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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM AMBIENTES CLIMATIZADOS 

  OLIVEIRA, MARCELO WENDEBORN MIRANDA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ARAUJO, FABIO FERNANDO DE (Professor - UNOESTE)

No Brasil, encontram-se poucos estudos relacionados com a qualidade do ar interior e com a Síndrome dos
Edifícios Doentes. A origem dos problemas relacionados à qualidade do ar de ambientes internos remonta ao 
crescimento dos centros urbanos, com a construção de prédios cada vez mais elevados e a conseqüente
necessidade de gerar condições favoráveis ao desempenho das atividades neles desenvolvidas. Nas últimas
décadas, houve um grande aumento de reclamações relacionadas à qualidade de ar em locais fechados nos
países desenvolvidos. Essas queixas geraram estudos indicando que o ar dentro de casa e outros locais
fechados podem estar mais poluídos do que o ar externo nas grandes cidades industrializadas. O objetivo do 
estudo foi avaliar a contaminação microbiana em ambientes climatizados com ar condicionados do tipo split e
convencional no bloco h do campus I. O estudo foi realizado no bloco Q nos laboratórios de microbiologia e
Fitopatologia no Campos II da Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente – SP, no período de 
Fevereiro á Junho de 2011. Foram utilizadas todas as salas de aulas e laboratórios do bloco H que possuem ar
condicionados do tipo split e convencional. No laboratório foram preparados os meios de cultura Agar 
Bacteriological (Nutriente). Após prontas às placas, foram levadas ao campus I para a distribuição nas salas de
aulas e laboratórios sendo que o ar foi ligado 15 minutos antes de começar o processo de analise. Assim que 
distribuímos nas salas, as placas foram abertas e colocadas em dois pontos opostos da sala em baixo do ar, foi
aguardado um intervalo de 10 minutos para o recolhimento, logo em seguida foram etiquetadas, identificadas
com o numero da sala e o tipo de ar. As placas foram encaminhadas ao campus II, dentro de um recipiente para
evitar contaminação, em seguida foram adicionadas na estufa por 48 horas. E foi feita a realização da contagem
das colônias de baterias. A analise estatística feita de todas as salas, mostra que as colônias do grupo A1 estão 
com pouca contaminação, A2 em nível intermediário e A3 em nível elevado em relação à contaminação das
outras salas analisadas. As salas mais contaminadas ficam localizadas no piso térreo do prédio podendo ter
ocorrido pela influencia de poeiras, da ventilação que circula e pela sala se encontrar em um local mais baixo
favorecendo-as. Já os que obtiveram o menor índice podem ter ocorrido pelas salas se encontrarem mais acima
e ter um fluxo menor de pessoas. Essas alterações que obtiveram em todas as analises feitas, podem ter
ocorrido pela falta de manutenção ou da troca do filtro do ar, que deveria ocorrer periodicamente, anualmente ou
se esta ocorrendo quando apenas é necessário, apresentando grandes variações nas analises. A metodologia 
de avaliação mostrou-se adequada para o monitoramento da contaminação microbiológica nos ambientes. As
salas do pavimento inferior estão mais contaminadas com bactérias do que as salas dos pavimentos superiores. 
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