
Resumos 

Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, também conhecidos por sistemas AVAC, 

que supostamente deveriam fornecer ar de qualidade aos espaços interiores confinados nem sempre 

cumprem a função para que foram concebidos.  

A causa do eventual insucesso poderá ser uma deficiência de projecto, uma má instalação ou uma 

manutenção inadequada, ou mesmo, ignorada.  

Quando isso acontece, os sistemas AVAC tornam-se potenciais fontes de poluição, contrariando 

assim a finalidade do seu propósito, "Tratar o Ar com Qualidade".  

A aplicação de uma estratégia de manutenção adequada ao processo irá minimizar os riscos de 

contaminação pelas fontes, porque evitar a sua existência é o objectivo principal.  

Este trabalho visa caracterizar os aspectos físicos e funcionais de uma instalação AVAC, identificar a 

política de manutenção aplicada até á data do início deste estudo e definir novas estratégias tendo, 

para isso, em consideração a identificação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos e a definição 

de metodologias para a monitorização do sistema. Apresentação, discussão e aplicação dos 

resultados do caso em estudo.  

Devido tratar-se de um problema complexo e polémico (pelas diferentes opiniões e pelo 

desconhecimento de alguma matéria), este trabalho pretende, de uma forma prática e académica, 

abordar as questões de fundo no que respeita à manutenção e desempenho dos sistemas AVAC, 

servindo, ao mesmo tempo, como catalisador para o desenvolvimento de futuros trabalhos.  

Abstract 

The heating, ventilation and conditioned air systems, also known as HVAC systems, that were 

supposed to supply quality air to confined interior spaces, often don't execute the function for which 

they were conceived.  

The cause for the eventual failure can be a project deficiency, a bad installation or an inadequate or 

sometimes forgotten maintenance.  

When that happens, the HVAC systems become a potential source of pollution opposing to the 

purpose for which they were installed, "To Treat The Air With Quality".  

The application of an appropriated maintenance strategy to the process will minimize the risk of 

contamination by the sources, because to avoid its existence is the main objective.  

The objective of this essay is to characterize the functional and physical aspects of an HVAC 

installation, to identify the maintenance policy applied until the beginning of this study and to define 



new strategies having in consideration the identification of the physical, chemical and biological 

parameters, to define monitorization methods for the system and also the presentation, discussion and 

application of the results of this particular case.  

Due to the complexity and discussion around this problem (different opinions and ignorance of some 

matters), this work tries, in a practical and pedagogical way, to bring to the light the fundamental 

questions about the performance and maintenance of the HVAC systems and catalyze the 

development of future assays.  


