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Avaliação Microbiológica do sistema de tratamento de ar 

 
 

1. Introdução: 
 

O sistema TerpenAir utiliza equipamentos lavadores de ar da AquAr Air Systems e produtos da 
TerpenOil Tecnologia Orgânica, desenvolvidos para tratamento de ar de ambientes. Para cada tipo 
de aplicação e tamanho de sistema há uma combinação otimizada de equipamentos e produtos 
específicos para exercer a função. Estes podem ser instalados nos próprios ambientes, ou nas salas 
de fancoil, ou nas tomadas de ar externo; sendo que neste tipo de aplicação não existe recirculação 
do ar do ambiente no lavador.  
 

2. Metodologia: 
 

Foi selecionado um sistema de tratamento de ar externo instalado na sede de um grande Banco na 
capital Paulista, com 82 mil m² e 28 andares com população de aproximadamente 8 mil ocupantes, 
certificado LEED CS Green Building nível Gold. A vazão de ar tratado é de 250 mil m³/h.  
 

Foram coletadas amostras de ar com impactador de 1 estágio, conforme descrito na “United States 
Pharmacopeia ” e adotada pela ANVISA como padrão de avaliação microbiológica de ar de 
ambientes exteriores; utilizando Fungos e Bactérias, independentemente, como marcadores 
microbiológicos. Foram amostrados o ar exterior e o ar após o tratamento, que é insuflado para o 
interior do edifício. 
 

3. Resultados – médias dos valores: 
 

Tipo Exterior -  UFC/m3 Após tratamento - UFC/m3 Melhora relativa 

Fungos 234 54 77 % 

Bactérias 370 38 90 % 

Obs. Ensaio realizado pela Conforlab (credenciado ANVISA), conforme RE 567/12. 
 

4. Referências: 
 

 Resolução 9 da ANVISA: Limite máximo aceitável 750 UFC/m3, para fungos. 

 FC Tsai et all., Indoor Air 2002, EPA: Apresenta o mínimo encontrado nos 100 ambientes 
avaliados foi de 280 UFC/m3 de bactérias. 

 PP Gontijo Fº et all. J. Pneumologia vol.26 no.5, 2000: ..., “até 150UFC/m3 de fungos 
devem ser considerados aceitáveis, se corresponderem a uma mistura de espécies.” 

 Manual do equipamento – Anderson Air Sampler: Relaciona faixas para vários ambientes 
críticos. Os resultados obtidos se enquadram na faixa para sala de neurocirurgia (18 a 141 
UFC/m3). 

 

TerpenAir – Um sistema Eficaz. 


