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RESUMO 

O presente projeto “Avaliação da exposição ao ar interior dos trabalhadores e utilizadores duma 

piscina municipal coberta. Casos dos compostos voláteis orgânicos, halogenados e ácidos 

haloacéticos”, é uma iniciativa conjunta do Mestrado de Engenharia de Segurança e Higiene 

Ocupacional da Faculdade de Engenharia do Porto e o INEGI Instituto de Engenharia Mecânica  

e Gestão Industrial, da Faculdade de Engenharia do Porto, tendo como base de trabalho um estudo 

de avaliação da exposição ao ar interior dos trabalhadores e utilizadores de uma piscina municipal 

coberta aos compostos voláteis orgânicos (COVs), halogenados e ácidos haloacéticos. 

O objetivo deste estudo foi analisar os níveis de concentração de contaminantes existentes no ar 

interior de uma piscina coberta e avaliar o grau de exposição a que os trabalhadores e utilizadores 

estão expostos, alargando o espectro de compostos alvo normalmente estudados neste tipo de 

ambientes. 

O estudo baseou-se num programa intensivo de amostragem nos diversos locais que constituem o 

edifício (tanques, receção e zona técnica onde se armazenam os produtos e se manipulam as 

substâncias perigosas) e, avaliação dos níveis de exposição dos trabalhadores e utilizadores e 

relacionar com o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 

(RECS) que estabelece os Requisitos de Ventilação e Qualidade Interior (Decreto Lei nº 118/2013 

de 20 de janeiro, Portaria 353-A/2013 de 4 dezembro e com o Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de 

fevereiro, que consolida as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra 

os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e Norma 

Portuguesa, NP 1796 – 2014, que estabelece os valores-limite de exposição (VLE).    

A realização deste estudo da qualidade do ar interior numa piscina municipal coberta de Vila Nova 

de Gaia permitiu caracterizar a situação atual, contribuindo para obter informações relevantes para 

além do conhecimento da realidade local. No geral os valores de concentração obtidos para todos 

os compostos foram baixos. As concentrações mais elevadas foram observadas na área técnica, 

tanto no que se refere aos DBPs como aos COVs com exceção dos COVs típicos dos ambientes 

interiores (aldeídos, terpenos e siloxanos). Os resultados mostram que em todas as zonas estudadas 

o triclorometano foi o composto presente em maior concentração, e em níveis comparáveis a outros 

estudos publicados. Não foram detetados ácidos haloacéticos, mas foram detetados halonitrilos e 

nitrilos, embora em concentrações baixas.      

 

Palavras-chave: compostos orgânicos voláteis, halogenados, ácidos haloacéticos.  
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ABSTRACT 

The present project "Evaluation of the indoor air exposure of workers and users of a municipal 

swimming pool covered. Is a joint initiative of the Master of Occupational Safety and Hygiene 

Engineering of the Faculty of Engineering of Porto and the INEGI Institute of Mechanical 

Engineering and Industrial Management of the Faculty of Engineering of Porto. as a working basis 

a study evaluating the indoor air exposure of workers and users of a covered municipal swimming 

pool to organic volatile compounds (VOCs), halogenated and haloacetic acids. 

The objective of this study was to analyze the concentration levels of contaminants in the indoor 

air of an indoor swimming pool and to evaluate the degree of exposure to which workers and users 

are exposed, extending the spectrum of target compounds normally studied in this type of 

environment. 

The study was based on an intensive sampling program at the various building sites (tanks, 

reception and technical area where products are stored and handling of hazardous substances) and 

assessment of the exposure levels of workers and users and the Energy Performance of 

Commercial Buildings and Services (RECS) Regulation, which establishes the Ventilation and 

Interior Quality Requirements (Decree Law no. 118/2013 of January 20, Ordinance 353-A / 2013 

of December 4 and with Decree-Law No. 24/2012, of February 6, which consolidates the minimum 

requirements for the protection of workers against risks to safety and health due to exposure to 

chemical agents at work and Norma Portuguesa, NP 1796 - 2014, which establishes the exposure 

limit values (VLE 

The accomplishment of this study of indoor air quality in a covered municipal swimming pool of 

Vila Nova de Gaia allowed to characterize the current situation, contributing to obtain relevant 

information beyond the knowledge of the local reality. In general the concentration values obtained 

for all compounds were low. The highest concentrations were observed in the technical area, both 

for DBPs and VOCs with the exception of VOCs typical of indoor environments (aldehydes, 

terpenes and siloxanes). The results show that in all the studied areas trichloromethane was the 

compound present in higher concentration, and in levels comparable to other published studies. 

No haloacetic acids were detected, but halonitriles and nitriles were detected, albeit at low 

concentrations 

 

Keywords: volatile organic compounds, halogenated, haloacetic acids. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas duas décadas tem-se verificado um interesse crescente da comunidade 

científica pelos efeitos da qualidade do ar interior (QAI) na saúde dos trabalhadores e utilizadores, 

dos ambientes interiores. 

A procura das piscinas para atividades desportivas, recreativas e ou terapêuticas tem sofrido um 

aumento gradual nos últimos tempos, admitindo-se que a sua utilização, enquanto atividade física 

regular, constitui uma reconhecida medida de promoção da saúde. No entanto a cloração da água, 

sendo o método mais utilizado para desinfeção, também pode originar subprodutos indesejados 

(DBPs), conhecidos por causar efeitos adversos para a saúde entre os funcionários e visitantes de 

instalações de piscinas. Entre os DBPs encontram-se os trihalometanos (THMs) sendo os mais 

perniciosos o clorofórmio (CHCl3), o bromodiclorometano (CHCl2Br), o dibromoclorometano 

(CHClBr2) e o bromoformo (CHBr3) (Rook 1974). De notar que o clorofórmio e 

bromodiclorometano foram classificados pela Agência Internacional de Pesquisa do Cancro 

(IARC) como potencialmente cancerígenos para os seres humanos. Outros DBPs originados pela 

presença do cloro são os ácidos haloacéticos (HAAs) e os haloacetonitrilos.  

A formação de DBPs depende da temperatura e do pH da água como do seu grau de cloração e de 

contaminação por matéria orgânica, matéria inorgânica e compostos contendo azoto. A emissão 

de DBPs da água da piscina para o ar interior depende de diferentes fatores, como a concentração 

e a volatilidade de DBP na água, o número de pessoas e o seu comportamento, ventilação, 

temperatura da água e circulação da água. Mas as piscinas para além da existência dos poluentes 

próprios das atividades realizadas são também espaços sujeitos aos problemas da qualidade do ar 

interior encontrados na generalidade dos espaços em edifícios. 

A evolução nas tecnologias dos materiais e componentes de construção levaram a um aumento de 

utilização de produtos sintéticos, em particular, de revestimento, decoração e de isolamento 

térmico e acústico (D´Amato et al., 1994), os quais vieram a constituir-se em novas fontes de 

contaminantes nos ambientes interiores, como é o caso dos compostos orgânicos voláteis (COVs). 

Acresce ainda, o facto da industrialização da construção de novos edifícios que favorecendo o uso 

de tempos muito curtos tem levado a um desrespeito pelos tempos de secagem de cada material de 

construção, resultando em edifícios com defeitos estruturais e fontes de problemas futuros. A mais 

longa permanência das pessoas em ambientes fechados e a abundância de substâncias poluentes 

emitidas no próprio interior pelas atividades dos ocupantes, pelos materiais de construção e de 

revestimento e em resultado da degradação das superfícies (condensação, fungos) tornou a 

exposição ao ambiente interior num parâmetro crucial na avaliação do impacto da qualidade do ar 

interior na saúde. A exposição a um poluente no ar é entendida como o resultado da concentração 

desse poluente no ar e do tempo em que a pessoa está em contacto com esse poluente. Em geral 

efeitos agudos na saúde correspondem a altas concentrações de um dado poluente. Os efeitos 

crónicos estão relacionados com uma exposição muito prolongada no tempo embora a níveis de 

concentração mais baixos. Existem também fatores de sensibilidade que determinam a maior ou 
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menor severidade dos efeitos nos indivíduos tais como: idade, estado nutricional, condição física 

ou predisposições genéticas. Crianças, idosos, grávidas e indivíduos que sofram de problemas 

respiratórios e cardíacos constituem ‘grupos de risco’.  

Em atmosferas interiores, os contaminantes podem emanar de um conjunto alargado de fontes, 

como se ilustra na tabela 1, sem, no entanto, ter a ambição de se ser exaustivo. 

 
Tabela 1 - Principais contaminantes de ambientes interiores e suas fontes.   

Contaminante Principal fonte emissora  

Alergenos 

 
Poeiras, animais domésticos, insectos 

Amianto 

 
Materiais de isolamento e de queima  

Dióxido de carbono 

 
Atividades metabólicas, de combustão, veículos motorizados 

Monóxido de carbono 

 

Queima de combustíveis, caldeiras, salamandras, aquecedores 

a óleo ou gás, fumo de tabaco, veículos motorizados 

Formaldeído 

 

Painéis de partículas, materiais de isolamento, mobílias, 

estofos, fumo do tabaco  

Micro-organismos 

 
Pessoas, animais, plantas, sistemas de ar condicionado 

Dióxido de azoto Ar exterior, queima de combustíveis, veículos motorizados 

Compostos orgânicos voláteis 
Colas, solventes, tintas, materiais de construção, mobiliário, 

produtos de limpeza, combustão, fumo de tabaco  

Ozono 

 
Reações fotoquímicas, computadores, material eletrónico  

Partículas 

 
Re-suspensão, produtos de combustão, fumo de tabaco 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  Queima de combustíveis, fumo de tabaco  

Pólens 

 
Ar exterior, árvores, relva, ervas daninhas, outras plantas 

Rádon 

 

Solo, materiais de construção (pedra, betão)  

 

Esporos, fungos 

 
Solo, humidade nas condutas ou infiltrações, plantas, víveres  

Dióxido de enxofre 

 

Ar exterior, queima de combustíveis fósseis  

 

 

Uma outra vertente a considerar é a existência de áreas técnicas onde se procede à desinfeção da 

água, e onde os problemas serão da ordem da exposição profissional 
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1.1 Os compostos químicos presentes nas piscinas  

Os compostos químicos encontrados na água duma piscina podem ser derivados da adição 

deliberada, como é o caso dos desinfetantes, mas também serem trazidos pelos próprios 

utilizadores, como derivados de cosméticos, contaminantes e até produzidos pelo seu próprio 

corpo, como é o caso do suor. 

Existem três rotas principais de exposição a produtos químicos em piscinas: 

• ingestão direta de água; 

• inalação de solutos voláteis ou em aerossol;  

• contato dérmico e absorção através da pele. 

A quantidade de água ingerida pelos utilizadores das piscinas dependerá de diversos fatores, como 

a experiência como nadadores, a idade e o tipo de atividade desenvolvida na própria piscina. De 

qualquer forma é um facto que existe sempre alguma ingestão de água pelos utilizadores de 

piscinas. 

Os utilizadores e trabalhadores das piscinas inalam da atmosfera logo acima da superfície da água 

superfície e o volume de ar inalado depende da intensidade, do esforço e do tempo. Os 

trabalhadores apresentam o maior fator de risco, devido ao tempo de exposição de cerca de 8 horas 

diárias. 

 A inalação está amplamente associada a substâncias voláteis que são dissipadas da superfície da 

água, mas também incluirá alguma inalação de aerossóis, dentro dos balneários ou onde há salpicos 

significativos. A suposição normal é que um adulto inalará aproximadamente 10m3 de ar durante 

um dia útil de 8 horas (Organização, Mundial de Saúde (OMS, 1999)). No entanto, isso também 

dependerá do esforço físico envolvido.  

A pele é também amplamente exposta a produtos químicos na água e no ar da piscina. Alguns 

podem ter um impacto direto na pele, olhos e mucosas. A extensão da absorção através da pele 

dependerá em uma série de fatores, incluindo o período de contato com a água, a temperatura da 

água e a concentração do produto químico. 

1.2  Produtos derivados da água de abastecimento  

Todas as fontes de água de abastecimento das piscinas contêm produtos químicos, alguns dos quais 

podem ser importantes. A água de um abastecimento municipal de água potável pode conter 

materiais orgânicos (como o ácido húmico, que é um precursor da desinfeção), subprodutos de 

desinfeção de tratamento prévio/processos de desinfeção, limas e álcalis, fosfatos e, cloraminas. 

A água do mar contém altas concentrações de brometo. Em algumas circunstâncias, o radão 

também pode estar presente em água derivada de águas subterrâneas. Sob tais circunstâncias uma 

ventilação adequada em piscinas cobertas é considerada importante. 
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1.3 Produtos químicos derivados da gestão da qualidade da água  

Uma série de produtos derivados da gestão são adicionados à água da piscina para alcançar a 

qualidade da água necessária. Uma certa proporção de água da piscina passa constantemente por 

tratamento, que geralmente inclui filtração (muitas vezes em conjunto com a coagulação), 

desinfeção e correção do pH. 

1.4 Desinfetantes 

Existem diversos desinfetantes que podem ser utilizados em piscinas. Estes são adicionados para 

inativar agentes patogênicos e outros microrganismos prejudiciais. O cloro, numa das suas várias 

formas, é o desinfetante mais utilizado. Alguns desinfetantes, como ozono e radiação UV, matam 

ou inativam microorganismos, mas, contudo, não têm um efeito duradouro. Assim, quando 

utilizados esses tipos de desinfeção, também é geralmente empregado um desinfetante de cloro ou 

brometo para garantir a desinfeção contínua. 

 

Tabela 2 - Desinfetantes e sistemas de desinfeção utilizados em piscinas  

Desinfetantes usados mais frequentemente 

em grande, piscinas 

Desinfetantes usados em piscinas 

menores 

Desinfetantes usado para pequena 

escala e piscinas domésticas 

Cloro   

• Gás 

• Cálcio / sódio 

Hipoclorito 

• Geração eletrolíticade hipoclorito de 

sódio  

• Isocianuratos clorados 

(geralmente piscinas exteriores) 

Bromoclorodimetilhidantoína BCDMH) 

Dioxido de cloro * 

Ozonea 

UV 

Bromo 

 • Bromo líquido  

 • Brometo de sódio + hipoclorito   

 Hipoclorito de lítio 

 

Brometo / hipoclorito  

UVa  

UV-ozonea * 

 Iodo  

Peróxido de hidrogênio/ prata / cobre 

 Biguanide 

 

* Geralmente usado em combinação com desinfetantes residuais (isto é, com base em cloro ou brometo) 

O tipo e a forma do desinfetante devem ser escolhidos de acordo com os requisitos específicos da 

piscina. No caso de piscinas pequenas e domésticas, são requisitos importantes a facilidade de 

manuseio e de uso, bem como a sua eficácia. Em todos os casos, a escolha do desinfetante deve 

ser feita após consideração da eficácia de um desinfetante nas circunstâncias de uso e a capacidade 

de monitorar os níveis de desinfetante. 
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1.5 Desinfetantes à base de cloro 

A cloração é o método de desinfeção de água da piscina mais utilizado, geralmente na forma de 

gás cloreto, hipoclorito de sódio, cálcio ou lítio, sendo todos vagamente designados como "cloro". 

A prática varia muito em todo o mundo, assim como os níveis de cloro livre que são atualmente 

considerados aceitáveis para conseguir desinfeção adequada enquanto minimizando o desconforto 

dos utilizadores. Por exemplo, níveis livres de cloro de menos de 1 mg / l são considerados 

aceitáveis em alguns países, enquanto noutros países os níveis permitidos podem ser 

consideravelmente maiores. Baixas concentrações de cloro podem ser protetoras de saúde quando 

combinado com outras boas práticas de gestão (por exemplo, banho pré-natação, eficaz coagulação 

e filtração, etc.) ou quando também é usado ozono ou UV. Usar níveis elevados de cloro (até 20 

mg / l) como uma dose de choque como uma medida preventiva ou para corrigir problemas 

específicos pode ser parte de uma estratégia de gestão da piscina. Embora não seja usado para 

compensar as insuficiências de outras práticas de gestão, a administração periódica de choque pode 

ser uma ferramenta eficaz para manter a qualidade microbiana da água e minimizar a acumulação 

de biofilmes e cloraminas. O cloro em solução nas concentrações recomendadas é considerado 

como sendo toxicologicamente aceitável mesmo para a água potável. A OMS recomenda como 

valor limite 5 mg / l de cloro na água potável (OMS, 2004). 

1.6 Ozono e ultravioleta 

O ozono e a radiação UV purificam a água da piscina à medida que esta passa nos sistemas de 

tratamento, e não deixa desinfetante residual na água. No entanto têm de ser usados em conjunto 

com desinfetantes convencionais à base de cloro e bromo. O principal problema para a saúde no 

uso de ozono na desinfeção da piscina é libertação de ozono para o ar, pois o ozono é um irritante 

respiratório, e, portanto, é importante que as concentrações de ozono na atmosfera interior da 

piscina sejam controladas para proteger os utilizadores, monitores e restantes trabalhadores que aí 

desenvolvem a sua atividade. O valor limite recomendado pela OMS para a qualidade do ar interior 

é de 0,12 mg / m3 (OMS, 2000). 

1.7 Subprodutos de desinfeção (DBP) 

Os desinfetantes podem reagir com outros produtos químicos na água para dar origem a 

subprodutos. As substâncias produzidas nas maiores quantidades são os trihalometanos (THMs), 

dos quais o clorofórmio está geralmente presente na maior concentração, e os ácidos haloacéticos 

(HAA), dos quais o ácido di e tricloroacético estão geralmente presentes em maiores concentrações 

(OMS, 2000). É também provável que uma gama de cloraminas orgânicas se possa formar, 

dependendo da natureza dos precursores e das condições da piscina. 
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Quando o brometo inorgânico está presente na água, pode ser oxidado para formar bromo, que 

também participará em reações para produzir subprodutos bromados tais como os THM bromados.   

Na tabela 3 apresenta-se alguns dos subprodutos da desinfeção (DBP) que se podem formar a partir 

de diferentes desinfetantes. 

 

Tabela 3 - Alguns subprodutos (DBP) que se podem formar a partir de desinfetantes. 

Desinfetante Subprodutos de desinfeção 

Cloro / hipoclorito 

 

 

 

 

 

Ozono 

 

 

 

 

Dióxido de cloro 

 

 

Bromo / hipoclorito 

BCDMH 
 

trihalometanos 

ácidos haloacéticos 

haloacetonitriles 

halocetonas 

hidrato de cloral (tricloroacetaldeído) 

cloropicrina (tricloronitrometano) 

cloreto de cianogénio 

clorato 

cloraminas 

 

 

bromato 

aldeídos 

cetonas 

cetoácidos 

ácidos carboxílicos 

bromofórmio 

 

 

 

Ácidos acéticos bromados 

 

clorite  

clorato 

 

 

trihalometanos, principalmente bromoform hidrato de bromal 

bromate bromaminas 

* O UV é um sistema físico e geralmente não é considerado que origine subprodutos 
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

O ser humano está exposto a vários poluentes por diversas vias, seja através do ar que respira, da 

água e alimentos que ingere, seja pela pele. Para muitos poluentes, especialmente os mais voláteis, 

a exposição dominante ocorre por inalação. Essa exposição ocorre tanto ao ar livre como em 

ambientes fechados, distribuídos por diversos tipos de espaços interiores como a habitação, locais 

de trabalho, espaços de lazer e meios de transporte. Nos dias de hoje, as pessoas passam em média 

mais de 90% do tempo em ambientes fechados, sendo que a percentagem é ainda mais elevada 

para alguns grupos específicos, como recém-nascidos, idosos, deficientes ou doentes. A incidência 

de doenças alérgicas e asma duplicou nos países desenvolvidos ao longo das últimas duas décadas. 

Estas doenças representam um dos maiores problemas atuais de saúde pública, envolvendo 

enormes custos em medicina, tratamento e absentismo. 

A caracterização dos poluentes presentes nos diversos espaços é assim importante de modo a ter 

uma ideia da exposição global dos indivíduos e pensar na melhor estratégia para minimizar essa 

mesma exposição.  

Nos últimos quarenta anos e no domínio das piscinas públicas (e em especial das municipais), o 

desenvolvimento das infraestruturas foi notável. Desde uma oferta inicial de apenas 36 piscinas 

(das quais 8 cobertas) em 1965, até um total de 680 (360 cobertas) em 2005, distribuídas por cerca 

de 500 instalações, na área do Grande Porto, para um total de 1 522 763 habitantes (Censos de 

2001), existem 43 piscinas municipais, a maior parte das quais de construção recente. 

Compreendem 93 tanques de vários tipos e dimensões, 90% dos quais são cobertos ou 

convertíveis. Representam no seu conjunto uma área total de 21 242 m2, o que equivale a um valor 

de 13,8 m2 de água para fins recreativos por 1000 habitantes, muito próximo do valor 

recomendado pela Amateur Swimming Association, do Reino Unido, de 13 m2/1000 habitantes.  

Entretanto, continua a verificar-se um aumento gradual da procura de piscinas para atividades 

desportivas, recreativas e terapêuticas. 

Correspondendo às solicitações das populações, as entidades públicas têm vindo a colocar diversos 

tipos de instalações à disposição das comunidades locais. No entanto, um aspeto que não deverá 

ser negligenciado relaciona-se com o facto de, independentemente de uma atividade física regular 

e/ou terapêutica que constitui uma reconhecida medida de promoção da saúde, origina uma longa 

permanência das pessoas em ambientes fechados e a abundância de substâncias poluentes emitidas 

no próprio interior pelas atividades dos ocupantes, pelos materiais de construção e pelos 

subprodutos de desinfeção (DBP), o que levanta questões de saúde tanto para os utilizadores como 

para os trabalhadores que diariamente se encontram expostos aos efeitos nocivos destes 

contaminantes 
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2.1 Efeitos na saúde  

2.2 Compostos Orgânicos Voláteis no Ambiente Interior  

Os compostos orgânicos voláteis (COVs), por existirem no ambiente interior em concentrações 

superiores (2 a 5 vezes) às do exterior e pelo facto de as pessoas passarem uma grande percentagem 

de tempo em espaços interiores, têm sido objeto particular de estudo por parte de investigadores 

do ambiente interior (Cacho et al, 2013; NØrgaard et al, 2014). Importa salientar que 

independentemente do valor da concentração dos compostos orgânicos voláteis é de realçar a dose 

a que os indivíduos estão expostos, pelo tempo de exposição. Os COVs são componentes 

frequentes em tintas, colas, vernizes (Silva et al, 2003) e produtos de limpeza (Bartzis et al, 2015), 

são pouco solúveis em água, apresentam pontos de ebulição até 240 ºC e massas molares até 250 

g/mol. 

Os COVs pertencem a um dos quatro grupos de poluentes orgânicos no ar interior. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu a seguinte classificação para os compostos orgânicos com 

base no ponto de ebulição à pressão atmosférica. 

 

Tabela 4 - Classificação dos compostos orgânicos de acordo com a O. M. S. 

Grupo Ponto de ebulição (ºC) 

Compostos orgânicos muito voláteis (COMV) < 0 a 50 – 100 

Compostos orgânicos voláteis (COV) 50-100 a 240-260 

Compostos orgânicos semi-voláteis (COSV) 240-260 a 380-400 

Compostos orgânicos de matéria particulada (MOP) > 400 

 

A exposição aos COVs pode provocar cansaço, dores de cabeça, tonturas, fraqueza, sonolência, 

irritação dos olhos e pele, sintomas característicos da síndrome do edifício doente. Também porque 

os COVs estão presentes em grande número no ambiente interior é importante ressalvar que um 

composto pode interagir com o outro, processo conhecido como sinergia, e fazer com que os 

efeitos na saúde sejam agravados, isto é, os gases juntos apresentam um efeito pior que a soma dos 

efeitos dos gases isolados.  
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Em todos os ambientes interiores da generalidade dos edifícios existe uma larga variedade de 

compostos orgânicos voláteis, alguns mais perniciosos para a saúde que outros, podendo os níveis 

típicos de ambientes interiores ir de valores da ordem dos μg/m3 até alguns mg/m3. Para além da 

caracterização da poluição num ambiente interior em relação ao nível de certos compostos 

individuais é também comum exprimir-se a informação sobre a qualidade do ar interior pela 

referência aos compostos orgânicos voláteis totais (COVT).  

As concentrações de COVs nos ambientes interiores chegam a ser cinco vezes superiores às 

observadas no ambiente exterior (Shah et al., 1988; Wallace, 1991). Por esse motivo têm sido 

objeto de estudo por investigadores da área do ambiente interior. Um estudo europeu conduzido 

em 52 edifícios (Bluyssen et al., 1996) levou à conclusão que as principais fontes de COVs são os 

materiais de construção bem como os sistemas de ventilação. Outras possíveis fontes são o 

mobiliário (Salthammer, 1997) e as atividades dos indivíduos, como por exemplo o uso de 

produtos de limpeza (Colombo et al., 1990, Person et al., 1990), Bartzis et al, 2015). Há ainda a 

considerar fontes exteriores dependendo da localização geográfica dos edifícios (Hodgson et al., 

1992, Stump et al., 1992, Conner et al., 1995). 

2.3 Poluentes gasosos com origem na água das piscinas: Trihalometanos 

Os desinfetantes podem reagir com outros produtos químicos na água para dar origem a 

subprodutos (Tabela 3). Embora haja potencialmente um grande número de subprodutos de 

desinfecção derivados de cloro, as substâncias produzidas nas maiores quantidades são os 

trihalometanos (THMs), dos quais o triclorometano está geralmente presente na maior 

concentração. O principal efeito da exposição por inalação aguda (a curto prazo) ao triclorometano 

é a depressão do sistema nervoso central. A exposição crónica (a longo prazo), efeitos no fígado, 

incluindo hepatite e icterícia, e efeitos do sistema nervoso central, como depressão e irritabilidade. 

O triclorometano demonstrou ainda ser cancerígeno em animais após a exposição 

2.4 Ambiente ou tipologia construtiva  

O objeto do estudo é uma piscina coberta. As piscinas cobertas incluem um ou mais planos de 

água para banhos (tanques artificiais) integrados numa construção constituída por estruturas fixas 

e permanentes ou móvel, destinados à natação, lazer ou outras práticas relacionadas. Face à grande 

diversidade de usos atribuídos às piscinas (tais como recreativas, formativas ou desportivas), têm 

sido diversas as classificações propostas. 
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2.5 Entidade onde a dissertação é realizada  

As instalações que serviram de base para o estudo da qualidade do ar interior, foi a piscina 

Municipal Aurora Cunha, situada na União das freguesias de Pedroso e Seixezelo, numa 

envolvente de carater rural, propriedade do município de Vila Nova de Gaia. 

 

 

Figura 1 - Edificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Tanques 
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2.6 Caraterização e enquadramento do Edifício  

O edifício situa-se na Rua Rio da Costa nº 143, na União das freguesias de Pedroso e Seixezelo e 

é constituído por dois pisos, rés-do-chão destinado à zona dos tanques e é onde se encontram 

instalados os serviços administrativos, e cave destinada à zona técnica onde se encontram 

instalados os equipamentos mecânicos, existe um compartimento destinado ao armazenamento 

dos produtos. É neste espaço que se manipulam as substâncias perigosas, local onde diariamente 

o técnico permanece cerca de 2 hora a realizar misturas, e sempre que necessário os técnicos de 

manutenção nas inspeções periódicas aos equipamentos. De notar que muito embora haja interesse 

em monitorizar a situação da poluição do ar neste espaço, a disciplina de estudo é diferente da que 

justifica o estudo dos outros espaços, já que aqui deverá ter lugar uma abordagem profissional que 

releva a disciplina da Saúde Ocupacional. 

O equipamento foi construído em 2014, tendo sido inaugurado a 14 de março de 2015, o horário 

de funcionamento é das 10h:00 às 21h:30, recebe diariamente cerca de 100 pessoas. 

 

 

Figura 3 - Concelho de V.N de Gaia 
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Figura 4 - Localização 

 

 

 

 

Figura 5 - Alçado principal 
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Figura 6 - Cave (zona técnica) 
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Figura 7 - R/Chão (tanques e administrativo) 

 

2.7 Condições de ambiente 

A nave encontra-se dotada de um desumidificador de duplo fluxo e sistema de recuperação por 

“caloduc”, associado ao sistema de condutas e grelhas para melhor distribuição do ar.  

A regulação da humidade relativa é realizada por uma sonda de retorno atuando os compressores 

e/ou a modulação de ar novo 

2.8 Ar novo 

O ar novo necessário aos utentes é aspirado do exterior através do desumidificador. O caudal de 

ar novo considerado será de 13 500 m3/h. O sistema de controlo associado ao desumidificador 

inibirá a admissão de ar novo durante eventual funcionamento noturno (sem ocupação). Os dados 
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que foram considerados no cálculo do caudal de ar novo necessário ao edifício, são apresentados 

na tabela seguinte. 

 

Tabela 5 - Capacidade de efetivo 

Lotação máxima instantânea (banhistas) (312+100) / 2 = 206 b/h 

Capacidade diária  206x4=824 b/dia 

Lotação de serviço (considerando 8 h/ dia) 824 / 8 = 103 b/h 

Utência máxima pública (FMI) 100 p 

Ocupação média pública (FMI /4)* 

Ocupação forte público (FMI / 2)* 

100 / 4 = 25 

100 / 2 =50 

Ar novo nave segundo RSECE 

750 x 10 / 0,8 = 9 400 

100 x 30 / 0,8 = 3 750 

Total = 13 150 

Considerado para máquinas  > 13 500 m3 /h 

*- Valores retirados de “Les salles Sportives” do “Ministére Chargé de la Jeunesse et des Sports”. 

2.9 Ventiladores de extração 

O ventilador de extração dos balneários e das circulações está contemplado na UTAN respetiva. 

Para além deste ventilador, existem mais dois ventiladores, um heliocentrífugo, acionamento 

directo, “in-line”, destinado à extração da sala do bastidor e arrecadação anexa, e um outro, 

centrífugo, acionamento direto, de construção especial em material plástico (polipropileno ou 

similar), para extracção da zona dos químicos e tratamento de águas das piscinas, na cave. As 

condutas deste ventilador foram tratadas interior e exteriormente com tinta de borracha clorada. 

Os dados dos caudais de extração traduzem-se na tabela seguinte 

 

Tabela 6 - Características particulares dos ventiladores: 

Ventil Local que serve 

Caudal 

(m3/h) 

Alt..Mano 

(Pa) 

Tipo 

VE 

VE-quim 

Extração Bastidor 

Extração cave 

500 

1 800 

50 

80 

Helio-Cent 

Cent. Anti-

corrosão 
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2.10 Grelhas de insuflação 

As grelhas e difusores de insuflação foram dimensionados tendo em conta as dimensões e formas 

das salas, de modo a que não se verifiquem velocidades residuais superiores a 0,2 m/s nas zonas 

de ocupação. As fiadas são orientadas com a dupla finalidade de se conseguir o alcance necessário 

e aquela condição, as grelhas encontram-se instaladas nas condutas que percorrem a cobertura da 

nave principal e junto aos tetos dos restantes espaços. Na área técnica existe duas portas concebidas 

com grelhas posicionadas em locais opostos de forma a permitir uma ventilação natural de 

renovação constante de ar. 

2.11 Verificação programada 

Uma vez por ano é realizada a descarga total dos tanques destinados aos banhos livres, para 

verificação do estado de conservação dos revestimentos e se efetuar a substituição da água. 

O tratamento da água é realizado manualmente de quinze em quinze dias alternando com os 

seguintes produtos: 

 

Cloro granulado (CIN CLOR 60 GRA). 

Algicida (11-CIMAL LF). 

 

 

Figura 8 - R/Chão (tanques e administrativo) 
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Figura 9 - Aplicação dos produtos no tratamento da água 

 

Embora a piscina tenha implementado um programa externo de controlo da qualidade do ar interior 

(relatório em anexo), este é limitado a dois locais que potencialmente, podem apresentar um maior 

risco de exposição a cloro e clorofórmios para os ocupantes (profissionais), ignorando a possível 

concentração de outros compostos químicos e, dos restantes locais, nomeadamente as áreas 

técnicas e desprezando os espaços, destinado ao armazenamento e, à manipulação e misturas, das 

substancias perigosas, a que os trabalhadores então expostos 

2.12 Enquadramento Legal e Normativo 

Para a avaliação dos resultados da qualidade do ar interior consultaram-se normas e utilizaram-se 

valores de referência os mais atualizados possíveis. Os níveis utilizados foram também os de 

referência da legislação que regula o desempenho energético e ambiental dos edifícios em 

Portugal: “Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) 

que estabelece os Requisitos de Ventilação e Qualidade Interior (Decreto Lei nº 118/2013 de 20 

de janeiro. De seguida apresentam-se os valores limite utilizados para os poluentes medidos. Deve 

ter-se sempre em conta que são valores sugeridos à luz do conhecimento científico atual e que 

novos desenvolvimentos poderão vir a alterar essas propostas. A lista de substâncias e respetivos 

valores limite de exposição devem ser regularmente revistos e deverão ser reponderados assim que 

surgirem novas evidências científicas sobre os efeitos na saúde. De notar que os valores limite de 

exposição devem ser entendidos como o último valor a atingir e não como a existência de uma 
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permissividade até que se atinja o valor máximo. Deve-se tentar manter sempre o nível de poluição, 

o mais baixo possível.   

No âmbito do RECS, foi publicada a Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro que estabelece o 

seguinte:  

1. Limiares de proteção e condições de referência  

2. Os limiares de proteção para os poluentes físico-químicos e as condições de referência para os 

parâmetros microbiológicos a considerar são os previstos respetivamente na tabela 2, conjugadas 

com o seguinte:  

a) As concentrações em μg/m3 e mg/m3 referem-se à temperatura de 20º C e à pressão de 1 atm 

(101,325 kPa);  

b) Os limiares de proteção indicados dizem respeito a uma média de 8 horas;  

c) As margens de tolerância previstas são aplicáveis a edifícios existentes e edifícios novos sem 

sistemas mecânicos de ventilação;  

d) A análise de radão é obrigatória em edifícios construídos em zonas graníticas, nomeadamente 

nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco 

 

Tabela 7 - Limiar de proteção e margem de tolerância para os poluentes físicos-químicos 

Poluentes Unidade 
Limiar de 

proteção 

margem de tolerância 

(MT) [%] 

Partículas em suspensão (fração PM10) 

Partículas em suspensão (fração PM2,5) 

Compostos Orgânicos Voláteis Totais (COVs) 

Monóxido de carbono (CO) 

Formaldeído (CH2O) 

Dióxido de carbono (CO2) 

Radão 

[μg/m3] 

[μg/m3] 

[μg/m3] 

[mg/m3] 

[ppmv] 

[μg/m3] 

[ppmv] 

[mg/m3] 

[ppmv] 

[Bq/m3] 

50 

25 

600 

10 

9 

100 

0,08 

2250 

1250 

400 

100 

100 

100 

- 

 

- 

 

 

30 

Existem ainda valores individuais fixados na Portaria 352-A/2013 de 4 de dezembro para benzeno, 

tricloetileno, tolueno, tetracloroetileno e estireno: 
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Tabela 8 - Limiar de proteção para os compostos voláteis definidos na portaria nº 352-A/2013 

Poluentes CAS 

Limiar de proteção 

(μg/m3) 

Benzeno 71-43-2 5 

Tricloroetileno 79-01-6 25 

Tolueno 108-88-3 250 

Tetracloroetileno 127-18-4 250 

Estireno 100-42-5 250 

 

As piscinas são ainda abrangidas por recomendações emanadas pela Direção Geral de Saúde, 

através da sua Circular Normativa 14DA, que estabelece valores limite de triclorometano no ar e 

muitos outros poluentes na água. Para o clorofórmio, adotou-se como valor indicativo o valor de 

10 mg/m3 CHCl3 (medido ou calculado em relação ao período de referência de oito horas em 

média ponderada). 

 

No âmbito da Saúde Ocupacional serão observadas as prescrições mínimas em matéria de proteção 

dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes 

químicos (Decreto-Lei n.º 24/2012, de 6 de fevereiro) e, os valores-limite de exposição (VLE), NP 

1796 – 2014. Não podem ser apresentados todos os compostos, devido ao seu elevado número, 

pelo que se apresentam apenas aqueles com interesse particular para este trabalho:         
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Tabela 9 - Valores limiar de exposição (VLE) para os poluentes físico-químicos 

Poluentes CAS 

VLE (mg/m3) 

DL 24/2012 

 

VLE (ppm) 

DL 24/2012 

VLE (ppm) 

NP 1796-2014 

Benzeno 71-43-2 

3.25 

(DL 301/2000) 

1 

(DL 301/2000) 

0.5 

Tolueno 

 

108-88-3 192 50 20 

Hexano 

 

110-54-3 72 20 50 

Tetrahidrofurano 

 

109-99-9 150 50 50 

m/p/o-xileno 
108-38-3/106-42-

3/95-47-6 
221 50 100 

Monoterpenos específicos 

 
80-56-8/127-91-3 --- --- 20 

Clorofórmio 

 

67-66-3 10 2 10 

 

2.13 Conhecimento científico no estudo dos trihalometanos e haloacéticos. 

Potencialmente a cloração produz uma grande variedade de subprodutos da desinfeção, no entanto 

as substâncias produzidas em maior quantidade são os trihalometanos (THMs), (os quais são 

substâncias carcinogénicas presentes no ar interior das piscinas cobertas) e os ácidos haloacéticos 

(HAAs). Entre os THMs, geralmente é o clorofórmio que se encontra presente em concentrações 

mais elevadas, enquanto que os HAAs geralmente presente em maior 

concentração são os ácidos di e tricloroacéticos (OMS, 2000). Outros THMs incluem o 

bromodiclorometano (CHCl2Br), dibromoclorometano (CHClBr2), e bromofórmio (CHBr3). Para 

alem destes, são também produzidas halocetonas, as quais são irritantes dos olhos, pele e 

membranas mucosas; tricloroamina, a qual está ligada à asma associada à utilização de piscinas; e 

derivados halogenados de filtros solares UV, alguns dos quais revelam efeitos endócrinos 

(Zwiener, 2007). Muitos destes produtos são potencialmente carcinogénicos, outros são tóxicos. 
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Existem vários estudos que se centram na caracterização da água das piscinas. Sandel (1990) 

examinou dados de 114 piscinas residenciais nos EUA e relatou concentrações médias de 

clorofórmio de 67,1 μg / l com um valor máximo de 313 μg / l. Em piscinas de água quente, a 

concentração média de clorofórmio foi de 3,8 μg / l e o máximo foi de 6,4 μg / l (Erdinger et al., 

1997b). Fantuzzi et al. (2001) relataram concentrações totais de THM de 17,8 a 70,8 μg / l em 

piscinas na Itália. Num estudo de oito piscinas de natação em Londres, Chu & Nieuwenhuijsen 

(2002) relataram uma média geométrica para todas as piscinas de 125,2 μg / l para THM totais e 

113,3 μg / l para o clorofórmio; e verificaram uma correlação linear entre o número de pessoas na 

piscina e a concentração de THMs. As concentrações na piscina de subprodutos de desinfeção 

também serão influenciadas pela concentração de THMs e os potenciais compostos precursores na 

fonte de abastecimento da água. 

No que toca à exposição nas piscinas, a maior parte dos estudos foca-se na exposição dos 

utilizadores. No entanto já foram relatados efeitos adversos na saúde, como sintomas do trato 

respiratório superior, náuseas e irritação ocular, entre funcionários da piscina (Jacobs et al., 2007; 

Parrat et al., 2012, cit por Jessica et al, 2015). Os sintomas foram particularmente pronunciados 

naqueles que sofrem de asma (Carbonnelle et al., 2002; Thickett et al., 2002; Bernard et al., 2003, 

cit por Jessica et al, 2015). 

Fantuzzi et al. (2001) examinaram os níveis de THM em cinco piscinas interiores na Itália e 

encontraram concentrações médias de THM totais no ar da piscina de 58,0 μg / m3 ± 22,1 μg / m3 

e concentrações de 26,1 μg / m3  ± 24,3 μg / m3  na área de receção.  

Strähle et al. (2000) estudaram as concentrações de THM no sangue dos nadadores em comparação 

com as concentrações de THMs na água da piscina e no ar ambiente. Mostraram que a ingestão 

por inalação provavelmente era a principal via de captação de componentes voláteis concluindo-

se que uma boa ventilação ao nível da piscina seria significativa para minimizar a exposição a 

THMs.  

Erdinger et al. (2004) descobriram num estudo no qual os sujeitos nadaram com e sem garrafas de 

mergulho, que os THMs foram principalmente absorvidos pela via respiratória e apenas cerca de 

um terço da exposição total foi absorvido pela pele.  

Estudos de Aggazzotti et al. (1990, 1993, 1995, 1998) mostraram que a exposição a água de piscina 

com água clorada e ao ar acima das piscinas pode levar a um aumento de THM detetáveis no 

plasma e ar alveolar, mas a concentração no ar alveolar cai rapidamente após o utilizador sair da 

área da piscina. 

No estudo realizado por Jessica et al (2015), foram estudadas oito piscinas públicas em quatro 

cidades suecas, tendo sido estudada a exposição de funcionários e utilizadores da piscina. 

Obtiveram-se valores médios de 54±49 ug/m3 para triclorometano e 5,5±4,8 ug/m3 para 

bromodiclorometano. Foi também investigada o tipo de amostragem, tendo sido efectuada 

amostragem pessoal e estacionária. Verificou-se que a concentração de trihalometanos obtida na 

amostragem estacionária foi ligeiramente superior à obtida na amostragem pessoal.  
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No estudo realizado por Tardif et al (2016), foram estudadas 41 piscinas públicas no Québec, tendo 

sido investigados os níveis de DBPs tanto na água como no ar da piscina. Relativamente ao ar, o 

triclorometano foi o THM mais abundante (119.,47 ug/m3), mas também foram observados níveis 

significativos de THMs bromados em vários casos, particularmente num grupo de 13 piscinas com 

níveis preponderantes de THMs bromados na água. Verificou-se que os níveis de THMs e 

triclorometano no ar estão correlacionados, exclusivamente com os níveis de ácidos haloacéticos 

e ácido dichloroacético na água (0,48 em ambos os casos). Segundo estes autores os THMs têm 

mais tendência a dispersar-se no ar, enquanto os ácidos haloacéticos estão principalmente 

concentrados na água, tendo sido investigados os níveis de DBPs tanto na água como no ar da 

piscina. Relativamente ao ar, o triclorometano foi o THM mais abundante (128,7±48,5 e 89,1±32,8 

ug/m3). Tentaram desenvolver um modelo matemático que previsse a concentração de DBPs no 

ar, a partir das concentrações na água, mas chegaram à conclusão que existem muitos factores a 

intervir nesse processo (número de utilizadores, turbulência, precursores orgânicos, ventilação), 

sendo necessários mais dados para o desenvolvimento de um modelo mais completo. 

Richardson et al, 2010 estudaram 2 piscinas em Barcelona, tendo efetuado uma investigação 

minuciosa de diferentes DBPs na água, e também medições no ar. Identificaram mais de 100 DBPs 

diferentes. 32,1±11,9 ug/m3 foi a concentração média reportada de triclorometano no ar. 

Outro grupo de poluentes objeto de estudo atualmente são as cloroaminas, cujos dados obtidos são 

importantes, mostrando que devem ser consideradas em termos de poluição do ar em piscinas 

cobertas e tanques de hidromassagem.  

As cloroaminas poderão permanecer na massa de água ou sofrer volatilização, escapando para o 

ar interior da piscina e dando origem a um cheiro intenso a cloro. Este odor característico do ar 

interior das piscinas cobertas, habitualmente era atribuído à presença de cloro, no entanto, recentes 

estudos revelaram que este cheiro, bem como as propriedades irritantes do ar interior eram devidas 

principalmente à presença de cloroaminas (Hery et al., 1995).  

A tricloroamina é predominante a baixo pH (<8) e quando se verifica uma elevada relação 

cloro/azoto (Thickett et al., 2002). A partir da constante de Henry (Holzworth et al., 1984) das 

diferentes cloroaminas é possível perceber que a tricloroamina (RCl3) é a cloroamina mais 

plausível de encontrar na atmosfera de piscinas interiores, enquanto que é mais provável que as 

mono e dicloroaminas sejam libertadas em gotas produzidas pela agitação ou turbulência à 

superfície da água. Assim, sendo a tricloroamina (RCl3) a cloroamina mais volátil, é rapidamente 

libertada para o ar onde confere ao ar interior das piscinas cobertas as já referidas propriedades 

irritantes (Aggazzotti et al., 1990; Goyder, 2000; Hery et al., 1995). Os níveis de 

cloroaminas no ar acima da superfície da água são influenciados pela ventilação e pela química da 

água (Hery et al., 1995; Massin et al., 1998).  

No que se refere à ventilação, habitualmente as piscinas cobertas são menos bem ventiladas que 

as piscinas descobertas, pelo que, uma vez que uma ventilação adequada é requerida para 

diminuição da exposição a cloroaminas, os riscos associados à exposição às cloroaminas são 

diferentes nos dois casos. Em piscinas cobertas, devido à limitada renovação de ar e ao potencial 

para serem formadas cloroaminas continuamente, a qualidade do ar é bastante diferente da das 
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zonas descobertas. Esta questão deverá ser alvo de especial atenção em situações de climas com 

temperaturas frias, uma vez que nesses casos uma maior proporção de ar poderá ser reciclada para 

evitar perdas de calor, assim como em piscinas interiores caracterizadas pela existência de piscinas 

de ondas, com escorregas, hidromassagem e outras atividades que geram turbulência, uma vez que 

está documentado que este tipo de equipamentos aumenta a aerossolização e volatilização das 

cloroaminas (Hery et al., 1995). 

2.14 Objetivo deste estudo 

Com base nas considerações apresentadas foram estabelecidos como objetivos do presente estudo:  

 

 Identificar e avaliar níveis de exposição a contaminantes físico-químicos e os principais 

perigos para a saúde humana associados à exposição ocupacional numa piscina coberta do 

um concelho urbano;  

 Verificar se os níveis de concentrações dos contaminantes existentes no ar interior se 

enquadram no cumprimento do limiar de proteção e margem de tolerância para os 

poluentes físicos-químicos. 

 

Como objetivo secundário foi considerado:   

 

 Identificar e proceder à caracterização das condições técnicas de instalação e 

funcionamento/ gestão operacional da piscina coberta, em questão e, caso se justifique 

propor medidas de forma a minimizar as consequências para a saúde dos utilizadores e 

trabalhadores afetos ao equipamento.  

 

Em geral, este estudo pretende avaliar os resultados dos níveis de contaminação ambientais por 

halogenados, ácidos haloacéticos e COVs e concentrações existentes no ar da piscina coberta. Os 

níveis serão comparados com valores limite ou recomendações para vários contaminantes. Além 

disso, pretende-se investigar a presença de compostos atípicos. Finalmente, confirmar se existe a 

presença dos referidos contaminantes e se podem representar risco potencial para a saúde humana. 

Para além de quantificar os níveis de concentração e caracterizar os riscos associados às exposições 

ambientais / profissionais a esses contaminantes e, identificação dos perigos químicos para os 

trabalhadores, serão caracterizadas as condições estruturais e de funcionamento das zonas de 

armazenagem dos produtos químicos (incluindo os usados no tratamento da água dos tanques) e 

outros fatores condicionantes desses perigos. 
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Os objetivos definidos (objetivo geral e objetivos secundários) devem ser claros e vir na sequência 

das justificações e relevância atribuída na introdução e no estado da arte. Devem ainda ser 

perfeitamente mensuráveis. Caso se justifique, podem ser desdobrados em objetivo geral e 

objetivos específicos e apresentados separadamente.  

Durante a evolução do trabalho pode haver alteração dos objetivos. Terá de haver o cuidado de 

efetuar a respetiva atualização no texto final. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais e Métodos 

Numa primeira fase foi contactada a entidade proprietária e responsável pela gestão do 

equipamento, e solicitada autorização para o desenvolvimento deste estudo, nomeadamente o uso 

da imagem, o acesso aos diversos espaços e a colocação dos equipamentos no interior para a 

recolha de amostra de ar. Estes procedimentos foram sempre acompanhados por um interlocutor 

da entidade que disponibilizou a informação técnica relevante, e procedimentos de controlo e 

monotorização necessários ao funcionamento do equipamento. 

3.2 Parâmetros a avaliar  

Para efeitos da avaliação da qualidade do ar interior foram objeto de medição os compostos 

orgânicos voláteis totais (COVtotais) e os compostos orgânicos voláteis específicos, sendo de 

especial interesse os trihalometanos e os ácidos cloroacéticos. 

3.3 Definição do estudo 

Em face da bibliografia consultada, e em função dos objetivos definidos, optou-se pela realização 

de um estudo restrito. Em concreto optou-se por estudar apenas uma piscina, mas efetuar várias 

amostragens em diferentes locais e em três ocasiões diferentes. Os poluentes alvo do estudo foram 

os compostos orgânicos voláteis, os trihalometanos e os ácidos haloacéticos 

3.4 Metodologia utilizada 

A metodologia utilizada é baseada na ISO 16000-6. A amostragem dos COVs foi efetuada por 

adsorção em tubos de aço com enchimento de Tenax TA. O Tenax TA (polímero do óxido de 2,6-

difenil fenileno) é um polímero macroporoso semicristalino e com baixa polaridade, possuindo 

uma área entre 20 e 35 m²/g e é o adsorvente mais utilizado nos estudos de COVs em ambientes 

interiores, pois apresenta uma elevada estabilidade térmica, permitindo dessa forma a completa 

desadsorção térmica dos compostos orgânicos recolhidos. Outras das vantagens do Tenax TA é a 

capacidade de reter uma larga gama de classes de compostos e a sua baixa afinidade para a água. 

A amostragem foi efectuada usando bombas de amostragem de baixo fluxo (50 a 150 ml/min) da 

marca Casella, com rotâmetros Cole Pamer em linha para medição do caudal de amostragem. Os 

rotâmetros foram calibrados usando um calibrador Gillian. 
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Considerando que os rotâmetros foram calibrados à temperatura ambiente (23ºC) e que 

amostragem foi realizada a uma temperatura muito superior, foi efetuada uma correção de acordo 

com o sugerido pela NIOSH (NIOSH Publication nº 77-173, Occupational Exposure Sampling) 

para o caso concreto dos rotâmetros, usando-se a seguinte equação, em que se considerou a pressão 

constante: 

 

 qa/qb = ((Pb/Tb) x (Ta/Pa                                                       (1) 

 

Em que q representa o caudal e as letras a e b, referem-se respetivamente às condições ambientais 

durante a amostragem e condições ambientais durante a calibração. 

Já no Laboratório da Qualidade de Ar Interior (LQAI), os tubos de Tenax foram sujeitos a 

desadsorção térmica por meio de um sistema de desadsorção da marca DANI, modelo STD 33.50, 

a uma temperatura de 260ºC durante 10 minutos. Os compostos desadorvidos foram então pré-

comcentrados a -35ºC numa “trap” contendo tenax TA e depois injetados num cromatógrafo da 

marca Agilent Technologies, modelo 6890N ligado a um detetor seletivo de massa, da mesma 

marca, modelo 5973.   

As concentrações de COVs identificados foram calculadas com base no fator de resposta 

específico do próprio composto sempre que possível e usando o factor de resposta do tolueno nos 

outros casos.  

O valor de concentração de COVtotais foi calculado como sendo a soma das concentrações de 

todos os compostos com tempos de retenção entre o hexano e o hexadecano. 

Para converter o valor da concentração de mg/m3 para ppm utilizou-se a equação constante da NP 

1976: 

 

C (ppm) = C (mg/m3) x 24,45/Mr                                            (2) 

 

Em que 24,45 é o volume molar do ar, em dm3, nas condições de pressão e temperatura 

normalizadas (T=25ºC, p=760 mm Hg) e Mr é a massa molecular relativa do composto químico 

3.5 Amostragem 

A recolha de amostra decorreu durante o mês de abril, maio e julho em diversos espaços suscetíveis 

de ocupação (receção, tanques, zona de apoio à receção e área técnica). Os equipamentos de 

amostragem (bombas Casella) foram cedidos pelo INEGI Instituto de Engenharia Mecânica, e 

Gestão Industrial, da Faculdade de Universidade do Porto. 
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A recolha da amostra decorreu à cota de 1,20 em relação ao piso, nos locais sinalizados (         ). 

O apoio à receção carateriza-se por um espaço destinado a vestiário e local para lanchar 

 

Tabela 10 - Duração de amostragem e temperatura na campanha de 21 abril de 2017 

Local 

Tempo real 
Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Temperatura 

(ºC) 
Inicio                                    Final 

(hh:mm)                           (hh:mm) 

Área técnica 09:40 10:11 00:31 25,9º 

Área técnica 10:20 10:53 00:35 23,7 

Apoio à receção 10:50 11:53 01:03 25,8º 

Receção 12:40 13:40 01:00 25º 

Tanque poente 11:06 12:15 01:10 27,2º 

Tanque nascente 12:25 13:35 01:07 27,2º 

 

Tabela 11 - Duração de amostragem e temperatura na campanha de 27 de maio 2017 

Local 

Tempo real 
Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Temperatura 

(ºC) 
Inicio                                Final 

(hh:mm)                           (hh:mm) 

Tanque poente 09:25 10:56 01:32 31º 

Tanque nascente 09:35 11:05 01:31 31º 

Receção 11:15 12:47 01:31 30º 

Apoio à receção 19:10 20:41 01:35 29,5º 

Área técnica 11:25 12:56 01:32 30,5 

Trabalhador 20:45 21:05 00:20 30º 
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Tabela 12 - Duração de amostragem e temperatura na campanha de 28 de julho de 2017 

Local 

Tempo real 
Tempo de 

amostragem 

(hh:mm) 

Temperatura 

(ºC) 
Inicio                               Final 

(hh:mm)                           (hh:mm) 

Tanques poente 18:05 19:13 01:08 36,5 

Tanque nascente 18:15 19:16 01:01 36,5 

Área técnica 19:36 20:37 01:01 30º 

Área técnica 19:43 20:48 01:05 29,2 

Apoio à receção 20:44 21:49 01:05 29,4 

Receção 21:00 22:01 01:01 29,5 

 

Relativamente ao tipo de amostragem optou-se por realizar uma amostragem estacionária, de curta 

duração, para haver uma uniformização dos resultados obtidos nos diferentes meios. Na campanha 

de maio efetuou-se amostragem pessoal no trabalhador da área técnica, mas por falha técnica do 

equipamento essa amostra perdeu-se. Posteriormente já não foi possível conciliar com o 

trabalhador nova amostragem. 
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Figura 10 - Localização dos pontos de recolha de amostra 

 

Na recolha das diversas amostras na campanha de abril e maio encontrava-se com a lotação média 

de cerca de 30 utilizadores. Na campanha de julho a lotação encontrava-se muito reduzida, cerca 

de 10 utilizadores.   

 

 

 

 

 

 Área técnica 

(Locais da recolha) 

 

Área técnica Apoio à receção 

Tanques 

(Locais da recolha) 
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Figura 11 - Tanques 

 

 

 
Figura 12 - Produtos químicos 
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Figura 13 - Preparação para a manipulação dos produtos químicos 
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Figura 14 - Manipulação dos produtos químicos 

 

 

Figura 15 - Aplicação dos produtos químicos no tratamento da água 

 

Nas figuras, observa-se o trabalhador adicionar os produtos químicos necessários ao tratamento 

da água da piscina. 
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4 RESULTADOS 

Nas tabelas 13,14 e 15 são apresentados os valores de concentração de alguns dos compostos 

orgânicos voláteis considerados com maior interesse para o estudo, obtidos nas condições 

experimentais apresentadas para as diferentes amostras. 

 

Tabela 13 - Concentrações de alguns COVs identificados, obtidas nas amostras de 21 abril. 

                                                          

 

Composto 

 

 

CAS 

Concentração (µg/m3) 

Tanques 

Tubo 504A 

4.64 dm3 

Apoio à Recepção 

Tubo 339A 

4,99 dm3 

Área Técnica 

Tubo 301A 

2,03 dm3 

hexano 110-54-3 n.d. n.d. 15,7 

Triclorometano 67-66-3 26,4 n.d. 166 

tetrahidrofurano 109-99-9 n.d. n.d. 31,1 

dicloroacetonitrilo 3018-12-0 5,96 n.d. 11,6 

2-metilbutanonitrilo 18936-17-9 2,55 n.d. 10,5 

3-metilbutanonitrilo 625-28-5 3,46 n.d. 9,06 

tolueno 108-88-3 n.d. n.d. 66,6 

m/p-xileno (mistura) 108-38-3/106-42-3 1,36 0,96 2,47 

o-xileno 95-47-6 1,49 0,99 2,00 

benzaldeído 100-52-7 n.d. n.d. 7,82 

2-etil-1-hexanol 104-76-7 n.d. n.d. 8,00 

nonanal 124-19-6 4,40 6,71 7,01 

decanal 112-31-2 5,88 6,54 6,44 

limoneno 138-86-3 n.d. 1,55 n.d. 

     

COVsT  69,9 39,3 404 

n.d. – não detetado 
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Tabela 14 - Concentrações de alguns COVs identificados, obtidas nas amostras de 27 maio. 

                                                          

 

Composto 

 

 

CAS 

Concentração (µg/m3)  

Tanque Poente 

Tubo 267A 

8,69 dm3 

Tanque 

Nascente 

Tubo 590A 

9,74 dm3 

Apoio à Receção 

Tubo 262A 

10,1 dm3 

Área 

Técnica 

Tubo 507A 

6,34 dm3 

Triclorometano 67-66-3 21,3 25,3. 18,9 98,3 

bromodiclorometano 75-27-4 4,52 4,08 4,06 16,8 

dicloroacetonitrilo 3018-12-0 3,87 4,62 2,98 12,6 

2-metilbutanonitrilo 18936-17-9 2,20 1,80 1,10 6,63 

3-metilbutanonitrilo 625-28-5 1,81 2,56 1,25 5,99 

m/p-xileno (mistura) 108-38-3/106-42-

3 

2,03 2,28 1,35 1,42 

o-xileno 95-47-6 1,28 1,61 0,98 n.d 

nonanal 124-19-6 1,91 1,50 5,00 n.d 

decanal 112-31-2 2,80 2,06 4,26 1,65 

2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano 4390-04-9 5,59 3,95 3,33 n.d 

2-etil-1-hexanol 104-76-7 n.d n.d 3,37 6,24 

limoneno 138-86-3 n.d. n.d 45,8 n.d 

decametilciclopentasiloxano 541-02-6 n.d n.d 308 n.d 

      

COVsT  63,9 67,7 454 179 

n.d. – não detetado  
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Tabela 15 - Concentrações de alguns COVs identificados, obtidas nas amostras de 28 julho. 

                                                          

 

Composto 

 

 

CAS 

Concentração (µg/m3)  

Tanques 

Tubo 667A 

7,19 dm3 

Apoio à 

Receção  

Tubo 544A 

5,38 dm3 

Receção 

Tubo 581A 

5,09 dm3 

Área Técnica 

Tubo 306A 

5,82 dm3 

Triclorometano 67-66-3 14,9 19,4 11,4 56,9 

bromodiclorometano 75-27-4 1,46 3,07 1,56 10,4 

dicloroacetonitrilo 3018-12-0 n.d n.d 2,30 17,4 

2-metilbutanonitrilo 18936-17-9 n.d n.d 0,75 10,2 

3-metilbutanonitrilo 625-28-5 n.d 1,80 1,32 11,0 

tolueno 108-88-3 n.d n.d 1,85 2,6 

m/p-xileno (mistura) 108-38-3/106-42-

3 

n.d 1,13 1,55 1,78 

benzaldeído 100-52-7 n.d 1,41 1,71 4,62 

2-etil-1-hexanol 104-76-7 n.d 6,59 n.d 4,00 

a-pineno 80-56-8 n.d 2,37 n.d n.d 

.beta.-Pinene 127-91-3 n.d 8,08 n.d n.d 

3-careno 13466-78-9 n.d 3,38 n.d n.d 

limoneno 138-86-3 n.d 482 6,06 n.d 

nonanal 124-19-6 n.d 4,15 3,04 1,57 

decanal 112-31-2 n.d 7,39 3,57 2,62 

decametilciclopentasiloxano 541-02-6 n.d 51,5 30,2 n.d 

COVsT  31,9 662 109 239 

n.d. – não detetado  
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5 DISCUSSÃO  

Os resultados mostram que os compostos detetados nas três campanhas foram quase sempre os 

mesmos, com algumas exceções pontuais. Dos compostos classificados como DBP observaram-

se o tricolorometano, o bromodiclorometano, o dicloroacetonitrilo, o 2-metilbutanonitrilo e 3-

metilbutanonitrilo. Dos COVs foram detetados hexano, tetrahidrofurano, tolueno, xilenos, 

benzaldeído, 2-etil-1-hexanol, nonanal, decanal, limoneno, a-pineno, b-pineno, 3-careno, 

decametilciclopenatssiloxano, e 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonano. 

Não foram detetados ácidos haloacéticos, o que se deverá provavelmente ao facto de estarem 

presentes em concentrações muito baixas e o método em questão não ter a sensibilidade adequada 

para os medir. 

As concentrações mais elevadas foram observadas na área técnica, tanto no que se refere aos DBPs 

como aos COVs, com a exceção dos COVs típicos dos ambientes interiores, como é o caso do 

nonanal, decanal, terpenos e siloxanos. Estes compostos têm maior relevância nos espaços da 

receção e apoio à receção, onde poderão existir produtos de consumo ocasionais que emitam estes 

compostos.   

Pode verificar-se que em todas as zonas estudadas foi detetado triclorometano, e que é o composto 

presente em maior concentração. O facto de estar presente em todos os espaços demonstra uma 

migração do poluente entre as várias zonas do edifício. Embora exista um sistema de ventilação e 

extração, verifica-se algumas deficiências nomeadamente na área técnica cuja ventilação é 

realizada por método natural através de grelhas que se encontram em pontos opostos, mas que 

devido à existência de duas aberturas sobre os tanques de reserva onde se processa o tratamento 

da água e à existência de uma porta corta-fogo que se encontra permanentemente fechada não 

permitindo o varrimento e renovação do ar nessa zonas, assim como na zona de apoio à receção, 

que apresenta indícios de uma deficiente ventilação. Os restantes espaços estão dotados de um 

sistema de ventilação e extração mecânico e beneficiam na época de verão de ventilação natural, 

que por sistema na época de verão as portas são mantidas constantemente aberta, devido à elevada 

temperatura existente dentro das instalações que constituem a piscina. Na época de inverno esta 

situação é totalmente alterada, para se manter uma temperatura constante todas as portas são 

mantidas fechadas o que alterar as condições de ventilação e influenciará as concentrações e os 

resultados das amostras. 

Uma análise dos resultados das 3 campanhas mostra que nas medições efetuadas em julho se 

obtiveram valores de concentração mais baixos. Tal poderá estar relacionado com um menor 

número de utilizadores, já que se verificaram em estudos anteriores uma correlação linear entre o 

número de pessoas na piscina e a concentração de THMs na água (Chu & Nieuwenhuijsen, 2002).     

Um outro aspeto a ter em conta é a classificação dos locais em ambiente interior ou ambiente de 

trabalho. O espaço da área técnica não levanta dúvidas, uma vez que temos fontes de produtos 

químicos que são manuseados por um trabalhador. O espaço dos tanques poderá ser classificado 

das duas formas, uma vez que existe uma fonte de produtos químicos, que é o próprio tanque, e 
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trabalhadores cientes do facto (monitores), mas cujos utilizadores não são trabalhadores e, 

portanto, não deveriam ser abrangidos pela classificação de exposição ocupacional. O facto do 

valor limite de exposição decretado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) ser igual ao valor limite 

da exposição ocupacional é já de si bastante discutível. Por fim temos o espaço da receção que 

deveria apenas ser considerado ambiente interior. No entanto de seguida far-se-á uma comparação 

dos valores limite tendo em consideração ambos os universos, ambiente interior e exposição 

ocupacional 

5.1 Qualidade do Ar Interior  

Para comparar os valores de concentração obtidos com os valores da legislação tem de se efetuar 

uma correção considerando a temperatura de referência referida na legislação aplicável ao 

ambiente interior que é de 20ºC, usando a equação: 

 

Ccorr = (Ta/Tref) * Ca                                             (3) 

 

Em que Ta é a temperatura média registada durante a amostragem e Ca a concentração obtida 

experimentalmente. 

Na tabela 16 apresentam-se os valores da concentração corrigida para o tolueno e COVsT, que são 

os parâmetros para os quais existe valores limite. 
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Tabela 16 - Valores de concentração corrigida 

 

Campanha 

 

Locais tolueno COVsT 

Abril Tanques 

 

n.d. 51,4 

 Apoio à Recepção 

 

n.d. 30,5 

Maio Tanque Poente 

 

n.d. 41,2 

 Tanque Nascente 

 
n.d. 43,7 

 Apoio à Receção 

 

n.d. 308 

Julho Tanques 
n.d.  17,5 

 Apoio à Receção 

 

n.d. 449 

 Receção 

 

1,26 74,5 

 

Pode observar-se que o valor de concentração do tolueno, único COV dos legislados que foi 

identificado, não excede os níveis dos limiares de proteção estabelecidos de 250 g/m3, pela 

Portaria n.º 353-A/2013. No que respeita ao valor de COVsT, os valores determinados em todos 

os locais foram inferiores ao valor limite de 600 g/m3. Verifica-se que o valor mais elevado foi 

medido no local “Apoio à Receção” na campanha de julho. Este valor mais elevado deve-se 

principalmente à presença do composto limoneno, terpeno associado a produtos de limpeza, mas 

também produtos de consumo como ambientadores ou velas aromáticas.  

No que se refere ao valor limite sugerido pela DGS para o triclorometano, pode verificar-se que 

em todos os locais amostrados se obtiveram valores de concentração muito inferiores ao valor de 

10 mg/m3. Comparando com outros estudos efetuados, pode verificar-se que se obtiveram valores 

da mesma ordem de grandeza, embora os obtidos neste estudo sejam mais baixos. Mas tal como 

nos outros estudos o triclorometano foi o THM encontrado em maior concentração. Na tabela 17, 

são apresentados os valores médios, considerando as três campanhas efetuadas neste estudo, e 

apresentam-se valores obtidos para os mesmos compostos noutros estudos: 
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Tabela 17 - Valores médios observados em outros estudos 

 

compostos 

 

Presente estudo 

Tardif et al, 

2016  

(41 piscinas,  

Quebec) 

Catto et al, 2012  

(2 piscinas,  

Quebec) 

 

Jessica at el, 

2015  

(8 piscinas,  

Suécia) 

Richardson et al, 

2010 

(2, piscinas, 

Barcelona) 

trciclorometano 25,4±4,8 119 ±79 

 

128,7±48,5 

89,1±32,8 

 

54±49 32,1±11,9 

bromodiclorometano 3,9±1,8 31±34 1,55±0,7 1,1±0,5 5,5±4,8 14,9±4,5 

 

 

Pode observar-se que o valor médio de triclorometano obtido se aproxima do valor obtido por 

Richardson et al, (2010), estudo efetuado em Barcelona. Já o valor do bromodiclorometano se 

aproxima mais do valor obtido por Jessica et al (2015), em piscinas na Suécia.  

O composto dicloroacetonitrilo também foi detetado no estudo de Richardson et al (2010) em que 

foi efetuada uma busca exaustiva de diferentes DBPs. Curiosamente os compostos 2-

metilbutanenitrilo e 3-metilbutanenitrilo não apareceram referidos nesse estudo. No entanto 

existem estudos que referem estes compostos na água das piscinas (Freuze el al, 2005). 

5.2 Exposição Ocupacional  

Novamente, para comparar os valores de concentração obtidos com os valores da legislação tem 

de se efetuar uma correção considerando a temperatura de referência, referida na legislação 

aplicável à exposição ocupacional que é de 25ºC, usando a equação (3), acima referida. 

Apresentam-se valores da concentração obtida nas três campanhas para os compostos com valores 

limite na legislação aplicável, tendo sido efetuado a conversão da referida concentração em ppm, 

usando a equação (2). 
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Tabela 18 - Valores de concentração (ppm) dos compostos com VLE determinados em abril. 

                                                          

Composto 

 

CAS 

Concentração (ppm) 

 

Tanques 

 

Apoio à Receção 

 

Área Técnica 

 

hexano 110-54-3 n.d n.d. 0,00471 

Triclorometano 67-66-3 0,00688 n.d. 0,0358 

tetrahidrofurano 109-99-9 n.d n.d. 0,0111 

tolueno 108-88-3 n.d n.d. 0,0183 

m/p-xileno (mistura) 108-38-3/106-42-3 0,00035 0,00021 0,00060 

o-xileno 95-47-6 0,00039 0,00022 0,00049 

n.d. – não detetado (< limite de deteção) 

 

 

Tabela 19 - Valores de concentração (ppm) dos compostos com VLE determinados em maio. 

                                                          

Composto 

 

CAS 

Concentração (ppm) 

 

 

Tanque 

Poente 

 

Tanque 

Nascente 

 

Apoio à 

Receção 

 

Área 

Técnica 

 

Triclorometano 67-66-3 0,00352 0,00417 0,00328 0,0165 

m/p-xileno (mistura) 108-38-3/106-42-

3 

0,00032 0,00042 0,00026 0,00027 

o-xileno 95-47-6 0,00024 0,00030 0,00019 n.d. 

n.d. – não detetado (< limite de deteção) 
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Tabela 20 - Valores de concentração (ppm) dos compostos com VLE determinados em maio. 

                                                          

Composto 

 

CAS 

Concentração (ppm) 

 

 

Tanques 

 

Apoio à 

Receção  

Receção 

 

Área 

Técnica 

Triclorometano 67-66-3 0,00209 0,00337 0,00198 0,0100 

tolueno 108-88-3 n.d n.d 0,00042 0,00060 

m/p-xileno (mistura) 108-38-3/106-42-3 n.d 0,00022 0,00030 0,00035 

a-pineno 80-56-8 n.d 0,00036 n.d n.d 

.beta.-Pinene 127-91-3 n.d 0,00123 n.d n.d 

n.d. – não detetado (< limite de deteção) 

 

As tabelas mostram que os valores apresentados estão muito abaixo dos valores de referência, 

(tabela 8), que definem as concentrações de agentes químicos à qual se considera que praticamente 

todos os trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, sem efeitos adversos para a saúde. No 

entanto pode-se concluir que a área técnica apresenta as concentrações de compostos químicos 

mais elevados quando comparados com a zona dos tanques e receção.  

No entanto é de referir que o trabalhador da área técnica apenas realiza esse trabalho durante um 

curto espaço de tempo e usa máscara de proteção. Se considerarmos o tempo que cada trabalhador 

está na respetiva zona de trabalho, as conclusões não serão as mesmas. O trabalhador da área 

técnica está em média 2 horas por dia na sua zona de trabalho, enquanto que um monitor está em 

média 8 horas por dia na zona dos tanques, e o rececionista está no seu posto de trabalho 8 horas 

por dia. É apresentada a concentração média da exposição ponderada no tempo de triclorometano 

para cada trabalhador.  

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da exposição ao ar interior dos trabalhadores e utilizadores duma piscina Municipal coberta. Casos dos compostos 

orgânicos voláteis, halogenados e ácidos haloacéticos 

Azevedo, Isidro 47 

 

Tabela 21 - Valores médios considerados nas três campanhas 

Zona de trabalho 
Concentração média 

Medida (mg/m3) 

 

Tempo de trabalho (h) 
Concentração média 

ponderada  (mg/m3) 

Área técnica 107 2 26,7(*) 

Receção  11,4 8 11,4 

Tanques 22,0 8 22,9 

(*) MP = C méd. x T trab / 8 horas  

 

Pode verificar-se que a concentração média ponderada será equivalente nos casos do monitor e 

trabalhador da área técnica. 

5.3 Conclusões 

Foram detetados compostos classificados como DBPs e diversos COVs nos vários espaços objeto 

do estudo. As concentrações dos diversos compostos estiveram sempre abaixo dos valores limite 

definidos nas diversas legislações aplicáveis, quando existentes. No entanto para muitos 

compostos não existe informação toxicológica, e não se pode esquecer o facto de poder haver 

sinergias entre os compostos, que poderão ter efeitos na saúde inesperados. Acresce o facto de 

entre os utilizadores poderem existir crianças e pessoas com saúde debilitada, cujos efeitos na 

saúde são desconhecidos. 

Por outro lado, a recolha da amostra decorreu nos meses de abril, maio e julho, onde se verificou 

uma temperatura muito elevada. Normalmente quando está muito calor no interior da edificação 

as diversas portas de acesso aos vários espaços encontram-se permanentemente abertas, o que 

favorece a renovação do ar interior e a constante ventilação dos espaços e à consequente dispersão 

dos poluentes. Assim as concentrações dos compostos existentes no ar interior provavelmente 

serão muito diferentes nos meses de inverno, pois para manter uma temperatura constante no 

edifício, as portas encontram-se sempre fechadas e as concentrações dos agentes químicos 

provavelmente serão mais elevadas. 
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6 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão de bibliografia debruçou-se sobre os seguintes aspetos:  

 

 A utilização de piscinas e a resultante interação social, o relaxamento e o exercício físico, 

enquanto fatores considerados benéficos à saúde e bem-estar dos indivíduos / local onde são 

identificáveis perigos para a saúde;  

 

 

 Aspetos genéricos sobre piscinas: definição, classificação de acordo com os critérios adotados 

e aspetos do funcionamento da piscina que devem ser convenientemente caracterizados; 

 

 

 Exposição ocupacional a compostos orgânicos voláteis (COVs e efeitos sobre a saúde.  

 

 

 Desinfetantes e sistemas de desinfeção vulgarmente utilizados: desinfetantes à base de cloro, 

dióxido de cloro, desinfetantes à base de bromo, ozono, radiações ultravioletas e outros 

desinfetantes, que influenciam a qualidade do ar interior;   

 

 

 Trihalometanos (THMs): a presença de THMs na água, a presença de THMs no ar interior; 

avaliação da exposição a THMS;  

 

 

 Cloroaminas a presença de cloroaminas no ar interior; efeitos para a saúde resultantes da 

exposição a cloroaminas.  

 

 

 A identificação de perigos (físicos-químicos) em termos de saúde passíveis de ocorrer na 

sequência da utilização de uma piscina, com especial ênfase na questão dos perigos químicos, 

e em particular à exposição a sub-produtos da desinfecção;  

 

 

 Avaliação de riscos para trabalhadores de piscinas 
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7 ANÁLISE CRITICA E PREPETIVAS FUTURAS 

Os diversos estudos já realizados foram geralmente desenvolvidos, considerando apenas um 

número restrito de contaminantes relacionados com os subprodutos de desinfeção DBP, 

desprezando outro tipo de contaminantes (compostos orgânicos voláteis). Neste estudo houve uma 

tentativa de alargar o espectro de compostos. Os resultados mostram que os níveis dos COVs são 

muito baixo, não constituindo uma preocupação.   

Existem poucos estudos que analisem as consequências para a saúde humana dos trabalhadores, 

expostos a concentrações dos diversos contaminantes, presentes nos espaços que constituem as 

instalações das piscinas cobertas.  

Os locais existentes destinados às instalações técnicas, normalmente com áreas significativas onde 

são manipuladas as substâncias perigosa e efetuadas as misturas das substâncias pelos 

trabalhadores, responsáveis pelo processo de monotorização, controlo e manutenção 

permanecendo neste local cerca de 2 horas por dia e, encontrando-se expostos a grandes 

concentrações de contaminantes, mas normalmente são excluídos dos estudos, assim como as áreas 

de apoio aos funcionários, onde se deveriam desenvolver estudos de saúde ocupacional. 

No presente trabalho a exposição profissional foi assim um alvo preferencial. Os resultados 

mostram que os níveis a que os trabalhadores estão expostos estão muito abaixo dos valores 

legislados.   

Atendendo à multiplicidade de equipamentos existentes, alguns já construídos há muitos anos e 

que por vezes inadequados face aos normativos legais atualmente em vigor, seria pertinente o 

desenvolvimento de mais estudos, noutros edifícios, de forma a analisar a variação e tendência das 

concentrações e consequências para a saúde dos trabalhadores expostos.   
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Avaliação da exposição a agentes químicos no ar    

 

 

 


