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A BIOMAX é especializada no Controle Integrado de Vetores e Pragas 
Urbanas em indústrias de alimentos, medicamentos e embalagens, 
centros comerciais (shoppings), em redes hoteleiras e hospitalares e nas 
demais empresas que procuram um programa sustentável com as 
exigências do Ministério da Agricultura, da ANVISA e Certificações 
(nacionais e internacionais): RDC 216 204, BPF, HACCP, ISO 14001, ISO 
22000, entre outros. 

Utiliza o sistema de controle denominado Manejo Ecológico de Pragas 
(MEP) o qual une eficácia no Controle das Pragas e segurança para 
processos produtivos, pessoas e o meio ambiente. 
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Análise Microbiológica do Ar 

A análise Microbiológica do Ar Interior é um estudo que determina os níveis de contaminação microbiológica e as 

quantidades de poluentes em ambientes climatizados. Este controle de qualidade do ar é feito através de coletas e 

exames em laboratório e aponta possíveis proliferações de fungos e contaminações químicas, resultantes de problemas 

de circulação de locais fechados e falhas técnicas de aparelhos climatizadores. 

 

A BIOMAX realiza este serviço com equipamentos de última geração e profissionais capacitados, garantindo o conforto e 

a segurança de um ambiente saudável e livre de problemas respiratórios. 

 

Resolução ANVISA RE nº 9 | 16 de janeiro 
de 2003 

Análise do Ar 
Análise Microbiológica do Ar 
Avaliação da Qualidade e Poluição do Ar Interior 
Análise do Ar em Ambientes Climatizados Artificialmente 
Síndrome do edifício doente 
PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle) 

 
 
 
Quantificação de Microrganismos 
Para essa avaliação são coletadas amostras com um coletor MAS 100 da Merck devidamente calibrado, onde são 

utilizadas placas de Petri e deixadas para crescimento das colônias. Todas as placas são contadas essas Unidades 

Formadoras de Colônias (U.F.C.), fotografadas e apresentados seus resultados em forma de Tabela. Esses dados 
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coletados da área interna são comparados com o ambiente externo, daí se compara a eficiência do sistema de filtragem 

do ambiente climatizado. 

Pureza do Ar 
Nesse tipo de análise são contadas os números de partículas presentes no ambiente, conhecidas como aerodispersóides. 

Indicador de renovação de ar externo 
Existe uma quantidade permitida de dióxido de carbono para cada ambiente, essa leitura é feita com um equipamento 

específico. 

Parâmetros físicos de temperatura, umidade 
e velocidade do ar 
 

São realizadas leituras com equipamento apropriados devidamente calibrados. 

 


