
  

NOTA TÉCNICA nº 23/2020 - SEA 

O USO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO OU DA 

VENTILAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES DE 

TRABALHO DURANTE A VIGÊNCIA DA SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA, CONSIDERANDO A DISSEMINAÇÃO DE 

AGENTES CAUSADORES DE DOENÇAS. 
 



 

 

2 
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SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

 

 

NOTA TÉCNICA nº 23 - SEA 

1. Título: O uso de sistemas de climatização ou da ventilação natural em ambientes 

de trabalho durante a vigência da situação de emergência ou estado de 

calamidade pública, considerando a disseminação de agentes causadores de 

doenças.  

 

2. Versão: 001 – 2020 

 

 

3. Assunto: Orientações a respeito do uso de sistemas de climatização ou de 

ventilação natural em ambientes de trabalho durante a vigência da situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, considerando a disseminação de 

agentes causadores de doenças. 

 

 

4. Palavras-chaves: Climatização, manutenção, doenças, ventilação natural, 

renovação de ar. 

 

 

5. Legislação pertinente: NBR 16401, RE 09 Anvisa, Lei Federal nº 13.589/2018, 

NBR 7256. 

 

 

6. Objetivo: Esclarecer questões a respeito do uso dos sistemas de climatização ou 

de ventilação natural em ambientes de trabalho durante a vigência da situação de 

emergência ou estado de calamidade pública, considerando a disseminação de 

agentes causadores de doenças em resposta à solicitação de esclarecimentos 

devido à atual pandemia provocada pelo COVID-19. 

 

 

7. Conteúdo 
 

7.1. Orientações às Unidades do Ministério Público Federal 

 

 Para todas as edificações utilizadas pelo MPF, recomenda-se: 

 Que as rotinas de manutenção continuem sendo executadas de acordo 

com o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) de cada 

edificação, de acordo com os regulamentos técnicos: RE 09 Anvisa e Lei 

13.589/2018); 

 Dentre as rotinas que devem ser observadas no processo de manutenção 
dos equipamentos de climatização, estão a limpeza mensal dos 

equipamentos (bandeja de condensado), limpeza/substituição de filtros 

de ar e avaliação e limpeza do sistema de renovação de ar; 
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 A apuração periódica da qualidade do ar também é um ponto que deve 
ser observado pelas Unidades como medida de controle sanitário das 

edificações. Tal apuração também foi estabelecida como obrigatória 

pelos regulamentos descritos; 

 Devem ser observadas medidas de segurança para os trabalhadores 
responsáveis pelo processo de manutenção, como a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI's) e o planejamento da 

execução das atividades de manutenção, evitando-se a aglomeração de 

profissionais; 

 Deve ser cobrado das empresas de manutenção a observância das 
respectivas normas trabalhistas (NR 7 e NR 9), onde os responsáveis 

técnicos dos PRRA e PCMSO devem apresentar as ações necessárias 

para atender os níveis de segurança dos trabalhadores na situação descrita 

na nota técnica. Por exemplo: os EPI‟s devem ser revistos e a forma 

correta de utilizá-los deve ser esclarecida, rever as ações para conter a 

proliferação do vírus entre os trabalhadores; 

 A utilização concomitante dos recintos por membros, servidores e 

profissionais responsáveis pela manutenção também deve ser evitada. Tal 

medida deve ser observada nos casos em que os equipamentos de 

climatização estiverem instalados no interior dos ambientes ou fora de 

casas de máquinas construídas especificamente para abrigar 

equipamentos de climatização; 

 Podem ser utilizadas algumas das orientações específicas da página da 
ASHRAE sobre prédios comerciais e COVID-19: 

https://www.ashrae.org/technical-resources/commercial#bas ou a Nota 

Técnica 3/2020 da ANVISA: Toda modificação na operação dos 

equipamentos deve ser avaliada pelo responsável técnico da manutenção 

local. Existem sugestões como deixar a exaustão funcionando 24 horas 

ou aumentar a vazão da renovação de ar provisoriamente, que provocam 

aumento no gasto de energia, diminuição da vida útil dos equipamentos e 

provável perda do balanceamento de ar nos ambientes, que devem ser 

avaliados pelo responsável técnico. 

 

 

 As edificações do MPF, para os fins desta recomendação técnica, são divididas 

em dois grupos: 

 

Grupo 1 - Para as edificações que possuam sistemas de climatização com níveis 

de renovação e filtragem do ar adequados para ambientes de escritório, de 

acordo com a Norma ABNT NBR 16401, a exemplo de ar condicionado central 

e sistemas VRF: 

 recomenda-se que os sistemas de climatização devem permanecer 
ligados; e  

 não são recomendadas medidas como o desligamento dos sistemas ou 
abertura de janelas. 

 

https://www.ashrae.org/technical-resources/commercial#bas
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0956043+-+Nota+T%C3%A9cnica+03_2020+Climatiza%C3%A7%C3%A3o+em+PAF.pdf/a0985e48-a1ed-4254-916b-07fced4b92f1
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0956043+-+Nota+T%C3%A9cnica+03_2020+Climatiza%C3%A7%C3%A3o+em+PAF.pdf/a0985e48-a1ed-4254-916b-07fced4b92f1
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Grupo 2 - Com relação às edificações que possuem sistema de climatização 
"individuais”, como Split System's e ar condicionado de janela, cujos níveis de 

renovação de ar e filtragem não podem obedecer os requisitos normativos: 

 recomenda-se o desligamento dos equipamentos e a priorização do uso 

da ventilação natural. 

 

7.2. Embasamento técnico 

 

As orientações apresentadas resumem a experiência dos profissionais da área de 

Engenharia Mecânica do Ministério Público Federal e o que preconizam as Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, além das recomendações da ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), 

publicados em https://www.ashrae.org/technical-resources/resources.  

 

7.2.1. Análise da possibilidade de contaminação do ar devido ao sistema de 

climatização 

 

“Com doenças infecciosas transmitidas por aerossóis
1
, os sistemas HVAC

2
 

podem ter um efeito importante na transmissão do hospedeiro primário para o 

secundário. A diminuição da exposição de hospedeiros secundários é um passo 

importante para reduzir a propagação de doenças infecciosas.  

Os projetistas de sistemas mecânicos devem estar cientes de que a ventilação 

não é capaz de abordar todos os aspectos do controle de infecções. Os sistemas 

HVAC, no entanto, afetam a distribuição e a carga biológica de aerossóis 

infecciosos. Pequenos aerossóis podem persistir na zona respiratória, disponíveis 

para inalação diretamente nas vias respiratórias superiores e inferiores ou para 

assentamento em superfícies, onde podem ser indiretamente transmitidos por 

ressuspensão ou contato com fômite
3
.  

Aerossóis infecciosos podem representar um risco de exposição, 

independentemente de uma doença ser classicamente definida como uma 

„doença infecciosa transportada pelo ar‟. Este documento de posição abrange 

estratégias através das quais os sistemas HVAC controlam a distribuição do 

aerossol e podem, portanto, aumentar ou diminuir a exposição a gotículas 

infecciosas, núcleos de gotículas, superfícies e fômites intermediários em vários 

ambientes. (...)  

As doenças infecciosas podem ser controladas interrompendo as rotas de 

transmissão usadas por um patógeno. Os profissionais de HVAC desempenham 

um papel importante na proteção dos ocupantes do edifício, interrompendo a 

disseminação interna de aerossóis infecciosos com os sistemas de HVAC e 

LEV.” (Trecho extraído da página 2 do documento ASHRAE. Posição da 

ASHRAE sobre Aerossóis Infecciosos, 2020. Disponível em: 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-

                                                 
1
 Um aerossol é um sistema de partículas líquidas ou sólidas uniformemente distribuídas através de um 

gás, geralmente ar. Eles são pequenos e flutuantes o suficiente para se comportar como um gás. 
2
 HVAC Systems: Heating, Ventilating and Air Conditioning Systems. Sistemas HVAC: sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado. 
3
 A transmissão por fômite é uma forma de contato indireto que ocorre através do toque em um objeto 

inanimado contaminado, como uma maçaneta, grade da cama, controle remoto da televisão ou superfície 

do banheiro.  

https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf
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position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf. Acesso em 30 de 
abr. 2020). 

 

 

“3. Implicações práticas para proprietários de edifícios, operadores e 

engenheiros 

Mesmo o sistema de HVAC mais robusto não pode controlar todos os fluxos de 

ar e impedir completamente a disseminação de um aerossol infeccioso ou 

transmissão de doenças por gotículas ou aerossóis. O impacto de um sistema 

HVAC dependerá da localização da fonte, força da fonte, distribuição do 

aerossol liberado, tamanho das gotículas, distribuição do ar, temperatura, 

umidade relativa e filtragem. Além disso, existem múltiplas formas e 

circunstâncias nas quais ocorrem a transmissão da doença. Assim, estratégias de 

prevenção e mitigação de riscos exigem colaboração entre projetistas, 

proprietários, operadores, higienistas industriais e especialistas em prevenção de 

infecções.” (Trecho extraído da página 6 do mesmo documento citado 

anteriormente).  

 

Observa-se que a posição da ASHRAE é que, uma vez que o agente 

contaminante possa ser carregado por pequenas gotículas (droplets) e considerando que 

estas podem percorrer grandes distâncias por meio do sistema de ventilação (airborne 

route), o sistema de climatização deve ser considerado como um meio potencial de 

transmissão de doenças. 

 Entretanto, é enfatizado que são importantes outras “medidas não relacionadas 

ao HVAC para quebrar a cadeia de infecções, como limpeza eficaz de superfícies, 

precauções de contato e isolamento exigidas por políticas de funcionários e estudantes e 

programas de vacinação” (Vide item 1 – O problema, página 4 do documento da 

ASHRAE citado anteriormente).  

Outro ponto extremamente importante é que as estratégias adotadas no sistema 

de climatização também possuem um grande potencial para redução do risco de 

transmissão de doenças. 

As estratégias destacadas pela ASHRAE para edificações públicas como os 

prédios do MPF com sistema de ar condicionado central, (vide página 11 do documento 

citado anteriormente da ASHRAE, trecho sobre edifícios não utilizados para cuidados 

de saúde), concentram-se na manutenção dos níveis de filtragem, renovação do ar, 

controle de umidade e um possível tratamento UV (ultravioleta) do ar, para 

neutralização de partículas, o qual não possuímos nas edificações do MPF. 

A desinfecção através de sistemas de lâmpadas com radiação UV-C (no 

documento da ASHRAE citado anteriormente o termo usado é UVGI) no sistema de 

climatização pode ser utilizada, mas é ação de implementação a médio prazo, pois 

demanda projeto, compra de equipamento e modificação da infraestrutura. É uma ação 

complementar com as outras estratégias do sistema, além de implicarem em mais custos 

na manutenção e mais cuidados. A radiação das lâmpadas é prejudicial para os seres 

humanos. O tempo de uso é limitado, demandando troca regular das lâmpadas. (Para 

mais informações verificar: https://www.webarcondicionado.com.br/o-uso-de-luz-

ultravioleta-uv-germicida-em-sistemas-de-ar-condicionado). 

 Destaca-se que devem ser mantidas e intensificadas as rotinas de manutenção 

preventiva como: higienização periódica e substituição de filtros de ar, além da 

apuração da qualidade do ar interior. Essas ações são para garantir que os parâmetros de 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf
https://www.webarcondicionado.com.br/o-uso-de-luz-ultravioleta-uv-germicida-em-sistemas-de-ar-condicionado
https://www.webarcondicionado.com.br/o-uso-de-luz-ultravioleta-uv-germicida-em-sistemas-de-ar-condicionado
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diluição (por meio da infiltração de ar externo) e filtragem do ar estarão obedecendo aos 
requisitos estabelecidos no projeto. 

 Os técnicos de manutenção do ar condicionado devem estar com os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) como luvas, óculos e máscaras adequados 

para evitarem contaminações cruzadas. 

 
7.2.2. Análise do uso de ventilação natural com a abertura de janelas 

 

“Muitos edifícios são totalmente ou parcialmente ventilados. Estes podem usar 

janelas operáveis e contar com aberturas intencionais e não intencionais na 

envoltória do prédio. Essas estratégias criam diferentes riscos e benefícios. 

Obviamente, o fluxo de ar nesses edifícios é variável e imprevisível, assim como 

os padrões de distribuição de ar resultantes, de modo que a capacidade de 

gerenciar ativamente o risco em tais edifícios é muito reduzida.” (Trecho 

extraído da página 6 do documento ASHRAE. Posição da ASHRAE sobre 

Aerossóis Infecciosos, 2020. Disponível em: 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-

position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf. Acesso em 30 de 

abr. 2020). 

 

Destaca-se que a abertura de janelas dificilmente trará um nível de renovação e 

filtragem do ar superior ao que é produzido por um sistema que possui ventilação 

mecânica forçada e cujos parâmetros foram dimensionados para se manter padrões de 

qualidade e salubridade do ar interior. Nesses casos, todo o sistema de climatização da 

região atendida fica prejudicado e os padrões de qualidade do ar não serão atingidos, 

além de prejudicar os filtros e os equipamentos. 

Contudo, ambientes que não possuem qualquer tipo de renovação de ar e 

filtragem adequada para aplicação comercial, como a maioria dos recintos que utilizam 

climatização do tipo Split System ou equipamentos de ar condicionado de janela, a 

estratégia de se desligar o sistema de climatização e abrir as janelas deve ser 

considerada. Ciente de que esta medida não garante que os parâmetros mínimos de 

diluição do ar, tampouco de controle de umidade e temperatura serão atingidos. 

 

7.2.3. Materiais publicados pela ASHRAE especificamente relacionados à 

pandemia COVID19 

 

“Declaração sobre a transmissão aérea do SARS-CoV-2: A transmissão do 

SARS-CoV-2 pelo ar é suficientemente provável para que a exposição aérea ao 

vírus seja controlada. Alterações nas operações prediais, incluindo a operação de 

sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, podem reduzir as 

exposições pelo ar.  

Declaração sobre a operação de sistemas de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado para reduzir a transmissão de SARS-CoV-2: A ventilação e a 

filtragem, fornecidas pelos sistemas de aquecimento, ventilação e ar 

condicionado, podem reduzir a concentração de SARS-CoV-2 no ar e, portanto, 

a risco de transmissão pelo ar. Espaços não condicionados podem causar estresse 

térmico a pessoas que podem ter a vida diretamente ameaçada e também podem 

diminuir a resistência à infecção. Em geral, desabilitar os sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado não é uma medida recomendada para 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf
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reduzir a transmissão do vírus” (Trecho extraído da página 3 do documento 
ASHRAE. Posição da ASHRAE sobre Aerossóis Infecciosos, 2020. Disponível 

em: 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-

position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf. Acesso em 30 de 

abr. 2020). 

  

 Destacam-se dois pontos a seguir: 

 A ventilação e a filtragem do ar proveniente do sistema de climatização 

pode reduzir a concentração de partículas que contém o SARS-CoV-2 e 

consequentemente reduzir o risco de transmissão. 

 Desligar o sistema de climatização não é recomendado. 

  

7.2.4. Aspectos importantes trazidos pela norma ABNT NBR 7256 – 

Tratamento de ar em estabelecimentos de saúde (EAS) – Requisitos para 

projeto e execução das instalações. 

 

“4.4. Um dos objetivos essenciais das instalações é garantir qualidade do ar 

adequada e, em particular, reduzir os riscos biológicos e químicos transmissíveis 

pelo ar em níveis compatíveis com a atividade desenvolvida nas diversas áreas. 
4.5. O tratamento de ar, no entanto, embora sendo um fator importante no 

controle de infecções, deve ser considerado apenas um complemento às demais 

medidas de controle de infecção hospitalar, estas no âmbito da rotina 

operacional do EAS. 

4.6 As instalações de tratamento de ar podem se tornar causa e fonte de 

contaminação, se não forem corretamente projetadas, construídas, operadas e 

monitoradas, ou ainda se não receberem os cuidados necessários de limpeza e 

manutenção.” (ABNT NBR 7256). 

 

7.2.5. Análise dos sistemas de climatização individuais à luz da Norma ABNT 

NBR 16401-3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 

unitários Parte 3: Qualidade do ar interior. 

  A Norma ABNT NBR 16401-3 descreve em seu item 4.1: 

 “O sistema de ar-condicionado controla a qualidade do ar interior por meio de 

renovação por ar exterior e pela filtragem de todo o ar insuflado. 

A renovação reduz a concentração no ambiente de poluentes gasosos, biológicos 

e químicos, que não são retidos nos filtros. 

A filtragem do ar tem como função reduzir a concentração no ambiente dos 

poluentes trazidos do ar exterior e os gerados internamente, os quais são 

transportados pelo ar recirculado, evitando sua acumulação no sistema.” 

 

Para que os objetivos descritos sejam atingidos, a Norma ABNT NBR 16401-3  

estabeleceu os parâmetros mínimos para a renovação de ar de acordo com a Tabela 1 

constante da referida norma, devendo ser utilizados os parâmetros nas edificações do 

MPF de acordo com a densidade de pessoas nos ambientes de escritório.   

A norma citada estabelece ainda na sua Tabela 5 os níveis de filtragem mínimos 

do ar externo e do ar recirculado para diferentes tipos de ambientes. Para ambientes de 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/ashrae-position-document-on-infectious-aerosols---portuguese.pdf
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escritório, a classe aplicável é a F5. Na tabela 4 são detalhadas as classes dos tipos de 
filtro e a eficiência de cada uma delas, inclusive a classe F5. 

A utilização de equipamentos de climatização individuais como Split System’s 

ou ar condicionado de janela, em ambientes de escritório, na maioria dos casos, fere as 

recomendações estabelecidas na Norma ABNT 16401, quanto aos parâmetros de 

filtragem e renovação de ar e como consequência, a qualidade do ar interior pode ficar 

prejudicada.  

Justifica-se, portanto, a recomendação de que sejam observadas estratégias como 

a abertura de janelas e priorização da ventilação natural, para as edificações do MPF, 

classificadas, nesta nota técnica, como pertencentes ao grupo 2. 

 

Elaborado pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura em maio/2020. 

Aprovado pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal em maio/2020. 

Documento Único nº PGR-00175142/2020 


