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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como interesse o acompanhamento da qualidade do ar de 

uma sala de aula do Uniaraxá através dos dados de CO2, temperatura e umidade. 

Para que esses dados sejam monitorados e avaliados com precisão, foi utilizado um 

componente chamado Plataforma Arduino, buscando assim a relação de como o 

excesso de CO2 presente em ambientes fechados, juntamente com as demais 

variantes podem afetar a saúde humana. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O homem busca abrigo, proteção e segurança nos ambientes artificiais onde 

vive. As características atuais das sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento 

fazem com que um elevado número de indivíduos passe a maior parte do seu dia 

em ambientes fechados. Com o desenvolvimento social e a urbanização, as formas 

de trabalho sedentárias tomam o lugar do trabalho ao ar livre nas cidades 

urbanizadas, podendo-se afirmar que passamos a maior parte do tempo em 

ambientes fechados. (Quadros & Lisboa, 2010). 

A Plataforma Arduino que será utilizada para a medição das variáveis de 

temperatura, umidade e CO2 é uma pequena estação automática disponível no 

mercado, que aferida, depois de confeccionada poderá de tempo em tempo 

armazenar as informações para posterior análise, podendo também ser ajustada 

para a medição de qualquer outro gás presente na atmosfera deste ou de outros 

ambientes. (Bressan, 2008). 

3. OBJETIVO 

Dado o impacto que gás carbônico causa sobre os seres humanos a ele 

confinados, o projeto visa entendimento sobre as taxas e presença de CO2, 

temperatura e umidade em locais fechados. Sabe-se que estas taxas variam 

temporalmente, diariamente e com a sazonalidade anual, influenciando plantas e 

pessoas, através de aparelhos como ventiladores, sistema de ar condicionado e até 

mesmo o material que constitui esse ambiente.  

4. METODOLOGIA 

Os dados serão coletados dentro da sala de aula, e serão analisados com 

testes e comparativos para padrões já existentes, serão montadas curvas que 

comparem a incidências das variáveis em relação às horas e os dias. Pelo fato da 



plataforma arduino ser móvel, os parâmetros analisados serão medidos em vários 

pontos do mesmo ambiente. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto teve como parte inicial a montagem e instalação do equipamento, 

escolhemos uma sala do Centro Universitário do Planalto de Araxá, para ser 

monitorada e consequentemente avaliarmos o desempenho das variáveis de 

temperatura, umidade e CO2 que essa estrutura comporta, para fins ambientais e da 

saúde humana os estudos de CO2 comprovam um certo grau de poluição 

atmosférica, e em grade excesso prejudica a saúde dos seres humanos expostos 

diariamente a ele. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Gráfico 1: Variação de Temperatura no decorrer do dia. 

De acordo com o gráfico acima a temperatura aferida pela plataforma arduino 

segue um padrão diferente do que é proposto para locais abertos, pelo fato de sofre 

influencia da construção do prédio do Uniaraxá, ela começa alta pela amanha, pois 

ainda tem retida a temperatura do prédio, diminui gradativamente até as 10h00minh 

e começa a aumentar as 14:00h com o aumento da influencia dos raios solares 

sobre a terra. 

 

Gráfico 2: Variação de Umidade no decorrer do dia. 
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Com o nascer do sol e com o passar do dia, a temperatura tende a aumentar 

e, ao fim do dia, diminuir. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de água 

possível no ar. E de acordo com o gráfico te temperatura a úmida segue uma 

trajetória parecida, se matem constante ate as 10h00minh que é o momento que a 

higienização do prédio, com isso se mantém constante e ao anoitecer vai diminuindo 

gradativamente.  

 

Gráfico 3: Variação de CO2 no decorrer do dia. 

A variação de CO2 como pode ser observada diminui pela manhã e chega a 

seu menor pico pelo meio dia, a partir do meio dia com o aumento da temperatura e 

a entrada de pessoas no bloco vai subindo gradativamente até alcançar seu maior 

pico a noite, de acordo com a estação meteorológica do Uniaraxá a curva de CO2 

por ela aferida está muito parecida com a que foi medida pelo equipamento. 
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