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RESUMO 

 

A qualidade do ar tem sido objeto de análise de vários estudos, visto que está 

diretamente relacionada à saúde respiratória. Um ponto importante deste tema, 

definido como ar interno, é o ar de ambientes fechados ou semifechados, públicos 

ou privados, como shoppings, edifícios comerciais e aeroportos. Quando se trata de 

construções que propiciam ambientes com grande aglomeração de pessoas, é 

importante que alguns aspectos sejam verificados a fim de garantir uma boa 

qualidade desse ar. No entanto, uma qualidade do ar interno (QAI) considerada 

adequada para atendimento de padrões referenciais não é fácil de ser obtida, pois a 

maioria desses locais depende de refrigeração artificial para manutenção de um 

conforto térmico, acarretando em quase nenhuma troca com o ar externo. O Brasil 

dispõe da Resolução 9 ANVISA, de 16 de janeiro de 2003, que visa a garantir uma 

qualidade aceitável para o ar interno. Neste estudo analisou-se o monitoramento da 

qualidade do ar interior, nas áreas de movimentação pública do Aeroporto de 

Londrina – Governador José Richa (SBLO) com enfoque na análise da legislação 

brasileira a partir de dados semestrais no período de 2017 a 2019. A pesquisa 

baseou na análise dos dados disponibilizados pela INFRAERO, com verificação do 

atendimento a legislação nacional. Os resultados apontam um QAI satisfatório para 

SBLO, e que seus resultados são próximos a de outros aeroportos nacionais. 

Quando comparamos as exigências da legislação ANVISA a de outros países, nota-

se que é preciso encontrar mecanismos para ampliar nossos estudos e, assim, 

promover discussões para atualização da legislação brasileira, visando melhorias 

para garantir a saúde das pessoas que ali circulam. 

 

Palavras-chave: ar interno, qualidade do ar interno, ambiente fechado, poluentes 

atmosféricos, legislação do ar interno. 
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ABSTRACT 

 

Air quality has been the subject of analysis in several studies, as it is directly related 

to respiratory health. An important point, defined as indoor air, is the air of closed or 

semi-closed locations, public or private, such as shopping malls, commercial 

buildings and airports. When it comes to buildings that provide an environment with 

large crowds of people, it is important to check some aspects in order to guarantee a 

good air quality. However, an indoor air quality (IAQ) considered adequate to meet 

reference standards is not easy to obtain, as most of these places depend on 

artificial refrigeration to maintain thermal comfort, resulting in almost no exchange 

with the outside air. In Brazil there is a Resolution (9, from ANVISA, of January 16, 

2003), which aims to guarantee an acceptable indoor air quality. This study analyzed 

the monitoring of indoor air quality in areas of public movement at the Londrina 

Airport - Governador José Richa (SBLO), focusing on the Brazilian Legislation 

analysis based on semiannual data from 2017 to 2019. The research centered on the 

INFRAERO available data analysis with compliance verification of national 

legislation. The results indicate a satisfactory QAI for SBLO, and are close to those of 

other national airports. When comparing the requirements of ANVISA 9/2003 

legislation to that of other countries, it is noted the necessity to find mechanisms to 

expand our studies and, thus, promote discussions to update Brazilian legislation, 

aiming at improvements to guarantee the health of the people who circulate there 

 

Keywords: indoor air, air quality, closed environment, air pollutants, indoor air 

legislation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A preocupação com a qualidade do ar é constantemente abordada em debates e 

estudos sobre a saúde respiratória mundial. Em janeiro de 2019, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) destacou esse tema como sendo um dos dez principais 

fatores prejudicais à saúde da população global (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DA SAÚDE, 2019). Os ambientes fechados com grande movimentação de pessoas 

(hipermercados, grandes lojas de varejos, hospitais, aeroportos e outros) são 

preocupantes em relação a esse tipo de poluição, visto que a alta rotatividade de 

pessoas e a necessidade de climatização artificial são características presentes 

nesses locais. Logo, demandam um monitoramento e uma análise criteriosa da 

qualidade interna do ar.  

 Entende-se por ar interno como sendo o ar presente em áreas não industriais, 

como residências, escritórios, escolas e hospitais (WANG, ANG, TADE, 2007). O 

estudo de qualidade do ar interno é importante para garantir saúde aos ocupantes 

dos diferentes edifícios, bem como o ótimo desempenho de suas atividades (GIODA 

e AQUINO NETO, 2003).  

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (AGÊNCIA NACIONAL 

DE AVIAÇÃO CIVIL, 2018), o Brasil possui 2.606 aeródromos, sendo 2028 privados 

e 578 públicos, ficando numericamente abaixo apenas dos Estados Unidos da 

América. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), 

empresa pública nacional, opera 55 aeroportos desse total.  

Por definição, a ANAC considera aeroportos os aeródromos públicos dotados de 

instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e 

desembarque de pessoas e cargas. O Terminal de Passageiros (TPS) é o local que 

concentra a maior movimentação de pessoas em um aeroporto, seja pelo trânsito de 

passageiros e funcionários, ou pela população flutuante que utiliza os serviços 

disponibilizados no aeroporto, saguões e demais áreas de livre acesso. Outras áreas 

com semelhante flutuação de pessoas são: sala de embarque, sala de desembarque 

e sistema modulado de embarque (pontes de embarque, salas de trajetos de 

embarque e equivalentes). 

Pelas próprias características dessas áreas, faz-se necessária a climatização 

artificial para conforto da população circulante. No Brasil, a Portaria n.º 3532 do 

Ministério da Saúde de 28de agosto de 1998 (BRASIL, 1998) descreve o 

http://www.anvisa.gov.br/legis/portarias/3523_98.htm


Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de 

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

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

sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e a 

prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. Juntamente 

com a Lei nº 13.589, de 4 de janeiro de 2018 (BRASIL, 2018), que dispõe sobre a 

manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de 

ambientes. Brasília. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regula o processo de 

avaliação e verificação do ar interno pela Resolução 9, de 16 de janeiro de 2003, 

onde determina Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes 

climatizados artificialmente com uso público e coletivo (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003). 

Jones (1999) cita que o objetivo da climatização é o tratamento do ar para 

controle da temperatura, umidade e pureza, visando a atender às necessidades do 

ambiente. O autor destaca que a ventilação é um dos principais fatores que 

interferem na qualidade do ar interno. A ventilação pode ser definida como a 

combinação de processos que resultam no fornecimento de ar externo e na retirada 

do ar viciado (carregado de poluentes) do edifício. 

A partir do exposto, tem-se ciência de que a saúde das pessoas circulantes em 

um determinado local está diretamente relacionada à qualidade do ar interno deste 

ambiente. Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do ar 

em áreas de circulação pública do Aeroporto de Londrina – Governador José Richa, 

localizado na região norte do estado do Paraná, com foco na legislação vigente no 

Brasil.   
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2 OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo apresentar dados de monitoramento da 

qualidade do ar interior, nas áreas de movimentação pública do Aeroporto de 

Londrina – Governador José Richa (SBLO) com enfoque na análise da legislação 

brasileira a partir de dados semestrais no período de 2017 a 2019. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 Avaliar parâmetros relacionados a qualidade do ar interno (quantitativo 

microbiológico, CO2, aerodispersoides, temperatura, velocidade e umidade), 

descritos na Resolução 9 da ANVISA, de 16 de janeiro de 2003.  

 Comparar a qualidade do ar interno do Aeroporto de Londrina em relação ao 

Aeroporto de Belo Horizonte e Aeroporto de Curitiba. 

 Analisar os dados obtidos referentes aos padrões referenciais de qualidade 

de ar interno de outros países e da OMS.    



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Qualidade do ar interno 

Os ambientes internos aclimatados artificialmente são considerados ambientes 

complexos, em virtude da infinidade de componentes químicos (substâncias tóxicas, 

carcinogênicas e radioativas) e biológicos (microrganismos patogênicos) emitidos 

por diversas fontes, e que, dependendo das condições físicas (umidade do ar, 

temperatura do ar e ventilação inadequada) do ambiente, podem estar interagindo 

entre si (COSTA e COSTA, 2006). 

Além dos edifícios se tornarem cada vez mais fechados, seu grau de 

automatização também aumentou. Atualmente existe uma maior dependência de 

controles computadorizados, sistemas forçados de ventilação, sistemas de ar-

condicionado, entre outros (REVISTA ADNORMAS, 2019).  

Os sistemas de ventilação tornaram-se mais sofisticados. Apresenta-se como 

exemplo a possibilidade de reduções nos gastos de energia destes sistemas pelo 

emprego de computadores e controladores das quantidades de ar introduzidas no 

edifício com critérios nos requisitos de carga térmica (CARMO e PRADO, 1999).  

Observa-se uma preocupação crescente com a economia de energia em 

sistemas de ventilação, porém, a qualidade do ar interno (IAQ) tem sido relegada a 

um segundo plano. Controles e avanços nos sistemas automatizados causaram uma 

redução nas perdas de energia nos últimos trinta anos e, como consequência, as 

taxas de infiltração de ar diminuíram (CARMO e PRADO, 1999).  

Conforme Costa e Costa (2006), os modernos edifícios, aclimatados 

artificialmente, projetados para oferecer o máximo de conforto a seus ocupantes, 

muitas vezes com arrojados projetos arquitetônicos, podem estar criando um 

ambiente ameaçador à saúde humana. Vários estudos têm atribuído à má qualidade 

do ar interior a incidência de relatos de queixas entre os ocupantes desses locais, 

relativas à saúde e ao desconforto ambiental, como também elevado número de 

absenteísmo, temperamento alterado, insatisfação e baixo rendimento no trabalho 

(GIODA e NETO, 2003; HOJO et al., 2005).  

Registros externos (dampers) de entrada de ar eram dispostos de modo a 

permitir um mínimo de captação de ar, ou mesmo eram fechados para diminuir os 

gastos com refrigeração. O resultado disso é que as concentrações médias dos 
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vários poluentes no ar interno aumentaram substancialmente (CARMO e PRADO, 

1999).  

Costa e Brickus (2000), através de um estudo epidemiológico envolvendo um 

shopping center aclimatado artificialmente, localizado na região do Grande Rio, 

apontou maior prevalência de sintomas e sinais referentes à “Síndrome do Edifício 

Doente” entre os comerciários desse estabelecimento em comparação com os 

comerciários de lojas com ventilação natural.  

A Síndrome do Edifício Doente pode apresentar para seus usuários: dor de 

cabeça; tonteira; náusea; apatia; sonolência; cansaço; fraqueza; dificuldade de 

concentração; urticária, irritação e secura na pele; falta de ar; chiado no peito; coriza; 

irritação no nariz e na garganta; dor de garganta, irritação, ardor e lacrimejamento 

nos olhos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1983). 

Segundo Carmo e Prado (1999), alguns edifícios são chamados de “doentes”, 

devido à péssima qualidade do ar em seus recintos. A expressão “Sick Building 

Syndrome” (SBS) caracteriza um estado doentio transitório dos usuários, já que os 

sintomas normalmente desaparecem quando as pessoas afetadas deixam o edifício.  

É importante ressaltar que há uma distinção entre a SBS e as doenças relativas 

ao edifício. Uma síndrome, por definição, é um conjunto de sintomas que se 

apresentam em uma doença e a caracterizam.  

Frequentemente, esses sintomas formam um padrão identificável que torna o 

diagnóstico por exclusão possível. Segundo Hansen (1991), as doenças 

relacionadas ao edifício, identificadas pelo termo “Building Related Ilness” (BRI), 

estão relacionadas a uma infecção verdadeira, e não temporária, dos usuários. 

Há uma diferença sutil entre os dois termos utilizados (SBS e BRI). Um edifício 

que possui a SBS não provoca doenças, ele colabora no sentido de agravar males 

de pessoas predispostas ou, como já mencionado, de provocar um estado doentio 

transitório em algumas pessoas. Já edifícios que possuam a BRI podem provocar 

doenças, tais como asma, infecções bacteriológicas, virais ou por fungos. Estas 

doenças estão diretamente relacionadas às condições do edifício (CARMO e 

PRADO, 1999). 

Sabe-se que uma série de poluentes – dentre eles, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, amônia, óxido de enxofre e nitrogênio – são produzidos dentro 

do edifício por materiais de construção baseados em solventes orgânicos, por 

materiais de limpeza, mofo, bolor, metabolismo humano e também pelas próprias 



atividades do homem. Tais poluentes comprometem a saúde e o rendimento do 

trabalho dos usuários (CARMO e PRADO, 1999).  

As doenças causadas pela má qualidade do ar interno podem ser associadas 

pelo tipo de contaminante, sendo este biológico ou não biológico. Os 

microrganismos são responsáveis pelas doenças associadas a agentes biológicos, 

que se desenvolvem a partir de exposições a toxinas de microrganismos, 

especialmente dos originados nos sistemas de ventilação dos edifícios, tais como 

asma brônquica (espasmos associados à inalação de aerossol biológico), 

pneumonite alérgica ou alveolite extrínseca, pneumonia (infecção pulmonar) 

associada a bactérias, vírus ou fungos. Os contaminantes não biológicos que 

originam doenças podem ser (SCHIRMER et al, 2008): 

a) dióxido de carbono (CO2) - não apresenta grandes problemas de toxicidade 

aos seres humanos. Entretanto, à medida que aumentam os níveis de 

concentração no ambiente, a pessoa sente como se não houvesse ar 

suficiente.  

b) monóxido de carbono (CO) – a sua afinidade pela hemoglobina leva à 

formação de carboxihemoglobina, substituindo o oxigênio e ocasionando uma 

diminuição de seus níveis no sangue. Sendo assim, seus efeitos mais tóxicos 

são observados em órgãos como cérebro e coração, que demandam mais 

oxigênio. 

c) dióxido de nitrogênio (NO2) - é um agente oxidante que compromete a 

função pulmonar, podendo causar infecções respiratórias e, em casos mais 

graves, enfisema pulmonar. 

d) óxido de nitrogênio (NO) - pode interferir no transporte de oxigênio para os 

tecidos, produzindo efeitos parecidos como os do CO; pode provocar, ainda, 

edema pulmonar quando em elevadas concentrações.  

e) dióxido de enxofre (SO2) - age principalmente como irritante, afetando a 

mucosa dos olhos, nariz, garganta e trato respiratório. Sua inalação em doses 

elevadas causa danos ao sistema respiratório inferior; em casos de 

exposições crônicas, pode levar à diminuição da função pulmonar. 

f) material particulado (MP) - sua inalação causa irritação nas vias 

respiratórias, levando à constrição das mesmas. Outro grave problema é que 

estas partículas absorvem muitos gases prejudiciais, removendo-os do ar. 
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Quando estas partículas são inaladas, os gases são juntamente aspirados, 

atingindo os pulmões. 

g) compostos orgânicos voláteis (COV) - em sua maioria são narcóticos e 

depressores do sistema nervoso central. São também causadores de 

irritações nos olhos, nas vias respiratórias e na pele. Exposições a alguns 

COV, em concentrações muito elevadas, podem alterar as funções 

neurocomportamentais e também levar ao desenvolvimento de câncer. Os 

COV podem ainda interagir uns com os outros, potencializando os efeitos 

adversos causados à saúde (sinergia). 

 

3.2 Legislação brasileira relativa à qualidade do ar interno em ambientes 

fechados 

 

Em 16 novembro de 2018, foi regulamentada pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) a Resolução nº 491 (CONSELHO NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE, 2018) atualizando o tema da qualidade do ar e definido padrões de 

verificação. Mas, quando se trata dos ambientes internos em geral, ficamos apenas 

com a estabelecida pela ANVISA. 

Surgindo a partir da revisão e atualização da Resolução nº 176, de 24 de 

outubro de 2000, a Resolução ANVISA nº 9 de 2003 dispõe sobre os padrões 

relativos à Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso 

público e coletivo (SANTOS e FURIERI, 2017). 

A Resolução nº 9 de 2003 avalia a qualidade do ar interno (QAI), caracterizando 

a contaminação como microbiológica e química. A contaminação microbiológica é 

mensurada pela quantidade de fungos no ambiente, sendo inaceitável a presença de 

fungos patogênicos e toxigênicos. Para a contaminação química são verificados dois 

parâmetros, o CO2 – como indicador de renovação de ar – e a quantidade de 

aerodispersoides totais – como indicadora do grau de pureza do ar e limpeza. 

Na própria resolução há menções sobre a fraca base de dados nacional, motivo 

que leva à sugestão de verificação de outras fontes poluidoras não relacionadas na 

legislação, como monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), bactérias e pólen, por 

exemplo, com intuito de conhecer a realidade dos ambientes internos de alguns 

aeroportos do país para futura reavaliação da legislação. A resolução também 

apresenta parâmetros físicos que visam melhorar a purificação do ar e promover o 



conforto aos usuários. Estes parâmetros são regulamentados pela Norma Brasileira 

16401/2 de 2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários de 

Ar Condicionado para Conforto (ABNT) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2008). 

Portanto, para a climatização de ambiente interno de uso coletivo público, 

referida na Resolução ANVISA nº 9 de 2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2003), recomenda-se limites de referência para determinados 

parâmetros, através do Valor Máximo Recomendável (VMR – valor limite 

recomendável que separa as condições de ausência e de presença do risco de 

agressão à saúde humana) e propõe uma correlação de análise interno/externo 

(I/E), como forma de avaliação frente ao conceito de normalidade, sendo possível 

verificar a tendência de amplificação dos poluentes nos ambientes fechados. O 

Quadro 1 apresenta os métodos de amostragem utilizados, com seus parâmetros 

analisados e seus respectivos VMR. 

Quadro 1 - Apresentação dos métodos de amostragem, por norma técnica (NT) 

da Resolução ANVISA nº 9 de 2003  

NT Controle / Pesquisa VMR Material 

001 
Colonização, multiplicação e 

disseminação de fungos 
750 (ufc/m³) Impactador de 

Andersen 

002 Concentração de CO2 1000 (ppm) 
Sensor de 

leitura direta 

003 

Velocidade do ar 
 

Temperatura 
 

Umidade  

 
0,25 (m/s) 

 
verão: 23 a 26   inverno: 20 a 22 (ºC) 

 
verão: 40 a 65   inverno: 35 a 65 (%) 

 

Sensor de 
leitura direta 

004 Aerodispersoides 80 (µg/m
3)

 
Bomba de 

sucção com 
filtros 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2003). 

 

A ANAC em suas orientações ao passageiro recomenda que a chegada em 

um aeroporto seja de no mínimo 40 minutos de antecedência para o horário de 

saída de voos domésticos, e de 1 hora para voos internacionais, conforme dados 

estatísticos de cada companhia aérea (ANAC,2020).  Temos que estes são os 

tempos mínimos o qual o passageiro fica dentro de um terminal de aeroporto. Logo, 
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seguindo a premissa da Resolução ANVISA nº 9 de 2003, a informação sobre a 

qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e 

coletivo, cujo desequilíbrio poderá causar agravos a saúde dos seus ocupantes 

(Quadro 2), é de extrema importância. 

 

Quadro 2 – Controle de poluente do ar interno da Resolução ANVISA nº 9 de 

2003 e efeito na saúde humana.  

Controle Indicador  Efeito na saúde do ocupante  

Quantitativos 
microbiológicos - 

Fungos 

Tendência 

epidemiológica de 

amplificação dos 

poluentes 

Doenças como, asma, rinite e conjuntivite 
alérgicas, dermatite de contato e em alguns 
casos, anafilaxia. Entre os diversos fatores 
de risco predisponentes e promotores para 
as alergias o mais importante é o tempo de 
exposição do paciente ao alérgeno 

Concentração de CO2 
Renovação de ar 

externo 

Dificuldades respiratórias, dores de cabeça, 
cansaço, irritação de olhos e garganta, 
efeitos no sistema nervoso central e no 
sistema cardiovascular 

Aerodispersoides - MP 
Grau de pureza do ar e 
limpeza do ambiente 

Diminui a atividade mucociliar e dos 
macrófagos. Produz irritação nas vias 
respiratórias. Causa estresse oxidativo e, em 
consequência, inflamação pulmonar e 
sistêmica. Exposição crônica produz 
remodelamento brônquico e DPOC. Pode ser 
cancerígeno. 

Temperatura Conforto térmico 
Desconforto térmico, valores altos favorecem 
a proliferação de microrganismos. 
Valores baixos irritação cutânea.  

Umidade Conforto térmico 

Valores baixos de humidade relativa podem 
provocar   irritação na pele, em mucosas e 
infecção de vias     respiratórias. 
Os elevados valores de humidade relativa 
também causam desconforto, favorecem a 
proliferação de microrganismos e incómodos 
respiratórios 

Velocidade do ar Conforto térmico 
Desconforto ambiental, levantamento e 
movimentação de partículas. 

Fonte: ABREU (2010), SANTOS et al (2019) e TEIXEIRA et al (2020). 

 

A periodicidade dos procedimentos de limpeza e manutenção dos 

componentes do sistema de climatização artificial também está prevista na 

Resolução ANVISA nº 09 de 2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2003), e o reforço da sua obrigatoriedade se deu pela Lei nº 13.589, de 

4 de janeiro de 2018 (BRASIL, 2018), que dispõe sobre a manutenção de 

instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes. 



3.3 Análise da evolução do quadro do IAQ no Brasil  

 

Costa e Costa (2006) apontam que a temática “qualidade do ar de interiores” é 

um campo de estudos emergente no Brasil desde a década passada. E mesmo com 

o crescente interesse da mídia, dos centros científicos do país e até mesmo de 

setores do governo, existem poucos trabalhos de pesquisas envolvendo a qualidade 

do ar de interiores e legislações sobre microclimas artificiais. 

Schirmer et al (2008), mencionavam os poucos os estudos realizados em torno 

do tema, entretanto, similarmente ao que se observava em âmbito internacional, a 

expectativa era de um aumento no controle da qualidade do ar de ambientes 

internos, bem como a adoção de medidas mais rigorosas específicas para fontes de 

diferentes naturezas e a inclusão de um programa de medida e controle/abatimento 

desses contaminantes. 

Schirmer, Szymanski e Gauer (2009) realizaram estudos em agências bancárias, 

onde foi observado que 67% das amostragens realizadas apresentavam 

concentrações de CO2 acima do limite permitido, o que evidencia a necessidade da 

captação de ar externo de boa qualidade. 

Quadros et al (2009), em estudo de qualidade do ar em ambientes internos 

hospitalares, concluíram que os padrões para a qualidade do ar de interiores devem 

ser enquadrados em uma categoria especial, sendo regulamentados 

especificamente para este tipo de ambiente e unidades de saúde. Para estes locais, 

os padrões deveriam ser mais restritivos do que aqueles descritos na Resolução 

ANVISA nº 9 de 2003.  

A crítica da legislação vigente e a necessidade de atualização são corroboradas 

por Machado et al (2016), que avaliaram a qualidade do ar em um centro cirúrgico 

em um hospital na região sul do país. Schirmer et al (2008), concluíram que padrões 

para a qualidade do ar de interiores devem ser regulamentados especificamente 

para ambientes hospitalares e unidades de saúde, e esses padrões deveriam ser 

mais restritivos do que aqueles descritos na Resolução ANVISA nº 9 de 2003. 

Deve-se considerar também a inclusão de outros poluentes não previstos na 

Resolução nº 9 de 2003, como exemplo o dióxido de nitrogênio. Resultados de 

Dėdelė e Miškinytė (2016) apontaram a importância de se controlar as 

concentrações desse gás, pois a utilização de aparelhos a gás está diretamente 

ligada ao aumento de dióxido de nitrogênio em locais fechados.  
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Pagel (2015), em seus estudos, demonstraram a variedade de poluentes 

gerados pela manutenção e vivência em ambientes fechados, corroborando para 

uma revisão da Resolução ANVISA nº 9 de 2003. Também é identificada a 

inexistência de uma legislação nacional referente à qualidade do ar interno 

específica para ambientes não climatizados artificialmente (PAGEL, 2015). 

 

3.4 Quadro internacional sobre IAQ 

 

Não existe uma regra global quando se trata de IAQ. A OMS apresenta diretrizes 

para ambientes não industriais através de livros, sendo que sua última atualização 

ocorreu em 2010. Trata-se de uma revisão da literatura, apresentando orientações 

de mais de 50 pesquisadores. As diretrizes são baseadas em uma avaliação de 

risco completa, apontando evidências sobre os riscos à saúde associados a cada 

um dos poluentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

Intitulado Poluentes Químicos do Ar Interno: poluentes selecionados (OMS, 

2010), o compêndio apresenta um conjunto de contaminantes químicos, destacando: 

benzeno, CO, NO2, radônio, formaldeído, naftaleno, hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, tetra e tricloroetileno. Essas diretrizes são direcionadas à atividade de 

saúde pública, considerando diferentes realidades econômicas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020).  

O MP, importante poluente a ser considerado em ambiente interno, por 

recomendação da OMS, deve atender às diretrizes traçadas para exposição ao ar 

externo (PAGEL, 2015). Nas recomendações da OMS, as pesquisas não indicam 

um valor limite que garanta proteção completa, apenas faixas de valores, que 

servem como orientações para apontamento de valores guias.  

O Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) do Japão é responsável pela 

produção de valores de referência para controle do ar interno. Em seu site, está 

disponível um compilado de padrões e diretrizes ambientais. O documento faz parte 

de um workshop asiático sobre qualidade do ar interno  apresentado em 2012, que 

reuniu os principais valores para ambientes fechados, semifechados e até 

transportes urbanos, para o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan. Os parâmetros 

consideram os níveis nos quais não há efeitos prejudiciais à saúde com a exposição 

ao longo da vida (MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE, 2013). 



O Governo do Canadá, através da sua área de saúde, institui diretrizes para 

qualidade do ar interno. Na página da web há instruções simples sobre a 

importância para a saúde de manter uma boa qualidade do ar, e também é disposto 

um resumo sobre os padrões e orientações a serem observados sobre esse tema 

(CANADA, 2018). 

Quando se trata de Europa, há uma dificuldade em encontrar uma legislação ou 

padrões de referências (se houver) para o bloco. Em pesquisa nos sites European 

Environment Agency (EEA), alguns artigos sobre o assunto são listados, porém, sem 

aprofundamento a níveis referenciais. Fato que se repete para a European Lung 

Foundation (ELF) – organização sem fins lucrativos que visa a informar a população 

sobre a saúde pulmonar (EEA, 2020 e ELF, 2020).  

Na Alemanha, The Indoor Air Hygiene Commissionr (IRK) fornece 

aconselhamento profissional ao presidente da Agência Federal do Meio Ambiente 

(Umweltbundesamt – UBA) em todos os assuntos de higiene do ar interno, ficando 

sob responsabilidade do Comitê Alemão de Diretrizes Internas a indicação de 

diretrizes e valores limites referenciais (UMWELTBUNDESAMT, 2018). 

Em Portugal, a questão do QAI fica a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA). O Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de abril de 2006, criou o Sistema Nacional de 

Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), 

classificando o imóvel em função do seu desempenho numa escala de 9 classes. O 

Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior é o documento que certifica o 

empreendimento e foi determinado obrigatório em 2009 (AGÊNCIA PORTUGUESA 

DO AMBIENTE, 2015). 

A APA, através do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto de 2013, 

juntamente à portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro, atualizou os textos, 

apresentando novas exigências em matéria de QAI. Assim, foi disponibilizada a 

Metodologia de Avaliação da Qualidade do Ar Interior em Edifícios de Comércio e 

Serviços, para efeitos de fiscalização e atendimento da legislação (AGÊNCIA 

PORTUGUESA DO AMBIENTE, 2013). 

Em relação aos Estados Unidos da América (EUA), a U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA) reconhece a qualidade do ar de interiores através de 

inúmeras publicações e programas, porém não possui padrões específicos. Em seu 

tópico de legislação, a agência informa que não regula o ar interno, mas oferece 

uma gama de informações sobre o assunto para auxiliar na manutenção de um bom 
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ambiente. O mais próximo de um controle, oferecido pela EPA, é um sistema de 

rotulagem, o airPLUS interno, que exige práticas de construção e especificações de 

produtos que minimizem a exposição a poluentes e contaminantes transportados 

pelo ar (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2020). 

A Occupational Safety and Health Administration (OSHA), apresenta 

informações sobre IAQ, porém, de acordo com a Lei de Segurança e Saúde 

Ocupacional de 1970, os empregadores são responsáveis por fornecer locais de 

trabalho seguros e saudáveis para seus funcionários, ficando como papel da OSHA 

apenas a fiscalização dos meios industriais (OCCUPATIONAL SAFETY AND 

HEALTH ADMINISTRATION,  2020).  

Logo, pela Lei do Ar Limpo (Clean Air Act), foi desenvolvido pela EPA um 

Padrão Nacional para Qualidade do Ar Ambiente (National Ambient Air Quality 

Standards – NAAQS), que contempla padrões para qualidade do ar externo para 

seis poluentes atmosféricos comuns, e que também é utilizado para QAI 

(ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2020).  

A International Organization for Standardization (ISO), através da série 16000 

produzida pelo Comitê Técnico de Qualidade do Ar, lançou no fim de 2019 a ISO 

16000-40 – Ar interior – Parte 40: Sistema de gestão da qualidade do ar interior. São 

agora mais de 40 documentos a respeito do tema, direta e indiretamente, que visam 

a agrupar todas as informações e facilitar a padronização do controle do ar interno 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2020).  

 

3.5 QAI e aeroportos 

 

Kim et al (2020), em seu estudo aponta que a questão qualidade do ar dentro 

dos edifícios dos terminais aeroportuários é uma área menos estudada em 

comparação com a qualidade do ar ambiente no aeroporto. E em seus resultados 

demonstra que a movimentação de pessoas e o tráfego de aeronaves influencia na 

concentração de MP interno, logo demonstra a necessidade de se relacionar os dois 

ambientes.   

As áreas internas dos terminais aeroportuários são compostos por espaços que 

desempenham diferentes funções, o que torna o gerenciamento das condições 

ambientais internas um desafio. O fluxo de passageiros nos terminais aeroportuários 

está diretamente ligado a qualidade do ambiente interno do terminal. Assim a 



avaliação da QAI torna-se, um elemento fundamental para verificação desse local, o 

monitoramento em tempo real e soluções tecnológicas adequadas devem ser 

utilizadas sempre que possível para garantir um bom ambiente ao passageiro 

(ZANNI et al, 2018). 

Ren et al (2018), avaliou a concentração de MP e CO2 no aeroporto de 

Aeroporto de Tianjin (China). E concluiu que é importante o controle das taxas de 

trocas de ar interno e externo, que a utilizações de filtros e mecanismo de controle 

se faz necessário para garantir uma qualidade do ar interno aceitável aos 

passageiros. 

Pichatwatana et al (2017), faz um alerta em relações a edifícios envidraçados 

(sistema bastante usado em aeroportos), pois requerem um sistema de resfriamento 

de alto custo de manutenção e operação. Com alta probabilidade de desconforto 

térmico em dias ensolarados, mesmo para sistemas projetados adequadamente, foi 

a conclusão obtida após analisar um grande terminal de aeroporto. 

Estudo como os de Pichatwatana et al (2017), e Cacoli et al (2017), focam na 

qualidade do ambiente interno considerando apenas o conforto térmico aos usuários 

de aeroportos. Colocando a QAI em segundo plano nas avaliações ambientes 

climatizados, é importante que se englobe tais fatores para uma melhor informação 

sobre qualidade de ar aos usuários e verificação ao atendimento de legislações 

sobre o tema.  
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Caracterização do local de estudo 

 

O Aeroporto de Londrina – Governador José Richa está localizado no Brasil, 

estado do Paraná, município de Londrina, a 3,4 km do centro da cidade, e apresenta 

as seguintes coordenadas: longitude 51° 7' 54'' O e latitude 23°19' 54'' S. Sua área 

de Segurança Aeroportuária, além do próprio município de Londrina, abrange 

territórios dos municípios de Arapongas, Rolândia, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, 

Jataizinho e Assaí (Figura 01).  

 
Figura 1 - Localização da Área de Segurança do Aeroporto de Londrina – 

Governador José Richa 
 
 

 
 
 

Fonte: Adaptado de fnembrasil.org/pr/ (2020). 

Seu principal acesso ocorre pela Avenida Santos Dumont, o endereço de 

localização do TPS é Rua Tenente João Maurício de Medeiros, nº 300, CEP 86039-

100. Possui uma área total de sítio aeroportuário de 727 mil m², sendo que 6.376,76 



m² são de área construída destinada ao TPS e locações administrativas, local de 

estudo (Figura 02). O conceito de TPS para esse trabalho abrange a área comum 

dos saguões, lojas, áreas das companhias aéreas, praças de alimentação e 

mezaninos.  

 

Figura 2 - Delimitação da área total do Aeroporto de Londrina – Governador 

José Richa 

 
 

Fonte: Adaptado de Sama Ambiental (2019). 
 

O Aeroporto de Londrina – Governador José Richa, pelos dados anuais da 

INFRAERO, apresentou uma movimentação média anual de 1 milhão de 

passageiros na última década, sendo considerado o terceiro em importância do 

Estado.  

Em questão histórica, este já foi o terceiro mais movimentado do país, durante 

o final da década de 50 e o início da década de 60, devido ao avanço do café na 

região. 

 

4.2 Caracterização da amostragem 
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Para avaliação da qualidade interna do ar de SBLO, utilizou-se dados das 

análises semestrais (segundo semestre de 2017 a primeiro semestre de 2019) 

disponibilizados pela INFRAERO (EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA, 2020). As medições e coletas são realizadas por uma empresa 

certificada, para atendimento da regulamentação nacional. Essas medições tiveram 

acompanhamento para verificação do local analisado e dos métodos utilizados.  

Os métodos analíticos de amostragens e análises utilizados, para 

monitoramento e controle do processo de renovação de ar em ambientes 

climatizados, são determinados pela Resolução ANVISA nº 9 de 2003 (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003), através de suas 04 (quatro) 

Normas Técnicas (NT001, NT002, NT003 e NT004), que definem: 

NT001 – Método de amostragem e análise de bioaerossol em ambientes 

interiores, com tempo de amostragem de 5 a 15 minutos, dependendo das 

especificações do amostrador, visando a pesquisa, monitoramento e controle 

ambiental da possível colonização, multiplicação e disseminação de fungos em ar 

ambiental interior. Utilizou-se uma bomba de amostragem Criffer modelo CF-6 para 

esta amostragem. 

NT002 – Método de amostragem e análise da concentração de CO2 em 

ambientes interiores, visando a pesquisa, monitoramento e controle do processo de 

renovação de ar em ambientes climatizados. Utilizou-se um analisador de gases 

Testo modelo 535 para esta amostragem. 

NT003 – Método de amostragem e determinação da temperatura, umidade e 

velocidade do ar em ambientes interiores, visando a pesquisa, monitoramento e 

controle do processo de climatização de ar em ambientes climatizados. Utilizou-se 

os termo-higrômetros digitais Testo modelos 425 e 615 para esta amostragem. 

NT004 – Método de amostragem e análise de concentração de aerodispersoides 

em ambientes interiores, com taxa de vazão de 1,0 a 3,0 L/min e volume de 50 a 

400L, visando a pesquisa, monitoramento e controle de aerodispersoides totais em 

ambientes interiores climatizados. Utilizou-se uma bomba de amostragem Criffer 

modelo CF-6 para esta amostragem. 

O Quadro 3 apresenta a relação de materiais e equipamentos que foram 

utilizados para coleta, medição e análise das amostras. A Figura 3 demonstra o 

conjunto montado e pronto para uso.  

 



 

 

Quadro 3 - Instrumentos utilizados na coleta, medição e análise de 
amostras 

Item Medido Equipamento Marca Modelo  

Bioaerossol 
 

Aerodispersóides 

Bomba de 
Amostragem 

 
Criffer 

 

 
CF-6 

 

 

CO2 
Analisador de 

Gases 
Testo Testo 535 

 
 

Temperatura  
 

Umidade   
 

Velocidade do ar 

Termo-higrômetro 
Digital 

Testo 

 
 

Testo 425  
 
 

Testo 615 
 
 
 
 

 

Fonte: CRIFFER INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, 2019; TESTO, 2019 

 

Figura 3 – Conjuntos montado dos instrumentos utilizados medição dos 

parâmetros previstos na Resolução ANVISA nº 9 de 2003  
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Fonte: Próprio autor (2019). 

 

De acordo com a resolução as amostras e análises devem ser realizadas a 

1,5 m do solo, no centro do ambiente ou em zona ocupada, para todos os 

equipamentos do sistema de refrigeração e ventilação independentemente do tipo 

(janela, slipt ou ar central). 

A Resolução ANVISA nº 9 de 2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2003) apresenta também a estratégia de amostragem definindo 

números mínimos de amostras por área construída climatizada, estabelecendo um 

padrão comparativo com a área externa, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Estratégia de amostragem 

Área construída climatizada (m²) Nº mínimo de amostras 

Até 1.000 1 

1.000 a 2.000 3 

2.000 a 3.000 5 

3.000 a 5.000 8 

5.000 a 10.000 12 

10.000 a 15.000 15 

15.000 a 20.000 18 

20.000 a 30.000 21 

Acima de 30.000 25 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2003). 

 

A área comum exclui áreas de manutenção, torre de controle e áreas restritas 

do Aeroporto de Londrina e possui aproximadamente 6.376 m². A área destinada ao 

espaço público climatizada contabiliza 3.579 m², que englobam o TPS, a sala de 

embarque e desembarque e os sistemas de embarque. Para cálculos da área 

climatizada foram desconsideradas salas fechadas, como restaurantes, lojas e locais 

internos de trabalho.  

A INFRAERO considera que a refrigeração das áreas cedidas por contratos 

comerciais, são de responsabilidade conjunta do locatário, sendo que algumas 

possuem até refrigeração independente. Já as áreas limitadas a funcionários do 



aeroporto, da administração aeroportuária local, são áreas de acesso restrito. Assim, 

por não terem acesso público, o controle e monitoramento da qualidade do ar não 

foram considerados neste estudo. Logo, o número de amostras mínimas pela norma 

foi determinado como 8 amostras, para este estudo, consideraram-se 9 pontos de 

amostragens internos e 1 ponto externo.  

A distribuição dos pontos determinados para o Aeroporto de Londrina está 

apresentada na Figura 04. 

Figura 4 - Croqui da área de estudo do Aeroporto de Londrina, com 
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pontos de amostragens. 

Fonte: Próprio autor (2019). 

4.3 Avaliação do quadro de SBLO perante outros aeroportos 

 

Com o intuito de comparar a situação do aeroporto de estudo, optou-se por 

analisar os dados de outros aeroportos brasileiros com semelhantes características, 

porém um com maior movimento de pessoas e outro bem menor, a fim de ver o 

impacto desse fator nas áreas de estudo. Os aeroportos selecionados foram: 

Aeroporto de Belo Horizonte – Pampulha (SBBH) e o Aeroporto Internacional de 

Curitiba (SBCT), disponibilizados pela INFRAERO. 

O Aeroporto de Belo Horizonte – Pampulha, mais conhecido como Aeroporto da 

Pampulha, é também um aeroporto doméstico e está localizado no município de 

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, situado na Pampulha, zona norte de Belo 

Horizonte, distante 8,3 km do centro da cidade. Conta com um sítio de 1.827.000 m², 

sendo uma área de 4.629 m² destinada ao TPS e locações administrativas. Possuía 

uma média de movimentação de passageiros de 800 mil/ano, que, atualmente, no 

biênio 2018/2019, foi reduzida para 205 mil/ano (EMPRESA BRASILEIRA DE 

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, 2020).  

O Aeroporto Internacional Afonso Pena – Curitiba, como o próprio nome se 

refere, é um aeroporto internacional, está localizado no estado do Paraná, em São 

José dos Pinhais, na Grande Curitiba, distante 18 km do centro da capital 

paranaense. Possui um sítio de 7.362.000 m², sendo a área de 112.176 m² 

destinada ao TPS e locações administrativas. A movimentação média de 

passageiros na última década ficou acima 6,5 milhões/ano (EMPRESA BRASILEIRA 

DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, 2020). 

É importante esclarecer que cada aeroporto possui um Plano de Manutenção, 

Operação e Controle (PMOC), que é exigido pela Portaria 3.523 do Ministério de 

Saúde de 1998, proporcionando independência para a escolha do quantitativo e 

locais dos pontos de medição. E não se limitam ao quantitativo dos pontos de estudo 

deste trabalho, visto que o foco aqui são somente áreas de acesso ao público e 

passageiros.  

Pela individualidade construtiva de cada aeroporto, não há um padrão de 

localização dos pontos analisados, ocorrendo diferenciação da metodologia de 

escolha. Por exemplo, no Aeroporto da Pampulha, há pontos que são integrados 

(desembarque e TPS), não havendo diferenciação do ar circulante. Em Londrina, 



opta-se por um rodízio dos pontos constantes no PMOC, mantendo o local 

referenciado e alterando apenas o local de análise. 

Assim, para contabilização e comparação dos pontos, usou-se a mesma 

metodologia e período de análise. Restringindo o estudo as áreas de acesso público 

(principalmente saguões, mezaninos e sala de embarque e desembarque), 

priorizando pontos de locais fixos. Logo, para SBBH, definiu-se com 3 pontos de 

estudo, sendo que se trata de uma estrutura mais simples e integrada, e para SBCT, 

analisaremos 25 pontos, por ser o aeroporto mais complexo e de maior área, como 

descrito nas Tabela 2 e Quadro 4. 

 

Tabela 2 - Estratégia de amostragem para cada aeroporto 

Aeroporto  

Área 
passível de 
climatização 

(m²) 

Área de 
estudo 

(m²) 

Passageiros 
/ano 

Nº de amostras  
Local 

 
A       E     D 

SBLO 6.376 3.579 1 x 10
6 

9
(a) 6

(b) 2 1 

SBBH 4.629 1.627 205.000 3 1 1 1 

SBCT 112.176 86.520 6 x 10
6 

26
(a) 19 5 2 

Fonte: INFRAERO (2020); Ministério da Infraestrutura (2020) e próprio autor (2020). (a) excede 

em 1 amostra o limite mínimo da Resolução Anvisa nº 9 de 2003. (b) Inclui ponto do Elo. A – 

Área Pública, E – Embarque e D – Desembarque. 

 

Quadro 4 - Localização descritiva dos pontos de amostragens 
(continua) 

Aeroporto  Ponto Identificação Local 

SBLO 

1 Mezanino Área Pública 

2 Balcão de informações Área Pública 

3 Desembarque  Desembarque 

4 Antigo portão C Área Pública 

5 Embarque  Embarque 

6 Mamute 4 Elo 

7 Corredor de Embarque Embarque 

8 Embarque portão Embarque 

9 Check-in Área Pública 

SBBH 

10 Embarque  Embarque 

11 Desembarque  Desembarque 

12 Saguão  Área Pública 
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Quadro 4 - Localização descritiva dos pontos de amostragens 
(conclusão) 

Aeroporto  Ponto Identificação Local 

 
SBCT 

13 The Café 1º Piso Área Pública 

14 Guichê Aero Argentina Área Pública 

15 Guichê Latam Área Pública 

16 Guichê Azul Área Pública 

17 Guichê Avianca Área Pública 

18 Balcão de Informações Área Pública 

19 Check-in GOL Área Pública 

20 Check-in Latam Área Pública 

21 Check-in Azul Área Pública 

22 Check-outLatam / Lotérica Área Pública 

23 Check-in Avianca Área Pública 

24 Pizza Hut Área Pública 

25 Escada Rolante Sul  Área Pública 

26 Loja Saraiva  Área Pública 

27 Escada Rolante Norte  Área Pública 

28 Embarque Internacional Embarque 

29 Desembarque Internacional Desembarque 

30 Embarque 5 e 6 Embarque 

31 Embarque 7 e 8 Embarque 

32 Embarque 7 e 8 Embarque 

33 Embarque 14 Embarque 

34 Desembarque Desembarque 

35 Anvisa Área Pública 

36 Posto Médico – recepção Área Pública 

37 Jatinho Área Pública 

38 Trap Café Área Pública 

Fonte: Próprio autor (2020). 

4.4 Avaliação dos dados em referência a parâmetros internacionais 

 



Para avaliar a situação da legislação nacional quanto a poluição do ar interno, 

ante a uma visão mais global, optou-se por verificar os dados obtidos em relação 

aos parâmetros internacionais. O método de pesquisa utilizado baseou-se em 

verificação dos sites de saúde governamentais de vários países, juntamente a 

consultas a sites de órgãos, instituições e entidades de pesquisas relacionadas à 

poluição do ar. 

Afim de uma visão global optou-se por selecionar países em diferentes regiões, 

cujo a relação de parâmetros fosse próximo a realidade da legislação brasileira, logo 

optou-se por Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Canadá,  Alemanha, EUA e Portugal. A 

OMS serviu como base para realizar a comparação, visto sua importância em 

relação ao tema saúde e ar interno. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação dos dados monitorados em SBLO 

 

As Figuras de 5 a 10 apresentam os dados das medições realizadas no período 

de estudo (segundo semestre de 2017 ao primeiro semestre de 2019). Todos os 

gráficos estão relacionados ao padrão normativo da Resolução ANVISA nº 9 de 

2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003), facilitando a 

verificação do atendimento à legislação. Os resultados são satisfatórios, pois 

apresentam valores de concentração aceitáveis para o limite estabelecido, com boa 

relação interno e externo (I/E).  

As Figuras 5 e 6 apresentam os dados referentes ao quantitativo microbiológico, 

em ambos os gráficos, todos os resultados foram satisfatórios e estão dentro do 

limite operacional. Sendo o máximo permito de 750 ufc/m³ para as medições 

pontuais e máximo de 1,5 para a relação interno/externo.  

Acrescenta-se a esses resultados que, no período de estudo, 2017/2 a 

2019/1, em todas identificações das coletas isoladas, não houve crescimento de 

fungos patogênicos ou toxigênicos, não sendo identificadas colônias fúngicas para: 

Penicillium sp., Mucor sp., Rhodotorula sp. e Phoma sp. 

 



Figura 5 - Gráfico dos pontos monitorados para quantitativo microbiológico, 

com verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar de 

SBLO 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Figura 6 - Gráfico dos pontos monitorados para quantitativo microbiológico, 

relação interno/externo, com verificação do atendimento ao padrão referencial 

de qualidade do ar de SBLO

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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Uma ressalva deve ser feita ao CO2 medido apresentado na Figura 7, que possui 

limite de 1000 ppm e apresentou todos os valores acima do padrão para o segundo 

semestre de 2018. Tais valores podem sofrer alteração pela alta concentração de 

pessoas no dia da medição e baixa taxa de recirculação do ar (devido a 

manutenção). Neste caso, recomenda-se aumentar a taxa de recirculação e 

promover aberturas de janelas e portas para que a concentração de CO2 tenda a se 

equilibrar com o ar externo, proporcionando, assim, uma redução nos valores. 

Ocorre que há um problema de renovação do ar no aeroporto de Londrina, até 

que se faça a renovação da infraestrutura de ares-condicionados, é recomendado 

que se abra as portas no período da madrugada pelo menos duas vezes por 

semana. O que, hipoteticamente, não deve ter ocorrido na semana da medição.  

É importante ressaltar que o fato não se repetiu nos dados referentes ao 

primeiro semestre de 2019, sendo um efeito pontual e não contínuo. Quando se 

analisa a Figura 8, tem-se que todos os resultados para aerodispersoides estão bem 

abaixo do limite recomendado de 80 μg/m³. 

 

Figura 7 - Gráfico dos pontos monitorados para CO2, com verificação do 

atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar de SBLO

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Figura 8 - Gráfico dos pontos monitorados para aerodispersoides, com 
verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar de SBLO 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
 

A Figura 9 apresenta os dados referentes à temperatura, nota-se que apenas 

um resultado apresentou valor fora da faixa recomendada. 

 

Figura 9 - Gráfico dos pontos monitorados para temperatura, com verificação 
do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar de SBLO 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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O ponto 5 apresentou um valor elevado de temperatura, atingindo 30ºC na 

campanha 2017/2. Comparando-o com os dados de temperatura desta campanha, 

nota-se que é um valor bem maior que os demais, aproximadamente 9ºC maior que 

a média obtida. Isso pode ter ocorrido devido a uma manutenção pontual no sistema 

do ar-condicionado. 

A Figura 10 apresenta valores de umidade medidos no período de estudo, 

nota-se que a medição do segundo semestre de 2018 indicou vários pontos acima 

do limite permitido. 

 

Figura 10 - Gráfico dos pontos monitorados para umidade relativa do ar, com 
verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar de SBLO 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
 

Os dados de medição de umidade apresentaram valores superiores ao 
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poluentes, e também resseca as mucosas das vias aéreas. Tais valores podem ter 

sofrido alteração pela alta concentração de pessoas no dia da medição e baixa taxa 

de recirculação do ar, ou ainda pela manutenção do sistema de refrigeração artificial. 

Neste caso, recomenda-se aumentar a taxa de recirculação, proporcionando, assim, 
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pela abertura constante de portas automáticas no local. 
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A Figura 11 apresenta os dados referentes à velocidade do ar, todos os 

resultados estão abaixo do limite de operação (0,25m/s). Este padrão depende 

apenas dos ventiladores do sistema de ar-condicionado, assim, é um padrão de fácil 

controle, sofrendo pouca influência do meio externo. A velocidade do ar está 

diretamente ligada ao conforto térmico. 

 

Figura11 - Gráfico dos pontos monitorados para velocidade do ar, com 
verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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brasileiro, pode-se considerar que ocorrem uma em período quente e outra para o 

frio, em cada aeroporto.  

Para facilitar a comparação dos aeroportos, os gráficos apresentados nas 

Figuras de 12 a 25 foram divididos em primeiro semestre (período frio) e segundo 

semestre (período quente), devido aos meses de ocorrência das coletas. Assim, 

tem-se uma visão global do atendimento à legislação de cada aeroporto. 

Semelhantes aos dados apresentados para SBLO, SBBH e SBCT tiveram 

resultados dentro dos valores máximos permitidos.  

Para a análise de quantitativos microbiológicos apresentados nas Figuras 12 a 

15, é importante ressaltar que, em todos os pontos, não foi detectada a presença de 

fungos patogênicos e toxigênicos. A Figura 16 e 17 apresenta o contaminante CO2, 

o único a apresentar um problema pontual em SBLO, como já discutido. O gráfico de 

aerodispersoides apresentado na Figura 18 e 19 demonstra bom atendimento à 

legislação, fechando, assim, o desempenho em relação aos contaminantes.  

Em relação ao conforto térmico, as Figuras 20 e 23 apresentam os dados para 

umidade relativa do ar e temperatura, onde se detecta alguns pontos fora do 

atendimento à legislação, tal fato ocorre pela necessidade de manutenção frequente 

devido aos antigos sistemas de refrigeração. Já as Figura 24 e 25 apresenta bons 

resultados para velocidade do ar, nota-se que em SBBH há um valor constante de 

24 m/s, isso ocorre devido ao equipamento utilizado.  



 
 

 

 

Figura 12 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para quantitativo microbiológico, relação interno/externo, com 
verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar - verão 

 

 
Figura 13 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para quantitativo microbiológico, relação interno/externo, com 

verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar - inverno 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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Figura 14 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para quantitativo microbiológico, relação interno/externo, com 
verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar - verão 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Figura 15 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para quantitativo microbiológico, relação interno/externo, com 
verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar - inverno 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 



 
 

 

 

Figura 16 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para CO2, com verificação do atendimento ao padrão 
referencial de qualidade do ar - verão 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Figura 17 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para CO2, com verificação do atendimento ao padrão 
referencial de qualidade do ar - inverno 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 
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Figura 18 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para aerodispersoides, com verificação do atendimento ao 
padrão referencial de qualidade do ar - verão 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Figura 19 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para aerodispersoides, com verificação do atendimento ao 
padrão referencial de qualidade do ar - inverno 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Figura 20 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para temperatura, com verificação do atendimento ao padrão 

referencial de qualidade do ar - verão 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
 

Figura 21 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para temperatura, com verificação do atendimento ao padrão 

referencial de qualidade do ar - inverno 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Figura 22 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para umidade relativa do ar, com verificação do atendimento ao 

padrão referencial de qualidade do ar - verão 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Figura 23 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para umidade relativa do ar, com verificação do atendimento ao 

padrão referencial de qualidade do ar - inverno 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Figura 24 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para velocidade do ar, com verificação do atendimento ao 
padrão referencial de qualidade do ar - verão 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Figura 25 - Gráfico comparativo dos pontos monitorados para velocidade do ar, com verificação do atendimento ao 
padrão referencial de qualidade do ar - inverno 

 

Fonte: Próprio autor (2020).
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5.3 Comparação dos parâmetros e limites internacionais de 

contaminantes do ar interno 

 

Charles et al. (2005) já apontava a dificuldade de padronização dos valores de 

IAQ, e que os padrões podiam ser baseados em resultados obtidos em 

experimentos práticos, em estudos científicos ou ainda em conhecimento 

consensual. Em sua pesquisa, foi identificado que existia uma ampla variedade de 

normas e diretrizes do IAQ, com diversas relações de poluentes e com uma variação 

de limites de magnitude significativa.  

O que ainda persiste, dificultando uma análise mais criteriosa e comparativa 

entre as legislações de cada país, pelo entendimento da OMS até 2019, cada região 

deve se concentrar em sua realidade socioeconômica e propor uma regulação 

própria, sendo que já são conhecidos os efeitos e tipos de poluentes envolvidos.  

A pesquisa realizada para este trabalho corrobora com as opiniões citadas 

anteriormente, pois conseguiu-se uma padronização para efeito comparativo. A 

Tabela 3 demonstra um avanço no controle do ar interno, apontando a abrangência 

dos parâmetros internacionais verificados em cada país. 

Tabela 3 - Quadro comparativo dos limites e tipos de poluentes do ar interno, 
pelas diretrizes da OMS e alguns países em relação à legislação brasileira 

 
Brasil 
(2003) 

OMS 
(2010) 

Japão 
(2013) 

Coreia 
do Sul 

Taiwan 
Canadá 
(2018) 

Alemanha 
(2011) 

EUA 
(2012) 

Portugal 
(2013) 

 

Fungos 
(UFC/m) 750 500 - - 1000 500 - - interior<exterior 

Bactérias 
(UFC/m) - 500 <10 

colônias 800 1000 - - - interior<exterior+350 
MP (µg/m

3
) 80 - - - - - - - - 

MP2,5 
(µg/m

3
) - 

10 (ano) 

25 (24h) - - 35 (24h) 
menor 

15 
(1995) 

25 (24h) 
12 

(ano) 

35 
(24h) 

25 (8h)  

MP10 
(µg/m

3
) - 

20 (ano) 

50 (24h) - 100 75 (24h) - - 

20 
(ano) 

50 
(24h) 

50 (8h)  

CO2(ppm) 1000 - 1000 1000 1000 
(8h) 

3500 
(1995) 1000 - 1250 (8h)  

CO(ppm) - 

50 
(30min) 
25 (1h)  
10 (8h)  

10 10 9 (8h) 25 (1h) 
10 (24h) 

52 (30min) 
13 (8h) 

35 (1h)  
9 (8h)) 9 (8h)  

Fonte: Adaptado de PAGEL (2015) 

 

 



 
 

 

 

5.4 Avaliação do quadro dos aeroportos em relação aos limites de 

contaminantes internacionais 

 

Orientado pela Resolução ANVISA nº 09 de 2003 (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003), tem-se que os contaminantes químicos e biológicos 

são mais relevantes para análise da qualidade do ar interno no Brasil, portanto, esta 

análise irá se concentrar nesses contaminantes, desconsiderando os dados relativos 

a conforto térmico, visto também que estes parâmetros não são mencionados na 

maioria das diretrizes internacionais, quando se trata de QAI. 

A Figura 26 apresenta os dados dos três aeroportos para quantitativo 

microbiológico, demonstrando uma grande variação da medição, porém, com todos 

os aeroportos atendendo o limite da legislação nacional. 

Em SBBH, temos uma concentração maior dos dados e os menores valores 

medidos, com mínima de 36 ufc/m³, mediana de 42 ufc/m³, máxima de 72 ufc/m³, 

apresentando um outlier em 90 ufc/m³. Para SBLO, temos a maior amplitude dos 

dados e os maiores valores medidos, com mínima de 93 ufc/m³, mediana de 293 

ufc/m³ e máxima de 721 ufc/m. Por fim, SBCT apresenta mínima de 71 ufc/m³, 

mediana de 183 ufc/m³, máxima de 479 ufc/m³, apresentando outliers em 636 e 671 

ufc/m³. 

Quando analisamos as diretrizes internacionais, temos um patamar de 500 

ufc/m³, abaixo dos 750 ufc/m³ limite para o Brasil, quando se refere ao Canadá e a 

OMS. Já para Taiwan temos um valor elevado limitado em 1000 ufc/m³. Ressalta-se 

que, em muitos países, há a subdivisão de fungos e bactérias com a especificação 

de limites específicos e identificação de grupos a serem avaliados, como a 

Legionella, bactéria comumente encontrada na água de sistemas de refrigeração e 

causadora de um determinado tipo de pneumonia. 
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Figura 26 - Boxplot comparativo do quantitativo microbiológico dos 

aeroportos, com verificação do atendimento ao padrão referencial de 

qualidade do ar de Taiwan, Brasil, Canadá e OMS 

 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A Figura 27 apresenta os dados dos três aeroportos para CO2, onde se 

verifica uma grande variação para os dados de SBLO, isso se deve ao fato já 

mencionado de que houve uma grande alteração para os valores de 2018/2, porém, 

quando retiramos a medição anormal, temos um comportamento semelhante em 

todos os aeroportos, com uma variação pequena para as medianas e todos 

atendendo à legislação nacional de 1000 ppm. 

Em SBLO, temos valores medidos de CO2 em ppm com mínima de 371, 

mediana de 584, máxima de 2049 ppm, apresentando um outlier em 2089 ppm. 

Quando analisamos os dados tratados, temos mínima de 371, mediana de 488, 

máxima de 849. Para SBBH, temos mínima de 407, mediana de 609 e máxima de 

876 ppm. Já SBCT apresenta mínima de 286, mediana de 476 e máxima de 748 

ppm. 

Em comparação com as diretrizes internacionais, estamos equiparados no 

limiar mínimo para CO2, entretanto, esse parâmetro já não consta mais nas diretrizes 

da OMS. É altamente recomendado que seja analisado o CO, sendo que este é 

mais prejudicial à saúde e relata melhor a condição de pureza do ar e, neste quesito, 

há uma lacuna na legislação nacional. 

Taiwan 

Brasil 

 

OMS / Canadá 



 
 

 

 

Figura 27 - Boxplot comparativo do quantitativo de CO2 dos aeroportos, com 

verificação do atendimento ao padrão referencial de qualidade do ar do Brasil, 

Japão e Alemanha 

 

1 – Dados de SBLO sem a medição de 2018/2 

Fonte: Próprio autor (2020). 

A Figura 28 apresenta os dados dos três aeroportos para quantitativo de 

aerodispersoides, onde se verifica que todos estão bem abaixo do limite de 80 μg/m³ 

da legislação, porém, o cenário não é tão satisfatório. Nesse ponto, nossa legislação 

deixa de trabalhar com as divisões dos materiais particulados (MP10 e MP2,5), 

trazendo, assim, um dado único de MP sobre qualidade do ar. 

As diretrizes internacionais caminham para o conceito de tempo de 

exposição, principalmente para o tema “material particulado”, que é um dos 

principais agravantes de doenças respiratórias. Ademais, o conceito de 

aerodispersoides engloba um grupo muito amplo de contaminantes, que devem ser 

analisados pelos seus componentes, como fenol e formaldeído, por exemplo, assim, 

cada poluente pode ter seu limite individualizado. 

Em SBLO, temos valores medidos de quantitativo de aerodispersoides com 

mínima de 20 μg/m³, mediana de 29,5 μg/m³, máxima de 45 μg/m³, apresentando 

um outlier em 51 μg/m³. Quando analisamos os de SBBH, temos mínima de 2 μg/m³, 

mediana de 7 μg/m³ e máxima de 15 μg/m³. Já SBCT apresenta mínima de 17 

μg/m³, mediana de 26 μg/m³ e máxima de 42 μg/m³. 

 

Brasil/Japão/Alemanha 
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Figura 28 - Boxplot comparativo do quantitativo de aerodispersoides dos 
aeroportos, com verificação do atendimento ao padrão referencial de 

qualidade do ar 
 

 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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6 CONCLUSÕES 

 

No contexto nacional relativo à situação das áreas estudadas nos aeroportos 

(SBLO, SBBH e SBCT), nota-se uma qualidade do ar definida como adequada, 

atendendo aos padrões referenciados na legislação.  

Em relação há legislação de outros países e da OMS, nota-se há ausências 

de padrões referenciais de poluentes como monóxido de carbono, óxidos de 

nitrogênio e as subdivisões de materiais particulados, que não são englobados na 

resolução vigente. A medição pontual para MP e gases carbônicos é apresentada na 

legislação do Brasil e Japão, enquanto os demais já se trabalham com a medição 

por tempo de exposição, um tipo de avaliação que retrata melhor a realidade do 

local. 

No Brasil não há uma regulamentação ANVISA sobre ambientes internos não 

climatizados, limitando-se a fiscalizar as condições da qualidade do ar em locais 

climatizados.  

A discussão sobre os impactos dos poluentes atmosféricos em locais internos 

de edificações, tanto no Brasil quanto no mundo, é bastante difundida e consolidada, 

pois já existe um conhecimento acerca dos seus efeitos na saúde humana. Portanto, 

existem meios de embasar políticas públicas e legislações adequadas. 

O tema ar interno está diretamente relacionado a saúde dos seres humanos, 

logo é interessante um alinhamento com a comunidade internacional, a fim de 

promover uma atualização da norma nacional. Proporcionando melhoria na 

qualidade de vida da população e diminuição dos índices de doenças ligadas à 

qualidade do ar.  
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