
TÍTULO: QUALIDADE DO AR EM INTERIORESTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE ENIAC - ENIACINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ANDRÉ CASA SANTA FILHO, VALTER EDUARDO SANTOS BATISTAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENATO DE BRITO SANCHEZ, JOSÉ HUMBERTO MACHADO TAMBOR, JOSÉ
LUIZ TOMIATO GONÇALVES
ORIENTADOR(ES): 



1 RESUMO 

Este trabalho propõe um estudo para sistemas de condicionamento de ar com 
possibilidade de melhorias na Qualidade Do Ar De Interiores, bem como, a 
Manutenção e a Preservação dos componentes mecânicos através da elaboração 
de um Plano De Manutenção, Operação E Controle conforme a Portaria do MS 
3523/98 e Lei Federal 13.589 – 04/Janeiro/2018. O estudo de caso em um ambiente 
real com a coleta de dados por meio de relatórios e instrumentação para captação e 
posterior analise biológica do ar. A análise da qualidade do ar interior de um 
ambiente ou conjunto de ambientes nos permite identificar dentre muitas variáveis, 
os poluentes de natureza física, química e biológica, reduzindo assim os efeitos 
conhecidos na saúde humana, e de mais fácil detecção pela estrutura laboratorial 
existente no país, através da eliminação das fontes geradoras de contaminantes e 
perdas mecânicas dos equipamentos, logo é fato que 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. Como resultado da aplicação do PMOC (Plano De 
Manutenção, Operação E Controle), no sistema de condicionamento de ar que se 
obtenha uma redução por afastamento em ambientes laborais e extinga-se a 
Síndrome Do Edifício Doente de forma a manter o conforto térmico determinado por 
norma técnica e padrões de segurança ao longo da ocupação do ambiente até sua 
completa utilização. 
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2  INTRODUÇÃO 

O Artigo em questão versa a preocupação com a Qualidade Do Ar De 
Interiores em ambientes climatizados e ampla e crescente utilização de sistemas de 
ar condicionado no pais em função das condições climáticas. Considerando a 
preocupação com a saúde, o bem-estar, o conforto, a produtividade e o absenteísmo 
ao trabalho, dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relação com a 
variável qualidade de vida,o Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições 
que lhe conferem, considerando a necessidade de procedimentos que visem 
minimizar o risco potencial a saúde dos ocupantes em face da permanência 
prolongada em ambientes climatizados e em virtude do falecimento do 
Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações Sergio Motta em Abril de 1998, 
cujo agravo a sua saúde deu-se por suspeita de que a qualidade do ar de seu 
gabinete que agravou as condições de saúde que culminou ao em seu óbito em Abril 
de 1998. Em 28 de Agosto de 1998 o ministro de estado da saúde, José Serra, 
decretou a portaria 3.523 que exigia a manutenção dos aparelhos de ar 
condicionado, determinando procedimentos de limpeza e manutenção da integridade 
e eficiência dos componentes dos sistemas de climatização e em 4 de Janeiro de 
2018 o Governo Federal sancionou a Lei n° 13.589, que embasada na portaria 
3.523/98 como seu regulamento técnico, dispõem-se sobre a manutenção de 
instalações e equipamentos de sistemas de climatização e aspectos físicos, 
químicos e biológicos do ar  de interiores. Se antes já era obrigatório o cumprimento 
das normas técnicas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei 8.078 de 
1990), agora uma lei federal especifica vem reforçar essa obrigatoriedade com 
multas e enquadramentos em infrações sanitárias.  



 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é propor o estudo, elaboração, implantação e 
manutenção do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) de acordo com 
as premissas legais, de forma á atender à máxima eficiência para o sistema de 
climatização concomitantemente garantindo a boa qualidade do ar interior do 
ambiente climatizado para os ocupantes. 

 

4 METODOLOGIA 

A metodologia proposta neste trabalho possui duas partes. Uma dedicada à 
as boas práticas de manutenção aplicadas conforme recomendações de 
manutenção mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, 
Condicionamento de Ar e Ventilação e outra dedicada aos Padrões Referenciais de 
Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente conforme a 
Resolução – RE nº 9 de 16/01/2003. 
 Para o estudo do problema e implantação do PMOC  está definida a aplicação 
em um ambiente real, o qual é representado por modelo simplificado que representa 
a dinâmica das rotinas de condicionamento de ar em ambiente fechado, sendo este 
avaliado e escolhido como primeira etapa deste projeto de pesquisa, dado que para 
uma comparação de dados a fim de se comprovar a efetividade do PMOC é 
dispensável a análise sobre um modelo empírico o qual não traduz todas as 
variáveis da instalação com fidelidade. 
 Após modelo será implantado a manutenção preventiva através de 
atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as características de 
desempenho técnico dos componentes do sistema de climatização, garantindo as 
condições previstas na legislação vigente. A avaliação dos relatórios e laudos 
técnicos determina o resultado qualitativo das condições do ar interno e da eficiência 
do sistema de climatização. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para melhor entendimento dos métodos dinâmicos de implantação do PMOC 
foi idealizado neste desenvolvimento, partes distintas de modo que cada uma delas 
tenha funções especificas dentro do programa. 

A pesquisa teve inicio a partir da conscientização da melhoria da qualidade do 
ar interior em ambientes climatizados. Baseado na legislação vigente, medidas 
foram tomadas para analisar métodos quantitativos, tanto para equipamentos quanto 
para análise microbiológica do ar coletado nos ambientes climatizados, no intuito de 
evidenciar a condição interna do ar ambiente. 
 Foram coletados dados onde foi evidenciado que o nível de CO2 estava 
acima do permitido em sistemas de condicionamento de ar em ambiente fechado 
devido á falta de renovação de ar, portanto para que não haja a Síndrome do 
Edifício Doente o sistema deverá receber Tomada de Ar Exterior conforme NBR´s. 
 

 

 

 



6 RESULTADOS 

Através de pesquisas realizadas, podemos afirmar que o condicionador de ar 
desempenha um processo de tratamento do ar, que através do ajuste simultâneo de 
temperatura, umidade, grau de pureza e circulação, permite manter condições 
desejáveis para um espaço climatizado. É fato que o condicionador de ar trabalha de 
forma que necessita estar acionado para refrigerar o ambiente, enquanto que na 
etapa de ventilação permanece em modo de repouso até que a diferença de 
temperatura seja identificada e o ciclo inicie novamente. Devido á ocupação do 
edifício por pessoas se torna inevitável o consumo de oxigênio e a liberação de gás 
carbônico (CO2), podendo deixar o ambiente inadequado e causar muitas vezes dor 
de cabeça, tontura ou sensação de cansaço. Outros poluentes também contribuem 
para diminuir a qualidade do ar de interiores, tais como: vapores ou gases 
provenientes de móveis, carpetes, impressoras, computadores, e outros. 

 Com base nesta análise fica evidente a necessidade do Plano de 
Manutenção e Controle (PMOC), garantindo a manutenção correta e constante dos 
sistemas de climatização e mantendo a renovação de ar em índices aceitáveis 
desfavorecendo o surgimento de fungos e bactérias nocivas aos ocupantes das 
edificações.  
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