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RESUMO 

A Revolução Industrial representa uma ligação direta com o controle ambiental 
(temperatura, iluminação e umidade) de interiores (indoor), a redução de custos 
domésticos, de empresariais, hospitalares e industriais, bem como processos 
inteligentes, já que estes se configuram em um diferencial mercadológico, sendo 
possível proporcionar a máxima eficiência energética do ambiente. O objetivo deste 
estudo é apresentar a proposta de uso de um Kit Sensor que servirá para o máximo 
desempenho dos equipamentos que resfriam ou esquentam, pois à medida que 
verticaliza o processo de produção visando maximizar o lucro, elimina o desperdício 
e preservam os recursos naturais. A partir de uma revisão bibliográfica, bem como 
uma pesquisa documental e experimental foi possível detectar possíveis problemas 
nos equipamentos em decorrência do uso indevido e/ou não uso. Logo, os 
resultados alcançados demonstram a necessidade de se utilizar um “Kit Sensor” 
como forma de amenizar os problemas nos equipamentos, assim sendo, aponta-se 
como exemplo, o ar condicionado, que irá funcionar de acordo com a potência 
necessária para suprir a emissão de calor de acordo com o número de pessoas que 
se encontram no ambiente, garantindo boas condições ao ambiente hospitalar. 

Palavras-chave: Controle Ambiental. Ambiente Hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The Industrial Revolution represents a direct change between environments, closed 
and low temperature environments, industrial, industrial and industrial, as well as 
intelligent processes, since these are configured in a market differential, being once 
the guarantee of energy efficient of the environment. The objective of this study is to 
present a proposal for the use of the Sensor Kit that is used for the best performance 
of rescue or heating equipment, either because the verticalization of the production 
process is faster, or elimination, waste and preservation of natural resources. From a 
bibliographical review, as well as a documentary and experimental research was able 
to detect problems in the equipment as a result of misuse and / or non-use. 
Therefore, the results obtained demonstrate the need to use a "Sensor Kit" as an 
example of software in the equipment, so, it is pointed out as an example, the air 
conditioning, which will work according to the power needed to supply an emission 
according to the number of people that are in the environment, guaranteeing good 
conditions to the hospital environment.  

Keywords: Environmental control. Hospital Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar a introdução do trabalho, descrevendo a 

contextualização do tema, o problema da pesquisa, objetivos do estudo, justificativa 

do trabalho e estrutura do estudo. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Atualmente, diante dos avanços tecnológicos, bem como do processo de 

digitalização da IV Revolução Industrial no qual o controle ambiental (temperatura, 

iluminação e umidade) de interiores (indoor) refletem muitas vezes problemas devido 

àfalta de controle dos equipamentos, e também, a necessidade de reduzir custos 

domésticos, empresariais, hospitalares e industriais, tem-se que os processos 

inteligentes configuram-se em um diferencial mercadológico, a fim de proporcionar a 

máxima eficiência energética em decorrência da crescente demanda que circulam 

nos ambientes que possuem temperatura, umidade e iluminação. 

O tema proposto nessa pesquisa, leva em consideração o fato de que no 

campo do controle de temperatura, os aparelhos de ar condicionado são utilizados a 

fim de trazer conforto e mais comodidade para os seus usuários, sejam eles: 

empresas, comércios, domicílios, universidades, hospitais etc.  

Nessa direção, vale pontuar que é essencial fornecer condições para que a 

vida útil desse equipamento seja prorrogada, onde algumas medidas podem ser 

tomadas, embora nem sempre recebam a devida atenção, como realizar a 

manutenção preventiva periódica, manter o equipamento desligado quando não 

estiver em uso e solicitar análise de eletricista em instalação elétrica que fornece 

energia ao equipamento, fator que representa boa durabilidade e funcionamento 

adequado dos equipamentos, visto que a ausência desses cuidados pode resultar 

em desgaste precoce e maior consumo energético do aparelho de ar condicionado. 
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Diante desse contexto, foi utilizado o feedback dos profissionais que manuseiam 

o equipamento e as inspeções realizadas para captar os problemas expostos acima. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A preocupação com tais questões levanta o seguinte problema de pesquisa: 

que estratégias devem ser usadas para melhorar o funcionamento dos 

equipamentos que emitem temperatura diante da carência de mão de obra 

qualificada e precariedade do serviço prestado pelos técnicos e profissionais que 

fazem a manutenção e/o conserto? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Apresentar a proposta de utilização de um kit sensor que contribua para o 

melhor desempenho dos equipamentos,considerando o ambiente hospitalar. 

 

1.3.2 Específicos 

 

✓ Revisar aliteratura para descobrir as principais ofertas que o serviço de 

refrigeração deve oferecer aos usuários; 

✓ Apresentar uma solução de baixo custo para o controle de temperatura 

iluminação e umidade, como estratégia de penetração no mercado de uma 

startup voltada para soluções de controle de ambiente integrado (temperatura, 

umidade e iluminação); 

✓ Descrever uma tecnologia através de um kit sensor que possa ser instalado 

em qualquer equipamento com o sentido de universalizar essa ideia. 
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✓ Discutir o funcionamento do Kit como ponto de partida para o 

desenvolvimento de outras tecnologias que facilitem a vida das pessoas e que 

apresente um custo-benefício acessível economicamente. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que vários fatores influenciam no processo de fiscalização 

dos serviços de refrigeração, dentre eles: temperatura, o controle de umidade e de 

iluminação, nos quais seguem a tendência de demanda mercadológica, justifica-se a 

relevância de desenvolver uma pesquisa na área, e também pelo fato de observar 

alguns serviços de manutenção nas dependências da UFRN, nos quais tinham 

vários equipamentos instalados, tornando-se visível que os equipamentos passavam 

vários dias ligados sem utilidade alguma devido a pouca disponibilidade de pessoas 

para desligá-los ou mesmo por mau uso, fato que demandava maior consumo 

energético e de manutenção. Outros problemas a serem destacados são a perda e a 

quebra dos controles remotos ou ainda a desconfiguração das máquinas. 

Partindo dessa premissa, surgiu-se a preocupação de utilizar um sensor de 

presença que além de apagar ou ligar as luzes de determinado ambiente, também 

seja capaz de ligar o ar condicionado e desligá-lo em um tempo pré-determinado 

pelo usuário na ausência de pessoas no local. As empresas como a Panasonic e a 

Hitachi possuem condicionadores de ar com sensores de movimento, mas o custo 

de tais produtos configura-se em um investimento muitas vezes inacessível para a 

maioria das empresas e instituições. 

 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Para uma melhor compreensão do tema proposto, a estrutura do estudo será 

dividida em dois capítulos.O primeiro capítulo se propõe a apresentar ideias 

concernentes ao controle ambiental.O segundo capítulo apresentará o Ambiente 

Hospitalar diante das boas condições que os equipamentos oferecem aos usuários 

promovendo bem-estar. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo busca-se apresentar a revisão da literatura sobre os temas 

controle ambiental eambiente hospitalar, contendo informações teóricas necessárias 

para a elaboração deste trabalho. 

 

2.1 CONTROLE AMBIENTAL 
 
 
 

O foco nos requisitos temperatura, umidade e iluminação estão voltados para 

o ambiente hospitalar, destacam-se pelo fato de que - é importante também ressaltar 

o controle hospitalar como uma das principais estruturas para dar suporte ao 

atendimento a pacientes com qualidade, a saber: 

 

Florence Nigthgale postulou a Teoria Ambientalista, na qual está explícita a 
relação direta que o ambiente, a partir da imensão física e estrutural em 
virtude do contexto histórico dos campos de guerra, tem com o processo de 
cura e recuperação de indivíduos doentes.  

Entre as variáveis, destacou-se a ventilação, iluminação, temperatura, 
limpeza, ruído e odores, demonstrando que a partir do controle desses 
fatores, a chance de sobrevida dos pacientes era maior, o que guarda, 
portanto, intrínseca relação com as premissas da segurança do paciente 
debatidas atualmente (FRELLO AT, CARRARO, 2015, apud PEREIRA et al, 
p.1110). 

 

 

A formulação da teoria ambientalista veio como um evento de fundamental 

importância, pois a formulação sendo um fundamento para a proteção e qualidade 

de atendimento para os pacientes em tratamento, justifica a sua relevância enquanto 

potencializador nos processos de recuperação das enfermidades. 

Segundo o estudo realizado por Pereira et al. (2017) o foco no controle do 

ambiente hospitalar para que seja eficaz e efetivo deve compreender as seguintes 

variáveis: iluminação, ruído, temperatura, luminosidade e dimensionamento do 

espaço físico.   
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Com base em Pereira et al.(2017) desta afirmação pode-se entender que o 

cuidado e preservação das condições seguras do ambiente hospitalar é fundamental 

para que haja qualidade na recuperação do bem-estar e saúde de pessoas que 

estão em estado de internação.Porém não se deve perder de vista para além do 

monitoramento do espaço físico no ambiente hospitalar a parte humana do 

funcionamento que é a qualidade do atendimento. 

Conforme Arantes (2011), desde os primórdios da humanidade o ser humano 

buscou, ainda sem tecnologia, a partir da utilização de meios e elementos 

disponíveis em seu ambiente, proteger-se de intempéries. Visava, em suas 

construções, soluções que amenizassem as sensações de calor, frio, umidade e 

secura do ar. Inovações na maneira de pensar e construir começaram a ser 

introduzidas de forma lenta, com o advento e evolução da tecnologia. 

  Lima (2011) ressalta que os avanços tecnológicos de variados setores 

começaram a ocorrer a partir da Revolução Industrial, não ficando a construção civil 

de fora desse contexto. O constante desenvolvimento de novas técnicas e materiais 

construtivos, além do aumento da velocidade na circulação de mercadorias e 

produtos, fez com que a maneira de pensar as edificações sofresse mudanças 

drásticas. Os projetistas passaram a ter maior liberdade de criação e a possibilidade 

de desconsiderar aspectos já entendidos como imprescindíveis em projetos 

arquitetônicos. 

 Almeida (2011), ressalta que, também devido ao desenvolvimento tecnológico 

e aumento do padrão de vida das sociedades modernas, a concepção de edifícios, 

quer para habitação, trabalho, ou lazer, passou a ser orientada por um conjunto de 

exigências funcionais nas quais o conforto, sendo de percepção direta e imediata do 

usuário, ganha particular destaque. 

Conforme texto disponível por Morais, et al.  (2014) frente às necessidades do 

meio ambiente hospitalar por estar diretamente ligado à saúde do homem, e mais do 

que qualquer outro ambiente, exige o controle, o conforto para que os usuários 

possam usufruir do bem-estar e qualidade de vida. Por essa razão, o controle 

ambiental está ligado diretamente ao conforto e qualidade, e ainda relaciona-se a 

muitos fatores (MORAIS, et al., 2014).  
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Dentre esses fatores, segundo Cristopoulos(2017) tem-se a satisfação das 

necessidades tecnológicas da medicina, quais sejam: ter espaços flexíveis que 

possam acomodar sofisticados equipamentos constantemente reprojetados; 

satisfação dos pacientes, permitindo tranquilidade, bem-estar, confiança e condições 

de uma pronta recuperação; satisfação da equipe de profissionais em seus locais de 

trabalho (CRISTOPOULOS, 2017) a propiciarmelhor qualidade de atendimento, 

rendimento, produtividade, segurança, e que esse profissional desempenhe melhor 

a sua funçãoe também a satisfação dos administradores, sendo uma construção 

econômica, de fácil manutenção e operação (VIANA, 2015). 

Partindo dessa realidade, uma abordagem sobre o ambiente hospitalar, 

controle ambiental e conforto ambiental, faz-se necessário, sabendo-se que o uso de 

um “Kit Sensor” pode ser indicado como grande contribuição para que se alcance 

resultados positivos em termos de controle ambiental.  

Nesse sentido, no campo do controle de temperatura, os aparelhos de ar 

condicionado são utilizados a fim de trazer conforto e mais comodidade para seus 

usuários, sejam eles: empresas, comércios, domicílios, universidades, hospitais etc. 

Nessa direção, vale pontuar que é essencial fornecer condições para que a vida útil 

de certos equipamentos seja prorrogada para oferecer aos usuários bons serviços 

na área da saúde. 

Na concepção de Fonseca (2014) para a manutenção do equilíbrio térmico do 

corpo humano, as quantidades de calor gerado e absorvido pelo organismo devem 

ser contrabalanceadas com aquela perdida para o meio ambiente, tendo em vista o 

controle ambiental. 

 Para adentrar nessa questão Cohen (2010), enfatiza que o estado de saúde 

do ser humano depende de diversos cenários, sendo a habitação o espaço mais 

vulnerável e sensível à saúde. Assim, visto o ambiente como fator determinante da 

saúde, é este o local que deve favorecer o cumprimento das funções biológicas e 

sociais mais elementares, podendo ser definido como “o espaço de construção da 

saúde e consolidação do meio ambiente”. 

 Ademais, Nerbas e Kuhn (2010), esclarecem que as soluções projetuais 

adotadas e os materiais nas edificações empregados, são determinantes para a 

saúde e conforto de seus usuários. Assim sendo, o ambiente não sofre com o 
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desconforto da própria projeção, que muitas vezes é apontado com relação aos 

próprios equipamentos “mal usados pelas pessoas”.  

  

2.2 AMBIENTE HOSPITALAR 

 

O contexto das boas condições que os equipamentos oferecem aos usuários 

promovendo bem-estar no ambiente hospitalar. 

Um ponto relevante a ser apontado diz respeito aos fatores ambientais que 

exercem grande influência para que se obtenha a promoção do bem-estar, e 

qualidade de vida, visto que tanto quanto os hábitos de vida adotados de modo 

correto passam a ser reconhecidos como determinantes e integrantes e/ou 

componentes da saúde do indivíduo.  

Dessa forma, a saúde ambiental incorpora, por conseguinte, questões como: 

poluição química, pobreza, equidade, condições psicossociais e os pressupostos do 

desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, (CAMARA; TAMBELLINI, 2013) 

enfatiza que um novo leque de pesquisas científicas se abre, incorporando estudos 

de poluentes químicos ambientais, causadores de doenças; a pesquisa 

epidemiológica, relacionada a alterações terrestres e do ecossistema aquático e a 

mudanças climáticas; estudos relacionando a pobreza às alterações no perfil de 

mortalidade.  

Na sequencia serão apresentados os procedimentos metodológicos do 

estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta a metodologia usada no trabalho, descrevendo a 

caracterização da pesquisa, população e amostra, instrumento de coleta de dados e 

análise de dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

É importante salientar que a caracterização da pesquisa é de natureza 

aplicada, visto que o objetivo deste trabalho é produzir conhecimentos para 

aplicação prática, assim sendo tem como finalidade solucionar problemas comoas 

principais necessidades e satisfação dos usuários do serviço prestado. 

Acrescenta-se ainda, que a pesquisa apresenta caráter combinado, por ser 

qualitativa, considerando a necessidade da interpretação e avaliação de situações, 

mas também pode ser considerada de caráter quantitativo, devido os números a 

serem coletados, processados e analisados(MARTIS, 2010; CORREIO, LEONCINE, 

2014).  

Logo, com relação ao método da pesquisa,acrescenta-se que se trata de um 

estudo de caso, haja vista que envolve a identificação de problemas, onde serão 

analisados para se obter possíveis soluções. Em decorrência disso, de acordo com 

(DUARTE et al., 2015) é possível afirmar que o estudo de caso é uma estratégia de 

pesquisa em que abordagens como investigação, coleta de dados e análise de 

dados são usadas para responder questões nos quais o pesquisador não tem 

controle. 

Diantedos objetivos da pesquisa, pode-se classificá-la ainda, como 

exploratória. Assim sendo, a pesquisa exploratória tem como principal objetivo 

esclarecer, desenvolver e modificar conceitos e ideias, levando em conta a 

formulação de problemas (GIL, 2008). 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A pesquisa foi realizada nas dependências da UFRN, consistindo 

primeiramente na escolha dos setores no qual será aplicada a pesquisa, uma vez 

que não é possível realizar a pesquisa em todos os setores que continha 

equipamentos devido ao enorme volume de dados a serem coletados, processados 

e analisados.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para realizar o levantamento dos dados, foram utilizadas informações 

fornecidas pelo próprio pesquisador. Esse levantamento de informações apresentam 

passos de como ocorreu o procedimento de captação de problemas para 

implantação de um futuro kit sensor que os solucione.  

Com as informaçõesfornecidas pela equipe de técnicos que sempre faziam 

consertos nos equipamentos foi possível perceber que muitos equipamentos foram 

danificados por falta de cuidados e/ou mau uso das pessoas. Assim sendo, foi 

necessário fazer um levantamento de cada setor para coletar informações precisas 

sobre o problema. Após o levantamento dos dados, foram definidos os setores com 

o maior número de conserto realizado nas dependências da UFRN. 

 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

 Após a coleta dos dados, foi iniciada a etapa de processamento e análise 

dessas informações. A etapa em questão foi feita utilizandofeedback e inspeções, 

servindo como ponto de partida para melhorar o desenvolvimento de um projeto, 

através da análise da satisfação do usuário, e ainda por ser uma possível solução 

para esses problemas mencionados desde a introdução, e também usou-se uma 

detalhada revisão bibliográfica.  

Na sequência serão apresentados os resultados e discussões. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos em todas as etapas 

de desenvolvimento do trabalho, contendo informações referentes à escolha dos 

setores estudados, levantamento do nível de satisfação e importância que os 

setores estudados atribuem ao serviço prestado pela equipe envolvida nesse 

processo e para alcançar os resultados se basearam critérios utilizados nos 

objetivos abaixo: 

 

✓ Apresentar uma solução de baixo custo para o controle de temperatura 

iluminação e umidade, como estratégia de penetração no mercado de uma 

startup voltada para soluções de controle de ambiente integrado (temperatura, 

umidade e iluminação); 

✓ Descrever uma tecnologia através de um kit sensor que possa ser instalado 

em qualquer equipamento com o sentido de universalizar essa ideia. 

✓ Discutir o funcionamento do Kit como ponto de partida para o 

desenvolvimento de outras tecnologias que facilitem a vida das pessoas e que 

apresente um custo-benefício acessível economicamente. 

 

A seguir, eis algumas informações relevantes sobre o processo realizado e os 

resultados obtidos. 

Ao adquirir certa expertise ao fiscalizar serviços de refrigeração no setor de 

aulas IV da UFRN, constatou-se uma problemática que pode ser resolvida com a 

ação de automação dos equipamentos de refrigeração. Para isso surge a ideia do 

Kit sensor utilizado para acionar ou desligar os equipamentos e controlar a 

temperatura de acordo com a emissão de calor do ambiente. 

O protótipo está em fase de construção, pois é necessário definir a 

programação mais adequada, qual será o sensor que enquadra-se melhor, qual o 

micro controlador mais apropriado e que tipos de equipamentos possibilitam o 

acoplamento deste kit sensores. 
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Nesse sentido, o objetivo do trabalho é inserir este produto como estratégia 

de inserção da startupTecnoar refrigeração e soluções em temperatura no mercado 

de desenvolvimento de produtos e soluções voltadas para o ambiente hospitalar. 

 

A seguir um fluxograma para expor todo processo alcançado nos resultados 

da pesquisa 

Figura 1 – Fluxograma: automação 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Por fim, têm-se as considerações finais do estudo, reforçando a 

relevância da pesquisa para o meio social e acadêmico para que no futuro 

seja possível aprofundar o conteúdo como forma de utilizar essa experiência 

para o melhor funcionamento dos equipamentos voltados para o ambiente 

hospitalar.  

 

Kit sensor: 
Possíveis soluções 
para Sistema de 

refrigeração 

Funções: 
Ligar 

automaticamente os 
condicionadores de ar 

Resultado: 
Diminui as despesas com 

energia e reposição de 
peças 

 

Benefícios: 
Controla a 

temperatura de 
acordo com a 

emissão do calor 
do ambiente 

AÇÃO DE AUTOMAÇÃO  
DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o objetivo geral do estudo que foi apresentar uma proposta 

eficiente para o melhor desempenho de equipamentos de ar condicionado, dentro do 

contexto hospitalar. Faz-se necessário alinhar os aspectos mais marcantes nesta 

área de atuação. 

Em primeiro lugar, fez-se uma revisão da literatura para descobrir as 

principais necessidades dos usuários. A partir disso, foi possível ter uma visão geral 

das principais exigências dos usuáriosde ambientes hospitalares. 

Neste sentido, partiu-se para a fiscalização de um setor da UFRN que 

proporcionou realizar uma vivência diante de técnicos que realizavam conserto de 

condicionadores de ar. Em que foi possível acompanhar serviços por volta de mais 

de dois mil equipamentos. 

Em segundo lugar foi adquirida uma expertise através de feedback e inpeções 

em que despertou o interesse em desenvolver um Kit Sensor como forma de facilitar 

o uso desses equipamentos de refrigeração no ambiente hospitalar, sem ser preciso 

utilizar controle para ligar ou desligar. 

Assim,uma startup de solução em temperatura deve ser ofertada no mercado 

como estratégia eficiente para resolver certos problemas, a partir de um conserto, de 

um produto etc. Logo, com esse Kit Sensor a energia será economizada, não tendo 

necessidade de controlar temperatura, pois o equipamento será desligado 

automaticamente. Enfim, tudo relacionado à refrigeração terá mais praticidade. 

Por fim, é possível registrar que para que haja um bom funcionamento de 

equipamentos em um ambiente hospitalar, a exemplo do ar condicionado, deve 

acontecer a manutenção e /ou reparos das máquinas para fornecer boa qualidade 

de serviço à demanda que circula no ambiente.  

Dessa forma, centrado na proposta de solução para certos problemas que 

requer consertos e /ou reparação de equipamentos que esfria ou esquenta, tem-se 

que uma boa técnica pode deixar o condicionador de ar mais independente, 

tornando-o sensível ao número de pessoas e emissão de calor em um ambiente, ou 

seja, quanto maior a emissão de calor, menor será a temperatura.  
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Constatou-se que ao apontar a utilidade do “Kit Sensor” nos resultados 

obtidos, tem-se que, a exemplo do ar condicionado, o mesmo irá funcionar de 

acordo com a potência necessária para suprir a emissão de calor da quantidade de 

sujeitos, ou melhor, funcionará de acordo com o número de pessoas que se 

encontram no ambiente, garantindo boas condições ao meio clínico.  Nessa 

perspectiva, a visão do projeto é a startup ser referência regional no âmbito de 

soluções em temperatura, umidade e iluminação, bem como em inovação 

tecnológica mediante necessidades encontradas. 
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