
RESUMO 
 
Na manutenção das instalações de AVAC é importante preservar o bom estado dos 
equipamentos e sistemas para manter a Qualidade do Ar Interior. Mas, não é suficiente! 
É igualmente imperativo, que estes sejam correctamente aplicados e não relativizar a 
poupança de energia, para não influenciar negativamente o equilíbrio sustentável do 
meio ambiente. 
Para o efeito, é importante saber projectar a gestão da manutenção com início na fase 
do projecto de concepção. Pelo que, é essencial existir um eficiente e coordenado 
sistema de informação entre os diferentes autores, do projecto, da execução da 
instalação e da gestão da manutenção. Uma fiscalização eficaz será o elo de ligação 
entre eles e organizará o processo completo da obra, que entregará à gestão da 
manutenção. 
É  neste contexto que o saber pensar e o saber fazer irá permitir saber gerir melhor a 
manutenção. 
Nestas circunstâncias, a gestão da manutenção e/ou a manutenção de melhoramento 
só são possíveis com o conhecimento e estudo apurado de experiências acumuladas. 
É  esta estratégia que permite realizar projectos mais valorizados e que se expressa no 
presente trabalho. 
Nesta conformidade, como caso de estudo, apresenta-se o controlo de condição da 
Qualidade do Ar Interior e o processo de classificação das salas limpas, constituintes de 
uma área de injectáveis de um laboratório farmacêutico existente, de acordo com a 
Norma ISO 14644-1, de 1999-05-01. Para o efeito, foram realizados ensaios e com os 
dados recolhidos nos testes classificam-se as salas e faz-se uma análise da influência 
da renovação do ar do sistema de AVAC, numa abordagem da manutenção de 
melhoramento através do balanceamento do mesmo. 
O trabalho desenvolvido permite concluir que uma adequada renovação do ar é crítica 
no projecto e/ou na manutenção de melhoramento dos sistemas de AVAC das salas 
das aéreas limpas de uma indústria farmacêutica. 
 
 
ABSTRACT 
 
The maintenance of HVAC installations is of great importance to preserve the 
equipments and the systems in good condition, in order to have a good indoor air 
accordingly to the high standards required. However, this is not enough. It is also 
fundamental the maintenance of those systems and components and not relegating to 
second plan the energy savings and the environmental consequences. 
It is the great of importance to know how to design the maintenance managing at the 
very beginning of the project conception. For that, it is essential to have a project 
conception, to have an efficient and coordinated information system among the different 
partners: designers of the different equipments, contractors and maintenance managing. 
The Quality authority will be the link among these partners, organizing the 
commissioning and the balancing of the all HVAC mechanical projects and he will be 
over the complete documentation process. 
In this context, the “to know thinking” and “to know doing” together, will show the 
conditions of the best managing maintenance procedures. 



The managing maintenance and the maintenance improvement only will be possible 
with the knowledge and the exhaustive study of the data of similar experience. 
This is the strategy to allow improvement projects and it is the way follow up in this 
present work. 
Therefore the case study presented in this work concerns the indoor air quality control 
and classification process of an existing pharmacy ISO-14644-1 of 1999-05-01. For this 
purpose, tests have been realized, and with the measured data, the rooms of the HVAC 
Systems have been classified and the influence of the HVAC systems under 
improvement was approached through the HAVC system balancing. 
The methodology of this work, allowed to conclude that a properly air renewal is of great 
importance in the project as well as the improvement maintenance of HVAC systems of 
the surrounding of the clean rooms in the pharmaceutical industry. 


