução nº 9, de 16 de Janeiro de 2003. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O objetivo desta pesquisa é estudar o problema da poluição atmosférica em ambientes 

interiores, principalmente os problemas relacionados ao uso inadequado de sistemas de 

condicionamento de ar. 

Objetivos específicos 

• Citar os principais poluentes atmosféricos encontrados em ambientes interiores, suas 

principais características, seus efeitos adversos à saúde humana e algumas formas de 

evitá-los ou preveni-los; 

• Apresentar a legislação nacional referente às questões de qualidade do ar em 

interiores; 

• Mencionar os principais problemas causados pelo uso inadequado de sistemas de 

condicionamento de ar; 

• Apresentar exemplos de estudos, realizados no Brasil, envolvendo estes problemas 

em residências, em ambientes hospitalares, em meios de transportes e em 

bibliotecas. 
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3 PRINCIPAIS POLUENTES PRESENTES EM AMBIENTES 
INTERNOS, SUAS FONTES E SEUS EFEITOS ADVERSOS A 
SAÚDE HUMANA 

3.1 Monóxido de carbono (CO) 

O monóxido de carbono (CO) é um gás tóxico, incolor e inodoro. É um produto da 

combustão incompleta de substâncias que contêm carbono, ou seja, forma-se na 

combustão de carbono com uma quantidade limitada de ar.  

As principais fontes de CO são: queima de combustível fóssil, aquecedores a gás ou 

querosene, fogão, fumaça de cigarro. Em áreas urbanas, do total do monóxido de 

carbono emitido para a atmosfera, mais de 90% pode ser de origem veicular (EPA, 

2008). Mesmo sendo gerados em maior quantidade em ambientes externos, esses 

poluentes estão presentes em ambientes internos, devido à entrada por sistemas de 

condicionamento de ar. 

O CO é tóxico porque forma um complexo com a hemoglobina do sangue, 

carboxihemoglobina, que é mais estável que a oxihemoglobina, impedindo, assim, a 

hemoglobina das hemáceas de transportar oxigênio pelo corpo. A deficiência de 

oxigênio leva à inconsciência e posteriormente à morte.  

Em níveis baixos o CO pode produzir sintomas não específicos, parecidos com a gripe. 

A intoxicação aguda pode ser fatal. Asmáticos, anêmicos ou pessoas com doenças do 

coração são mais suscetíveis (CARMO & PRADO, 1999). 

Devem-se fazer manutenções periódicas dos equipamentos que geram combustão para 

minimizar a produção de monóxido de carbono. Segundo a Agência de Proteção 

Ambiental (EPA, 2008), desde 1975 a maioria dos carros novos são equipados com 

conversores catalíticos que convertem o monóxido de carbono em dióxido de carbono. 

Os catalisadores reduzem as emissões de monóxido de carbono acima de 80%. No 

início da década de 1980, os conversores adquiriram maior sofisticação, os fabricantes 

de veículos adicionaram computadores de bordo e sensores de oxigênio para otimizar a 

eficiência dos conversores catalíticos. Hoje em dia, os carros são capazes de emitir 90% 

a menos de CO do que na década de 1960. Como resultado, os níveis de monóxido de 
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carbono no ambiente têm diminuído, apesar do grande aumento no número de veículos 

em circulação. 

A FIGURA 1 mostra as emissões de CO pela queima de combustíveis fósseis para cada 

tipo de combustível. Pode-se observar que a gasolina é a que mais contribui com a 

poluição dentre os combustíveis fósseis apresentados, aquele combustíveis que não se 

destacam não são significativos. 
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FIGURA 1: Emissões de CO, em Giga gramas (109g), pela queima de combustíveis fósseis, por 
combustível. (Fonte: adaptado de MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006.) 
 
 
Em se tratando de diferentes setores que queimam combustíveis fósseis, pode-se 

observar, pela FIGURA 2, que os transportes, em geral, são os que colaboram de forma 

mais significativa. 
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FIGURA 2: Emissões de CO, em Giga gramas (109g), pela queima de combustíveis fósseis, por 
setor. (Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006.) 
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3.2 Dióxido de Carbono (CO2) 

O dióxido de carbono (CO2) é um gás incolor, inodoro e não é inflamável, é produzido 

por um processo de combustão completa de combustíveis fósseis e também por 

processos metabólicos. É um asfixiante e, também, pode atuar como irritante no sistema 

respiratório. A exposição a concentrações extremamente altas, acima de 30.000 ppm, 

causa danos significantes à saúde humana (QUADROS et al, 2008). 

Do ponto de vista biológico, o dióxido de carbono é importante na fotossíntese, 

processo pelo qual as plantas verdes sintetizam glicose a partir de CO2. Toda a vida, 

seja animal ou vegetal, depende desse processo. 

6CO2 +  6H2O luz solar C6H12O6  +  6O2  

A reação inversa ocorre durante o processo da respiração, pelo qual os animais 

produzem energia. 

C6H12O6  + 6O2 6CO2  +  6H2O  +  energia
 

A concentração interna do CO2 depende dos seus níveis externos e da sua taxa de 

produção dentro do ambiente (CARMO & PRADO, 1999). 

A concentração global de dióxido de carbono na atmosfera aumentou de 280 ppmv 

(partes por milhão em volume) para 379 ppmv. Houve um aumento médio de 1,4 ppmv 

de 1960 a 2005, sendo que a faixa natural dos últimos 650.000 anos é de 180 a 300 

ppmv (TRENBERTH et al, 2007). Sua concentração continua aumentando 0,5% por 

ano, o que é preocupante uma vez que o gás carbônico contribui ativamente para 

aumentar o efeito estufa (MOUVIER, 1997). 

Fogões a gás, aquecedores não ventilados que utilizem algum processo de combustão, 

veículos motores em garagem, atividade metabólica de seres humanos e animais de 

estimação estão entre as principais fontes internas de CO2. Os locais onde os ocupantes 

permanecem a maior parte do tempo têm a tendência de apresentar as concentrações 

mais altas. Levando em consideração somente o metabolismo humano, os níveis de CO2 

podem exceder 3000 ppm em salas com ventilação inadequada. Um aumento da 
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concentração interna de CO2 provoca aumento na acidez do sangue que, por sua vez, 

aumenta a taxa e a profundidade da respiração.A concentração de dióxido de carbono 

tornou-se um indicador da qualidade do ar interno. Indica ainda, a adequabilidade da 

ventilação e pode ser usado para determinar se outros contaminantes internos se 

acumularam ou não, sendo utilizada também como uma medida de conformidade com 

vários padrões. Contudo, os níveis de CO2 devem ser usados com cuidado como 

indicadores de qualidade do ar interior aceitável, pois pode haver outro contaminante 

em concentrações mais expressivas e pode haver também erros nas medidas das 

concentrações de dióxido de carbono ou variações temporais nessas medidas que, por 

conseguinte, podem levar a erros de interpretação dos níveis internos (CARMO & 

PRADO, 1999). 

A FIGURA 3 mostra as emissões de CO2 pela queima de combustíveis fósseis para cada 

tipo de combustível. Pode-se observar que os derivados do petróleo são os que mais 

contribuem com a poluição dentre os combustíveis fósseis apresentados.  

 

FIGURA 3: Emissões de CO2, em Giga gramas (109g), pela queima de combustíveis fósseis, 
por combustível. (Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006.) 

 

Em se tratando de diferentes setores que queimam combustíveis fósseis, pode-se 

observar, pela FIGURA 4, que o transporte rodoviário é o que colabora de forma mais 

significativa. 
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FIGURA 4: Emissões de CO2, em Giga gramas (109g), pela queima de combustíveis fósseis, 
por setor. (Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006.) 
 

3.3 Óxidos de nitrogênio (NOX) 

Segundo a EPA, óxidos de nitrogênio, ou NOX, é um termo genérico para um grupo de 

gases altamente reativo, todos eles contêm nitrogênio e oxigênio em quantidades 

variáveis. Muitos óxidos de nitrogênio são incolores e inodoros. São formados quando o 

combustível é queimado a altas temperaturas. As fontes primárias de NOX são os 

motores dos veículos, utilidades elétricas, e fontes industriais, comerciais ou 

residenciais que queimam combustíveis. 

O óxido nítrico (NO) é um gás venenoso, incolor e inodoro, produzido em combustões a 

alta temperatura. O NO reage rapidamente com o oxigênio do ar, produzindo o dióxido 

de nitrogênio (NO2), gás muito tóxico, castanho avermelhado e com um cheiro forte. 

Ele é um dos principais componentes externos da poluição do ar, absorvendo a luz do 

sol e formando uma névoa marrom-amarelada que às vezes pode ser observada acima 

das grandes cidades.  

Segundo Mouvier (1997), quanto mais a combustão se dá de forma regular, mais a 

temperatura se eleva e mais óxidos de nitrogênio se formam. Acontece o mesmo quando 

um motor de automóvel funciona numa rotação mais elevada. Além disso, a 

decomposição parcial dos nitratos do solo, ou os relâmpagos das tempestades que 

provocam uma descarga elétrica no ar, também contribuem para a formação de óxidos 

de nitrogênio. A conversão do NO em NO2 é muito rápida, por isso que se avalia o 

conteúdo da atmosfera em óxidos de nitrogênio (NOx): NOx = NO + NO2. 



  

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF                                                    10 

O dióxido de nitrogênio é altamente reativo, ele pode interagir com as superfícies 

internas e com o mobiliário. O tráfego de veículos é sua principal fonte. Entretanto, 

fontes internas que queimem combustíveis orgânicos, tais como, fogões a gás e 

aquecedores de ambiente, além de fumaça de cigarro também são relevantes (CARMO 

& PRADO, 1999). A FIGURA 5 mostra a distribuição percentual da emissão de NO2 

por diversas fontes, onde se percebe a contribuição significativa dos veículos 

automotores. 

 

FIGURA 5: Fontes de dióxido de nitrogênio. (Fonte: adaptado de EPA, 2008.) 
 

Os problemas associados aos óxidos de nitrogênio não estão limitados às áreas onde são 

emitidos, uma vez que podem ser transportados a longas distâncias (EPA, 2008). A 

seguir são apresentados os principais impactos do NOX no ambiente e na saúde 

(FIGURA 6): 

• é um dos principais compostos envolvidos na formação do nível de ozônio no solo 

(Smog), que pode dar início a problemas respiratórios sérios; 

• contribuem para a formação da chuva ácida que deteriora carros, edifícios, 

monumentos históricos e faz com que rios e lagos tornem-se acidificados e 

impróprios para muitos peixes; 

Industrial/Comercial/
Residencial 

19% Utilidades Elétricas 
27% 
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• contribuem com a sobrecarga de nutrientes que deteriora a qualidade da água; 

• reagem formando substâncias químicas tóxicas; 

• são parcialmente responsáveis pelas partículas atmosféricas que causam danos na 

visibilidade de parques, por exemplo; 

• contribuem para o aquecimento global; 

• reagem formando partículas de nitrato, aerossóis ácidos, como o NO2, que também 

podem causar problemas respiratórios e morte prematura.  

 

FIGURA 6: Impactos do NOX no ambiente e na saúde. (FONTE: adaptado de EPA, 2008.) 
 

Nível de ozônio no solo (Smog) – é formado quando 
NOX e COVs reagem na presença de calor e luz solar. 
O ozônio pode ser transportado por corrente de ar e 
causar problemas de saúde longe de sua fonte de 
origem. Outros impactos do ozônio incluem danos na 
vegetação e diminuição na safra da colheita. 

Partículas – NOX reage 
com amônia, umidade, e 
outros compostos para 
formar vapor de ácido 
nítrico e partículas 
relacionadas.  

Aquecimento global - o 
óxido nitroso, gás estufa, 
acumula na atmosfera com 
outros gases estufa 
causando aumento gradual 
na temperatura da Terra. O 
aquecimento aumentará os 
riscos de doenças, o nível 
do mar, e provocará 
mudanças adversas no 
habitat de plantas e 
animais. 

Danos na visibilidade – 
partículas de nitrato e de dióxido 
de nitrogênio podem bloquear a 
entrada de luz natural, reduzindo 
a visibilidade em áreas urbanas. 

Substâncias tóxicas – no ar, o NOX reage 
facilmente com compostos orgânicos e 
com o ozônio, formando diferentes 
substâncias tóxicas, que podem causar 
mutações biológicas, como o radical 
nitrato e nitrosaminas. 

Deterioração da água – o 
nitrogênio adicionado à 
água acelera a 
eutrofização, que tem 
como conseqüência a 
redução da concentração 
de oxigênio provocando a 
diminuição na população 
de peixes e crustáceos. 

Chuva ácida – NOX e SO2 
regem com outras 
substâncias do ar formando 
ácidos que retornam ao 
solo através da chuva, 
neve, neblina e partículas 
úmidas. 
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Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir as concentrações dos óxidos de 

nitrogênio no ambiente interno. Como exemplo, em residências, os aparelhos que 

queimam combustíveis devem estar situados em ambientes adequadamente ventilados. 

Um sistema mecânico de ventilação ajudará a remoção deste e de outros poluentes, 

prevenindo o acúmulo de gases tóxicos no ambiente interno (CARMO & PRADO, 

1999). 

3.4 Dióxido de enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre é um gás incolor com um cheiro asfixiante característico. É um 

dos produtos da combustão de combustíveis fósseis, tais como carvão e óleo, sendo 

usado e liberado na atmosfera em muitos processos industriais, sendo produzido 

também sempre que algum composto contendo enxofre é queimado. Portanto, são 

diversas as fontes de contaminação (CARMO & PRADO, 1999).  

O dióxido de enxofre prejudica a saúde humana. É altamente solúvel em água e, por 

isso, é rapidamente absorvido pelo muco nas membranas do sistema respiratório, além 

de ser muito prejudicial aos olhos. Em contato com a água forma-se ácido sulfúrico 

(H2SO4) e ácido sulfuroso (H2SO3). Durante a respiração normal ele é absorvido 

primeiramente pelos tecidos nasais e durante a respiração oral, grandes quantidades de 

SO2 podem atingir o trato respiratório inferior (CARMO & PRADO, 1999). 

Impactos do SO2 no ambiente e na saúde: 

• contribui para doenças respiratórias, particularmente em crianças e em idosos, e 

agrava doenças do coração e do pulmão; 

• contribui para a formação da chuva ácida, formada quando o dióxido de enxofre 

reage com a umidade da atmosfera produzindo ácido sulfúrico, agente corrosivo que 

danifica árvores, prédios e monumentos históricos, estátuas que ficam expostas ao ar 

livre, e faz com que os solos, os lagos e os rios fiquem ácidos; 

• contribui para a formação de partículas atmosféricas que causa danos visíveis em 

parques nacionais. 

Segundo Lee (2001), métodos quantitativos de determinação de SO2 na atmosfera 

encontram-se bastante desenvolvidos, por causa das preocupações ambientais 

relacionadas à “chuva ácida”. 
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Assim como os óxidos de nitrogênio, o dióxido de enxofre e os poluentes formados a 

partir dele, como as partículas de sulfato, podem ser transportados por longas distâncias 

e depositados longe do seu local de origem. Devido a esse fato, os problemas 

relacionados com SO2 não são confinados em áreas onde são emitidos. Assim como 

outros poluentes gerados em ambientes externos, os óxidos de enxofre entram nos 

ambientes internos através dos sistemas de ventilação. 

3.5 Amônia (NH3) 

A amônia é um gás incolor de odor característico e sufocante, não é inflamável, mas é 

tóxica e corrosiva, dissolve-se facilmente em água liberando calor. Pode ser facilmente 

condensada em um líquido mediante frio e pressão e, por isso, era muito utilizada como 

gás de refrigeração. É muito comum em banheiros, por ser o principal gás liberado pela 

urina (CARMO & PRADO, 1999). 

3.6 Compostos orgânicos voláteis (COVs) 

Composto Orgânico Volátil é, por definição, uma substância cuja pressão de vapor a 

20°C é inferior à pressão atmosférica normal (1,013x105 Pa) e maior do que 130 Pa. É 

uma classe de contaminantes com características bem diferentes dos outros poluentes 

atmosféricos. Sua análise é feita vulgarmente por cromatografia gasosa com detecção 

por ionização em chama ou espectrometria de massa (CG/FID ou CG/MS) (ALVES et 

al, 2006). 

Os COVs agem como precursores do “smog” fotoquímico, através da formação de 

radicais orgânicos que levam à produção de ozônio e à modificação da capacidade 

oxidante da atmosfera. 

Eles são introduzidos na atmosfera por meio dos combustíveis fósseis, das emissões da 

vegetação, da queima de biomassa e de processos geoquímicos. Nas cidades, as fontes 

mais importantes incluem a utilização de solventes, processos industriais como a 

petroquímica e, principalmente, os automóveis. Todos os ambientes fechados contêm 

uma grande variedade de fontes de produtos químicos, tais como: adesivos, plásticos, 

materiais de construção, impressoras a laser, fumaça de cigarro, ceras de chão, produtos 

de limpeza e processos associados com a combustão, copiadoras e produtos usados em 
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máquinas de fotocópia. Na TABELA 1 estão alguns COVs e suas principais fontes de 

emissão. 

TABELA 1 – Alguns compostos orgânicos voláteis e suas fontes principais (CARMO & 
PRADO, 1999). 

Composto Fontes mais importantes 

Acetona Pinturas, removedores, materiais usados para 
polimento. 

Hidrocarbonetos Alifáticos (octano, decanos, 
hexano, etc) 

Pinturas, adesivos, gasolina, máquinas de 
fotocópia, tapetes, processos de combustão. 

Hidrocarbonetos Aromáticos (dentre eles, tolueno e 
benzeno) 

Processos de combustão, pinturas, adesivos, 
gasolina, papel de parede. 

 

De acordo com a EPA (2008), os COVs acarretam diversos efeitos na saúde, tais como: 

irritação nos olhos, no nariz e na garganta; dores de cabeça, perda de coordenação, 

náusea; danos no fígado, rim e sistema nervoso central. Alguns compostos podem 

causar câncer em animais; alguns são suspeitos ou conhecidos por causar câncer em 

humanos. Sinais-chave ou sintomas associados com exposição aos COVs incluem 

desconforto no nariz e garganta, dor de cabeça, reações alérgicas na pele, dificuldade de 

respirar, náusea, vômito, fadiga, tonteira. 

Para reduzir a exposição aos compostos orgânicos voláteis deve-se aumentar a 

ventilação do ambiente quando estiver usando produtos que os emitem, usar os produtos 

domésticos de acordo com as orientações do fabricante, descartar adequadamente os 

recipientes que não usa ou guardar em local seguro aqueles que usa pouco e mantê-los 

longe de crianças e animais. 

A FIGURA 7 mostra as emissões de compostos orgânicos voláteis não-metano 

(COVNM) pela queima de combustíveis fósseis para cada tipo de combustível. Pode-se 

observar que a gasolina é a que mais contribui com a poluição dentre os combustíveis 

fósseis apresentados. Alguns combustíveis não emitem muito COVNM, por isso eles 

não aparecem em destaque na figura . 
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FIGURA 7: Emissões de COVNM, em Giga gramas (109g), pela queima de combustíveis 
fósseis, por combustível. (Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006.) 
 
 
Em se tratando de diferentes setores que queimam combustíveis fósseis, pode-se 

observar, pela FIGURA 8, que os transportes são os que colaboram de forma mais 

significativa. 
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FIGURA 8: Emissões de COVNM, em Giga gramas (109g), pela queima de combustíveis 
fósseis, por setor. (Fonte: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2006) 
 
 

3.7 Formaldeído (HCOH) 

Formaldeído ou metanal é um composto químico que pertence ao conjunto de 

substâncias conhecidas como aldeídos, que se caracterizam pela presença do grupo 

funcional –CHO, aldoxila ou formila, na molécula.  
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O formaldeído é um dos compostos orgânicos voláteis de maior importância, por isso 

está separado dos demais COVs. É um dos poluentes da qualidade interna do ar que 

pode ser medido facilmente. 

Pode ser encontrado como gás, como solução aquosa e como polímero sólido. É incolor 

à temperatura ambiente, possui um odor pungente, e devido a sua grande reatividade é 

influenciado quimicamente pela temperatura e pela umidade. Por ser muito solúvel em 

água, ele pode irritar qualquer parte do corpo humano que contenha umidade, tais como 

os olhos e o trato respiratório superior (CARMO & PRADO, 1999). 

É utilizado em materiais de construção, sendo o principal componente de algumas 

espumas de isolamento, partes de chapas, incluindo madeira compensada, adesivos, 

colas, conservantes em algumas tintas e cosméticos, alguns produtos de papel, 

fertilizantes, vidro, material de empacotamento e materiais de limpeza. É 

freqüentemente introduzido no edifício durante a construção inicial ou reformas. A 

presença e a atividade das pessoas dentro dos prédios também garantem a presença dos 

aldeídos. 

O metanal também é produzido por combustão incompleta de combustíveis que 

contenham hidrocarbonetos. Portanto, fumaça de cigarro, combustíveis para 

aquecimento ou para cozinhar, tais como gás natural e querosene, são fontes de 

emissão. 

É interessante destacar que altas temperaturas aumentam a emissão do gás, sendo que 

sua concentração é diretamente proporcional com a umidade e inversamente 

proporcional com a troca de ar (CARMO & PRADO, 1999). 

A TABELA 2 mostra as concentrações de formaldeído em diferentes ambientes de 

interiores no Brasil, nota-se que a maior concentração média se encontra em um 

escritório no Rio de Janeiro e que a maior faixa está localizada em ambientes não 

industriais no Rio Grande do Sul. 
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TABELA 2 – Concentração de formaldeído em alguns ambientes interiores no Brasil (GIODA 
& NETO, 2003). 

 
Média (µg/m3) Faixa (µg/m3) 

Escritórios, restaurantes e hotéis – SP, RJ, Campinas 20,4 6,1 – 60,7 

Prédio centro - RJ 33,2 5,0 – 48,9 
Prédio centro – RJ reavaliação 41,2 18,1 – 74,4 
Edifícios de escritórios - RJ 40,0 12,2 – 99,7 
Escritório reformado - RJ 86,2 60,1 – 121,6 
Escritórios, laboratórios, museu, escola, hospital, 
biblioteca e residência - SP 

29,0 188,0 (Max) 

Laboratório, biblioteca, hall – Araraquara, SP 54,6 23,0 – 91,8 
Prédio com limpeza de dutos - RJ 12,4 5,2 – 29,6 
Prédio sem limpeza de dutos - RJ 22,2 20,6 – 37,5 
Prédio INCQS – FIOCRUZ - RJ 36,7 6,3 – 123,0 
Creche – FIOCRUZ - RJ 2,2 0 – 6,8 
Castelo – FIOCRUZ - RJ 24,3 8,4 – 35,9 
Biblioteca de Manguinhos – FIOCRUZ - RJ 15,2 8,2 – 23,6 
Caixa forte de banco - RJ 4,0 8,1 – 11,7 
Gráfica - RJ 21,3 5,7 – 37,2 
Escritório - RJ 105,7 96,6 – 110,0 
Residências - RJ  40,0 
Ambientes não industriais - RS  10 – 740 ppb 

 

3.8 Contaminantes Biológicos 

Os contaminantes biológicos são encontrados em diferentes concentrações em todos os 

lugares: residências, indústrias, escolas, escritórios. Fungos e bactérias são liberados 

pelas pessoas e pelos animais domésticos, desenvolvem-se em reservatórios de água e 

podem entrar em ambientes internos trazidos pelo ar externo. 

Uma série de fatores permite o crescimento e a liberação de contaminantes biológicos 

no ar, tais como: alta umidade, ventilação reduzida, edifícios selados e sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado que possuem água ou condensação em 

algumas partes (torres de resfriamento). A alta umidade relativa do ar é um dos mais 

importantes fatores, uma vez que ela permite o aumento das populações de ácaros e o 

crescimento de fungos sobre superfícies úmidas. 

Infecções, doenças causadas por microorganismos que invadem os tecidos humanos 

(resfriado comum e tuberculose), hipersensibilidade causada por uma ativação 

específica do sistema imunológico e toxicidade são conseqüências da presença de 

agentes biológicos no ar interno onde, na maioria das vezes, ocorreu proliferação desses 
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agentes devido às falhas no projeto do edifício, no sistema de ventilação ou ar 

condicionado. 

Segundo Carmo & Prado (1999), a principal estratégia para diminuir os problemas com 

microorganismos é evitar ou pelo menos manter o crescimento dos mesmos dentro de 

um nível mínimo, isso pode ser alcançado de diversas maneiras: 

• remover fontes de água que permitam o crescimento dos fungos; 

• manter a umidade relativa do ar menor que 60%; 

• remover materiais orgânicos porosos claramente infectados, como tapetes 

embolorados; 

• umidificadores portáteis de ar devem ser evitados em escritórios porque raramente 

eles são mantidos em condições próprias de uso e acabam se tornando fontes; 

• o uso de filtros eficientes no sistema de tomada de ar externo é importante, para 

controlar a entrada de esporos de fungos e outros contaminantes biológicos. Eles 

devem ser trocados periodicamente.  

 

3.9 Materiais particulados 

A matéria particulada é a forma mais visível de poluição do ar, dentre os inúmeros 

poluentes encontrados no interior dos ambientes. 

Material particulado é o termo utilizado para designar uma mistura física e química de 

partículas sólidas e gotas de líquidos presentes em suspensão no ar. Pode ser de origem 

natural, como por exemplo: pólens, poeiras e vulcões, ou artificial, como: motores de 

veículos, caldeiras industriais, fumaça do cigarro. 

 O material particulado total (MPT) refere-se à matéria total, em fase líquida e/ou sólida 

no ar, com diâmetro aerodinâmico menor que 100 µm, sendo designada pelo termo 

material particulado total em suspensão. O material particulado inalável (MPI) é 

somente aquela que é pequena o bastante para passar pelas vias aéreas superiores e 

alcançar os pulmões, com diâmetro aerodinâmico menor que 10 µm, sendo constituído 

majoritariamente por sulfatos, nitratos, amônia, aerossol carbonáceo, sais marinhos, 
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elementos de solo e metais (como cádmio, crômio, cobre, níquel chumbo, vanádio, 

zinco e outros).  

De acordo com Brickus e Neto (1999), existe ainda muita controvérsia relacionada ao 

tamanho de partícula que é depositada no aparelho respiratório. Enquanto se discute a 

faixa de tamanho de partícula que consegue atingir as diferentes partes do aparelho 

respiratório, a medida de MPI, por sua vez, é muito importante, pois parte do que é 

inalado pode ser irreversivelmente depositado nas vias respiratórias. 

As partículas encontradas no interior dos ambientes têm origem de fontes internas e 

externas, mas os problemas no interior são diferentes do exterior. Internamente, os 

particulados apresentam uma maior quantidade de matéria orgânica devido às atividades 

exercidas dentro do edifício como cozinhar, limpar e usar produtos de consumo, além 

de serem encontradas, principalmente, partículas finas. 

Efeitos adversos à saúde podem ser previstos baseados no conhecimento da composição 

da matéria particulada presente no ambiente fechado, que é bastante variada, 

constituindo-se de esporos de mofo, fibras sintéticas, amianto, restos de insetos e 

comida, pólen, aerossóis de produtos de consumo, como por exemplo, desodorante, 

fixador de cabelos. 

As partículas do ar em recintos fechados podem ser produzidas ou tornarem-se aéreas 

por meio de diferentes processos: 

• atritos entre partes que se movimentam ou pedaços de móveis produzirão partículas 

sólidas; 

• varrer, tirar a poeira, ou limpar utilizando aspiração a vácuo facilita a reentrada de 

partículas sólidas no ar; 

• umidificadores e vários tipos de “sprays” produzem partículas líquidas; 

• o ato de fumar, ou mesmo cozinhar, produz a condensação de aerossóis, tanto 

sólidos, como líquidos, bem como o simples acionar da descarga de banheiros. 

É importante destacar que os problemas causados por partículas, além dos relacionados 

à saúde, incluem deposição nas superfícies, resultando em chão e janelas sujas, estragos 
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nas máquinas de precisão, depósito de sujeira, descoloração de obras de arte em 

museus, etc. 

3.10 Asbesto 

Asbesto é um termo que descreve seis ocorrências naturais de minerais encontrados 

naturalmente no meio ambiente.  

As mais perigosas fibras de asbesto são muito pequenas para serem vistas a olho nu, 

podendo permanecer no ar por muito tempo, e quando inaladas podem se acumular nos 

pulmões. Os sintomas provocados pelo asbesto não são sentidos de imediato, somente 

após muitos anos depois da primeira exposição. Pode causar câncer de pulmão e 

asbestose, sendo que os fumantes estão entre os de maior risco de desenvolver asbestos 

ocasionando em câncer de pulmão. Pessoas que tem asbestose foram expostas a níveis 

altíssimos de asbestos durante bastante tempo.  (EPA, 2008). 

A maioria dos problemas de saúde relacionada aos asbestos aconteceu com pessoas que 

se expuseram a elevadas concentrações no trabalho, outras desenvolveram a doença pela 

exposição nas roupas e equipamentos que trouxeram de seus locais de trabalho para 

casa.  

É encontrado em quase todos os lugares do meio ambiente, usualmente em níveis 

baixos, tais como: deterioração, danos ou perturbação do material isolante, material 

refratário no fogo, materiais acústicos e telhas. 

A EPA sugere, como uma das medidas que possam ser tomadas para reduzir o contato 

das pessoas com asbesto, que materiais que contêm asbesto não sejam manipulados ou 

que sua manipulação seja feita por pessoas treinadas e qualificadas. Outra medida é 

seguir o procedimento característico de substituir a junta de vedação do fogão a lenha 

que possa conter asbesto. 

3.11 Radônio (Rn) 

Radônio é um gás incolor, sem cheiro e radioativo, produzido pelo decaimento 

radioativo de minerais de rádio e tório. Ele está presente nos solos, águas freáticas, e em 

inúmeros materiais de construção, tais como: concreto, pedras e tijolos.  
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Os mecanismos de penetração em locais fechados variam muito. O radônio que se 

origina no solo pode entrar nesses lugares através de fissuras e rachaduras localizadas 

no alicerce do prédio, paredes e lajes. Materiais de construção de origem natural, tais 

como tijolo de argila, mármore e arenito, variam bastante em concentração de radônio, e 

o seu nível em ambientes fechados pode aumentar consideravelmente pela emissão a 

partir desses materiais (BRICKUS & NETO, 1999). Entretanto, materiais de construção 

raramente provocam problemas de radônio por si só (CARMO & PRADO, 1999). 

O radônio não será um problema tão sério em edifícios de múltiplos pavimentos como é 

em casas. Um dos fatores que podem explicar esta diferença é que os prédios possuem 

menos espaço em contato direto com a terra, quando comparados com as residências 

(CARMO & PRADO, 1999). 
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4 LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA A AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DO AR DE INTERIORES 

 

4.1 Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 

A portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde faz referências 

sobre as medidas básicas que devem ser adotadas em relação aos procedimentos de 

verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e 

manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes do sistema 

de climatização, visando garantir a qualidade do ar de interiores e prevenir os riscos à 

saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. 

Segundo o artigo quinto desta portaria, devem-se observar as determinações abaixo 

relacionadas: 

• manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, 

serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou 

multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar 

interno; 

• utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos 

biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim; 

• verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições 

de operação. Promover a sua substituição quando necessária; 

• restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do ar 

de retorno e ar de renovação, ao uso exclusivo do sistema de climatização. É 

proibido conter no mesmo compartimento materiais, produtos ou utensílios; 

• preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que 

apresentem riscos à saúde humana; 

• garantir a adequada renovação do ar de interior dos ambientes climatizados, ou seja 

no mínimo 27 m3/h/pessoa; 
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• descartar sujidades sólidas, retiradas do sistema de climatização após a limpeza, 

acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, para evitar 

espalhamento de partículas inaláveis. 

 

4.2 Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 

A Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), tem como metas estabelecer critérios que informem a população 

sobre a qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso 

público e coletivo e 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 desses ambientes. 

São recomendados os seguintes Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em 

ambientes climatizados de uso público e coletivo: 

• o valor máximo recomendável para contaminação microbiológica deve ser ≤ 750 

unidades formadoras de colônias/m3 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; 

• os valores máximos recomendáveis para contaminação química são: 1000 ppm de 

dióxido de carbono, como indicador de renovação de ar externo; e 80 µg/m3 de 

aerodispersóides (aerossóis) totais no ar, como indicador do grau de pureza do ar e 

limpeza do ambiente climatizado; 

• a faixa recomendável de Operação das Temperaturas de Bulbo Seco, nas condições 

internas para verão, deverá variar de 23 ºC a 26 ºC, sendo que a faixa máxima de 

operação deverá variar de 26,5 ºC a 27 ºC. Para o inverno, a faixa recomendável 

deverá variar de 20 ºC a 22 ºC; 

• no verão, a faixa recomendável de operação da Umidade Relativa deverá variar de 

40 % a 65 % para ambientes internos, e no inverno, a faixa deverá variar de 35 % a 

65%; 
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• a taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados será de no mínimo 

27 m3/hora/pessoa, exceto para ambientes com alta rotatividade de pessoas que 

deverá ser de 17 m3/hora/pessoa. 

A TABELA 3, mostra as principais medidas de correção em ambientes internos para 

alguns poluentes químicos. 

TABELA 3 – Poluentes químicos e suas medidas de correção em ambientes interiores 
(ANVISA). 

Agentes Químicos Principais medidas de correção em ambientes interiores 

CO 

- manter a captação de ar exterior com baixa concentração de 
poluentes;  
- restringir as fontes de combustão;  
- 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 

- aumentar a renovação de ar externo;  
- restringir as fontes de combustão e o tabagismo em áreas fechadas; 
- eliminar a infiltração de fontes externas. 

NO2 

- 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. 

Formaldeído 
- selecionar os materiais de construção, acabamento e mobiliário que 
possuam ou emitam menos formaldeído; 
- usar produtos domissanitários que não contenham formaldeído. 

Material particulado 

- 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 acabamentos com menos 
porosidade; 
- adotar medidas específicas para reduzir a contaminação dos 
ambientes interiores; 
- restringir o tabagismo em áreas fechadas. 

COV 
- selecionar os materiais de construção, acabamento, mobiliário; 
- usar produtos de limpeza e domissanitários que não contenham 
COV ou que não apresentem alta taxa de volatilização e toxicidade. 

 

Os métodos de amostragem para fungos, dióxido de carbono, temperatura do ar, 

umidade do ar, velocidade do ar e poeira total, juntamente com a periodicidade de 

limpeza, amostrador e calibração estão apresentados na TABELA 4. 
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TABELA 4 – Método de amostragem, periodicidade, amostrador e calibração para alguns 
marcadores epidemiológicos. 

Marcador 
Epidemiológico 

Método de 
amostragem 

Periodicidade Amostrador Calibração 

Fungos 

Amostrador de ar 
por impactação 
com acelerador 
linear 

semestral 
Impactador de 1, 2 ou 6 
estágios 

Semestral 

CO2 
Equipamento de 
leitura direta 

Semestral 

Leitura direta por meio de 
sensor infravermelho não 
dispersivo ou célula 
eletroquímica 

Anual ou de 
acordo com 
especificação do 
fabricante 

Temperatura do 
ar (ºC), umidade 

do ar (%), 
velocidade do ar 

(m/s) 

Equipamentos de 
leitura direta: 
termo-higrômetro 
e Anemômetro 

Semestral 
Leitura direta – termo-
higrômetro e anemômetro 

Anual 

Poeira Total 
(µg/m3) 

Coleta de 
aerodispersóides 
por filtração 

Semestral 

Unidade de captação 
constituída por filtros de 
PVC, diâmetro de 37 mm 
e porosidade 5 µm 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 

Em cada 
procedimento de 
coleta se operado 
com bombas 
diafragmáticas 
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5 OS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR E 
QUALIDADE DO AR INTERNO 

 

O tráfego congestionado de veículos, as construções, os desmatamentos, as atividades 

industriais e o uso de condicionadores de ar, usados principalmente em cidades tropicais 

e indispensáveis para climatização ambiental, são os principais efeitos apresentados em 

áreas densamente construídas e urbanizadas. Esses efeitos estão diretamente 

relacionados com a contaminação de ambientes internos, contaminação essa que é 

agravada pelas questões urbanas, sociais e industriais e que acarreta preocupações com 

a condição de saúde ambiental e humana, principalmente nas sociedades em 

desenvolvimento. 

Alguns estudos realizados revelaram a existência de contaminantes em proporções bem 

maiores no ambiente interno do que no externo, apesar de o ar interno originar do ar 

externo, o que se deve pelo fato de o sistema de ar condicionado operar com baixa troca 

de ar. 

O desenvolvimento de fungos, ácaros e bactérias em filtros e dutos de ar refrigerado 

limpos incorretamente pode levar os ocupantes de ambientes climatizados a contraírem 

doenças respiratórias, infecciosas ou alérgicas e é responsável pela poluição em locais 

fechados. A liberação de substâncias químicas pela transpiração ou a dispersão de 

material tóxico existente em materiais de limpeza, tintas etc., são espalhados pelo ar 

condicionado no interior e, também, poluem o ar interno. 

5.1 Exemplos de estudos de caso realizados no Brasil 

5.1.1 Residências 

A contaminação de aparelhos de ar condicionado não está restrita somente a ambientes 

públicos e coletivos, a contaminação também se encontra em residências. Cartaxo et al 

(2007) realizaram um estudo abordando a contaminação dos aparelhos de ar 

condicionado no setor residencial de Manaus, capital do estado do Amazonas. 

Cinqüenta amostras de filtros de aparelhos de ar condicionado foram coletadas, tratadas 

e analisadas em laboratório, onde se realizaram as identificações de agentes patogênicos 

(bactérias, microorganismos, fungos) potencialmente presentes. Realizaram-se, também, 
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37 entrevistas telefônicas para avaliar possíveis doenças respiratórias originadas da 

contaminação dos filtros sobre os ocupantes do ambiente climatizado. 

Das 50 amostras analisadas somente uma não apresentou crescimento considerável de 

qualquer tipo de microorganismos; 4 amostras não apresentaram crescimento de 

bactérias e 29 amostras não apresentaram crescimento de fungos. 

Verificou-se que 51% dos entrevistados manifestaram pelo menos um sintoma 

relacionado a problemas respiratórios e/ou alérgicos provenientes do uso constante de ar 

condicionado; 74% dos entrevistados, que testemunharam a ocorrência de sintomas, 

observaram redução dos mesmos após a troca do aparelho de ar condicionado antigo 

pelo novo, enquanto 26% não perceberam alterações de sintomas. 

Muitos problemas de poluição e contaminação interna seriam minimizados ou até 

eliminados se a Resolução RE nº 9, de janeiro de 2003, fosse cumprida. A limpeza dos 

dutos de ar condicionado é uma medida que ajuda a combater doenças respiratórias, 

alérgicas e infecciosas, uma vez que dutos limpos evitam o desenvolvimento de 

microorganismos responsáveis por esses males. 

5.1.2 Ambientes hospitalares 

Ambientes hospitalares requerem ventilação adequada para controlar as emissões que 

possam gerar malefícios à saúde de pacientes, funcionários e visitantes, sendo que a 

qualidade do ar nesses ambientes é mais crítica do que em outros locais fechados, 

devido a debilidade e pouca imunidade apresentada pelos pacientes. A exposição dos 

funcionários de hospitais a agentes químicos e microbiológicos teve como conseqüência 

o surgimento de diagnósticos dos sintomas de SED (GIODA & NETO, 2003). 

Afonso et al (2004) fizeram uma revisão bibliográfica a fim de identificar estudos sobre 

a qualidade do ar em ambientes hospitalares climatizados e sua eleição como fator de 

risco para infecção hospitalar. Os principais enfoques foram padrões e normas para 

manutenção da qualidade do ar em ambientes hospitalares fechados; qualidade do ar e 

isolamento de microorganismos potencialmente causadores de infecção; qualidade do ar 

e ocorrência de infecção. 
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Surtos de infecção hospitalar podem estar associados à contaminação de filtros de ar 

condicionado por contaminantes biológicos ou bioaerossóis, como fungos, bactérias, 

ácaros, amebas e algas que utilizam a matéria particulada (pólen, fragmentos de insetos, 

escamas de pele humana e pêlos) como substrato, onde dobram a sua população a cada 

segundo. 

Pessoas, ventiladores, aparelhos de ar condicionado, nebulizadores e umidificadores, 

pisos, vasos de plantas e certos alimentos são as fontes internas geradores de partículas 

que são capazes de carrear microorganismos causadores de infecção hospitalar. Como 

fontes externas podem-se citar o solo, a água, o material orgânico em decomposição, a 

poeira de construções e reformas. 

As bactérias, como Legionella pneumophila, Bacillus sp., Flavobacterium sp., 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, 

Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Actinomyces sp., os fungos, como 

Paracoccidioides sp., Penicillium sp., Cladosporium sp. e Fusarium sp. e os vírus da 

influenza e sincicial respiratório, são os microorganismos que sobressaem em ambientes 

internos climatizados. 

Vasos com plantas, embalagens de papel, construções e reformas e certos alimentos 

como farinha, pão, pimenta seca em pó, pós liofilizados e alimentos crus que sejam 

tubérculos são as fontes de contaminação pelos esporos de Aspergillus sp. Esse fungo 

está associado à infecção em pacientes imunocomprometidos, sendo portanto o de 

maior importância. 

Águas de nebulizadores e umidificadores são fontes de bactérias que podem dispersar 

aerossóis para o ambiente e contaminar o sistema de ar condicionado, sendo esse o 

principal meio de multiplicação microbiana. 

Casos de Aspergilose foram encontrados em pacientes submetidos ao transplante renal 

devido ao acúmulo de fezes de pombos contaminados em conduítes de aeração da sala 

de operação. Foram encontrados também em pacientes submetidos a transplante de 

medula óssea, na qual a contaminação se deu através do fluxo de ar laminar da sala 

onde o paciente permaneceu durante a sua convalescência. 
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A Legionella sp., que se desenvolve entre 37,7 e 56,6ºC nos sistemas de abastecimento 

de água, é responsável por surtos de pneumonia graves, doenças febris benignas, 

pericardites, endocardites e abscessos de pele. 

O aparecimento de infecção por Acinetobacter sp. está associado aos aerossóis 

contaminados pelo sistema de ar condicionado. 

Pode-se concluir neste estudo que os padrões e normas para manutenção da qualidade 

do ar em ambientes hospitalares exigem cuidados importantes como salas de operação 

com isolamento protetor e pressão positiva; renovação de ar com mais de 12 trocas de ar 

externo por hora com uso de filtros do tipo HEPA; limpeza mensal dos componentes do 

sistema de climatização, quinzenal para os componentes hídricos e semestral para o 

sistema de dutos de ar e forros falsos; localização da fonte de capitação de ar longe de 

fontes poluentes, fezes de pombos, vegetação abundante e construção. 

5.1.3 Veículos automotores 

A qualidade do ar interno dos meios de transporte ainda é pouco pesquisada, apesar de o 

tempo em que as pessoas passam dentro dos transportes ser considerado na dose de 

exposição diária de poluentes. 

Em horários de pico, os usuários de transporte público podem chegar a passar diversas 

horas por semana em um ambiente com taxa de ocupação extremamente alta, o que 

pode causar uma maior exposição a doenças respiratórias portadas pelos próprios 

ocupantes do ambiente. No transporte privado automotivo, o risco de exposição ao 

dióxido de carbono, e outros gases poluentes, pode aumentar devido a falhas no sistema 

de ventilação podendo causar contaminação do ambiente interno do veículo por gases 

de combustão do próprio veículo. 

Quadros et al (2008) realizou um estudo durante o verão de 2007/2008 para avaliar a 

qualidade do ar dentro de veículos automotivos e ônibus de transporte público de 

passageiros baseada na concentração de dióxido de carbono. Para tal estudo, utilizou-se 

de um aparelho portátil de leitura direta, com leitura de temperatura e umidade relativa 

do ar, no qual podia ser medida também a concentração de CO2. 
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Como pode ser observado na TABELA 5, os meios de transporte com climatização 

artificial apresentaram os maiores valores na concentração de CO2. Enquanto que 

aqueles em que havia ventilação natural, feita através de janelas abertas, a concentração 

de dióxido de carbono manteve-se abaixo do limite estabelecido pela resolução RE nº 9 

da ANVISA. 

Tabela 5 – Resultados dos parâmetros calculados no intervalo de 95% de confiança para a 
média utilizando o teste t de Student (adaptado de Quadros et al, 2008). 

CO2 [ppm] 
CASO VEÍCULO 

Tamanho da 
amostra MÉDIA MÁXIMO 

T [°C] UR [%] 

1 Renault Clio 2005 119 499±19 824 26,5±0,6 60,2±2,0 

2 
Ford Focus Sedan 

2007 
54 504±23 811 31,0±0,5 48,9±2,0 

3 
Ford Focus Sedan 

2007 
52 4085±304 5877 27,6±0,9 31,7±1,7 

4 Ônibus urbano 141 500±15 755 30,2±0,1 62,2±1,9 

5 
Ônibus 

interestadual 
55 2323±92 2727 26,8±0,2 62,6±1,0 

Caso 1: veículo de pequeno porte do tipo passeio, com 1 ocupante, janelas fechadas e sistema de 
ventilação ligado no nível mínimo. 
Caso 2: veículo de pequeno porte do tipo passeio, com 4 ocupantes, janelas abertas e sistema de 
ventilação desligado. 
Caso 3: veículo de pequeno porte do tipo passeio, com 4 ocupantes, janelas fechadas e sistema de ar 
condicionado ligado no nível máximo. 
Caso 4: ônibus de transporte público urbano, sem sistema de ar condicionado ou ventilação artificial, com 
as janelas abertas. 
Caso 5: ônibus de transporte interestadual do tipo leito, com sistema de ar condicionado ligado e janelas 
vedadas. 
 

Foi observado que havia uma correlação entre a queda de temperatura, que era 

favorecida pelo funcionamento do sistema de ar condicionado, e o aumento imediato na 

concentração de CO2 (R = 0,925) (FIGURA 9). 

   

FIGURA 9: Relação entre a concentração de CO2 e a temperatura no veículo. (Fonte: 
QUADROS et al, 2008.) 

T (ºC) 
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Pode-se concluir que, o sistema de climatização de veículos não favorece uma boa taxa 

de renovação de ar no ambiente interno e que durante viagens em veículos climatizados 

há um aumento constante na concentração de dióxido de carbono, enquanto a taxa de 

ventilação pela entrada de ar externo não se alterar. 

5.1.4 Bibliotecas 

A Biblioteca de Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, sofreu um 

forte ataque de fungos, pouco mais de um ano depois de estar funcionando nas novas 

instalações do Pavilhão Haity Moussatché (inaugurado em agosto de 1995). Este ataque 

colocou em situação de risco todo o acervo da biblioteca, que contava na época com 

aproximadamente 600 mil volumes. 

A partir de artigos publicados, Bortoletto et al (2002) fizeram um registro desse 

acidente, no qual reuniram dados sobre os vários aspectos do problema e as diferentes 

ações desenvolvidas para sua solução. 

O ataque de fungos aconteceu primeiramente nas obras encadernadas para depois 

contaminar todo o restante do acervo, apesar de todos os cuidados de limpeza, 

conservação e manuseio de livros. O que provavelmente possibilitou a proliferação dos 

fungos foi que o sistema de ar condicionado central não estava mantendo a temperatura 

e a umidade do ar dentro dos padrões adequados para acervos, sendo que um evento de 

alta umidade do ar no Rio de Janeiro ocorreu durante uma semana de chuva contínua e 

de grande intensidade juntamente com as altas temperaturas de verão. 

A primeira medida providenciada foi interditar o prédio imediatamente e contratar uma 

empresa especializada em descontaminação do ar de interiores. A presença de 

Aspergillus e Penicillium foi constatada, bem como outros fungos de baixa 

patogenicidade que podem causar processos alérgicos respiratórios e/ou dermatológicos. 

O desequilíbrio do ambiente interno foi favorecido pela falta de equalização do sistema 

de ar condicionado. 

Foram identificados os seguintes fungos, no acervo: Aspergillus sp., Penicillium sp., 

Cladosporium sp., Cândida sp., Trichoderma sp., no ambiente: Aspergillus sp., 
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Aspergillus niger., Penicillium sp., Cladosporium sp., Trichoderma sp., Alternaria sp., 

Fusarium sp. 

Intervenções estruturais, corretivas e preventivas referentes às instalações do prédio 

foram tomadas. Fez-se também treinamento de pessoal e descontaminação do acervo, 

referentes à conservação do acervo. Ações relativas à saúde do trabalhador foram 

providenciadas para identificar a relação entre a exposição a fungos e a baixas 

temperaturas e as queixas respiratórias e dermatológicas relatadas pelos trabalhadores 

na época do acidente fúngico. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa apresentou alguns aspectos da poluição atmosférica em ambientes de 

interiores, em especial aqueles relacionados ao uso inadequado de sistemas de 

condicionamento de ar. Apresentaram-se, também, os principais poluentes encontrados 

em locais internos, suas características, seus efeitos sobre a saúde e algumas formas de 

evitá-los ou preveni-los. 

Alguns estudos de caso realizados no Brasil, apresentados neste trabalho, mostram que 

qualquer ambiente interno que faz uso de ventilação artificial está propício a um maior 

acúmulo de poluentes e microorganismos e, conseqüentemente, ao aparecimento dos 

sintomas da síndrome dos edifícios doentes.  Ambientes que utilizam a ventilação 

natural apresentam menores problemas relacionados à poluição indoor, devendo ser 

enfatizado que a maior causa dos problemas de má qualidade do ar interno é a troca 

ineficiente de ar interno/externo. Outro grande problema encontrado em ambientes 

climatizados é a ausência de monitoramento e manutenções periódicas nos sistemas de 

climatização dos mesmos, diminuindo a qualidade do ar nestes ambientes. 

No caso do estudo apresentado para aparelhos de ar condicionado em residências, ficou 

claro como aparelhos em mau funcionamento são capazes de causar problemas 

respiratórios e/ou alérgicos nos ocupantes do local. Uma atitude simples como a troca 

do aparelho antigo por um novo pode diminuir a ocorrência dos sintomas relacionados a 

estes problemas, porém, se a limpeza do aparelho novo não for realizada 

periodicamente, os sintomas poderão surgir novamente. Em hospitais, a falta de limpeza 

nos sistemas de condicionamento de ar é ainda pior, uma vez que os pacientes já se 

encontram com a saúde debilitada tornando mais fácil o aparecimento de infecção 

hospitalar associada à contaminação de filtros de ar condicionado por contaminantes 

biológicos. 

A legislação brasileira prevê formas de se manter a boa qualidade do ar de interiores. A 

Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, mostra claramente o quanto é importante 

manter-se limpos os componentes do sistema de climatização para evitar a proliferação 

e a difusão de agentes nocivos à saúde, mantendo a boa qualidade do ar interno. A 

Resolução RE nº 9 da ANVISA, de 16 de janeiro de 2003, fornece os padrões de 

referência da qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso 
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público e coletivo, que devem ser seguidos para que o ar interior não cause malefícios à 

população.  

Se a legislação brasileira fosse cumprida como se deve e se houvesse uma fiscalização 

rigorosa, que verificasse se todos os padrões e normas para qualidade do ar estão dentro 

dos limites estabelecidos pela legislação, muitos malefícios causados à saúde de seres 

humanos e de animais, e ao próprio meio ambiente não existiriam. 

Uma ventilação adequada é capaz de minimizar ou eliminar os efeitos da poluição de 

interiores, causada pelas substâncias químicas presentes no ar interno, porém a pureza 

desse ar depende da qualidade do ar externo, pois a maioria dos poluentes encontrados 

origina-se em ambientes externos. A queima de combustível fóssil gera diversos 

poluentes, portanto, a manutenção e a fiscalização periódica dos equipamentos que 

geram combustão podem minimizar a produção de alguns poluentes, como monóxido 

de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e materiais particulados. Outra 

forma de garantir a boa qualidade do ar de interiores é o cumprimento da legislação 

brasileira, que minimizaria ou até eliminaria os problemas de poluição do ar interno. 
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