
                             SISTEMAS DE AR CO�DICIO�ADO FAZEM MAL À SAÚDE ? 
 
 
 
Esta pergunta deve estar , atualmente, provocando reflexões e preocupações entre o setor usuário de 
HVAC, e perplexidade entre o meio profissional ligado ao ar condicionado, principalmente após a 
publicação de reportagem veiculada em nível nacional, em jornal de tiragem privilegiada, praticamente 
condenando os sistemas de ar condicionado, principalmente o central. 
Não podemos, como profissionais que participam do setor, ficar indiferentes à falta de informação técnica 
que vigora hoje em dia em nosso país; devemos sim, cooperar para que um maior número de pessoas, em 
nível técnico ou não, possam ter acesso a novas realidades , conceitos e avanços. 
É com este objetivo, e nem um outro, que comento os seguintes pontos fundamentais relacionados a 
qualidade do ar em HVAC: 
 

- É fato comprovado que uma instalação de ar condicionado, como qualquer outra instalação 
mecânica, se não submetida a condições de manutenção periódica, irá apresentar problemas 
de ordem múltipla. 

- Com relação à proliferação em dutos , de microorganismos tais como bactérias, mofo, ácaros, 
germens saprófitos e outros, temos a comentar que as causas básicas encontradas, para que estes 
microorganismos se desenvolvam são: 

 
a) Teores de umidade relativa do ar nos dutos, superiores a 90% - a umidade é um poderoso 

meio de cultura. 
 
b) A permanência , no interior dos dutos, de detritos de obras civis e outros originários da 

própria montagem dos dutos – estes materiais são altamente higroscópicos (retém  facilmente a 
umidade reinante no ambiente) 

 
c) A ausência de um adequado sistema de filtragem de ar, pois exatamente através desta 

ausência , mantém-se uma porta permanentemente aberta , para que o ar exterior,e ou de 
retorno, possa carregar partículas sólidas tais como fuligem industrial, do escape de motores 
à combustão, da queima de resíduos sólidos, do pólen e resíduos diversos de plantas, 
germens circulantes na atmosfera e outros; esta ausência de filtragem do ar é sempre aliada ao 
fato de que os ambientes alimentados pelo sistema de ar condicionado são restritos em área, 
aumentando a concentração de todos estes elementos que circulam livremente pelos dutos e 
ambiente. 
Podemos , também, considerar que em caso de sistemas de filtragem presentes no circuito de ar 
condicionado, a falta de manutenção adequada (verificação do tempo de vida útil dos filtros 
através de manômetros diferenciais,  limpeza das caixas de filtragem a cada troca de filtros , 
verificação de vazamentos na instalação e outros)  pode se tornar agente de contaminação. 
Temos que ter por presente , o fato de que microorganismos não se desenvolvem do nada, e 
sim vêm de um lugar, depositam-se em outro, e, ao encontrar ambiente propício, se 
desenvolvem. 

             Tomando por base este fato, um trabalho publicado, ASHRAE TECH�ICAL DATA BULLETI�,                               
Janeiro de 1995 , por Stephen J. Kemp , Thomas H. Kuehn , Ph.D. , P.E., e David Y. H. Pui , 
Ph.D., que trata do “Crescimento de Colônias de Microorganismos em Unidades de Filtragem de 
HVAC sob Temperatura e Umidade controladas”.  

           As pesquisas deste trabalho foram realizadas durante dois anos, em sistema de ar condicionado 
controlado, em Laboratório, induzidas as presenças de esporos de fungos e bactérias, através de 
aerossol aplicado diretamente nos elementos filtrantes. 
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            Para manter o ambiente controlado utilizado nos testes, foi montado um sistema de ar composto 

de três seções de dutos horizontais na sala de testes (vide Figura 1). A vazão de ar foi mantida a 
aproximadamente 3400 m3/h , para cada uma das seções, resultando em uma velocidade de face 
de aproximadamente 2,5 m/s(velocidade de teste de laboratório para classificação de filtros 
grossos) 
Três portas de acesso foram montadas para a utilização dos geradores de aerossol e os tomadores 
de amostras. Painéis de telas foram instalados para uniformizar a dispersão do aerossol. O sistema 
também era provido de recirculação de ar e mecanismos de controle de umidade e temperatura, 
mantendo os valores de 90+- 2% para a umidade relativa e de 21 +-7°C para a temperatura.  

             Conclusões foram tiradas de que, se o fator umidade relativa do ar permanece baixo (abaixo 
de 90%), e se a temperatura também não for elevada (o que ocorre na maioria dos casos), os 
microorganismos não encontram meio de cultura e não se desenvolvem.  

             Também chegam à conclusão de que, geralmente a presença de alta umidade do ar, é devido ao 
mau funcionamento do equipamento de ar condicionado, a saber, localização inadequada de 
umidificadores, respingos por arraste de ventiladores de Fancoils, má drenagem de sistemas e alta 
umidade relativa do ar, não compensada por desumidificadores. 

            Todos estes fatores podem ser contornados pelo projeto e pela manutenção consciente e 
profissional, e estes dois serão objetos de considerações finais. 

           Os autores ainda declaram que “um bom sistema de filtragem, efetivamente reduz a 
acumulação de poeira nos dutos, umidificadores, serpentinas e outros componentes do 
sistema; por outro lado, muitos bio aerossóis (agentes microbianos aerotransportados), 
consistem em partículas de relativos tamanhos ,que são facilmente capturados pelas mantas 
filtrantes ou por precipitadores eletrostáticos”. 

 
 
 

                                                      Figura 1- Sistema do Laboratório de Testes 
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            Sabemos que, vírus, bactérias e esporos sempre se locomovem através do ar, utilizando partículas 

de elementos orgânicos, por isso , chamamos de aerotransporte. 
            Em muitos  casos comuns de instalações de ar condicionado, o uso de filtro descartável, da classe 

G3 (retém partículas de 5 mícron e acima)  inibe, consideravelmente, o transporte destas 
partículas chamadas  “pesadas”, para dentro do sistema de dutos, já diminuindo a incidência de 
culturas, aliado ao aspecto “baixo teor de umidade e baixa temperatura”. 

            É lógico que , instalações envolvendo blocos cirúrgicos, laboratórios, área eletrônica e outros , se 
faz necessário, sistemas com dois ou mais estágios de filtragem,  pois partículas abaixo de 5 
mícron, devem ser retidas, não comprometendo os processos envolvidos.                             

           Mas, e nos ambientes comerciais (escritórios, shoppings, cinemas e outros), objetos da 
matéria jornalística que mencionamos? 

           É fato que, em instalações antigas de ar condicionado central, raramente encontra-se uma bateria 
de filtros de ar nos equipamentos, mesmo porque os  ventiladores  dos equipamentos , sendo raras 
as exceções, não foram projetados com pressão estática disponível para vencer a perda de carga , 
sequer de um filtro classe G3 (norma ABNT NBR-6401- filtro grosso); há necessidade de revisão 
técnica quanto a estes ventiladores.  

           São, algumas vezes, encontradas mantas chamadas de “laváveis”, de espessura muito fina (5 a 10 
milímetros) de baixo desempenho, enquanto que para instalações atuais são utilizados filtros de 
poliéster descartável , classe G3, de espessuras que variam de 25 a 50 milímetros ; estas mantas  
possuem desempenho notável em retenção de particulados pesados. 

           Mantas classe G3 podem ser fornecidas na forma de filtros com molduras rígidas, descartáveis, 
ou na forma de manta avulsa , para substituição em quadros , metálicos e permanentes.(Figura 2) 

           Há uma grande reação por parte dos usuários finais, muitos ainda  partidários da cultura de que a 
manta filtrante deve ser lavável , para maior economia, bem como a utilização de filtros metálicos 
laváveis ; a maioria das mantas  existentes no mercado, se lavadas, apresentam degradação de 
suas fibras, deixando de apresentar o seu desempenho, bem como os filtros metálicos (classe G0 e 
G1 segundo a Norma NBR-6401) são utilizados em locais onde a densidade dos particulados 
pesados, é elevada, e além disto , para um bom desempenho, estes filtros devem ser impregnados 
de óleo mineral. 

           Entenda-se também que o termo “manta filtrante” é aplicado nos filtros multi bolsa de tecido 
especial, nos elementos dos filtros finos (tecido e papel celulósico) e dos filtros absolutos (papel 
de micro fibra de vidro) 

           A realidade é de que a saúde não tem preço, mas é lógico que existe um limite real ; as mantas da 
classe G3 , existentes no mercado, têm um custo de reposição, baixo. 
�estes casos , temos que atentar para as Resoluções do IAQ, no que se refere à filtragem de 
ar, e devemos conscientizar o usuário final, destas modificações e melhorias. 
Algumas instalações, em pequena quantidade no Brasil mas usualmente em outros paises, em 
termos de escritórios e shoppings, utilizam não só o filtro G3, mas um segundo estágio F1,F2 ou 
F3 (filtros finos), aumentando de maneira drástica , a qualidade do ar condicionado, retendo 
particulados mais leves (de 5 a 1 mícron exclusive). 
Para estes casos são utilizadas caixas de filtragem, munidas de manômetros diferenciais, para 
controle principalmente dos filtros finos (cada fabricante deve obrigatoriamente fornecer em suas 
fichas técnicas, a pressão inicial e final em milímetros de coluna de água, relativas aos filtros- 
estes dados são de laboratório) (Fig.3) 
 
Nas instalações de laboratórios, blocos cirúrgicos, alguns setores de industria alimentícia, de 
eletrônica e outros, a aplicação de sistemas de filtragem em três estágios (G3+F3+A3) com caixas 
de filtragem e ventiladores de alta pressão (tipo Limit Load), é comum, ou até deveria ser, de 
acordo com a �orma �BR-6401 e Resolução Anvisa, RDC nº 210 (Indústrias Farmacêuticas) 
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Conforme  experiência de campo, encontramos, de maneira corriqueira, instalações de ar 
condicionado central, com caixas de filtragem em péssimas condições, sem manômetros 
diferenciais para controle dos filtros, em casas de máquinas que mais parecem depósitos de 
material de pintura e de limpeza, ou se não, de construção. 
 
Como podemos garantir a qualidade do ar em instalações desta maneira? Não nos referimos 
somente às instalações relativas a escritórios, empresas em geral, mas também em ambientes 
hospitalares, o que é grave. 

 
 

 
 
 
  
 
 
  

 
                             Fig.2      Tipos de filtros classe G3 em mantas descartáveis 

  
  
A ausência de um  sistema de filtragem em centrais de ar condicionado apresenta a chamada 
“porta aberta”, mas sistemas de filtragem sem manutenção adequada são fontes de contaminação, 
que pelo fato de serem preteridos no processo de conservação, e por acharem os usuários finais, 
que neste caso devem economizar ao máximo e por não possuírem informações da importância do 
sistema, salvo por exigência de lei, passam a não apresentarem a configuração inicial no início da 
obra. 
 
Afinal de contas, o que realmente deve ser feito para que reportagens tendenciosas não 
venham a se efetivar, a respeito dos sistemas de ar condicionado? 
 

- Em primeiro lugar, a título de sugestão, a realização de campanhas oficiais por parte de entidades 
como ABRAVA , ASBRAV (RS) e outras, no sentido de conscientização do usuário , a respeito 
da conservação correta dos sistemas , não só no que se refere à filtragem do ar, mas quanto à 
manutenção periódica de todo o processo que envolve o ar condicionado (equipamentos, dutos e 
etc). 
É lógico que encontramos usuários de médio e grande porte, amparados por empresas instaladoras   
que mantém contratos de manutenção, mas o que muitas  vezes não acontece, é que o instalador 
não insiste ou não informa ao cliente, a necessidade de melhorias e de acúmulo de informações 
básicas, para que possam falar a mesma linguagem ; há até um certo receio, de parte do instalador, 
em insistir nestas práticas salutares, com a possibilidade de ser trocado por outro. 
Esta situação tem de mudar, sob pena do Setor de Ar Condicionado ser interpretado como o vilão 
de várias situações duvidosas, e sem respaldo técnico. 
 Não se deve enfrentar o cliente final, e sim orientá-lo, para que se dê conta da importância do que 
tem em mãos, como conforto ambiental. 

 
- Especificamente sobre filtragem, baseado em nossas observações do mercado, é urgente que se 

comece neste país um movimento para treinamento das equipes de montagem de novas obras, e de 
manutenção, nas empresas instaladoras e nas equipes próprias dos usuários, quanto à instalação de 
sistemas de filtragem de ar , de como monitorar e manter os mesmos. 
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      Existem particularidades no que se refere à montagem de caixas de filtragem em circuitos de ar               

condicionado, bem como quanto à conservação e troca de elemento filtrante; elas são de fácil 
compreensão, bastando sim o uso do bom senso. 
Este treinamento é simples, baseando-se nos mecanismos de filtragem existentes , como avaliá-
los,  compreendendo seu funcionamento. 
Pessoalmente , no Rio Grande do Sul, já realizamos algumas palestras e treinamentos, bem como 
reuniões com Departamentos de Manutenção , em Hospitais e Indústrias Farmacêuticas e em 
outros segmentos , com resultados satisfatórios. 

            Também é muito importante  que os projetistas  estejam  dispostos à reciclagem de  informações a 
 respeito  do que  há de  mais moderno  na área  de filtragem de ar, com  métodos  econômicos  de 
 projeto e estilos de instalações. 
Temos a ter  em mente  que, técnicas e  fatos novos  necessitam  ser  assimilados,  para  que novas 
 instalações de filtragem do ar operem  com economia e eficiência ; é através  de um bom projeto e 
 principalmente fiscalização de obra, que conseguimos estas vantagens. 
 Neste caso é imperioso que haja uma exigência mínima quanto a materiais de qualidade 
empregados, espaços  suficientes em casa de máquinas, treinamentos e etc. 

 
- Necessitamos urgentemente de um movimento de qualificação profissional e ética entre os 

profissionais do ar condicionado, sob pena (e este fato já é presente) de que o setor seja taxado de 
marginal e ineficiente, aumentando assim a indiferença por parte do usuário. 
O bom profissional, o que se aperfeiçoa, o que se recicla, o que aceita e analisa os fatos e técnicas 
novas, este não pode pagar pelo chamado “sujeito da pasta”, o chamado profissional por acaso ou 
por conveniência; este sim , deturpa todo o mercado, fazendo com que o usuário passe a nivelar 
por baixo, as condições econômicas e técnicas da obra, gerando reações negativas no mercado, 
diante de reportagens oportunistas e outros movimentos destrutivos. 

    
Baseadas nestas considerações de ordem técnica,  alguns comentários sobre o  teor da reportagem 
do Estado de São Paulo , em 16 de Dezembro de 2002, se fazem necessários. 

            É impressionante como , hoje em dia, e cada vez mais, profissionais das mais diferentes áreas, 
passam a criticar, apontar falhas, acusar, sem o devido respaldo técnico, e sem fornecer sugestões 
e conclamações para resolução de problemas envolvendo a comunidade. 

             Porque , especificamente nesta reportagem, não o foram, profissionais qualificados ou entidades 
ligadas à área, convidados a também se manifestarem a respeito do assunto? Pelo sucesso 
momentâneo da polêmica lançada? Porque é mais fácil acusar e polemizar , do que apontar 
caminhos? Estas são respostas a serem dadas pelo autor da reportagem. 

             No nosso entendimento, não compreendemos a afirmação dada na reportagem de que “e mesmo 
com manutenção,o ar condicionado causa uma série de desconfortos que reduzem o 
rendimento no trabalho”; baseado em que tipo de estudo técnico comprovado pode-se chegar a 
esta conclusão, segundo nossa opinião, absurda, sem fundamentos? 

             Outra afirmação constante na reportagem é de que “quem quiser pôr a culpa no ar 
condicionado, pode fazê-lo com razão”; o que acontece, e certamente aconteceu, de um leigo no 
setor chegar a conclusões totalmente equivocadas a respeito, lendo a matéria? 

 
               

 
 
 
 
 
 
                  Fig.3  -  Filtros multi bolsa , finos, absolutos e caixa de filtragem 
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            �ão é no ar condicionado, como sistema comprovadamente eficiente, que se deve por a 

culpa, e sim na falta de manutenção, de sistemas de filtragem do ar e de controle. 
Sob esta ótica, devemos aproveitar esta situação e conscientizar ainda mais o usuário, para 
que seja dada a devida e merecida importância à manutenção e aplicação de sistemas de 
filtragem de ar convenientes a cada instalação. 

 
Agora é a hora de fazer valerem as leis que ai estão, com instrumentos de conscientização e 
não de punição; neste caso o autor da reportagem sequer fez menção, apenas lançando 
palavras ao vento. 
 
Quanto aos pesquisadores, especialistas em alergias respiratórias da USP, citados na reportagem 
em questão, certamente são profissionais da mais alta capacidade ; não contestamos sequer os 
seus estudos que estão sendo iniciados, similares ao estudo que consideramos no início desta 
manifestação. 
O que estes profissionais devem estar atentos, é quanto à prática das suas declarações combinadas 
com declarações dos autores de uma matéria jornalística, na maioria das vezes,  carentes de 
informação e formação técnica. 
O profissionalismo, em qualquer área de atuação do homem, não é dado a atos e tentativas fúteis,  
menos em um setor como o do ar condicionado, que trabalha com o bem estar humano. 
 
Chegada em boa hora, sob a visão otimista, uma reportagem como esta , de 16 de Dezembro de 
2002, pois ela poderá ser o estopim de realizações e movimentos positivos no setor, em defesa da 
qualidade, da ética, do profissionalismo e respeito para com o ser humano. 
Ao autor da reportagem somente temos a dizer que o Brasil está mudando, as pessoas têm mais 
acesso à informação escrita e falada, bastando apenas ter vontade de melhorar sua qualidade de 
vida sua e de seus semelhantes. 
Aos colegas do setor, este alerta, de que devemos  inclusive solicitar direito de resposta à mídia, 
para que este assunto não passe em branco, sem que a população em geral tome conhecimento da 
realidade. 
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