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1. RESUMO 

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

dentro de uma sala de aula de uma instituição de ensino da cidade de Araxá 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, uma pequena estação automotora capaz de aferir com precisão 

os dados citados a cima, buscando assim a relação de como o excesso de CO2 

presente nos ambientes fechados junto com as demais variantes, temperatura e 

umidade, podem ou não afetar a saúde humana. Dado a presença humana nos 

locais monitorados e a atividades de limpeza e conservação da sala de aula, tanto 

temperatura como umidade são afetados. A temperatura é afetada pela temperatura 

corpórea humana e equipamentos com datas shows e computadores que geram 

calor, sem falar da radiação solar que incide diretamente na sala de aula por toda 

parte da manhã e tarde. A umidade se dá pela atividade de limpeza realizada todos 

os dias. As concentrações de CO2 acompanham as curvas em ambiente aberto, 

contudo apresentam leves alterações nos horários de 18h às 23h. Todavia devemos 

nos assegurar que estamos seguros de certos males tanto externamente quanto 

interiormente, para que com isso tenhamos maior aptidão nas tarefas que nos forem 

propostas, com uma melhor qualidade de vida. 

Palavras chave: Poluição atmosférica, temperatura, umidade, CO2. 

 

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 poluição atmosférica (ou do ar) pode ser definida como a introdução na 

atmosfera de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades 

dessa atmosfera, afetando, ou podendo afetar, por isso, a "saúde" das espécies 

animais ou vegetais que dependem ou tenham contato com essa atmosfera, ou 



 

 

mesmo que venham a provocar modificações físico-químicas nas espécies minerais 

que tenham contato com ela. (Gil Portugal). 

           De acordo com Gil Portugal, são estabelecidos dois tipos de padrões de 

qualidade do ar: os primários e os secundários.  

           São padrões primários de qualidade do ar as concentrações de poluentes 

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos 

como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, 

constituindo-se em metas de curto e médio prazo.  

           São padrões secundários de qualidade do ar as concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar 

da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração 

de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 

           As características do ar interno dependem diretamente da qualidade do ar no 

ambiente externo, mas, também, podem ser afetadas pelas atividades realizadas 

dentro das edificações, como o fumo e a cocção de alimentos, o aquecimento de ar 

e água, e até mesmo os materiais de construção e mobília (STATHOLOUPOU et al., 

2008). 

           Em centros urbanos, mais de 80% do tempo é passado em ambientes 

internos. A qualidade de vida das pessoas é grandemente influenciada pela 

qualidade do ar que respiram. A qualidade do ar em ambientes internos está 

relacionada aos componentes e às características do ar que podem afetar a saúde e 

o conforto dos ocupantes de uma edificação. Embora haja inúmeros contaminantes 

do ar, estes podem ser facilmente distinguíveis quanto à sua natureza, sendo 

classificados como químicos físicos ou biológicos ou, ainda, como sendo de origem 

biológica e não biológica. (Quadros & Lisboa, 2010). 

Desde então vários são os estudos que apontam que o elevado nível de CO2 

em ambientes fechados afetam diretamente os seres humanos que ficam muito 

tempo confinado em ambientes onde haja um grande nível do mesmo. A falta ou a 

presença de umidade e o aumento da temperatura também são características de 

ambientes fechados, com isso ventiladores e sistemas de ar condicionado vem cada 

dia mais fazendo parte do cotidiano dos seres humanos. 

  



 

 

3. OBJETIVOS 

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

dentro de uma sala de aula de uma instituição de ensino da cidade de Araxá-MG 

através dos dados de CO2, temperatura e umidade, utilizando a Plataforma Arduíno. 

 

4. METODOLOGIA 

Os dados foram coletados utilizando uma plataforma arduino, uma pequena 

estação automática disponível no mercado, que aferida, depois de confeccionada 

pode de tempo em tempo armazenar as informações para posterior análise. 

 

Figura. 1. Plataforma Arduino. 

 

A Plataforma Arduino possui: 

•14 pinos de entrada/saída digital (dos quais seis podem ser usados como 

saídas analógicas PWM) 

•6 entradas analógicas 

•Um cristal oscilador de 16 MHz 

•Uma conexão USB 

•Uma entrada para alimentação 

•Um cabeçalho ICSP 

•Um botão de reset 

  

Componentes estruturais responsáveis pela medição de CO2, umidade e 

temperatura. 



 

 

 

Figura. 2. Medidor de Temperatura e Umidade. 

 

Figura. 3. Medidor da Intensidade de CO2. 

 

Fonte de Energia, transmissão e armazenamento de dados. 

 

 

Figura. 4. Cabo transmissor de dados USB. 

 



 

 

 

Figura 5. Adaptador e Cartão de memoria para o armazenamento de dados. 

 

 

Figura 6. Carregador que alimenta toda plataforma Arduino. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para as análises foram utilizados os dados históricos e suas curvas de 

comportamento dos parâmetros acompanhados. 

Pelo fato da plataforma arduino ser móvel, os parâmetros analisados foram 

medidos em vários pontos do mesmo ambiente, pois essas variáveis como o CO2 e 

a temperatura são afetadas por entradas e saídas de ar, ventiladores ou sistema de 

ar condicionado. 

Os dados coletados e analisados foram comparados com a legislação vigente 

para tais variáveis em ambientes fechados verificando assim se tais variáveis estão 

atendendo ou não a legislação.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados aqui apresentados se salientaram através do constate 

monitoramento da sala de aula onde foi realizado o experimento. A coleta dos 

dados, de 28/05/2014 a 04/12/02014, foi realizada por uma pequena estação 



 

 

automática chamada Plataforma Arduino, onde os dados foram capitados e 

armazenados em um cartão USB com intervalo na capitação de 5 em 5 segundos, 

com isso foi gerada uma base de dados bastante grade e mais precisa. 

Logo abaixo veremos os gráficos que mostram com clareza as curvas que 

cada variável analisada sendo elas: temperatura, CO2 e umidade, se comportaram 

no decorrer dos dias. E através dos mesmos, poderão ser comparados ou 

analisados os períodos em que houve maior ou menor incidência de cada parâmetro 

analisado no experimento. 

 

Gráfico 1. Curva de Temperatura no Ambiente. 

 

A temperatura varia ao longo do dia e ao longo do ano, com a altitude e a 

latitude. A temperatura é mínima um pouco antes do nascer do sol, aumenta 

progressivamente até cerca das 14h, que é quando atinge o seu máximo, passando 

depois a diminuir até pouco antes do nascer do sol do dia seguinte. Ao princípio da 

manhã os raios solares incidem na superfície da terra com grande obliquidade, daí 

que a espessura da atmosfera por eles atravessada é muito grande, a superfície 

aquecida também, pelo que a energia recebida à superfície é menor; até ao meio-dia 

a obliquidade dos raios solares vai diminuindo, portanto, menor dispersão de 

energia, maior temperatura; a partir do meio-dia a obliquidade dos raios solares volta 

a aumentar até ao pôr-do-sol. O máximo da temperatura diurna das 14h às 15h 

justifica-se pela conjugação da radiação solar e radiação terrestre (calor libertado 

pelo globo) que atinge o máximo neste período de tempo (Jardim, 2011). 
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Podemos dizer que não houve diferença no ambiente fechado que foi 

analisado, percebemos através do gráfico que a temperatura começa a aumentar a 

partir das 14h e tem seu pico máximo as 17h da tarde, depois ela se mantem 

constante e começa a diminuir pela madrugada e pela manhã, pelo fato de não 

haver incidência dos raios solares nesse período, e assim sucessivamente se 

matem por todos os dias. 

 

 

Gráfico 2. Curva de CO2 no Ambiente 28/05/2014 a 04/12/02014,. 

 

O Monóxido de Carbono é um gás derivado da queima incompleta de 

combustíveis fósseis (carvão vegetal e mineral, gasolina, querosene e óleo diesel). 

As queimadas, que ocorrem em florestas do mundo todo, também lançam na 

atmosfera milhões de toneladas de monóxido de carbono. Este gás é inflamável, 

incolor e inodoro (não possui cheiro). Sua fórmula química é CO. O monóxido de 

carbono é altamente tóxico. Inalado em pequenas quantidades pode causar dores 

de cabeça, lentidão de raciocínio, problemas de visão, redução da capacidade de 

aprendizagem e perda de habilidade manual. Em quantidades maiores pode levar o 

indivíduo a morte por asfixia (Jardim, 2011). 

O limite de tolerância do monóxido de carbono é de 40ppm. Todavia, segundo 

alguns autores, uma concentração de monóxido de carbono no ambiente da cerca 

de 10ppm pode determinar efeitos tóxicos após uma hora de exposição e a 

concentração de 40ppm pode ser fatal neste mesmo intervalo de tempo (Jardim, 

2011). 
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Em nosso experimento, não chegamos a valores tão altos ao ponto de causar 

asfixia de nenhum aluno ou pessoa que passasse por ali, mais através do gráfico 

podemos observar que as taxas de CO2 mudam constantemente. Ao comparar os 

horários de movimentação no bloco temos certa noção em comparação com o 

gráfico, como por exemplo, das 9h às 14h o fluxo de pessoas e CO2 é menor, já às 

17h o fluxo de pessoas e CO2 começam a aumentar, e se matem constante por toda 

noite e madrugada sendo liberado pela manha no momento de higienização do 

bloco. 

 

Gráfico 3. Curva de Umidade no Ambiente 28/05/2014 a 04/12/02014,. 

 

A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente no 

ar (umidade absoluta) e a quantidade máxima que poderia haver na mesma 

temperatura (ponto de saturação). Ela é um dos indicadores usados na meteorologia 

para saber como o tempo se comportará (fazer previsões). Essa umidade presente 

no ar é decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, o processo de evaporação 

da água. O vapor de água sobe para a atmosfera e se acumula em forma de 

nuvens, mas uma parte passa a compor o ar que circula na atmosfera. Porém, o ar, 

assim como qualquer outra substância, possui um limite até o qual ele absorve a 

água (ponto de saturação). Abaixo do ponto de saturação, há o ponto de orvalho 

(quando a umidade se acumula sob a forma de pequenas gotas ou neblina) e, acima 

dele, a água se precipita na forma de chuva (Quadros e Lisboa, 2010). 

Como todos nos sabemos, a umidade e a temperatura andam juntas, quanto 

mais calor maior a taxa de umidade presente no ar, quanto mais frio menor essa 
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taxa de umidade presente no mesmo, não foi diferente no nosso experimento, 

seguindo o gráfico, podemos observar que a umidade atinge seu maior pico às 10h, 

de acordo com as informações adquiridas esse é o momento onde há a higienização 

do bloco, ou seja, a entrada de água no sistema, que no momento que há 

evaporação aumenta a umidade ali presente. Logo a pós na parte da tarde com o 

considerável aumento de temperatura a umidade vai se mantendo constante e 

diminuindo ate o anoitecer, voltando a aumentar novamente pela manhã. 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Dado a presença humana nos locais monitorados e a atividades de limpeza e 

conservação da sala de aula, tanto temperatura como umidade são afetados.  

A temperatura é afetada pela temperatura corpórea humana e equipamentos 

com datas shows e computadores que geram calor, sem falar da radiação solar que 

incide diretamente na sala de aula por toda parte da manhã e tarde. O calor sem 

fuga se acumula e, portanto justifica os horários de pico diferentes dos observados 

em locais abertos às 15h aproximadamente.  

A umidade se dá pela atividade de limpeza realizada todos os dias a partir 

das 08h, com a utilização de água, portanto justificando os picos de umidade às 10h 

e mínimas alteradas entre as 18h e 23h esses dados são alterados devido à 

respiração humana ali presente e pela entrada e saída dos mesmos em grande 

fluxo.  

As concentrações de CO2 acompanham as curvas em ambiente aberto, 

contudo apresentam leves alterações nos horários de 18h às 23h, decorrente da 

respiração das pessoas e da abertura do bloco, não deixando de considerar o 

grande fluxo de pessoas que circulam no bloco por esse horário. 

Contudo devemos ficar atentos para essas taxas de CO2, pois varias pessoas 

confinadas em ambientes fechados junto a esse gás que é quase invisível já 

sofreram os seus males, não deixando de ressaltar que todas as variáveis 

analisadas afetam ou interferem no aumento ou diminuição da concentração do 

mesmo. 

Todavia devemos nos assegurar que estamos seguros de certos males tanto 

externamente quanto interiormente, para que com isso tenhamos maior aptidão nas 

tarefas que nos forem propostas, com uma melhor qualidade de vida. 
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