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RESUMO

BARBOSA, Carolina Cristina. Avaliação da qualidade do ar interno em salas de
aula em um Campus Universitário. 2018. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Londrina, 2018.
A qualidade do ar em ambientes internos tem sido causa de preocupação nos
últimos anos devido à deterioração do ar em muitos espaços coletivos de uso
público e privado, com ventilação natural ou mecânica como o caso de instalação de
equipamentos. Em salas de aulas a situação não é diferente, pois os alunos e
professores permanecem quase a totalidade do seu dia nestes espaços ficando
expostos a tais poluentes. A exposição por poluentes pode gerar dificuldades ao
respirar, aumentando o número de pessoas internadas em hospitais. Dessa forma,
este trabalho teve como objetivo avaliar os parâmetros como temperatura, umidade
relativa, ruído, quantidade de partículas, índice de bulbo úmido termômetro de globo
(IBUTG) para salas com e sem ar condicionado e o cálculo da taxa de renovação do
ar somente para salas com ar condicionado de uma universidade no estado do
Paraná, além de analisar se os parâmetros estão de acordo com as legislações
ambientais vigentes, de modo a garantir a qualidade do ar para toda comunidade
acadêmica dessa instituição. Cada sala possuiu dois pontos distintos de medição,
com uma distância de aproximadamente 1,5 metros da parede do fundo (ponto 1) e
da parede da frente (ponto 2), totalizando 36 medições nos períodos da manhã,
tarde e noite para cada parâmetro analisado. As concentrações de CO2
apresentaram-se maiores em salas com instalação de ar condicionado e em salas
que possuíam maior número de alunos. Todas as medições para temperatura e
maioria dos valores encontrados para umidade estão de acordo com a ANVISA
09/2003. A taxa de renovação do ar encontrada para salas com ar condicionado
superou 27m³/h/pessoa como estabelece a legislação. A quantidade de partículas de
0,0 a 0,3 μm em todos os dias e períodos apresentou-se acima de 70%. Portanto, os
resultados encontrados ao longo do trabalho permitiram concluir que a qualidade do
ar da universidade estudada está de acordo com as legislações na maioria dos
parâmetros avaliados. Com isso, a renovação do ar em ambientes internos é de
suma importância para todos os usuários, visto que quanto melhor é a qualidade do
ar, menos doenças e internações em hospitais são geradas por este motivo.
Palavras-chave: Poluente de ambiente interno. Salas de aula. Ventilação e ar
condicionado.

ABSTRACT
BARBOSA, Carolina Cristina. Evaluation of indoor air quality in classrooms in a
University Campus. 2018. 68 f. Senior Thesis (Environmental Engineering) Federal University of Technology - Paraná, Londrina, 2018.

Indoor air quality has been a cause of concern in recent years due to the
deterioration of the air in many collective spaces of public and private use, with
natural or mechanical ventilation as the case of installation of equipment. In
classrooms the situation is not different, because students and teachers remain
almost the whole of their day in these spaces being exposed to such pollutants.
Exposure for pollutants can cause breathing difficulties, increasing the number of
people hospitalized. Thus, the objective of this work was to evaluate parameters
such as temperature, relative humidity, noise, particulate matter, wet bulb index
(IBUTG) for rooms with and without air conditioning and calculation of the air renewal
rate only for air conditioned rooms of a university in the state of Paraná, in addition to
analyzing if the parameters are in accordance with the current environmental
legislation, in order to guarantee air quality for all academic community of this
institution. Each room had two distinct measuring points, with a distance of
approximately 1.5 meters from the bottom wall (point 1) and the front wall (point 2),
totaling 36 measurements in the morning, afternoon and evening periods for each
parameter analyzed. The concentrations of CO2 were higher in rooms with air
conditioning and in rooms that had more students. All measurements for temperature
and most of the values found for humidity are in accordance with ANVISA 09/2003.
The air renewal rate found for air-conditioned rooms exceeded 27m³/h/person as
established by legislation. The amount of particles from 0.0 to 0.3 μm on all days and
periods was above 70%. Therefore, the results obtained during the work allowed to
conclude that the air quality of the studied university is in agreement with the
legislations in the majority of the evaluated parameters. Thus, indoor air renewal is of
paramount importance to all users, since the better the air quality, the fewer illnesses
and hospitalizations in hospitals are generated for this reason.
Keywords: Internal pollutant. Classrooms. Ventilation and air conditioning.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, houve um acréscimo de reclamações relacionadas à
Qualidade do Ar Interior (QAI) de vários países, principalmente em locais de
microclima artificial. Devido às reclamações geradas estudos foram realizados em
diversos países e períodos, resultando que o ar em locais fechados pode estar mais
poluído do que em ambientes externos mesmo nas cidades mais industrializadas
(BRICKUS; AQUINO NETO, 1999; EPA, 2018). Cerca de 90% das pessoas passam
a maior parte do tempo nestes edifícios, consequentemente, expostas a poluentes
deste ambiente (EPA, 2018).
De acordo com Habermann et. al (2011) estudos de epidemias tem
responsabilizado os poluentes atmosféricos por efeitos na saúde humana, como por
exemplo a maior quantidade de pessoas internadas em hospitais devido à
dificuldade ao respirar, aumento da mortalidade e por consequência, diminuição da
expectativa de vida em virtude das exposições relacionadas aos poluentes.
Marcilio e Gouveia (2007) realizaram um levantamento em sete capitais
brasileiras e identificaram que 5% do total de óbitos se dão em razão das causas
respiratórias e a faixa etária dos indivíduos encontra-se entre idosos de 65 anos ou
mais e crianças com 5 anos ou menos, por apresentarem a saúde delicada nesta
idade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) em torno de
92% da população mundial vivem em locais que excedem os limites estabelecidos
pela OMS, principalmente para a média anual das partículas com diâmetro inferior a
2,5 μm (MP 2,5).
Com isso, as condições que trazem conforto devem ser levadas em
consideração na construção de edifícios, visto que, temperatura, correntes de ar,
umidade inadequada e luminosidade são fatores que se interligam e colabora para o
bem-estar dos usuários (CARMO; PRADO, 1999). O principal objetivo de qualquer
edificação é proporcionar as pessoas proteção e conforto para realizar suas
atividades cotidianas (CORBELLA; YANNAS, 2009). Portanto, a qualidade do ar em
ambientes acadêmicos deve ser uma prática constante, visto que, os alunos e
professores devem se sentir bem ao realizar suas atividades nestes locais
(MENDELL; HEATH, 2005).
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A realização deste trabalho torna-se importante devido ao reduzido número
de estudos relacionados a poluentes internos, dentro de salas de aulas de
universidades e de outros ambientes. Dessa forma, Emygdio (2016) afirma que os
estudos sobre poluentes presentes na atmosfera tanto externa como interna, é
importante devido à relação entre os poluentes existentes e a possível exposição e
doenças que podem ser geradas pelos mesmos quando acima dos limites
estabelecidos pela legislação.
Portanto, a análise de poluentes internos dentro das salas de aulas é
importante, pois, a maioria dos alunos e professores passa a maioria do seu tempo
nestes locais, podendo influenciar no bem estar e conforto dessas pessoas no
cotidiano. Além disso, fornece ações de minimização da poluição do ar nestes
ambientes, para que os estudantes e professores sintam-se bem ao realizar as suas
atividades. Diante disso, o trabalho realizou medições in loco para análise dos
parâmetros referentes à qualidade do ar, além de comparar os resultados com as
legislações pertinentes.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Realizar medições de parâmetros relacionados às condições do ar em
ambientes internos, especificamente em salas de aulas de uma universidade, a fim
de verificar a qualidade do ar e o conforto nestes ambientes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar os parâmetros dióxido de carbono (CO2), umidade relativa,
temperatura, quantidade e tamanho de partículas, ruído, índice de bulbo úmido
termômetro de globo (IBUTG) e taxa de renovação do ar em salas de aulas
acadêmicas;
- Comparar os parâmetros das salas de aulas com e sem ar condicionado;
- Analisar e comparar os resultados obtidos com as legislações vigentes.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A COMPOSIÇÃO DA ATMOSFERA

A atmosfera é composta por vários gases estáveis que formam uma camada
fina que não possui cheiro, cor e gosto, é fixa pela força da gravidade. Dentre todos
os gases os principais são: Nitrogênio (N2), Oxigênio (O2), Argônio (AR), Dióxido de
Carbono (CO2), Ozônio (O3) e Vapor d’água (AYODE.J. O, 2011). É possível
observar no Quadro 1 como estes elementos estão distribuídos na camada da
atmosfera.
Quadro 1 - Distribuição dos gases na atmosfera

Gás

Volume (%)

Nitrogênio (N2)

78,08

Oxigênio (O2)

20,94

Argônio (Ar)

0,93

Dióxido de carbono (CO2)

0,03 (variável)

Neônio (Ne)

0,0018

Hélio (He)

0,0005

Ozônio (O3)

0,00006

Hidrogênio (H)

0,00005

Criptônio (Kr)

Indícios

Xenônio (Xe)

Indícios

Metano (CH4)

Indícios

Fonte: Adaptado de AYODE (2011).

Analisando o Quadro 1, é perceptível que 99,99% dos gases que constituem
a atmosfera são o Nitrogênio, Oxigênio, Argônio e Dióxido de Carbono, como citado
anteriormente. O nitrogênio possui a maior porcentagem em volume, indicando sua
elevada concentração. Existem fatores que variam a distribuição da concentração de
gases como a altitude, temperatura e pressão. Há também influência nas
concentrações e composições de gases na atmosfera, devido à estação do ano e
posição geográfica da terra.

19

De acordo com Latorre et. al (2002)

o vapor d’água é um elemento

importante de concentração variável, além de variar no tempo e espaço é
fundamental nos processos de absorção e emissão, cujas condições atmosféricas
contribuem para sua alteração.

3.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

De acordo com o Programa Nacional de Controle de Qualidade do ar
(PRONAR), criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a
Resolução n° 03 de 28 de junho de 1990 que dispõe sobre a qualidade do ar para
vários poluentes, determina que poluente atmosférico, é toda matéria ou energia que
apresentam características que não estão de acordo com os níveis exigentes, seja
pela sua intensidade e/ou concentração. Os gases que apresentarem ao ar, efeitos
nocivos ou ofensivos à saúde, mal-estar público, danos ao ecossistema, risco a
segurança pública e desconforto na execução das atividades pela comunidade, é
considerado um poluente (BRASIL, 1990).
A poluição do ar é medida de acordo com a quantidade de substâncias
poluentes que se encontram no ar e podem ser divididos entre primários e
secundários. Os poluentes primários são aqueles que são emitidos diretamente da
sua fonte e os secundários são resultantes da reação química entre poluentes
primários e os próprios componentes que se encontram na atmosfera (CETESB,
2006). As concentrações de poluentes na atmosfera estão diretamente ligadas às
condições meteorológicas. Alguns parâmetros aumentam os índices de poluição,
tais como: ventos fracos e inversões térmicas, a baixa altitude e alta porcentagem de
calmaria climática (CETESB, 2018).
Braga et al. (2005) citam como exemplo de poluentes primários: dióxido de
enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e materiais
particulados (MP), por exemplo a poeira. Para os poluentes secundários, um
exemplo é o trióxido de enxofre (SO3), que a partir da formação do dióxido de
enxofre (SO2) e oxigênio (O2) no ar, reage com o vapor da água, forma-se o ácido
sulfídrico (H2SO4) que precipita, formando chuva ácida.
A medição da qualidade do ar é restrita a um determinado número de
poluentes, que leva em consideração a sua importância e dos recursos existentes
para o seu monitoramento.
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017) a poluição do ar
está

diretamente

ligada

a

duas

fontes:

a

antropogênica

(móveis

e

estacionárias/fixas) e natural. As fontes móveis se espalham por todo o ambiente
dificultando a análise diretamente da sua fonte. Nesta categoria estão os veículos
automotores, pois geram poluição ao se locomover. As fontes estacionárias ou fixas
são resultantes de várias atividades que emitem constituintes para a atmosfera,
ocupam uma área limitada, que é possível avaliar diretamente na fonte. Como
exemplo, citam-se as indústrias de transformação, mineração e termelétricas pela
produção de energia.
De acordo com Silva (2006, apud Olmo1, 2010) para a fonte natural
destacam-se o pólen, poeira, esporos e os óleos essenciais. O receptor de
poluentes atmosféricos são todos os seres vivos que podem ser prejudicados
diretamente ou indiretamente por este mecanismo, a fim de afetar a saúde e a vida
como um todo.
Os principais mecanismos para a dispersão dos poluentes estão diretamente
ligados ao transporte e difusão. A difusão é caracterizada pela diferença de
concentração em pontos distintos. O transporte está ligado com os eventuais
fenômenos naturais, como a turbulência atmosférica e o vento. A eficiência da
dispersão está relacionada com a intensidade da turbulência atmosférica, que pode
ser mostrada por vários parâmetros meteorológicos e normalmente é classificada de
duas formas: a mecânica e a térmica (RABELLO, 1999).
A mecânica resulta na presença de materiais em direção ao vento, como a
rugosidade da superfície da terra e edifícios. A térmica é a variação vertical de
temperatura (RABELLO, 1999).
No artigo 5° da Resolução/CONAMA 03/90, critérios de níveis da qualidade
do ar são estabelecidos para construção do Plano de Emergência para Episódios
Críticos de Poluição do Ar. Isso ocorre quando o ar apresenta altas concentrações
em um curto período de tempo, uma vez que condições meteorológicas podem
dificultar a dispersão dos poluentes podendo gerar riscos à saúde. É de
responsabilidade do governo, estados, municípios e entidades privadas, assegurar o
bem-estar da população. Os critérios para a qualidade do ar são divididos em três
1

OLMO, Neide Regina Simões. Poluição atmosférica e exposição humana: A evolução científica epidemiológica
e sua correlação com o ordenamento jurídico. 276 f. Tese (Doutorado) - Curso de Medicina, Faculdade de
Medicina
da
Universidade
de
São
Paulo,
São
Paulo,
2010.
Disponível
em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5144/tde-24052011-162041/pt-br.php>. Acesso em: 09 nov. 2017.
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categorias, sendo: níveis de atenção, alerta e de emergência. Na Tabela 1 são
apresentados os principais poluentes indicadores dos padrões nacionais da
qualidade do ar e o tempo de amostragem de acordo com a MMA (2018), bem
como, os critérios para episódios agudos de poluição do ar divididos nas três
categorias (CETESB, 2017).
Tabela 1 - Padrões nacionais da qualidade do ar e critérios para episódios agudos de poluição do ar.

Poluente

Tempo de
Amostragem

Padrão

Padrão

Primário

Secundário

μg/m³

μg/m³

Partículas totais

24 horas*

240

150

em suspensão

MGA

80

60

Partículas

24 horas*

150

150

inaláveis

MAA

50

50

24 horas*

150

100

MAA

60

40

Dióxido de

24 horas*

365

100

enxofre

MAA

80

40

Dióxido de

1 hora

320

190

nitrogênio

MAA

100

100

1 hora*

40.000

40.000

35 ppm

35 ppm

10.000

10.000

9 ppm

9 ppm

160

160

Fumaça

Monóxido de
carbono

Ozônio

8 horas*

1 hora*

Atenção

Alerta

Emergência

μg/m³

μg/m³

μg/m³

375

625

875

250

420

500

250

420

500

800

1600

2100

1130

2260

3000

15

30

40

400

800

1000

MGA – Média Geométrica Anual; MAA – Média Aritmética Anual; *Não deve ser excedido mais de uma vez por ano.

Fonte: Adaptado de MMA (2018); CETESB (2017).

O Decreto Estadual nº 59.113 de 23 de abril de 2013, também possui padrões
de qualidade do ar para poluição. Os parâmetros que se encontram tanto na
legislação federal como na estadual possuem valores iguais, em exceção do ozônio
que na legislação estadual é, portanto mais restritivo no caso de emergência com
600 μg/m³.
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Para facilitar o processo da divulgação da qualidade do ar, a CETESB utiliza
uma ferramenta matemática chamada de índice da qualidade do ar, criada a partir
de longas experiências desenvolvidas nos Estados Unidos (Tabela 2) e seleciona
alguns parâmetros para realizar a estrutura da qualidade do ar como: partículas
inaláveis (MP10), partículas inaláveis finas (MP2,5), fumaça (FMC), ozônio (O3),
monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2).
Por meio da Tabela 2 é possível verificar que os índices são adimensionais,
portanto, cada qualidade pode gerar um efeito à saúde, sendo assim, pessoas que
possuem a saúde sensível podem apresentar sintomas na qualidade moderada,
como tosse seca e cansaço. Para a qualidade péssima toda a população está
sujeita a apresentar alguma manifestação de doença, sendo respiratórias e
cardiovasculares, além de ocasionar o aumento de mortes de pessoas dos grupos
sensíveis (CETESB, 2018).
Tabela 2 - Estrutura do índice da qualidade do ar.
QUALIDADE

BOA

MODERADA

RUIM

MUITO RUIM

PÉSSIMA

ÍNDICE

0 - 40

41 – 80

81 - 120

121 – 200

> 200

Fonte: Adaptado de CETESB (2018).

3.3 MATERIAL PARTICULADO

O Material Particulado (MP) é um conjunto de partículas formado por poeiras,
fumaças, material sólido e líquido, cujos componentes apresentam características
físicas e químicas diversas que se encontram em suspensão na atmosfera. Quanto
menor são as partículas em suspensão, maiores são os danos provocados na saúde
humana, pois as partículas inaladas com menos de 10 μm de diâmetro, podem
penetrar nos pulmões e até mesmo na corrente sanguínea (CETESB, 2018; EPA,
2018a).
Vários problemas na saúde humana têm sido relacionados a exposição da
população à poluição por material particulado, prejudicando a saúde e bem-estar,
como morte prematura em pessoas que possuem doença cardiovasculares e
respiratórias, ataques cardíacos, asma agravada, diminuição da função pulmonar,
aumento da irritação nas vias aéreas, tosse e/ou dificuldade para respirar. Algumas
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partículas são possíveis de serem enxergada ao olho nu, devido sua cor escura e
tamanho, como poeira, sujeira, fumaça e fuligem, entretanto, outras são tão
pequenas que só podem ser vistas com o auxílio de equipamento microscópico
(EPA, 2018b). A Figura 1 ilustra o comparativo do tamanho das partículas (MP2,5) e
(MP10), em relação ao grão de areia e fio de cabelo.
Figura 1 – Comparação entre fio de cabelo, grão de areia e material particulado.

Fonte: Adaptado de EPA (2018).

De acordo com a CETESB (2018), o Material Particulado pode ser dividido
entre:


Partículas Totais em Suspensão (PTS): São partículas que possuem diâmetro
aerodinâmico menor ou igual a 50 μm;



Partículas

inaláveis

(MP10):

São

partículas

que

possuem

diâmetro

partículas

que

possuem

diâmetro

aerodinâmico menor ou igual a 10 µm;


Partículas

inaláveis

(MP2,5):

São

aerodinâmico menor ou igual a 2,5 µm;


Fumaça (FMC): Possui relação com o material particulado que se encontra
em suspensão na atmosfera, pelo processo de combustão.

Quanto aos efeitos ambientais, as partículas finas (MP2,5) é a principal causadora
pela redução da visibilidade nos Estados Unidos. Por meio do vento, as partículas
podem ser arrastadas por grande distância, depositando-se no solo ou água. As
composições químicas das partículas podem gerar grandes efeitos sobre o meio
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ambiente, como alteração do equilíbrio de nutrientes em águas costeiras e nas
bacias hidrográficas, esgotamento de nutrientes no solo, desequilíbrio dos
ecossistemas, além de danificar pedras e objetos importantes para cultura, como
estátuas e monumentos (EPA, 2018).
De forma geral, o material particulado é um poluente de grande importância pela
sua composição química e propriedades físicas, visto que, é um indicador de alta
relevância para a qualidade do ar interno e externo, pois tem sido relacionado a
muitos efeitos ocasionados na saúde.

3.4 POLUENTES INTERNOS NO BRASIL E EXTERIOR

A Resolução-RE N°9, de 16 de janeiro de 2003 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), dispõe sobre os Padrões Referenciais da Qualidade
de Ar Interior em Ambientes Climatizados Artificialmente de uso público e coletivo,
além de oferecer os valores máximos recomendáveis, é disponibilizado métodos
analíticos e recomendações para controle de poluentes. De acordo com a mesma
Resolução, a qualidade do ar ambiental interior é definida como a ocupação das
pessoas em ambientes fechados, sendo climatizado ou não (BRASIL, 2003).
Segundo a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados
Unidos (Consumer Product Safety Commission – CPSC), estratégias podem ser
adquiridas para minimizar a poluição em ambientes internos, como eliminar as
fontes individuais de poluição ou reduzir a suas emissões. O controle da fonte deve
ter uma abordagem mais econômica em vários casos, visto que, aumentando, por
exemplo, a ventilação, aumentaria também os gastos de energia, devido ao uso de
ventilação forçada. Com o efeito de melhorar a ventilação em ambientes internos,
deixar as portas e janelas abertas permite que o ar externo entre no ambiente
interno, aumentando a taxa de ventilação. Além do mais, o mercado oferece
purificadores de ar de diversos tamanhos e modelos que permitem a remoção de
partículas poluentes (CPSC, 2018).
Morais et al. (2010), analisou o ambiente interno de uma universidade em
Itumbiara (GO) e a quantidade microbiológica presente neste local. Com isso, o
autor verificou que 51% das salas de aulas avaliadas estavam com a concentração
de microrganismos acima dos limites permitidos de acordo com a Resolução
ANVISA n° 09 de 2003. O autor ainda destaca alguns defeitos encontrados nos
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aparelhos de ar condicionado, quanto à regulagem de temperatura e gotejamento
dentro das salas de aulas. De acordo com o mesmo autor as contaminações das
salas podem ter ocorrido pelos próprios alunos e professores, devido às atividades
realizadas que contribui para o transporte dos microrganismos.
Alguns estudos internacionais como em Munique na Alemanha foi avaliado a
qualidade do ar interno em escolas no verão e inverno, cujo objetivo era comparar a
concentração de poluentes nestas duas estações, contudo, concluiu-se que as
concentrações de poluição são maiores no inverno e diminuem de forma
proporcional à medida que a umidade relativa do ar diminui (FROMME et al., 2007).
Blondeau et al. (2005), analisaram vários parâmetros como material particulado, CO 2
e gases (ozônio, monóxido e dióxido de nitrogênio) em escolas da França na cidade
de La Rochelle, verificou que melhorando a taxa de renovação do ar dentro das
salas de aulas, diminui a concentração de CO2, mas podendo aumentar a
concentração de ozônio.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO

A local de estudo para o desenvolvimento do trabalho foram os ambientes
internos (salas de aula) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
(Figura 2), localizada na cidade de Londrina, norte e interior do estado do Paraná. O
Campus possui as coordenadas 23°18'26,8"S; 51°06'53,5"W, situada na Avenida
dos Pioneiros, 3131, Jardim Morumbi.
Figura 2 - Localização da área de estudo.

Fonte: Autoria própria (2018).

O município de Londrina apresenta uma população estimada para o ano de
2018 de 563.943 habitantes, contendo uma densidade demográfica de 306, 52
hab/km² (IBGE, 2018). Pode-se observar que a cidade de Londrina com o passar
dos anos tem crescido exponencialmente. Além de ser uma das cidades mais
populosas do Sul do Brasil, atua como um importante polo para o desenvolvimento
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regional e nacional. A UTFPR do Campus Londrina conta aproximadamente com
2000 alunos, 166 professores entre efetivos e contratados e 75 servidores técnicoadministrativos (PORTAL UTFPR, 2018).

4.2 COLETA DE DADOS

Para a coleta de dados do presente trabalho, foram realizadas 18 medições
no interior das salas de aulas com alunos e professores em 02 blocos distintos da
Universidade, nos períodos da manhã, tarde e noite para verificar se há influência da
temperatura, umidade relativa, bem como a quantidade de partículas e CO2 presente
no ar nos períodos supracitados. As coletas foram realizadas no dia 10, 11, 12, 13 e
14 setembro de 2018, nos horários da manhã entre 9h00min às 10h30min; a tarde
entre 13h00min a 14h30min; e a noite das 19h00 a 20h30min. O Quadro 2 ilustra o
horário e quantidade de alunos em cada sala, além de informar os dias que
ocorreram as coletas.
Quadro 2 - Quantidade de alunos por sala, horário e dia da coleta.
DIA

10/09

11/09

12/09

13/09

14/09

Horário

Sala

Quantidade de alunos

9h10min

A

18

13h50min

B

49

20h20min

C

15

10h50min

D

44

13h00min

E

20

20h20min

F

11

10h20min

G

25

13h50min

H

49

20h20min

I

49

9h10min

J

33

13h00min

K

8

20h20min

L

20

10h20min

M

44

13h00min

N

19

20h20min

O

12

Fonte: Autoria própria (2018).
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O Quadro 3 indica a quantidade de alunos por período e o horário que foi
realizado a coleta de dados em salas com ar condicionado, dessa forma é possível
realizar o cálculo da taxa de renovação do ar, conforme será explicado no item 4.4.7.
Quadro 3 - Quantidade de alunos em sala com ar condicionado, período e horário.
Período

Horário

Sala

Quantidade de alunos

Manhã

10h20min

P

16

Tarde

13h30min

P

12

Noite

20h30min

P

12

Fonte: Autoria própria (2018).

4.3 AMOSTRAGEM

Com o objetivo de realizar as medições e não atrapalhar a concentração dos
alunos e professores nas aulas ficou definido medir dois pontos centrais de
amostragem para a coleta dos dados: a primeira a aproximadamente 1,5 metros da
parede do fundo e a segunda também a 1,5 metros da parede da frente (Figura 3, 4
e 5) onde os professores ficam localizados para ministrar suas aulas, ambos os
pontos ficaram situados a 1,5 m do chão. As áreas das salas medidas se resumem
nas Figuras 3, 4 e 5. A leitura das medições ocorreu de forma direta, pelos valores
indicados na tela do equipamento.

Figura 3 - Planta baixa das salas A, B, C, D, E, F, G, H J, K M, N.

Fonte: Autoria própria (2018).
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Figura 4 - Planta baixa das salas I, L.

Fonte: Autoria própria (2018).
.
Figura 5 - Planta baixa da sala P com climatização artificial.

Fonte: Autoria própria (2018).

Foram avaliados cinco parâmetros para identificar a qualidade do ar interno
das salas de aulas, analisaram-se: temperatura, umidade relativa do ar, ruído,
quantidade de partículas e concentração de CO2.
Para as salas com climatização artificial foram analisados estes cinco
parâmetros, além da velocidade do ar condicionado e a realização do cálculo da
taxa de renovação do ar. A Tabela 3 ilustra os parâmetros analisados e os nomes
dos equipamentos utilizados, enquanto as Figuras 6 a 9 ilustram tais equipamentos.
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Tabela 3 - Parâmetros analisados e equipamentos utilizados.
Parâmetro

Equipamento

Dióxido de Carbono (ppm)

Medidor de CO2 – HOMIS 269

Ruído (dB(A))

Decibelímetro

Quantidade de Partículas (μm); Temperatura (°C);
Umidade Relativa do ar (%)
Velocidade do ar (m/s)

Instrutherm CPT 100
Anemômetro GM 816

Fonte: NR 15, NR 17 (1978); ANVISA 9, (2003).

Figura 6 - Medidor de CO2 portátil.

Fonte: Autoria própria (2018).
Figura 8 - Decibelímetro GM
1352.

Fonte: Autoria própria (2018).

Figura 7 - Contador
partículas,
medidor
temperatura e umidade.

de
de

Fonte: Autoria própria (2018).
Figura 9 - Anemômetro GM
816.

Fonte: Autoria própria (2018).

As médias históricas máximas e mínimas registradas pelo Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR) entre os anos de 1976 a 2017 para insolação solar
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indica o mês de fevereiro com 191,6 horas e o mês de agosto com 240,6 horas de
insolação. Foram registradas fotos do céu nos dias da medição para perceber a
intensidade da luz durante a semana, conforme ilustra a Figura 10.
Figura 10 - Céu nos dias de medições.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
Fonte: Autoria própria (2018).
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As fotos foram tiradas no período matutino (A, C, E, G, I) e vespertino (B, D,
F, H, J). Os dias referentes aos registros são: dia 10 (A, B), dia 11 (C, D), dia 12 (E,
F), dia 13 (G, H), dia 14 (I, J). A maioria dos dias apresentou com sol, com exceção
do dia 14 (I, J) que o céu estava nublado.

4.4 ANÁLISES DOS DADOS

Os dados coletados nos ambientes acadêmicos, por meio das medições
diretas realizadas pelos equipamentos específicos, foram tabulados em planilhas no
Excel. Analisou-se cada parâmetro de acordo com a legislação vigente conforme a
Tabela 4.
Tabela 4 - Parâmetros e Legislações.
Parâmetro

Legislação

Dióxido de Carbono (ppm)

ANVISA 9

Ruído (dB(A))
Quantidade de Partículas (μm); Temperatura (°C);
Umidade Relativa do ar (%)

NR 15
NR 17
ANVISA 9

Taxa de Renovação do ar (m³/h)

ANVISA 9

Temperatura

ANVISA 9

Fonte: Adaptado de MACHADO (2018).

4.4.1 Dióxido de Carbono (CO2)
De acordo com a Resolução da ANVISA n° 9, 16 de janeiro de 2003, é
recomendado como critério para qualidade do ar em ambiente interno o valor
máximo não superior a 1000 partes por milhão (ppm) para o dióxido de carbono, que
indica a renovação do ar externo, para o bem-estar dos usuários que encontram-se
nestes locais (BRASIL, 2003).
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4.4.2 Ruído

O ruído foi analisado com o auxílio do decibelímetro em ponderação de
frequência A. Foram anotados três valores para o ruído em cada medição e em
seguida realizado a média. O equipamento decibelímetro faz a leitura de valores
máximos e mínimos no momento da medição.
A Norma Regulamentadora 15 (NR 15) (BRASIL, 1978) em seu Anexo 1,
estabelece valores para os níveis de pressão sonora e o tempo de exposição
permitidos a partir de 85 dB (A), conforme o Quadro 4 a seguir.
Quadro 4 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente.
Nível de ruído em dB (A) Máxima exposição diária permissível
85
8 horas
86
7 horas
87
6 horas
88
5 horas
89
4 horas e 30 minutos
90
4 horas
91
3 horas e 30 minutos
92
3 horas
93
2 horas e 40 minutos
94
2 horas e 15 minutos
95
2 horas
96
1 hora e 45 minutos
98
1 hora e 15 minutos
100
1 hora
102
45 minutos
104
35 minutos
105
30 minutos
106
25 minutos
108
20 minutos
110
15 minutos
112
10 minutos
114
8 minutos
115
7 minutos
Fonte: NR 15 (1978).

O item 17.5.2 da Norma Regulamentadora 17 (NR 17), recomenda-se em
locais que possuem atividades que exigem atenção intelectual constante devem ser
atendidos os níveis de ruídos estabelecidos pela NBR 10152 (1987) registrado pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) conforme
ilustra o Quadro 5.
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Quadro 5 - Valores em dB(A) para escolas.

Locais

dB(A)

Escolas
Bibliotecas, salas de música, salas de desenho. 35-45
Salas de aula, laboratórios.

40-50

Circulação

45-55

Fonte: Adaptado de NBR 10152 (1987).

4.4.3 Temperatura

De acordo com a ANVISA 9 (2003) as faixas de temperatura variam de
acordo a estação do ano. Nas condições internas para o verão, os valores devem
variar de 23°C a 26°C e para condições internas no inverno, a faixa recomendável
de temperatura deverá variar de 20°C a 22°C. É importante ressaltar que a seleção
da faixa dependerá da finalidade e do local. Também foi registrado valores de
temperatura do site The Weather Channel (2018) no momento da medição, para
comparar os valores medidos pelo equipamento e internet, com a finalidade de
verificar se enquadram ou não na Resolução ANVISA 09/2003.
4.4.4 Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG

Para verificar a influência da temperatura no ambiente e nas atividades que
as pessoas executam no cotidiano a NR 15 (BRASIL, 1978) em seu Anexo 3,
estabelece os limites de tolerância da exposição ao calor por meio do Índice de
Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). Á partir da Equação 1 dada pela NR
15 realizou-se o cálculo para ambientes internos sem carga solar.

Onde:
tbn = temperatura de bulbo úmido natural (°C);
tg = temperatura de bulbo seco (°C);
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O Quadro 6 estabelece o regime de trabalho intermitente com descanso no
próprio local de trabalho, dividido em três categorias, sendo elas: leve, moderada e
pesada. Considera-se local de descanso o ambiente termicamente ameno,
juntamente com o trabalhador executando atividade leve ou em repouso. O Quadro
6 também exemplifica a taxa de metabolismo relacionado a cada tipo de atividade.
Quadro 6 - Taxa de metabolismo pelo tipo de atividade.
Tipo de Atividade
TRABALHO LEVE
Sentado, movimentos moderados com braços e tronco.
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas.
De pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços.
TRABALHO MODERADO
Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas.
De pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação.
De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação.
Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.
TRABALHO PESADO
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá).
Trabalho fatigante

Kcal/h
125
150
150
180
175
220
300
440
550

Fonte: Adaptado de NR 15 (1978).

4.4.5 Umidade Relativa do Ar

Referente à ANVISA 09/2003, as faixas recomendáveis para umidade relativa
do ar (%) não podem exceder de 40% a 65% em condições internas para o verão e
de 35% a 65% em condições internas para o inverno. Dados de umidade do site The
Weather Channel foram registrados com o propósito de comparar a umidade medida
in loco e analisar se as duas formas encontram-se de acordo com a Resolução
mencionada.
4.4.6 Ambiente Climatizado Artificialmente

A Norma Brasileira (NBR) 16401/2008 que dispõe sobre as Instalações
Centrais de Ar Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece os parâmetros
ambientais que produzam sensação de conforto ambiental na maioria (80%) das
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pessoas. As faixas de temperatura aceitáveis para o verão é de 22,5°C a 26°C e
umidade relativa de 35% a 65%. Para o inverno as faixas recomendáveis para
temperatura é de 21,0°C a 24,0°C e para umidade relativa entre 30% a 60%.

4.4.7 Taxa de Renovação do Ar
Os valores adequados para a taxa de renovação do ar em ambientes
climatizados será de no mínimo 27m³/hora/pessoa, exceto em casos que há
rotatividade de pessoas no ambiente. Nestes casos o valor mínimo será de
17m³/hora/pessoa. O cálculo para a taxa de renovação do ar deve seguir a NBR
16401/2008, conforme as Equações 2 e 3.

Onde:
é a vazão eficaz de ar exterior, expressa em litros por segundos (L/s);
é a vazão por pessoa, expressa em litros por segundos (L/s*pessoa);
é a vazão por área útil ocupada (L/s*m²);
é o número máximo de pessoas na zona de ventilação;
é a área útil ocupada pelas pessoas, expressa em metros quadrados (m²).

Os valores utilizados para

e

e a área da sala estão descritas na Tabela

5.
Tabela 5 - Vazão mínima de ar exterior para ventilação.
Local

Nível 1

Estabelecimento de
ensino

(L/s*pessoa)

(L/s*pessoa)

Sala de aula

5

0,6

Laboratório de informática

5

0,6

Laboratório de ciências

5

0,9

Sala de estar

3,8

0,3

Dormitório coletivo

2,5

0,3

Hotéis

Obs.: Nível 1 – nível mínimo vazão de ar exterior para ventilação

Fonte: Adaptado de NBR 16401 (2008).
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Onde:
é a vazão de ar exterior a ser suprida na zona de ventilação;
é a eficiência da distribuição de ar na zona.

A Tabela 6 estipula os valores a adotar para

.

Tabela 6 - Eficiência da distribuição de ar nas zonas de ventilação.
Configuração da distribuição de ar
Insuflação de ar frio pelo forro

1,0

Insuflação de ar quente pelo forro e retorno pelo

1,0

piso
Fonte: Adaptado de NBR 16401 (2008).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os parâmetros foram avaliados em todos os períodos, sendo eles
manhã, tarde e noite. As medições nas salas de aula ocorreram em dois pontos de
análise, um na frente e outro no fundo da sala, assim foi possível comparar e avaliar
se os parâmetros correspondem os mesmos valores nos dois pontos distintos. Na
semana da realização da medição as temperaturas máximas no município variaram
entre 28,0°C à 20,8°C e a umidade relativa variou entre 54% à 89%. Houve
precipitação em apenas um dia da semana com 19,3 mm no dia 14 de setembro
(IAPAR, 2018).

5.1 DIÓXIDO DE CARBONO - CO2
Por meio da Figura 11 é possível perceber que as concentrações de dióxido
de carbono para o período matutino, está de acordo com os valores estabelecidos
pela Resolução da ANVISA n° 09/2003, que estabelece valor máximo de 1000 ppm.
Dentre os dias avaliados, o dia 14 de setembro apresentou uma concentração maior
de dióxido de carbono comparado aos outros dias, este fato se dá pela maior
quantidade de alunos presentes nesta sala e devido ao tempo nublado durante o dia
que ocasiona em salas fechadas diminuindo a entrada de ar externo para o
ambiente interno, aumentando a quantidade de CO2 presente nestes locais.
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Figura 11 - Concentração de dióxido de carbono no período matutino.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Já a Figura 12, mostra a concentração de dióxido de carbono no período
vespertino, podendo perceber que no dia 10 de setembro o pico da concentração é
maior no ponto 2, chegando a aproximadamente 1000 ppm. O ponto 1 permanece
com valor inferior ao ponto 2, contudo, os dois pontos medidos encontram-se dentro
dos parâmetros. Pode-se observar por meio do Quadro 2, que a quantidade de
alunos presentes na sala de aula é de 49, dessa forma, a concentração de dióxido
de carbono aumenta e consequentemente diminui a taxa de ventilação do ar. Vale
destacar que a maioria dos alunos estavam sentados na frente (ponto 2), sendo um
fator de análise importante, visto que, quanto maior são o número de pessoas, maior
também será a concentração de dióxido de carbono presente no ambiente.
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Figura 12 - Concentração de dióxido de carbono no período vespertino.
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Fonte: Autoria própria (2018).

A Figura 13 ilustra a concentração de CO2 para o período da noite, sendo
possível verificar que todas as salas noturnas apresentaram valores abaixo de 1000
ppm. A quantidade de alunos no período da noite é menor em relação ao período
matutino e vespertino, dessa forma diminui-se a concentração de dióxido de carbono
nas respectivas salas.
De forma geral, avaliando o CO2 nos três períodos, a maioria apresentou
valores abaixo do estabelecido com a legislação vigente, apenas o ponto 2 no
período vespertino do dia 10 de setembro, encontrou-se no valor limite estabelecido
pela ANVISA 09/2003, resultante do maior número de alunos localizados próximos a
este ponto, não houve alterações bruscas do clima ao longo do dia 10 em relação a
temperatura e umidade especificamente, mantendo-se valores aproximados durante
todo o dia.
Nos estudos realizados por Mesquita e Araújo (2006) na Universidade de
Fortaleza (Unifor), as concentrações de CO2 em salas de aulas apresentaram em
quase sua totalidade valores acima dos recomendados pela legislação, constataram
também que a concentração de CO2 em salas vazias é menor em relação a salas
ocupadas.
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Figura 13 - Concentração de dióxido de carbono no período noturno.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Todos os parâmetros analisados anteriormente foram também avaliados para
as salas climatizadas com ar condicionado. O período da manhã e tarde apresentou
valores abaixo de 1000 ppm, ao contrário do período da noite que ultrapassou o
limite estabelecido. Ao comparar os resultados com os encontrados nas salas de
aula sem ar condicionado, todos os valores ficaram abaixo de 1000 ppm, apenas o
dia 10 no período vespertino apresentou-se próximo a faixa, por possuir neste dia
maior quantidade de alunos e o período noturno na sala climatizada que ultrapassou
a faixa recomendada pelo fato que há circulação de pessoas durante o dia e em
seguida a sala é mantida fechada, abrindo novamente só para o início da aula
noturna. Portanto, em salas que possuem instalação de ar de condicionado, a
concentração de CO2 tende a ser maior, conforme mostrado na Figura 14.
Carvalho (2016) realizou medições de CO2 em 29 salas de aulas com
instalação de sistema de ar condicionado na Universidade Federal do Rio Grande
(UFRN) e resultou que do total, 24 salas extrapolou o limite permitido pela legislação
(<1000 ppm) ou seja, 82,7% dos ambientes escolhidos para a medição, estavam em
desconformidade com a Resolução ANVISA 09/2003. O autor argumentou há
influência em relação ao tipo de sistema instalado ―split” cujo equipamento é
separado pela unidade evaporadora e condensadora, com o objetivo de diminuir
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ruídos, possuindo representatividade de 10% do consumo total de energia elétrica
no Brasil, dessa forma para as salas estudadas, o equipamento gera apenas uma
circulação do ar no ambiente, não realizando a captação de ar externo, contudo não
ocorrendo a renovação do ar (CARVALHO, 2016; SILVA, BRESCANSIN, 2015;
TEBCHIRANI, 2011).
Figura 14 - Concentração de CO2 em sala com ar condicionado.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Fakhoury (2017) analisou em seis dias diferentes a concentração de CO 2 em
salas de aulas com portas e janelas fechadas a medida que aumentava o número de
alunos, dessa forma, constatou que os resultados com a sala cheia, chegaram
próximos à 1800 ppm, ao aumentar a vazão de ar externo por 50 minutos, houve
uma diminuição de 250 ppm, em relação aos valores registrados.

5.2 RUÍDO

Utilizando a NR 17 como parâmetro, todos os valores de ruídos para o dia 10
de setembro (Figura 15), encontraram-se acima dos valores permitidos, alguns
fatores podem ter contribuído para o aumento do ruído nas salas, como a presença
de ventiladores ligados, voz do professor, trabalhos em grupo, obras e cortador de
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grama na parte externa das salas de aulas, sendo assim, a faixa recomendável de
40 a 50 dB (A). Nos pontos 1 e 2 foi realizado 3 medições de ruído e delas foi
calculado a média de cada ponto. O aparelho mostra as leituras mínimas e máximas
que se encontram no horário da medição. É notável que durante o dia os valores de
ruídos não se alteraram significativamente.
Analisando pela NR 15 é possível identificar que todos os valores
encontraram-se abaixo de 85 dB(A) com tempo máximo de exposição de 8 horas. É
importante destacar que na universidade, o máximo de aulas seguidas sem
intervalos é de 3 aulas perfazendo um total de 2 horas e 30 minutos. É importante
ressaltar, que as linhas em vermelho e azul inseridas nos gráficos, são os valores
máximos e mínimos dado pelo instrumento decibelímetro, utilizado para realizar as
medições de ruído.
Figura 15 - Valores de ruídos em dB(A) para o dia 10 de setembro.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Para o dia 11 de setembro (Figura 16) o ruído apresentou com maior valor no
período da tarde, é perceptível que os valores no ponto 2 são maiores que no ponto
1, isso ocorre pelo fato do ponto 2 estar mais próximo da voz do professor. Por meio
da NR 17 todos os valores médios apresentaram-se acima do parâmetro
estabelecido. De acordo com a norma NBR 10151 (BRASIL, 1987) os valores
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encontrados

podem

apresentar

desconforto

para

os

usuários,

mas

não

necessariamente podem gerar algum risco para à saúde.
De acordo com a NR 15 todos os valores medidos estão dentro dos valores
estabelecidos.
Figura 16 - Valores de ruídos em dB(A) para o dia 11 de setembro.
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Fonte: Autoria própria (2018).

A Figura 17 ilustra os valores encontrados para o dia 12 de setembro acima
dos estabelecidos pela NR 17 e dentro dos parâmetros pela NR 15. O ponto 2
apresentou maior valor somente no período da noite e o ponto 1 maiores valores no
período manhã e tarde, devido a presença de algum ruído externo ou até mesmo
dos próprios alunos.
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Figura 17 - Valores de ruídos em dB(A) para o dia 12 de setembro.
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Para o dia 13 de setembro, todos os pontos 2 apresentaram valores maiores
que os pontos 1, chegando a quase 80 dB (A). Para a NR 17 todos os pontos
ficaram acima dos parâmetros permitidos e de acordo com a NR 15 os dados estão
abaixo de 85 dB (A). Neste dia o ruído apresentou-se maior diferença em relação
aos períodos, podendo estar relacionado ao número de alunos presentes nas salas,
além do tom de voz do professor e por ruídos externos no momento da medição,
visto que, para o período da manhã a quantidade de alunos foi de 33, para o período
da tarde 8 e a noite com um total de 20 alunos, como pode ser visualizado na Figura
18 e Quadro 2.
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Figura 18 - Valores de ruídos em dB(A) para o dia 13 de setembro.
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Fonte: Autoria própria (2018).

No dia 14 de setembro (Figura 19), os valores encontrados são menores
dentre todos os dias e períodos medidos. Um fator a ser considerado é aplicação de
prova no período da tarde que torna o ambiente mais silencioso do que em dias de
aulas normais. Para o ponto 1 foi registrado 46,9 dB (A) e 49,5 dB (A) para o ponto
2.
Em geral, os ruídos podem variar devido a algumas características como o
grau de tonalidade da voz do professor, alterando de pessoa para pessoa, bem
como pela presença de alunos nos corredores podendo interferir dentro das salas de
aulas e trabalhos em grupos realizados durante a medição.
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Figura 19 - Valores de ruídos em dB(A)para o dia 14 de setembro.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Os dados encontrados para sala com climatização (Figura 20) não houve
diferença em relação às demais salas, contudo pode-se dizer que o som do ar
condicionado não altera significativamente o ruído, visto que, o ar condicionado é
instalado no lado onde os alunos não ficam sentados, possuindo um som suave,
dessa forma, o aparelho fica longe dos alunos e professores, não interferindo na
concentração de todos os usuários presentes. Nascimento (2011) realizou medições
em biblioteca pública do Município de São Carlos e constatou que nas medições os
ruídos chegavam a superar 80 dB (A).
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Figura 20 - Valores de ruídos dB(A), em sala com ar condicionado.
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Fonte: Autoria própria (2018).

5.3 QUANTIDADE DE PARTÍCULAS

Observou-se que a quantidade de partículas finas de tamanhos entre 0,0 a
0,3 μm para o período matutino na maioria dos dias, com exceção do dia 12 de
setembro, ultrapassou 70%, e em seguida as partículas de tamanhos entre 0,3 a 0,5
μm apresentou valor médio de aproximadamente 20%, como ilustrado na Figura 21.
Figura 21 - Quantidade de partículas no período da manhã.
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Fonte: Autoria própria (2018).
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As partículas de tamanho entre 0,0 a 0,3 μm apresentaram porcentagem
acima de 70% todos os dias no período da tarde, especificamente no dia 14 de
setembro, as quantidades de partículas chegaram a quase 80% (Figura 22), sendo
que estas partículas por apresentarem muito finas, possuem maior probabilidade de
entrar no organismo através de vias respiratórias, podendo penetrar profundamente
na corrente sanguínea, gerando danos à saúde humana (FERNANDES et al. 2010).
Figura 22 - Quantidade de partículas no período da tarde.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Para o período noturno a quantidade de partículas de tamanhos entre 0,0 a
0,3 μm, superou também 70%. As partículas de diâmetro aerodinâmico de 0,3 a 0,5
μm ficam com a segunda maior porcentagem em todos os dias e períodos medidos,
como mostra a Figura 23. Verifica-se praticamente uma padronização entre os
períodos, sendo menor concentração de partículas no período da manhã, aumentase no período da tarde e noite, estando relacionado com a entrada e saída de
pessoas das salas de aulas. Durante o período da manhã as salas encontram-se
mais limpas em relação às salas do período da tarde e noite, pelo fato que já houve
maior circulação das pessoas nestes períodos.
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Percentual da quantidade de partículas

Figura 23 - Quantidade de partículas no período da noite.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Dentre os períodos medidos para a sala climatizada, o noturno (Figura 24)
obteve a quantidade de 80% das partículas de tamanhos entre 0,0 a 0,3 μm, por
apresentarem partículas muito pequenas e em elevada porcentagem. É importante
manter o locar sempre limpo e ventilado para reduzir a quantidade de partículas em
suspensão.
Figura 24 - Quantidade de partículas para salas com ar condicionado.
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5.4 TEMPERATURA

A faixa recomendável para temperatura de acordo com ANVISA 09/03 é de
23°C a 26°C para condições de verão. Por meio da Figura 25 é possível perceber
que para o período da manhã, os pontos 1 e 2 em sua totalidade apresentaram
valores que se enquadram dentro dos parâmetros estabelecidos citados. De forma a
comparar as temperaturas medidas com o equipamento, foi consultado o site The
Weather Channel (2018) no horário das medições, pois fornece temperaturas a todo
o momento. É perceptível que no dia 10 de setembro a temperatura consultada do
site extrapolou aos medidos em sala de aula com a utilização do equipamento. Em
seguida, analisando as demais temperaturas dadas pelo site, as mesmas não
equilibraram com as medições diretas, porém, não houve valores discrepantes.
Figura 25 - Medições de temperatura em todos os dias no período da manhã.
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Para o período vespertino (Figura 26) as temperaturas encontraram-se dentro
dos parâmetros ou abaixo dos limites exigidos. Dessa forma, é possível verificar que
todas as temperaturas consultadas no site apresentaram valores diferentes quando
comparadas com os medidos pelo equipamento. Os valores correspondentes aos
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dias 11, 12 e 13 de setembro registrado pelo site ultrapassaram de 26°C, indicando
o não cumprimento com a ANVISA 09/2003.
Figura 26 - Medições de temperatura em todos os dias no período da tarde.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Para o período da noite (Figura 27) as temperaturas encontraram-se dentro
das faixas limites, inclusive os valores dados pelo site. Percebe-se que no dia 14, as
temperaturas para o período da tarde e a noite são baixas em relação aos outros
dias, visto que, foi um dia de chuva e tempo nublado durante todo o período,
conforme pode ser visto na Figura 10 (I e J). Temperaturas muito elevadas ou muito
baixas alteram a concentração dos alunos, gerando sonolência, cansaço e
irritabilidade. De modo geral, o período da tarde e noite demonstrou possuir maior
temperatura em relação ao período da manhã. As medições no período da tarde
foram realizadas entre 13h00min e 14h30min.
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Figura 27 - Medições de temperatura em todos os dias no período da noite.
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Fonte: Autoria própria (2018).

De acordo com a Figura 28 verifica-se que todas as temperaturas medidas
com o equipamento se encontram dentro da faixa permitida de acordo com a NBR
16401/2008, que estabelece valores mínimo e máximo de 22,5 a 26°C. Com isso as
temperaturas dadas pelo site não se compatibilizaram com as medições realizadas
diretamente pelo equipamento, além disso, para o período da tarde a temperatura
registrada pelo site também ultrapassou 26°C, apresentando um valor mais alto em
relação as medições diretas pelo equipamento, ficando acima da faixa limite de
temperatura já mencionada anteriormente. Dessa forma, consegue-se perceber que
na maioria das medições realizadas, houve variação entre as temperaturas
registradas pelo site e as do equipamento, como as medições foram realizadas
dentro das salas em tempo real pelo equipamento, os resultados tornam-se
confiáveis em relação aos registrados pelo site devido às variações encontradas.
Nascimento (2008) analisou a temperatura dentro e fora de duas salas de
aulas e constatou a falta de conforto térmico nos ambientes analisados, visto que os
valores de temperatura dos ambientes internos e externos ficaram muito próximos. O
autor ainda ressalta, que para uma sala com boas condições de conforto térmico, é
importante que a variação da temperatura externa, seja diferente da variação de
temperatura interna.
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Figura 28 - Temperatura em sala com ar condicionado.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Com o auxílio da Figura 29 observa-se que durante o período de uma semana
de segunda a sexta-feira, o dia 12 (quarta-feira), apresentou um pico de
temperatura, resultando na manhã mais quente da semana. Ainda por meio da
Figura 29, os pontos 1 e 2 seguem o mesmo comportamento em todos os dias, não
alterando significativamente a temperatura dentro da sala em relação a um ponto e
outro. Ito (2007) realizou medidas de temperaturas em bibliotecas da Universidade
Federal de São Carlos (UFSCAR) e constatou resultados de 20°C a 26°C, obtendo
valores próximos aos medidos em salas de aulas neste trabalho.
Por meio do Quadro 7 a temperatura máxima encontrada foi de 29°C obtida
para o período da manhã e mínima de 20°C para o período da noite e tarde. A
temperatura baixa do dia 14 no período vespertino pode ser relacionada ao tempo
nublado presente neste dia. Vale destacar que as temperaturas máxima e mínima
em destaque são as fornecidas pelo The Weather Channel.
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Figura 29 - Comportamento da temperatura dos pontos 1 e 2 medidas com equipamento em relação
ao dia e período.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Quadro 7 - Síntese das temperaturas referentes às medições dos pontos 1 e 2 e do site The Weather
Channel.
Pontos
Período

Dia 10

Dia 11

Dia 12

Dia 13

Dia 14

Ponto 1

25,1

23,2

21,8

21,9

22,6

Ponto 2

24,3

23,1

21,9

21,7

22,7

29

24

23

20

19

Ponto 1

24,5

23,9

25,3

23,2

22,6

Ponto 2

24,4

24

24,9

23,1

22,5

24

27

27

27

20

Ponto 1

23,8

24,1

24,8

24,7

21,1

Ponto 2

23,7

23,9

24,8

24,9

21,1

23

23

24

24

20

Dia
Manhã

Temperatura dada por The
Weather Channel

Temperatura
(°C)

Tarde

Temperatura dada por The
Weather Channel
Noite

Temperatura dada por The
Weather Channel

Fonte: Autoria própria (2018).
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5.5 ÍNDICE DE BULBO ÚMIDO TERMÔMETRO DE GLOBO – IBUTG

O cálculo do IBUTG foi realizado conforme descreve a NR 15 sobre os limites
de tolerância ao calor e o tempo de descanso no próprio local de trabalho, que
diferencia as atividades leve moderada e pesada, conforme ilustra o Quadro 8.
Como as atividades dos estudantes e professores possui característica leve devido à
necessidade de pouco esforço físico, o valor ideal estabelecido é de até 30,
portanto, por meio da Figura 30 todos os valores dos períodos manhã, tarde e noite
encontraram-se abaixo do limite.
Quadro 8 - Tipo de trabalho e tempo de descanso.
Tipo de atividade
Regime de trabalho intermitente com descanso no próprio
local de trabalho (por hora)
Trabalho contínuo

LEVE

MODERADA

Até 30,0

Até 26,7

45 minutos trabalho

30,1 a

15 minutos descanso

30,5

30 minutos trabalho

30,7 a

30 minutos descanso

31,4

26,8 a 28,0

28,1 a 29,4

Fonte: Adaptado de NR 15 (1987).

Figura 30 - Valores de IBUTG.
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Fonte: Autoria própria (2018)

14/09

PESAD
A
Até
25,0
25,1 a
25,9
26,0 a
27,9
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Os valores de IBUTG para salas com ar condicionado não apresentaram
valores acima de 21 conforme ilustra a Figura 31, portanto, não sendo classificada
acima do parâmetro permitido pela legislação. De acordo com Matos et al., (2010) a
principal desvantagem com ventilação mecânica, é o gasto de energia dos sistemas
e o crescimento de microrganismos, que podem proliferar devido ao acúmulo de
partículas em suspensão e o aumento da umidade. A importância das limpezas
periódicas destes ambientes é necessária para garantir a qualidade do ar à todos os
usuários e diminuir qualquer efeito negativo à saúde.

Figura 31 - Valores de IBUTG para sala com ar condicionado.
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Fonte: Autoria própria (2018).

5.6 UMIDADE RELATIVA DO AR

De acordo com a ANVISA 09/2003 os parâmetros adequados para umidade
relativa do ar é de 40 a 65%. Para o período matutino (Figura 32) os dias 10, 11 e 12
obtiveram dentro da faixa permitida pela ANVISA. O dia 13 ultrapassou uma
pequena faixa para o ponto 1 e 2. Já o dia 14 extrapolou tanto o ponto 1 como o
ponto 2. O aumento da umidade no dia 14 deu-se pelo fato que durante o dia todo o
tempo permaneceu nublado. A umidade dada pelo site apresentou dentro dos
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parâmetros em exceção dos pontos 1 e 2 do dia 14 e o ponto 2 do dia 13,
respectivamente.
Durante todas as medições realizadas para o período da manhã, os dois
pontos apresentaram equilibrados, não havendo diferença entre o fundo e a frente
da sala.
Figura 32 - Umidade relativa no período da manhã.
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Fonte: Autoria própria (2018).

Para o período da tarde nos dias 10, 11 e 12 os valores de umidade ficaram
dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANVISA 09/2003. Especificamente no dia
14 a umidade relativa aumentou consideravelmente, devido a presença do tempo
nublado durante o dia. A umidade relativa dada pelo IAPAR (2018) para o dia 14 de
setembro foi de 89%, ficando próximo do valor estabelecido pelo site. Os dados
registrados pelo site foram crescendo à medida que foi passando a semana,
conforme pode ser ilustrado na Figura 33.
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Figura 33 - Umidade relativa no período da tarde.
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A Figura 34 demonstra que no dia 14 a umidade relativa ultrapassou 80%
para o período noturno, ficando acima da faixa recomendada. Isto ocorre pelo fato
deste dia apresentar tempo nublado o dia todo. Em dias de sol a umidade se
manteve entre 50 a 65%. Em todas as medidas realizadas nenhum dia apresentou
umidade abaixo ou igual a 40%, mas sim próximo de 50% a 60%.
Nogueira, Durante e Nogueira (2005) avaliaram por seis dias em cinco
horários diferentes, a umidade relativa do ar em salas de aulas de uma escola do
estado de Cuiabá e os valores encontrados variou de 40 a 80%. Já com o presente
trabalho a umidade relativa encontrou-se aproximadamente entre 53 a 80%, ficando
próximo do valor encontrado no estudo mencionado anteriormente para salas de
aulas em Cuiabá.
De forma geral, a maioria dos dias esteve dentro da faixa recomendável pela
ANVISA 09/2003, apenas o dia 14 manteve umidade alta, correspondente ao tempo
nublado. Como pode ser observada pela linha vermelha, a umidade registrada por
meio do site apresentou-se abaixo das medidas realizadas pelo equipamento para
todos os dias e períodos.
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Figura 34 - Umidade relativa no período da noite.
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Fonte: Autoria própria (2018).

A Figura 35 mostra os valores de umidade relativa para a sala com ar
condicionado. Pode-se observar que os pontos 1 e 2 durante os períodos medidos
não se diferenciaram mantendo valores próximos. No período noturno a umidade
ultrapassou 80% visto que a temperatura neste dia foi baixa como pode ser
analisado na Figura 28. Os períodos da manhã e tarde está dentro dos parâmetros
exigidos pela NBR 16401/2008, que dispõe das Instalações de ar-condicionado e
estabelece uma faixa de 35 a 65%.
A umidade do ar indicada pelo site, apresentou valores baixos para o período
da tarde em relação as medidas realizadas com o equipamento, diferentemente dos
períodos manhã e noite que não houve grande variação.
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Figura 35 - Umidade relativa do ar em sala com ar condicionado.
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Fonte: Autoria própria (2018).

5.7 TAXA DE RENOVAÇÃO DO AR

O cálculo da taxa de renovação do ar foi realizado conforme estabelece a
NBR 16401/2008. Os valores encontrados podem ser observados no Quadro 9, a
seguir.
Quadro 9 - Taxa de renovação do ar para ambientes com ventilação artificial.
Período

Taxa de renovação do ar
(m³/h/pessoa)

Área da sala P (m²)

Manhã

28,7

78,9

Tarde

32,2

78,9

Noite

32,3

78,9

Fonte: Autoria própria (2018).

De acordo com a ANVISA 09/2003 os valores adequados para a taxa de
renovação do ar é de no mínimo 27 m³/hora/pessoa, portanto, os valores obtidos
encontram-se acima dos valores mínimos exigidos.
De acordo com a NR 17 em locais onde são executadas atividades que
necessitam de atenção constante, como no caso das salas de aula, a velocidade do
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ar não deve ser superior a 0,75 m/s. Foram realizadas duas medições da velocidade
do ar condicionado em cada ponto e realizou-se a média dos pontos, resultando na
Tabela 7.
Tabela 7 - Velocidade do ar condicionado
Velocidade (m/s)

Área da sala P (m²)

Ponto 1

Ponto 2

1,8

1,8

78,9

2,0

2,0

78,9

1,9

1,5

78,9

Fonte: Autoria Própria (2018).

Os valores se encontram acima do estabelecido pela NR 17, devido que a
medição foi realizada a aproximadamente 1,5 metros do chão de frente para o ar
condicionado. É importante ressaltar que os alunos não ficam próximos ao ar,
portanto, a ventilação chegada aos alunos é baixa, resultando somente no
resfriamento da temperatura da sala como um todo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a maioria dos alunos permanecem grande parte do seu dia na
universidade, devido os cursos serem de período integral, a qualidade do ar afeta
diretamente na concentração dos alunos e professores, podendo diminuir a
capacidade de absorção dos conteúdos lecionados. Isso ocorre pelo aumento ou
diminuição de alguns parâmetros como CO2, temperatura, ruído e umidade.
Com o presente estudo foi possível comprovar que a concentração de CO2
em salas com elevado número de pessoas é maior em relação a um número menor
de pessoas. Além disso, as concentrações de CO2 tende a aumentar em tempo
nublado, pois a sala fica fechada diminuindo a oxigenação do local. Os valores de
dióxido de carbono em salas com ar condicionado chegaram próximo a 1000 ppm e
quantidade de partículas de tamanho entre 0,0 a 0,3 μm ultrapassou de 80%.
Foi possível perceber que os dados registrados pelo site para temperatura no
dia 10 do período da manhã e os dias 11, 12, 13 do período da tarde extrapolaram
em relação aos valores medidos in loco, chegando a aproximadamente 27°C. Para
umidade relativa no período da tarde do dia 10 o site indicou 30%, sendo que a
medida pelo equipamento foi de 59%. Pode-se concluir que os dados
disponibilizados via internet podem alterar com a realidade do local a todo o
momento. No dia 14 de setembro a umidade apresentou-se relativamente alta
devido à mudança do clima para o tempo nublado.
É importante destacar que o hábito de deixar janelas e portas abertas, auxilia
na circulação do ar, promovendo ventilação natural e diminuindo concentrações
elevadas de umidade, temperatura e quantidade de partículas. A ventilação
mecânica é necessária em dias quentes, pois proporciona amenização da
temperatura, deixando o ambiente agradável para os usuários em época de verão.
Portanto, a maioria dos parâmetros analisados apresentaram valores dentro
das legislações vigentes, indicando que a universidade possui boa climatização, de
forma a manter um conforto saudável e adequado para alunos e professores. A
manutenção dos equipamentos e o bom uso do mesmo diminui a taxa de poluentes
em ambientes internos e promove sensação adéqua para toda a comunidade
acadêmica.
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