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 Deixar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Sei muito 

bem do que se trata, já o fiz cinquenta vezes. 

 Mark Twain 

  

‗All things are poison and nothing is without poison. 

It is only the dose that makes a thing not a poison.‘ 

 (Paracelsus 1538) 
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RESUMO 

O tabaco e o seu fumo, têm atualmente uma importância significativa na sociedade. Os 

seus efeitos, doenças, mortes, emprego, impostos também têm um peso significativo na 

sociedade. 

Existem liberdades e direitos cívicos associados ao tabaco, sendo muitos os pontos de 

intersecção entre a liberdade de fumar, e o direito de não estar exposto ao fumo do tabaco. 

Após a aprovação da Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto, em Portugal, a sociedade foi 

forçada a adoptar novas de regras, à semelhança dos seus parceiros Europeus, que 

alteraram completamente o paradigma do tabaco, nas sociedades europeias. A primeira 

década do século XXI é o momento de mudança para a Europa mas está longe de o ser 

para o resto do mundo.  

É objetivo deste trabalho contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade com menos 

consumo de tabaco, e como consequência com menos fumo, e que seja implementada em 

Portugal uma lei de saúde pública, que enquadre os princípios da segurança e saúde no 

trabalho, que poderão contribuir de forma significativa para a simplificação das discussões 

que este tema normalmente gera.  

É proposto neste trabalho uma metodologia para aferir a exposição ao fumo ambiental do 

tabaco e propõe-se um limite qualitativo para a exposição dos trabalhadores que minimize 

o efeito da exposição ao fumo de tabaco ambiental. 

Verificou-se que a concentração de partículas na zona de fumadores, é muito elevada, 

durante o período em que ocorre a emissão de FAT. O sistema de ventilação mostra-se 

incapaz de reduzir a concentração de partículas suspensas, PM10, até aos limites máximos 

definidos na lei.  

Os trabalhadores estão expostos a níveis de concentração de poluentes do fumo ambiental 

do tabaco (FAT) muito elevados, mas de forma intermitente devido ao modo como é 

organizado o trabalho nos restaurantes. É na zona de não fumadores dos restaurantes que 

os trabalhadores estão presentes a maior parte do tempo, minimizando assim o risco de 

exposição ao FAT existente na zona de fumadores. 

Constatou-se a contaminação da sala de refeições para não fumadores, pelo FAT emitido 

na sala de refeições para fumadores. Este fato foi identificado através da comparação das 

concentrações de partículas suspensas, PM10, monitorizadas na sala de refeições para 

fumadores, realizada em simultâneo com a monitorização das PM10 na sala de refeições 

para não fumadores. Verifica-se que apesar de ocorrer a contaminação, a concentração de 

partículas, PM10, diminui rapidamente para valores médios monitorizados anteriormente. 

 

Palavras-chave: Segurança no trabalho, Tabaco, Partículas PM10 PM2,5, Exposição, 

Fumo ambiental do tabaco, Qualidade do ar interior, Fumador, Restaurantes,  
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ABSTRACT 

 

Tobacco and its smoke, currently have a significant importance in society. Its effects, 

disease, death, employment, taxes also have significant weight in society. 

There are freedoms and civil rights, associated with tobacco, and there are many points of 

intersection between the freedom to smoke, and the right not to be exposed to tobacco 

smoke. 

After the approval of Law n. º 37/2007 in Portugal, the society was forced to adapt new 

rules, like its European partners, which completely changed the paradigm of tobacco in 

European societies. The first decade of this century is the time to move to Europe but is far 

from being for the rest of the world. 

It is the aim of this study contribute to the development of a society with less tobacco, and 

consequently with less smoke and is implemented in Portugal a public health law, which 

fits the principles of safety and health, which may contribute significant simplification of 

the discussion that this topic usually generates. 

It is proposed in this paper a methodology for assessing exposure to environmental tobacco 

smoke, and proposes a quality threshold for exposure of workers to minimize the effect of 

exposure to environmental tobacco smoke. 

It was found that the concentration of particles in the smoking area is very high during the 

period in which occurs emission of ETS. The ventilation system proves incapable of 

reducing the concentration of suspended particles, PM10, up to the maximum limits set by 

law. 

Workers are exposed to very high concentrations of pollutants from environmental tobacco 

smoke (ETS), but intermittently due to the way the work is organized in restaurants. It is in 

non-smoking zone of the restaurants that workers are present most of the time, thus 

minimizing the risk of exposure to the ETS in the zone of smoking. 

It was found contaminating the dining hall for non-smokers, issued by ETS from the dining 

room for smokers. This fact was identified by comparing the concentrations of suspended 

particles, PM10, monitored in the dining room for smokers, held simultaneously with the 

monitoring of PM10 in the dining room for non-smokers. It is found that although the 

contamination occurs, the concentration of particulate PM10, decreases rapidly to average 

values monitored previously. 

  

Keywords: Safety, Tobacco, Particles, PM10, PM2, 5, Exposure, Environmental Tobacco 

Smoke, Indoor Air Quality, Smoking, Restaurants. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

O tema proposto insere-se numa área do conhecimento, que conta com ampla informação e 

estudos científicos. Interagindo com a saúde, a engenharia, a sociologia, a filosofia, a história, a 

democracia, é transversal à sociedade, o que naturalmente torna complexa a sua discussão, dada 

a grande variedade de pontos de vista possíveis. 

As principais organizações relacionadas com a engenharia, nomeadamente o setor do AVAC, 

sempre tiveram um papel importante nesta discussão, com posições muito controversas. A 

posição atual é bastante clara, o que tem ajudado a clarificar a posição de muitos atores. 

A Lei do tabaco em vigor desde o ano 2008 consagra no próprio diploma a necessidade de ser 

revista após um determinado período. O presente trabalho pretende, assim, ser um contributo 

para a discussão na sociedade em volta do tabaco. 

O tema do tabaco é olhado sob várias perspetivas desde há muito tempo, muitos intervenientes já 

evoluíram a sua posição sobre o tabaco, as perspetivas são as mais variadas, podem ser as de um 

médico, um fumador, um fumador passivo, um não fumador, um doente, um político, um 

engenheiro, um cidadão, uma associação de comerciantes, um sindicato, uma associação de 

empresários, entre muitas outras, todas válidas desde que consubstanciadas, tal como a que se irá 

procurar apresentar, na perspetiva da segurança e saúde no trabalho. 

Um trabalho científico de epidemiologia levado a cabo por Sir Doll (Doll 2001), que ao longo de 

quarenta anos estou dois grupos populacionais, médicos fumadores e médicos não fumadores, 

demonstrou que a esperança média de vida dos médicos fumadores, em determinadas 

circunstâncias era de menos 10 anos. 

 

Figura 1- Sobrevivência de médicos britânicos, desde os 35 anos. 

(Doll 2001) 

Da análise ao estudo, cujo teor consta na Figura 1, realizado por Doll, além da conclusão 

apresentada, podem ser extraídas, e relevadas outras, nomeadamente que até aos 70 anos é 
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diferente fumar 1 a 14 cigarros por dia ou fumar mais de 25 cigarros por dia, e que aos 85 anos 

essa diferença já não é significativa. 

1.2 Enquadramento do tema 

Na última década foram produzidas muitas declarações sobre o tabaco, nomeadamente sobre a 

exposição ao fumo do tabaco presente no ambiente interior, e em algumas circunstâncias 

também no exterior, identificando a Comissão Europeia o fumo ambiental do tabaco como o 

responsável por uma morbilidade e mortalidade excessivas na União Europeia, com custos 

significativos para toda a sociedade (CE 2007).  

A impossibilidade em se estabelecer um valor limite de exposição para o fumo tabaco, dada a 

natureza da sua composição, não facilita o trabalho dos técnicos. A não quantificação dos limites 

à exposição do fumo ambiental do tabaco conduz frequentemente a comparações inquietantes 

como no caso do ensaio da Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Comparação das emissões PM1, PM2,5, PM10 entre um motor diesel e três cigarros 

(Invernizzi and Ruprecht 2004) 

A nível internacional, a Convenção-Quadro para a Luta Antitabaco (CQLA) da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), assinada por 168 partes e ratificada por 141, incluindo a Comunidade, 

reconhece que a ciência estabeleceu inequivocamente que a exposição ao fumo do tabaco é causa 

de morte, doenças e incapacidades. A Convenção obriga a Comunidade e os seus Estados-

Membros a combater a exposição ao fumo do tabaco nos locais de trabalho fechados, transporte 

públicos e recintos públicos fechados. Portugal ratificou a convenção com a publicação do 

Decreto n.º 25-A/2005, assinado em 4 de novembro de 2005. 

A Comissão das Comunidades Europeias lançou/publicou um livro verde, que teve como 

objetivo iniciar um amplo processo de consulta e um debate público aberto sobre a melhor forma 

de combater o tabagismo passivo na UE. 

Passaram cinco anos sobre a publicação e a discussão daquele livro., Muitos países procederam a 

alterações legislativas, entre os quais Portugal, conduzindo a alterações significativas nos hábitos 

da sociedade portuguesa. Caso a Lei nº 37/2007 fosse publicada sem o artigo 5.º, cujo teor consta 

na Figura 3, este trabalho deixaria de poder ter o enquadramento proposto, contemplar uma 



Felizes, Rui 3 

análise multivariável com um peso significativo por parte da variável engenharia, mas também 

de contar com o contributo da análise económica e finalmente da segurança e saúde no trabalho, 

área que de resto aquele preceito explícita. 

 

Figura 3 – Algumas das Exceções da Lei nº 37/2007 

(AR 2007) 

1.3 Espaços interiores livres de Fumo Ambiental do Tabaco  

Nos últimos anos houve uma inversão na estratégia de combate ao tabagismo por parte das 

entidades de saúde pública, investigadores, entre muitos outros, em resultado da análise das 

consequências e risco do efeito do fumo ambiental do tabaco (FAT) sobre o fumador passivo, 

passando este aspecto a ser o tema principal da campanha antitabágica. No domínio da exposição 

ao FAT foram apuradas estratégias de comunicação, procurando desmistificar os dogmas 

relacionados com o tabaco., Uma das mais bem-sucedidas teve origem na síntese das questões 

relacionadas com o FAT, nomeadamente através do desenvolvimento de trabalhos que 

justificassem objetivamente que (Smoke Free Partnership 2006): 

 A exposição ao fumo do tabaco em segunda mão mata e prejudica a saúde; 

 Todo trabalhador tem o direito de ser protegido da exposição ao fumo do tabaco; 

 A evidência científica mostra que a ventilação não protege contra exposição ao fumo do 

tabaco; 

 A legislação sobre espaços interiores livres de fumo não produz efeitos económicos 

negativos; 

 A liberdade de escolha inclui a responsabilidade de não prejudicar os outros; 

 O público apoia a legislação espaços interiores livres de fumo; 

 Tem sido aplicada noutros locais. Pode ser aplicada em qualquer lugar; 

 É uma intervenção com um custo benefício em saúde pública rentável; 

 Políticas abrangentes sobre os espaços livres de fumo funcionam. 
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1.3.1 Epidemia/Consumo do tabaco 

O tabaco é já há alguns anos encarado como um grave prolema de saúde pública mundial que 

tem motivado a aceleração de muitos estudos e investigação sobre o tema. Estima-se que o 

consumo diário de cigarros no mundo seja de 15 mil milhões de cigarros
1
, dois cigarros por 

pessoa. Considerando que as pessoas passam grande parte seu tempo no interior de edifícios
2
, é 

provável que o número de cigarros atualmente consumidos no interior dos edifícios, seja muito 

significativo, o que representa uma grande preocupação para a saúde pública mundial. 

O tabaco tem um peso significativo nas receitas do Estado Português, que através do imposto de 

consumo sobre o tabaco arrecadou aproximadamente 1,4 MM€
3
 nos últimos anos. Este valor 

corresponde a 30% do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) previsto ser 

arrecadado no ano de 2012. 

Em contrapartida, o Butão proibiu o consumo público e a venda de cigarros, optando pelo 

desenvolvimento do indicador de felicidade interna bruta (FIB), conceito alternativo de 

desenvolvimento social criado em alternativa ao indicador de produto interno bruto (PIB), no 

qual a indústria do tabaco tem um peso significativo. 

O tabaco é também considerado como uma ameaça ao desenvolvimento sustentável
4
, pois 

estima-se que cerca de 200.000 hectares de floresta sejam anualmente queimados no processo de 

cura do tabaco. Da industrialização do tabaco, estima-se que sejam produzidas 2,3 mil milhões 

de quilogramas de resíduos sólidos e 209 milhões de quilogramas de resíduos químicos.  

1.3.2 Sobrevivência da Lei do tabaco 

Um dos grandes desafios da lei de saúde pública do tabaco é conseguir passar ao lado dos 

programas dos partidos políticos durante as futuras campanhas para eleições. Em Espanha nas 

últimas eleições, depois da segunda revisão da lei em 2011, que baniu o fumo em todos os locais 

interiores, o candidato do Partido Popular, insinuou em campanha que poderia propor a alteração 

da lei para permitir que se voltará a fumar em alguns locais. 

A ainda elevada prevalência de fumadores, por exemplo em Portugal, 30% nos homens e 12% 

nas mulheres, pode condicionar os programas políticos, pelo que a lei deveria, ter mecanismos de 

defesa para se não fosse considerada como uma lei de extremos, como aconteceu no caso da 

entrevista de deu origem à notícia da Figura 4. 

                                                 
1 http://www.who.int/tobacco/en/atlas8.pdf 
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf 
3 http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/5COFAP/OE2012/Paginas/default.aspx 
4 http://www.who.int/tobacco/research/economics/rationale/environment/en/index.html 

http://www.who.int/tobacco/en/atlas8.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XIILEG/5COFAP/OE2012/Paginas/default.aspx
http://www.who.int/tobacco/research/economics/rationale/environment/en/index.html
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Figura 4 - Campanhã política 2011 em Espanha 

Fonte: antena3.com
5
 

1.3.3 Fumar em Restaurantes 

Verifica-se que existe uma tendência para restringir ou proibir o uso de tabaco em restaurantes, 

promovida à escala mundial. No entanto, dado o sector da restauração ser muito sensível, estas 

decisões têm levantado dúvidas sobre o momento em que devem ser aplicadas. Em alguns 

trabalhos realizados, verificou-se que ainda não existe uma opinião pública favorável à completa 

interdição de fumar nos restaurantes (Roseman 2006). 

1.4 Apresentação da Dissertação 

O estudo realizado consistiu em avaliar a exposição dos trabalhadores ao fumo ambiental do 

tabaco em restaurantes com sala de refeições para fumadores. Da avaliação efetuada foram 

propostas alterações à Lei que podem contribuir para a melhoria das condições de segurança e 

saúde no trabalho dos trabalhadores dos estabelecimentos de restauração e de bebidas. A 

metodologia utilizada para caracterizar a exposição ao fumo ambiental do tabaco baseou-se na 

monitorização das partículas suspensas no ar (PM10). A estratégia usada na avaliação consistiu 

na monitorização das PM10, temperatura ambiente, humidade relativa, monóxido e dióxido de 

carbono durante vários períodos de 24 horas. A monitorização foi executada em simultâneo na 

sala de refeições para não fumadores e na sala de refeições para fumadores.  

1.5 Organização dos Temas Abordados no Presente Trabalho 

O primeiro capítulo aborda o enquadramento do estudo, as justificações e a motivação que 

estiveram na origem da elaboração deste trabalho.  

O segundo capítulo, versa o estado atual do conhecimento sobre o tema. É analisada a legislação 

nacional, europeia, citando-se casos particulares de alguns países. O sistema de ventilação e as 

                                                 
5 http://www.antena3.com/especiales/noticias/elecciones-generales/2011/rajoy/mariano-rajoy-insinua-modificara-ley-tabaco-que-fume-algunos-

bares_2011111000025.html 

http://www.antena3.com/especiales/noticias/elecciones-generales/2011/rajoy/mariano-rajoy-insinua-modificara-ley-tabaco-que-fume-algunos-bares_2011111000025.html
http://www.antena3.com/especiales/noticias/elecciones-generales/2011/rajoy/mariano-rajoy-insinua-modificara-ley-tabaco-que-fume-algunos-bares_2011111000025.html
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suas dependências, são apresentadas em função da normalização que é atualmente considerada 

no momento da realização do projeto de AVAC dos edifícios. O conceito de qualidade do ar 

interior foi enquadrado através dos vários referências técnicos atualmente utilizados por vários 

países e organizações. A análise de trabalhos que contribuem para o desenvolvimento do 

conhecimento científico sobre este tema é também apresentada neste capitulo,  

No terceiro capítulo referem-se os objetivos deste trabalho e os meios utilizados para os atingir. 

Neste capítulo é descrita a metodologia de realização dos ensaios, e a forma como foram tratados 

e apresentados os resultados. 

Os resultados dos ensaios constam do quarto capítulo, evidenciando-se os pontos considerados 

significativos para a sua discussão. 

O quinto capítulo inclui a análise e discussão dos resultados obtidos, bem como o seu 

enquadramento no estudo do conhecimento científico analisado. 

No sexto capítulo apresentam-se as condicionantes e as variáveis não consideradas na 

metodologia do trabalho e as conclusões obtidas com a realização deste trabalho. 

No sétimo capítulo expõem-se uma perspetiva para trabalhos futuros na área do FAT, bem como 

as condicionantes que podem ser enquadradas no desenvolvimento dos mesmos. 

 



Estudo da exposição involuntária ao fumo do tabaco dos cidadãos e dos trabalhadores expostos. 
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2 ESTADO DA ARTE 

2.1 Enquadramento Legal e Normativo  

2.1.1 Legislação 

A proteção dos cidadãos da exposição ao fumo do tabaco está prevista na legislação 

Portuguesa desde 1968. A primeira restrição ao fumo foi aprovada pela Portaria n.º 23440 

de 19 de Junho de 1968, que proíbe fumar nos veículos afetos aos transportes coletivos 

urbanos (MC 1968). Passados 10 anos a proibição foi estendida a outros meios de 

transporte, com a publicação da Portaria 212/78 de 18 de Abril, que proibia fumar nos 

transportes coletivos de passageiros urbanos e nos interurbanos com duração de viagem até 

uma hora. Esta Portaria reconhece a primazia conferida à defesa do direito ao ambiente e 

qualidade da vida, reconhecido aos cidadãos no artigo 66.º da Constituição Política, mas 

procura atenuar o impacte da proibição sobre os fumadores, criando exceções sempre que 

os condicionalismos dos vários meios de transporte o permitissem (MAS and MTC 1978). 

O conceito de prevenção do tabagismo, relacionado com políticas de saúde pública, que 

proteja os cidadãos do fumo do tabaco, fumadores e não fumadores é aprovado em 1982 

com a publicação da Lei n.º 22/82 de 17 de Agosto que aprova a Prevenção do tabagismo, 

determinando ser proibido o uso do tabaco em todas as unidades em que se prestam 

cuidados de saúde, nos locais destinados a menores, nomeadamente estabelecimentos de 

assistência infantil, nos estabelecimentos de ensino, nos recintos desportivos fechados, nas 

salas de espetáculos e outros locais de diversão e de ocupação de tempos livres em recinto 

fechado (MAS and MTC 1978). Esta Lei foi regulamentada Decreto-lei n.º 226/83, 27 de 

Maio que foi objeto de sucessivas alterações, determinadas pela necessidade de 

aperfeiçoamento e adaptação constantes face aos novos problemas que a defesa da saúde 

foi colocando, bem como pelas imposições decorrentes da transposição das diretivas 

europeias. 

A Lei atual em vigor, Lei nº 37/2007 de 14 de Agosto, que aprovou as normas para a 

proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução 

da procura relacionadas com a dependência e a cessação do seu consumo, tem como 

princípio estabelecer limitações ao consumo de tabaco em recintos fechados destinados a 

utilização coletiva de forma a garantir a proteção da exposição involuntária ao fumo do 

tabaco (AR 2007). 

As derrogações previstas na Lei nº 37/2007, i.é., áreas onde é possível fumar, exigem a 

reunião de três requisitos cumulativamente: existência de sinalização, ou seja, afixação dos 

dísticos em locais visíveis, separação física entre a área de fumo e as restantes instalações, 

ou colocação de dispositivo de ventilação ou outro, desde que autónomo, capaz de impedir 
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que o fumo se espalhe às áreas contíguas e ventilação direta para o exterior através de 

sistema de extração de ar que proteja do fumo os trabalhadores e os clientes não fumadores 

(AR 2007).  

O projeto de Lei proposto pela DGS, não consagra todas as exceções prevista na Lei 

aprovada pela Assembleia da República, não prevendo assim a derrogação suposta para os 

estabelecimentos com menos de 100 m² (DGS 2007a). 

Com a entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2008 a Lei n.º37/2007 foram revogados os n.º2 a 

5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/84 que instituiu a comemoração anual do 

Dia Mundial do Não Fumador em Portugal no dia 17 de Novembro. A finalidade principal 

deste dia reside em endereçar uma mensagem de apoio a todos os portugueses que não 

fumam, mas também constitui uma forma de encorajar os portugueses que fumam a deixar 

de fumar. Atualmente, é celebrado em Portugal o dia 31 de Maio como Dia Mundial sem 

Tabaco, consagrado pela OMS. 

A Lei nº 37/2007 relaciona-se com vários diplomas e normas, como se expressa na Figura 

5, nomeadamente o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios 

(RSECE) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de abril, a norma EN 13779 

respeitante à qualidade do ar interior e a NP-1796, relativa aos valores limite de exposição 

profissional a agentes químicos, que contribuem direta ou indiretamente para um dos 

objetivos da lei, a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco.  

 

 

Figura 5 - Lei 37/2007 relações com outras leis e normas 

Para o cumprimento da Lei 37/2007, nos espaços interiores em que é permitido fumar, 

foram clarificados alguns conceitos pela DGS, nomeadamente o conceito de separação 

física, sistemas de ventilação e os requisitos técnicos (DGS 2007b). 

Conceito de separação física 

O conceito de separação física referido na lei foi objeto de estudo interpretativo por parte 

da DGS, que definiu que a ―separação física visa impedir a circulação do ar e do fumo, 

pelo que implica necessariamente a não comunicação direta entre as instalações onde se 
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vai permitir fumar e as restantes instalações, requerendo portanto a utilização de um 

material estanque como alvenaria, vidro, acrílico ou pladur‖ (DGS 2007b). 

Como exemplo foi defendido pela DGS que ―uma divisão destinada a ‗gabinete de fumo‘ 

com uma porta simples para um hall/corredor comum à passagem de outras pessoas não 

reúne estas condições, ou tem entrada e saída diretamente para o ambiente exterior ou terá 

que ter um mecanismo que impeça o fumo de sair quando a porta se abra‖ (DGS 2007b). 

Sistemas de ventilação 

Os Sistemas de ventilação por diluição avançada, cortinas de ar, sistema de limpeza do ar, 

estão contemplados na lei publicada, que prevê que possam ser utilizados soluções de 

ventilação diferentes; no entanto a DGS no estudo interpretativo alerta que a lei entra em 

vigor por um período de tempo indeterminado (DGS 2007b, 3). 

Sendo a Lei n.º37/2007 na sua génese, uma Lei de saúde pública que prevê a 

monitorização durante o seu período de vigência, tal pode determinar a necessidade de se 

proceder a atualização, em que possam ser derrogadas as exceções autorizadas. (DGS 

2007b). 

Requisitos para a garantia da qualidade do ar interior 

No quadro dos requisitos técnicos previstos na Lei n.º37/2007, e em particular no que 

concerne ao requisito previsto na alínea. c) do n.º5 do art. 5º da Lei, não são especificados 

os requisitos mínimos da qualidade do ar interior, e do mesmo modo não são estabelecidos 

os requisitos relativos ao sistema de ventilação, a não ser a exigência de que se ―proteja 

dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes não fumadores‖ (AR 2007). 

O Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios, (RSECE) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 Abril, estabelece todos os requisitos 

identificados anteriormente, mas de acordo com o estudo interpretativo realizado pela DGS 

(DGS 2007b), apesar de o RSECE prever os requisitos de qualidade do ar interior, 

designadamente para espaços onde seja permitido fumar e espaços de não fumadores, o 

Regulamento não pode ser invocado para definir os requisitos da qualidade do ar interior 

nos locais abrangidos pela Lei n.º37/2007, no sentido de garantir que um determinado 

sistema de ventilação protege efetivamente dos efeitos do fumo do tabaco os trabalhadores 

e clientes não fumadores (DGS 2007b). 

Esta posição é manifestada de forma equivalente por várias organizações, tendo a 

APIRAC, Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado, emitido 

parecer, segundo a qual: ―Não é do nosso conhecimento atual qualquer sistema de 

ventilação que garanta a não disseminação do fumo do tabaco dado que, a maior parte das 

partículas que o compõem se movimenta por difusão (movimentos aleatórios), (…) fica a 

porta aberta a eventuais evoluções de sistemas desde que, devidamente certificados por 

laboratórios credenciados, mas para já a divisão física parece-nos ser a única metodologia 

correta‖ (DGS 2007b, 4).  
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A OMS refere que os sistemas de ventilação atualmente disponíveis não são 

suficientemente eficazes para eliminar totalmente essa exposição, apesar de reconhecer que 

em determinadas condições técnicas é possível minimizar o risco ao FAT (WHO 2007, 

12), e a ASHRAE conclui que no presente a única forma de eliminar o risco para a saúde, 

associado à exposição ao fumo do tabaco no interior dos edifícios é banir as atividades 

relacionadas com o fumo do tabaco (ASHRAE 2010, 10). 

A DGS aceita que num plano interpretativo e não vinculativo, os locais que respeitem as 

concentrações máximas de referência de poluentes exigidos para a qualidade do ar interior, 

em especial aqueles onde se opta por permitir fumar, poderão ser considerados conformes 

com a Lei n.º 37/2007 (DGS 2007b). 

Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) 

Um ano antes da publicação da Lei nº 37/2007, foi publicado o Decreto-Lei nº 79/2006 de 

4 de Abril, que aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 

Edifícios (RSECE), reformulando o regulamento anterior aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

156/92, de 29 de Julho, que não chegou a ser aplicado e que visava regulamentar a 

instalação de sistemas de climatização em edifícios (MOPTC 2006a). 

Este diploma faz parte de um conjunto de diplomas que transpõem parcialmente para a 

ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2002/91/CE: o Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de Abril, 

que aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios, designado por SCE (MOPTC 2006b) e o O Decreto-Lei nº 80/2006 de 4 de 

Abril, que reformula o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro, que foi o 

primeiro instrumento legal que em Portugal impôs requisitos ao projeto de novos edifícios 

e de grandes remodelações por forma a salvaguardar a satisfação das condições de conforto 

térmico nesses edifícios sem necessidades excessivas de energia quer no Inverno quer no 

Verão (MOPTC 2006c). 

O RSECE é a primeira Lei específica para a qualidade do ar interior nos edifícios, 

apontando os limites máximos de concentração de alguns poluentes, bem como a 

quantidade de ar novo que deve ser admitido nos espaços úteis no interior dos edifícios. 

Para além destes limites, a lei prevê a existência de fumo de tabaco nos espaços interiores, 

e adota medidas de proteção ao exigir que a admissão de ar novo nos espaços interiores em 

que esteja previsto existência de fumo de tabaco seja agravada (MOPTC 2006a). 

Na sequência da publicação da Lei 37/2007, Decreto-Lei n.º 78/2006, Decreto-Lei n.º 

79/2006, e Decreto-Lei n.º 80/2006, foram editados estudos interpretativos por parte das 

entidades gestoras, Direção Geral de Saúde (DGS) e a Agência para Energia (ADENE) e 

normativos esclarecendo os domínios e as regras de aplicação dos diplomas legais. 

Atualmente todos estes diplomas encontram-se em revisão, estando previsto para o início 

de 2013, a atualização deste quadro legislativo. 
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Os requisitos e limites regulamentares estabelecidos pelo Decreto-Lei 79/2006 são: 

 Conforto térmico (Var <0,2 m/s); 

 Caudais mínimos de ar novo; 

 Valores máximos das concentrações dos poluentes do ar interior; 

 Condições de higiene e de manutenção dos espaços e dos sistemas de AVAC; 

Os caudais mínimos de ar novo por espaço, em função da sua utilização e do tipo de fontes 

poluentes existentes (Art.º 29º, n.ºs 1 a 3), indicados no Anexo VI do RSECE, têm em 

conta as seguintes considerações: 

 Espaços para fumadores com, pelo menos, 60 m3/(h.ocupante) e colocados em 

depressão relativamente a espaços contíguos; 

 Sistema de climatização para espaços com materiais de construção, de acabamento 

ou de revestimento não ecologicamente limpos, com capacidade para mais 50% de 

caudal de ar novo em relação à referência (função da sua utilização e do tipo de 

fontes); 

Em espaços com fontes atípicas de poluentes, a taxa de renovação deve ser tal que permita 

garantir as concentrações máximas de referência de poluentes. 

Tabela 1 – QAI concentrações máximas de referência Artigo 29.º, nº 8 do RSECE 

Tipo Poluentes 
Concentração máxima de referência 

[mg/m3] [ppm]* 

Químicos 

Partículas suspensas no ar (PM10) 0,15 - 

Dióxido de Carbono (CO2) 1800 984 

Monóxido de Carbono (CO) 12,5 10,7 

Ozono (03) 0,2 0,1 

Formaldeído (CHOH) 0,1 0,08 

Compostos Orgânicos Voláteis Totais 

(COVtotais) 
0,6 

0,26 (isobutileno) 

0,16 (tolueno) 

Radão 400 Bq/m³ 

Microbiológicos 

Bactérias 500 UFC/m³ 

Fungos 500 UFC/ m³ 

Legionella 100 UFC/L água 

* Valores limite de referência em ppm (partes por milhão) a 20 ºC e à pressão de 1 atm (101325 Pa). 

Fonte: (MOPTC 2006a; APA and ADENE 2009) 

Conceito de valor limite 

O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, fixa os objetivos para a qualidade do ar 

ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização 
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Mundial da Saúde. O diploma mencionado estabelece, que valor limite, é um nível fixado 

com base em conhecimentos científicos com o intuito de evitar, prevenir ou reduzir os 

efeitos nocivos na saúde humana e ou no ambiente, a atingir num prazo determinado e que, 

quando atingido, não deve ser excedido (MAT 2010). 

Legislação Europeia 

Os vinte e sete países da União Europeia, de modo geral, irão alterar a sua legislação 

relativa à proteção dos cidadãos à exposição involuntária ao FAT, de acordo com as 

recomendações da Comissão Europeia (CE 2007). 

Tabela 2 - Visão Geral das Leis do Tabaco na EU 
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Áustria           
Bélgica           
Bulgária           
Chipre           

República Checa           
Dinamarca           

Estónia           
Finlândia           

França           
Alemanha           

Grécia           
Hungria           
Irlanda           

Itália           
Letónia           
Lituânia           

Luxemburgo           
Malta           

Holanda           
Polónia           
Portugal           
Roménia           

Eslováquia           
Eslovénia           
Espanha           
Suécia           

Reino Unido           

 - proibição total;  - proibição com permição para existirem salas de fumo fechadas;  - proibição parcial 

com permição para existirem zonas de fumo;  - permitido ou existência exclusiva de recomendações 

Fonte: (CE 2011) 
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Enquanto a Irlanda, Inglaterra, Grécia e Chipre e Espanha, como se expressa na Tabela 2, 

baniram o uso do tabaco no interior dos edifícios, os restantes países com diferentes 

disposições permitem o fumo do tabaco no interior sobe determinadas condições à 

semelhança da lei portuguesa. Em alguns países nas áreas de fumadores em Restaurantes, 

não é permitido servir comida ou bebidas (CE 2011). 

A classificação do FAT como agente cancerígeno por parte dos governos alemão e 

finlandês (CE 2007), que não teve como consequência a total proibição do FAT nos locais 

de trabalho, mantêm algumas derrogações sobre a proibição de fumar. A lei alemã 

determina que os empregadores têm que proteger os trabalhadores não fumadores dos 

riscos para a saúde do tabaco, e se necessário o empregador deve determinar a interdição 

de fumar numa ou mais áreas de trabalho. No caso de restaurantes e bares é permitida a 

existência de áreas de fumo separadas das restantes áreas. (CE 2011). 

Legislação Brasil 

Um exemplo de aplicação da legislação 100% livre de fumo, é o Estado de São Paulo no 

Brasil que não permite fumar no interior de bares, discotecas, restaurantes, escolas, 

museus, áreas comuns de condomínios e hotéis, casas de espetáculos, padarias, farmácias, 

supermercados, centros comerciais, repartições públicas, hospitais e táxis, mas permite 

fumar em casa, áreas ao ar livre, estádios de futebol, quartos de hotéis e pousadas, desde 

que ocupados por hóspedes, vias públicas, tabacarias e locais de cultos religiosos, caso isso 

faça parte do ritual. 

Legislação Estados Unidos 

Nos Estados Unidos, a política de saúde pública relacionada com o tabaco é da 

responsabilidade da Food and Drug Administratio (FDA), sendo a implementação da 

responsabilidade dos cinquenta e quatro estados. A legislação relativa à exposição dos 

cidadãos ao FAT varia de estado para estado, e no final de 2009, aproximadamente 

metade, já tinha banido o FAT dos espaços interiores, como se expressa na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Estados Unidos, Espaços interiores 100% Livres de fumo, a 31 de Dezembro de 2009 

Estado Ranking 

Locais 

de 

trabalho 

Restaurantes Bares Estado Ranking 

Locais 

de 

trabalho 

Restaurantes Bares 

Arizona 100% SIM SIM SIM Arkansas 33% SIM NÃO NÃO 

Colorado 100% SIM SIM SIM 
Nãorth 

Dakota 
33% SIM NÃO NÃO 

D.C. 100% SIM SIM SIM Pennsylvania 33%  SIM NÃO NÃO 

Delaware 100% SIM SIM SIM Tennessee 33%  SIM NÃO NÃO 

Hawaii 100% SIM SIM SIM Idaho 33%  NÃO SIM NÃO 

IlliNãois 100% SIM SIM SIM 
New 

Hampshire 
33% NÃO SIM NÃO 

Iowa 100% SIM SIM SIM Alabama 0% NÃO NÃO NÃO 

Maine 100% SIM SIM SIM Alaska 0% NÃO NÃO NÃO 

Maryland 100% SIM SIM SIM California 0% NÃO NÃO NÃO 

Massachusetts 100% SIM SIM SIM Connecticut 0% NÃO NÃO NÃO 

Minnesota 100% SIM SIM SIM Georgia 0% NÃO NÃO NÃO 

Montana 100% SIM SIM SIM Indiana 0% NÃO NÃO NÃO 

Nebraska 100% SIM SIM SIM Kansas 0% NÃO NÃO NÃO 

New Jersey 100% SIM SIM SIM Kentucky 0% NÃO NÃO NÃO 

New Mexico 100% SIM SIM SIM Michigan 0% NÃO NÃO NÃO 

New York 100% SIM SIM SIM Mississippi 0% NÃO NÃO NÃO 

Ohio 100% SIM SIM SIM Missouri 0% NÃO NÃO NÃO 

Oregon 100% SIM SIM SIM 
Nãorth 

Carolina 
0% NÃO NÃO NÃO 

Rhode Island 100% SIM SIM SIM Oklahoma 0% NÃO NÃO NÃO 

Utah 100% SIM SIM SIM 
South 

Carolina 
0% NÃO NÃO NÃO 

Vermont 100% SIM SIM SIM Texas 0% NÃO NÃO NÃO 

Washington 100% SIM SIM SIM Virginia 0% NÃO NÃO NÃO 

Florida 66% SIM SIM NÃO West Virginia 0% NÃO NÃO NÃO 

Louisiana 66%  SIM SIM NÃO Wisconsin 0% NÃO NÃO NÃO 

Nevada 66%  SIM SIM NÃO Wyoming 0% NÃO NÃO NÃO 

South Dakota 66%  SIM SIM NÃO 
     

(CDC 2010) 

Legislação Japão 

No ano de 1966 a percentagem de pessoas que fumavam ocasionalmente ou todos os dias 

alcançavaos 83,7% e 18% em adultos homens e mulheres respetivamente. No ano de 1996 

aqueles valores baixaram para 57,5% e 14,2% tendo mais recentemente, atingido no ano de 

2004 os 46,9% e 13,2%, um ano depois da publicação de uma nova lei de saúde pública 

que prevê a proteção contra o FAT, mas à semelhança da lei portuguesa permite aos 

restaurantes, a autorregulação. Kotani analisou os estabelecimentos que tinham 

implementado medidas para proteger os trabalhadores do FAT, e verificou que uma 

minoria tinha implementado a proibição de fumar no interior dos estabelecimentos (Kotani 

2005). 
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2.1.2 Normas 

As organizações de normalização de referência para qualidade do ar interior, sistemas de 

ventilação,e conexos são o European Committee for Standardisation (CEN), a American 

National Standards Institute (ANSI), e a International Organization for Standardization 

(ISO). 

Em Portugal o Instituto Português de Qualidade, através dos seus comités técnicos TC 156 

e TC56, adota algumas das Normas CEN e ISO mais relevantes. 

Algumas das normas e guias da American Society of Heating, Refrigerating, and Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE) são referenciadas pelas normas europeias e 

internacionais (ASHRAE 2011). 

A lista de Normas em vigor desenvolvidas para garantir uma QAI adequada no interior dos 

edifícios é extensa, sendo as abaixo descritas as mais utilizadas pelos engenheiros 

especializados em climatização: 

 NP 1037-2 - Ventilação dos edifícios com aparelhos a gás – Parte 2: Edifícios de 

habitação – Ventilação mecânica centralizada (VMC) de simples fluxo 

 NP 1037-4 - Ventilação de Cozinhas Profissionais 

 EN 13779 - Classificação da qualidade do ar interior/ exterior) 

 EN 779 – Filtros de ar (Classes de filtros G e F) 

 EN 12097 – Requisitos para manutenção e higiene interior em condutas e sistemas 

de condutas de ventilação e ar condicionado (ex. portas de inspeção de 3 em 3 

metros) 

 NP EN 13779:2007 - Ventilation for non-residential buildings – Performance 

requirements for ventilation and room-conditioning systems 

 EN 15251:2007 - Indoor environmental input parameters for design and 

assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, 

thermal environment, lighting and acoustics 

 ISO 16814:2008 - Building environment design -- Indoor air quality -- Methods of 

expressing the quality of indoor air for human occupancy 

 ANSI/ASHRAE Standard 62.1, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 

 ANSI/ASHRAE Standard 62.2, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in 

Low-Rise Residential Buildings. 

 ANSI/ASHRAE Standard 55-2007, Thermal Environmental Conditions for Human 

Occupancy 

 ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170, Ventilation of Health Care Facilities. 

 ANSI/ASHRAE Standard 52.2, Method of Testing General Ventilation Air 

Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size. 

 ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1, Standard for the Design of High-

Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. 
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 ASHRAE Guideline 10, Interactions Affecting the Achievement of an Acceptable 

Indoor Environment. 

 ASHRAE Indoor Air Quality Guide – Best Practices for Design, Construction and 

Commissioning, 

As Normas da ASHRAE, até ao ano de 2007, indicavam que a ventilação quando 

implementada de acordo com as regras técnicas publicadas pela instituição, permitiam 

dispor no interior dos edifícios, de uma qualidade do ar aceitável, mesmo com a presença 

do FAT. No ano de 2007 a ASHRAE, publicou a Norma 62.1 em que adotou as 

concentrações limite para os poluentes mais comuns no interior dos edifícios, propostos no 

ano 2000 pela EPA. Com a adoção destes novos valores, a ventilação já não pode garantir 

com eficiência energética e conforto a manutenção das concentrações abaixo dos valores 

limites de referência, pelo que a ASHRAE considera atualmente, que: 

 Existe um consenso muito alargado pelas autoridades médicas, que o FAT é um 

risco para a saúde, responsável pelo cancro do pulmão, doenças cardíacas nos 

adultos, e causa efeitos adversos no aparelho respiratório das crianças, incluindo a 

possibilidade de se desenvolver asma. 

 O único meio eficaz de eliminar o risco associado à exposição no interior dos 

edifícios ao FAT é a proibição de fumar. 

 A completa separação e isolamento das áreas para fumadores podem controlar a 

exposição ao FAT nos locais em que não é permitido fumar no mesmo edifício; no 

entanto os efeitos mantêm-se para os utilizadores de áreas de fumadores em que é 

permitido fumar. 

 Independentemente da técnica utilizada, ventilação por diluição avançada, cortinas 

de ar, ou tecnologias de limpeza do ar, não demonstraram serem eficientes no 

controlo dos riscos para saúde devido à exposição ao FAT. 

 Um número crescente de países, bem como muitos donos de edifícios privados, 

estão a implementar a proibição de fumar no interior das instalações. 

 Porque a missão da ASHRAE é agir em nome do interesse do público, encoraja a 

eliminação da permissão de fumar no interior dos edifícios, com a solução ótima 

para controlar a exposição ao FAT (ASHRAE 2010). 

No ano de 2007, a Organização Mundial de Saúde recomenda que os sistemas de 

ventilação atualmente disponíveis não são suficientemente eficazes para eliminar 

totalmente a exposição ao fumo de tabaco ambiental (WHO 2007). 

Síndrome do edifício doente 

Em 1984 a OMS sugere que aproximadamente 30% dos edifícios novos ou renovados no 

mundo têm demasiadas reclamações sobre a qualidade do ar interior. A maioria dos 

edifícios apresentam queixas temporárias, mas uma parte significativa destas mantêm-se ao 

longo do tempo. A origem deste problema está relacionada com a forma como os sistemas 
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do edifício são operados e mantidos, nomeadamente o sistema de ventilação e ar 

condicionado, deficiência no projeto e construção dos edifícios, materiais utilizados na 

construção e as atividade humanas no seu interior (WHO 1984). 

A síndrome do edifício doente da designação anglo-saxónica ―Sick Buldings Syndrome‖, 

(SBS), é usado para descrever as situações, nas quais os ocupantes dos edifícios têm 

problemas de conforto ou de saúde que aparentam estar relacionados com o tempo passado 

no interior do edifício (EPA 1991). 

A definição da OMS para Sick Building Syndrome‘ (SBS) corresponde a um conjunto de 

efeitos caracterizados pelo aumento da prevalência de sintomas relacionados com mal-

estar, sensação de fadiga, dor de cabeça, espirros, lacrimejamento e ardor nos olhos, 

tonturas, tosse seca e alterações na pele, que se desenvolvem com a permanência dos 

utilizadores no interior do edifício afetado. Estes efeitos tendem a desaparecer após curtos 

períodos de afastamento ou ausência dos espaços interiores. É necessário que um mínimo 

de 20% dos utilizadores manifeste estes sintomas, para que o edifício seja classificado 

como doente (Martínez and Callejo 2006). 

As causas mais comuns relacionam-se com a má conceção dos edifícios, ventilação 

inadequada, deficiente filtração do ar, deficiente manutenção das instalações e sistemas de 

ventilação e fontes de poluição interior. A norma EN 15251:2008 integra muitos dos 

requisitos mínimos para os novos edifícios, e relaciona-se com outras normas, como se 

expressa na Figura 6. 

 

Figura 6 - EN 15251:2008 interação com outras normas relacionadas com edifícios 

Qualidade do ar 

Uma boa qualidade do ar interior é um dos requisitos mais importantes para se conseguir 

manter um edifício ambientalmente satisfatório para os seus ocupantes. Um edifício é 
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composto por diversos tipos de ar que variam em concentrações de poluentes, partículas, 

odores, temperatura e humidade. A Figura 7 resume os diferentes tipos de ar que são 

considerados no projeto de um sistema de ventilação e ar condicionado. 

 

 

Legenda Tipo  de ar Referência Descrição 

1 Outdoor air ODA 
Ar que entra no sistema ou abertura de ar livre antes de qualquer 

tratamento de ar 

2 Supply air SUP 
O fluxo de ar que entra no quarto tratado, ou o ar de entrar no sistema 

depois de qualquer tratamento 

3 Indoor air IDA Ar na sala tratada ou zona 

4 Transferred air TRA 
O ar interior, que passa a partir do quarto tratado para um outro quarto 

tratado 

5 Extract air ETA O fluxo de ar saindo da sala tratada 

6 Recirculation air RCA 
Extrair o ar que é devolvido ao sistema de tratamento de ar e 

reutilizados como ar de alimentação 

7 Exhaust air EHA O fluxo de ar descarregado para a atmosfera. 

8 Secondary air SEC 
O fluxo de ar retirado de um quarto e voltou para a sala mesmo depois 

de qualquer tratamento 

9 Leakage LEA Fluxo de ar não intencional através de caminhos de fuga no sistema 

10 Infiltration INF 
Vazamento de ar na construção através de percursos de fuga em 

elementos de estrutura separando-o do ar exterior 

11 Exfiltration EXF 
Fugas de ar para fora do edifício através de percursos de fuga em 

elementos de estrutura separando-o do ar exterior 

12 Mixed air MIA Ar, que contém dois ou mais fluxos de ar 

1.1 Single room outdoor air SRO 
Ar que entra no único quarto da unidade de tratamento de ar ou 

abertura do exterior antes de qualquer tratamento de ar 

2.1 Single room supply air SRS O fluxo de ar que entra no quarto tratado 

5.1 Single room extractair SET 
O fluxo de ar saindo da sala tratados em uma única unidade de 

tratamento de ar ambiente 

7.1 Single room exhaust air SEH 
O fluxo de ar descarregado para a atmosfera a partir de uma única 

unidade de manipulação sala com ar 

Figura 7 - Especificação do tipo de ar num edifício 

(CEN 2007a) 

O ar exterior (ODA), o ar interior (IDA), e o ar de exaustão (ETA) têm diferentes tipos de 

classificação em função da concentração de poluentes. 
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A qualidade do ar assume, na comunidade científica, uma preocupação significativa 

crescente, revelando alguns indicadores que, a médio prazo, a sociedade poderá estar a 

braços com problemas muito graves se a tendência atual não for invertida. Um exemplo 

muito preocupante é a quantidade de gases de estufa na atmosfera, como se expressa na 

Figura 8. A evolução do CO2 no último milénio é uma das referências utilizada para 

ilustrar as previsíveis consequências para a humanidade (Felizes and Monteiro 2010; 

ASHRAE 2009). 

 

Figura 8 - Previsão do CO2 Atmosférico 

(Felizes and Monteiro 2010; ESRL 2012) 

Na fase de projeto é necessário ter em consideração a qualidade do ar exterior disponível 

no exterior do edifício. As admissões de ar devem estar localizadas nas zonas exteriores 

menos poluídas, ou utilizar sistemas de limpeza do ar. Existem diferentes técnicas de 

filtração do ar exterior, dependendo a sua utilização do tipo de poluição presente no 

exterior, partículas, e/ou gases poluentes (CEN 2007a). Em função das condições 

ambientais exteriores, a qualidade do ar exterior admitido no interior do edifício pode ser 

classificada da forma referida na Tabela 4: 

Tabela 4 – Classificação do ar exterior (ODA) 

Categoria Descrição 

ODA 1 Ar puro que só pode estar temporariamente sujo (ex. polém) 

ODA 2 Ar exterior com concentrações elevadas de particulas e/ou gases poluentes 

ODA 3 Ar exterior com concentrações muito elevadas de particulas e/ou gases poluentes 

Fonte: (CEN 2007a) 

A aplicação da categoria do ar exterior depende do critério utilizado. A norma EN 

13799:2007 propõe para ODA1 a utilização do guia da OMS (WHO 2000; WHO 2005a; 

WHO 2005b), ou outra norma nacional ou regulamento. A classificação como ODA 2, 

aplica-se quando as concentrações exteriores de partículas e/ou gases excedem os limites 

utilizados para ODA 1 até um fator de 1,5. A classificação como ODA3 aplica-se quando 

as concentrações excedem um fator de 1,5, a concentração de referência utilizada para 

ODA1. Para classificar como ODA 2 ou ODA 3 o ar exterior, é suficiente que a 
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concentração de um dos poluentes seja superior ao fator 1, classificação como ODA 2, ou 

superior ao fator 1,5 classificação como ODA 3 (CEN 2007a). 

Em Portugal para o ar exterior (ODA) devem ser observados os valores limites para a 

proteção da saúde humana para os poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto, 

benzeno, monóxido de carbono, chumbo e PM10, atualizados pela Diretiva 2008/50/EC, 

transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 102/2010 de 23 de Setembro, que 

estabelece os valores limites e como e onde devem ser efetuadas as medições em zonas 

urbanas ou suburbanas específicas como referido na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valores limite para a proteção da saúde humana 

Poluente Período de referência  Valor limite  Margem de tolerância 

Dióxido de enxofre (SO2) Uma hora 
350 μg/m³, a não exceder mais 

de 24 vezes por ano civil. 
150 μg/m3 (43%) 

Dióxido de enxofre (SO2) Um dia 
125 μg/m3, a não exceder mais 

de três vezes por ano civil. 
Nenhuma 

Dióxido de azoto (NO2) Uma hora 
200 μg/m3, a não exceder mais 

de 18 vezes por ano civil. 
Nenhuma 

Dióxido de azoto (NO2) Ano civil 40 μg/m3 Nenhuma 

Benzeno ( C6H6) Ano civil 5 μg/m3 Nenhuma 

Monóxido de carbono (CO) 

Máximo diário das 

médias 

 de oito horas 

10 mg/m3 60% 

Chumbo (Pb) Ano civil 0,5 μg/m3 100% 

PM10 Um dia 
50 μg/m3, a não exceder mais de 

35 vezes por ano civil 
50% 

PM10 Ano civil 40 μg/m3 20% 

Fonte: (MAT 2010) 

Qualidade do ar interior 

A qualidade de ar interior, QAI, representa a concentração de poluentes no ambiente 

interior que são conhecidos ou suspeitos de alterar de forma negativa o conforto ambiental, 

a saúde, o desempenho no trabalho ou na escola. Apesar de as condições de temperatura e 

humidade serem relevantes, para a QAI, pois condicionam a emissividade de alguns 

poluentes, o crescimento de microrganismos, bactérias e fungos e a sobrevivência de vírus 

que se transmitem por via área, não são consideradas na definição de QAI (ASHRAE 

2011). 

A categoria do ar interior pode ser definida recorrendo a 4 métodos que definem o caudal 

de ar novo de um espaço interior (CEN 2007a): 

 Classificação indireta pela taxa de ar novo (ODA) por pessoa; 

 Classificação indireta pela taxa de ar novo (ODA) por m²; 

 Classificação pelo nível de CO2; 

 Classificação pelo nível de concentração de um poluente específico. 

Se o espaço é destinado à ocupação humana, é utilizada a classificação indireta através do 

caudal de ar novo por pessoa; se o espaço interior é destinado por exemplo a armazém, 
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deve ser utilizada a classificação indireta através do caudal de ar novo por m2. A 

classificação pelo nível de CO2 é utilizada para áreas em que não é permitido fumar, sendo 

o metabolismo humano a principal causa de emissão do CO2. A classificação pela 

concentração de um poluente específico é aplicada a situações em que ocorre a emissão 

significativa de poluentes. Quando é conhecida a taxa de emissão do poluente pode ser 

aplicada a seguinte equação da Figura 10, ou, caso não haja informação suficiente, pode 

ser definido o caudal de ar novo com base na experiência (CEN 2007a). As várias 

classificações do ar interior podem ser observadas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Classificação básica da qualidade do ar interior (IDA) 

Categoria. 
Qualidade 

 do ar interior 

Classificação pela taxa de ventilação por 

ocupação humana [l.s-1.ocupa-1] 
Classificação pela 

taxa de ventilação 

por m2 [l.s-1.m-2] 

Classificação pelo 

nível de CO2 

[ppm] 
Área de não fumadores 

Área de 

fumadores 

Intervalo. Referência. Int. Ref. Int. Ref. Int. Ref. 

IDA 1 Elevada > 15 20 > 30 40 * * < 400 350 

IDA 2 Média 10-15 12,5 20 -30 25 >0,7 0,83 400-600 500 

IDA 3 Moderada 6 - 10 8 12 - 20 16 0,35 - 0,7 0,55 600 -1000 800 

IDA 4 Baixa < 6 5 < 12 10 < 0,35 0,28 > 1000 1200 

Fonte: (CEN 2007a) 

A classificação do ar de extração ETA e do ar de exaustão EHA é definida pela Norma EN 

13779:2207. O ar de exaustão segundo a Norma, é ar submetido a um tratamento de 

limpeza (termo anglo-saxónico air cleaner)., A Norma considera que através do tratamento 

de limpeza não é possível obter um ar de exaustão EHA 1.  

A Tabela 7 proporciona a classificação do ar de extracção e exaustão, respetivamente, ETA 

e EHA, atendendo a diferentes critérios. 
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Tabela 7 - A classificação do ar de extração ETA e do ar de exaustão EHA 

Categoria Poluição Descrição Áreas tipo 
Recirculação e 

tranferência 

ETA 1   

EHA 1 

Ar 

extraído 

com 

níveis de 

poluição 

baixa 

Ar de quartos onde as principais 

fontes de emissões são os 

materiais de construção e 

estruturas, e ar de quartos 

ocupados, onde as principais 

fontes de emissão são o 

metabolismo humano e materiais 

de construção e estruturas. 

Quartos onde é permitido fumar 

não é permitido 

Escritórios, pequenos, espaços para 

o serviço público, salas de aula, 

escadas, corredores, salas de 

reuniões, espaços comerciais, sem 

fontes de emissões adicionais. 

Ar passível de ser 

utilizado como ar de 

recirculação (RCA), 

ou de ar transferência 

(TRA) 

ETA 2   

EHA 2 

Ar 

extraído 

com 

níveis de 

poluição 

moderada 

Ar de zonas ocupados, que 

contém mais impurezas que 

categoria 1 das mesmas fontes 

relacionadas com as atividades 

humanas. Quartos que nos demais 

casos, caem na categoria ETA 1, 

mas onde é permitido fumarem. 

Refeitórios, cozinhas para preparar 

bebidas quentes, lojas, espaços de 

armazenamento em edifícios de 

escritórios, quartos de hotel, 

vestiários. 

Ar passível de ser 

utilizado como ar de 

transferência (TRA) 

para casas de banho, 

garagens, vestiários, 

ou outros espaços 

similares, não pode ser 

utilizado como ar de 

recirculação (RCA),  

ETA 3   

EHA 3 

Ar 

extraído 

com 

níveis de 

poluição 

elevada 

Ar de locais onde é emitido vapor, 

umidade, processos, químicos que 

reduzir substancialmente a 

qualidade do ar. 

Casa de banho e vestiários saunas, 

cozinhas, salas de pinturas, 

reprografias, áreas especialmente 

concebidas para os fumadores. 

Ar que não pode ser 

utilizado como ar de 

recirculação (RCA) ou 

de transferência (TRA) 

ETA 4    

EHA 4 

Ar 

extraído 

com 

níveis de 

poluição 

muito 

elevada 

Ar que contém odores e 

impurezas em concentrações mais 

elevadas . 

Cozinhas, grilis, garagens e túneis, 

parques de estacionamento, áreas 

para utilização de tintas e 

solventes, áreas para lavandaria, 

salas de resíduos alimentares, salas 

de fumo muito usados. 

Ar que não pode ser 

utilizado como ar de 

recirculação (RCA) ou 

de transferência (TRA) 

Fonte:(CEN 2007a) 

Na Norma EN 13779:2007, o ar extraído de áreas em que é permitido fumar é classificado 

como ar de exaustão ETA 2, podendo ser utilizado com ar de transferência para casas de 

banho, garagens, e espaços similares, Em Portugal este ar não pode ser utilizado com ar de 

transferência, sendo classificado como ETA 3 (ADENE 2011a).  

O ar de extração, ETA 1 e ETA 2, pode ser recolhido numa conduta de ventilação comum, 

mas não pode haver mistura dos dois. O ar de extração ETA 3 pode ser conduzido através 

de uma conduta individual ou através de uma conduta comum desde que a origem do ar 

seja de espaços com a mesma classificação. O ar de extração ETA 4 é extraído através de 

conduta individual para o exterior. 
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Figura 9 – Variáveis independentes que condicionam uma QAI+ 

(Martínez and Callejo 2006, 21; EPA 1990) 

O fumo do tabaco está englobado, no grupo fontes internas relacionadas como o uso ou 

ocupação e constitui uma das principais fontes internas de poluição. A OMS continua a 

defender que ainda não existe evidência de um valor seguro para a exposição ao FAT, pelo 

que os guias publicados sobre a qualidade do ar interior, não incluem o FAT como uma 

fonte de poluição, pois consideram que este está banido do interior dos edifícios (WHO 

2010). 

O tempo de exposição é um fator considerado na avaliação da exposição dos trabalhadores 

a agentes físicos e químicos., No âmbito da QAI o tempo de exposição não condiciona a 

qualidade da mesma, apesar de ser importante, para avaliações que promovam a eficiência 

energética. Para o estabelecimento de uma boa QAI, procura-se limitar a concentração de 

determinados poluentes, durante todo o tempo de funcionamento ou ocupação do edifício 

(CEN 2007b). 

A concentração média de um poluente num espaço interior, está dependente de vários 

fatores:  

 Variação da concentração dos poluentes emitidos (emissividade) 

 Poluentes que entram 

 Poluentes que saem 

 Poluentes depositados ou absorvidos 

 Poluentes retirados 
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Figura 10 - Equação geral para a concentração média de um poluente num espaço interior uni-zona 

(ADENE 2011b) 

A formulação analítica indicada na Figura 10, corresponde a: 

[1] 

 C, concentração média instantânea do poluente (mg/m³); 

 G, geração de poluente no interior do compartimento (mg/h); 

 V, volume da sala (m³); 

 λv, taxa de renovação (h
-1

); 

 Cext, concentração no exterior (mg/m³); 

 νd, velocidade  de deposição do poluente (mg/(m²h)); 

 S, superfície de deposição (m²); 

 Qac, caudal através do purificador de ar (m³/h); 

 εac, eficiência do purificador de ar (adimensional). 

Sistema de ventilação 

A ventilação e o ar condicionado (AVAC) é uma especialidade da Engenharia Mecânica 

que, a nível internacional, teve durante muitos anos como referência no setor uma 

associação, a ASHRAE. 

Um sistema de ventilação é composto por vários elementos, sendo atualmente um dos 

aspetos críticos de um sistema de ventilação a sua eficiência energética. A complexidade 

do sistema varia principalmente em função da dimensão das instalações, da sua ocupação, 

dos materiais de construção do edifício, da qualidade do ar exterior, dos poluentes emitidos 

devido à natureza das atividades desenvolvidas no interior, da capacidade de investimento 

e dos requisitos de conforto. 

O projeto do sistema de ventilação, contempla vários fatores identificados na Tabela 8, que 

quando devidamente considerados, implementados e mantidos, asseguram no interior dos 

edifícios, uma qualidade do ar interior aceitável, fator fundamental para a qualidade do 

ambiente interior. 
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Tabela 8 - Parâmetros de projeto do sistema ventilação 

Parâmetros de projeto 

Taxa de Emissão da Fonte Pontual /Multi-pontos 

 Intermitente / Periódica / Contínua 

 Constante/Variável 

Caudal de Ar Novo Constante 

 Variável 

Características do Ar Novo 
Concentração do(s) Poluente(s) em causa/características 

físicas e química 

 Concentrações constantes/variáveis 

 Temperatura, pressão atmosférica, humidade, etc 

Ventilação Natural / Mecânica / Híbrida 

 Mistura / Deslocamento 

 Cortinas de Ar 

 Tipos e localizações de entradas e saídas de ar 

 Eficiência de sistemas de filtragem 

Características do compartimento Dimensões geométricas 

 Tipos de revestimentos e de mobiliário 

 Comportamento termo-higrométrico 

Fonte: (ASHRAE 2007) 

A interligação dos diferentes componentes do sistema de ventilação pode ser observada na 

Figura 11, em que se pode reparar na localização de vários componentes do sistema 

dedicados à limpeza do ar (filtragem). A utilização do componente dedicado a recuperação 

de energia, que pode melhorar a eficiência energética do sistema de ventilação, é 

fundamental para diminuir os custos de funcionamento do sistema.  

 

Figura 11- Sistema de ventilação 

(ASHRAE 2007) 

No sistema de ventilação, as partículas em suspensão são objeto de tratamento, através da 

aplicação de filtros no sistema. Os filtros são selecionados em função do nível de poluição 

exterior e do índice de qualidade do ar interior desejado. 

Os valores limite de exposição (VLE) são definidos pelo tamanho de partícula, e são 

expressos de três formas (IPQ 2007), consoante exposto na Tabela 9: 

 Partículas Inaláveis – designação anglo-saxónica PM2,5 são as partículas em 

suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como 

definido no método de referência para a amostragem e medição de PM2,5, norma 

EN 14907, com uma eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 
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2,5 µm (MAT 2010), valor limite de exposição para partículas inaláveis (VLE-PI), 

para os agentes que são potencialmente perigosos quando se depositam em 

qualquer região do trato respiratório (IPQ 2007).  

 Partículas Torácicas, designação anglo-saxónica PM10 são as partículas em 

suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como 

definido no método de referência para a amostragem e medição de PM10, norma 

EN 12341, com uma eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 

10 µm (MAT 2010), valor limite de exposição para partículas torácicas (VLE-PT), 

para os agentes que são potencialmente perigosos quando se depositam na região 

dos canais pulmonares e na zona de trocas gasosas (IPQ 2007). 

 Partículas Respiráveis - Valor limite de exposição para partículas respiráveis (VLE-

PR), para aqueles agentes potencialmente perigosos quando se depositam na região 

de trocas gasosas (IPQ 2007). 

Tabela 9 – Classificação de Partículas em suspensão 

Partículas Inaláveis PM2,5 Partículas Torácicas PM10 Partículas Respiráveis 

Fração inalável 

[PI] 

Diâmetro 

aerodinâmico da 

partícula 

Fração torácica 

[PT] 

Diâmetro 

aerodinâmico da 

partícula 

Fração 

respirável [PR] 

Diâmetro 

aerodinâmico da 

partícula 

(%) (μm) (%) (μm) (%) (μm) 

100 0 100 0 100 0 

97 1 94 2 97 1 

91 2 89 4 94 2 

74 3 80,5 6 87 5 

50 4 67 8 77 10 

30 5 50 10 65 20 

17 6 35 12 58 30 

9 7 23 14 54,5 40 

5 8 15 16 52,5 50 

1 10 9,5 18 50 100 

    6 20     

    2 25     

Fonte: (IPQ 2007) 

2.2 Referenciais Técnicos  

2.2.1 Métodos de Monitorização 

Para realizar a monitorização dos compostos orgânicos, inorgânicos, partículas suspensas, 

estão definidos métodos de referência e métodos equivalentes. A metodologia para 

auditorias periódicas de QAI em edifícios de serviços existentes, no âmbito do RSECE, 
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identifica os métodos a serem utilizados e o modo de utilização de cada um(APA and 

ADENE 2009) conforme se expressa na Tabela 10. 

Tabela 10- Métodos de referência, métodos equivalentes e requisitos mínimos para monitores portáteis de 

leitura em tempo real dos parâmetros poluentes 

Parâmetro 
Método/Principio de 

Referencia 

Métodos/Principais 

Equivalentes 

Características Técnicas 

Erro Máximo 

Admissível 
Resolução 

Dióxido de carbono 

(CO2) 

Infra Vermelho Não 

Dispersivo (NDIR) 

Método eletroquímico; Infra 

Vermelho (FTIR 4 ), PAS -

Sensor Foto Acústico 

±10% da 

concentração máxima 

de referência 

1 ppm 

Monóxido de carbono 

(CO) 

Infra Vermelho Nao 

Dispersivo (NDIR) 

Método eletroquímico; Infra 

Vermelho (FTIR), PAS -Sensor 

Foto Acústico 

±10% da 

concentração máxima 

de referência 

0,1 ppm 

Partículas 

atmosféricas (PM10) 

Método gravimétrico 

corn cabeça de 

amostragem seletiva 

PM10 (Recolha e 

pesagem do filtro) 

Dispersão Ótica (UV; Laser); 

Absorção por Radiação Beta; 

Micro balança de oscilação de 

peso (TEOM); Ressonância 

piezoeléctrica 

±10% da 

concentração máxima 

de referência 

1 µg/m3 

Formaldeído (HCHO) 

Recolha e analise por 

cromatografia (ISO 

16000- 2:2006, ISO 

16000-3:2001 e ISO 

16000-4:2004) 

Amostradores passivos 

impregnados corn DNPH 5 ; 

Tubos de difusão; Método 

eletroquímico; Método do 

borbulhador. Método de 

fotometria 

±20% da 

concentração máxima 

de referência 

0,01 ppm 

Compostos Orgânicos 

Voláteis Totais ( 

COV totais) 

Recolha e análise por 

cromatografia ( ISO 

16000 - Parte V:2007, 

Parte VI:2004) 

Amostradores passivos (Tenax, 

carvão ativado, etc); Canisters; 

FID - Detetor de Foto Ionização 

de Chama; PID -  Detetor de Foto 

Ionização; PAS -Sensor Foto 

Acústico; Infra Vermelho (FTIR) 

±10% da 

concentração máxima 

de referência 

0,01 ppm 

Ozono (03) 
Absorção Ultra 

Violeta (UV) 

Quimiluminescência do etileno; 

Quimiluminescência do NO; 

Método eletroquímico 

±10% da 

concentração máxima 

de referência 

0,001 ppm 

Radão (Rn) 
Detetores de estado 

sólido 
Detetores passivos; 

±10% da 

concentração máxima 

de referência 

1 Bq/m3 

(APA and ADENE 2009) 

2.2.2 Valores limites de exposição 

Várias organizações identificaram, ao longo dos últimos anos, valores limites de exposição 

e valores limites de exposição de curta duração que são utilizados como referência na 

avaliação da exposição laboral na indústria e na monitorização da qualidade do ar interior 

em edifícios de serviços.  

Para a monitorização das partículas suspensas PM10 e PM2,5, no âmbito da qualidade do 

ar interior, são normalmente utilizadas como concentrações máximas de referência os 

valores indicados pela EPA. As concentrações propostas, identificadas na Tabela 11, 

correspondem a uma média ponderada, durante uma monitorização para um período de 24 

horas, ou durante o período de um ano.  
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Tabela 11 - Concentrações máximas de referência identificados por várias Organizações/Países 

EPA 

(2000) 
OSHA 

MAK 

(2000) 

Canadá 

(1995) 

WHO  

(2000) 

NIOSH 

(1992) 

ACGIH 

(2001) 

H. Kong 

(2003) 
Alemanha 

Dióxido Carbono [ppm] 

-- 5000 
5000 

10000 [1h] 
3500 -- 

5000 

30000 [15m] 

5000 

30000 [15m] 

800 

1000 [8h]  

Monóxido de Carbono [ppm] 

9 

35 [1h] 
50 

30 

60 [30m] 

11 [8h] 

25 [1h] 

90 [15m] 

50 [30 m] 

25 [1h] 

10 [8h] 

35 

200 [C] 
25 

1.7 

8.7 [8h] 

52  

5.2 [0.5h] 

13 

1.3 [8h] 

Formaldeído [µg/m³] 

-- 
0,75 

2[15m] 
0.3 

0.1 

0.05 
0.081 [30m] 

0.016 

0,1 [15m] 
0.3 [C]  

0.024 

0.081[8h]  

Ozono [µg/m³] 

0.12 [1h] 

0.08 
0.1 

 
0.12 [1h] 

0.064 

120 [8h] 
0.1 [C] 

0.05 met 

0.08 met 

0.1 met  

0.2 [2h] 

0.025 

0.061 [8h]  

Partículas PM2,5 [µg/m³] 

15 [1A] 
 65 [24h] 

5000 1500 
100 [1h]  

40   
3000 

  

Partículas PM10 [µg/m³] 

50 [1A] 

150 [24h] 
-- 4000 -- -- -- 10000 

20 

180 [8h] 
-- 

Partículas Respiráveis [µg/m³] 

-- 15000 -- -- -- -- -- -- -- 

Fonte: (National Research Council Canada 2005) 

Os valores indicados na Tabela 11, devem ser utilizados como concentrações médias para 

o período indicado, e não como concentrações máximas de referência. Em Portugal os 

valores previstos pelo RSECE correspondem a concentrações máximas de referência, o que 

é diferente das concentrações indicadas pelas organizações internacionais. 

2.2.3 Índice de qualidade do ar interior 

A avaliação da qualidade do ar interior é realizada avaliando a concentração de gases, 

orgânicos e inorgânicos, de partículas, matéria ou biológicas e a variável desconforto, 

através da temperatura, velocidade do ar e humidade relativa. 

O resultado da avaliação é quantitativo e comparado com o valor das concentrações 

máximas de referência, tendo em consideração as derrogações que podem existir, para o 

caso de serem ultrapassadas as concentrações para alguns poluentes.  
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A par da avaliação quantitativa, nos últimos anos têm sido propostos diferentes modelos de 

avaliação qualitativa, como o indicado na Figura 12, através do desenvolvimento de 

índices que conjugam os resultados obtidos num único valor (Moschandreas and Sofuoglu 

2002).  

 

 

Figura 12 - Estrutura da Árvore, relativa ao índice ambiental de qualidade 

(Moschandreas and Sofuoglu 2002) 

Na revisão do RSECE, em curso, está prevista a avaliação qualitativa da qualidade do ar 

interior nos edifícios. O modelo proposto, consiste na definição de escalões para os 

poluentes, em que o melhor nível será aquele com menor concentrações em todos os 

poluentes. 

2.3 Conhecimento Científico 

2.3.1 Tabaco 

O tabaco quando fumado é uma fonte de poluentes sobe a forma de partículas e gases. Os 

gases inorgânicos principais são o monóxido de carbono (CO), os compostos orgânicos 

voláteis (TVOC), o monóxido de nitrogênio (NO), o dióxido de nitrogénio (NO2), a 3-

etenilpiridina (3-EP), e a Nicotina. Na Tabela 12 e Tabela 13 é possível verificar que a 

emissão de gases não varia de forma significativa em função da origem do tabaco (Nelson 

1998). 
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Tabela 12 - Concentração média de gases emitidos por cigarros em câmara de ensaio ambiental 

País CO TVOC NO NO2 3-EP Nicotina Myosrnine 

  [µL/L] [µL/L] [nL/L] [nL/L] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] 

Républica Checa 6,6 3,3 179 32 39 101 5,5 

França 6,4 3,1 150 27 31 72 4,8 

Alemanhã 7,1 3,3 171 30 38 8$ 5,4 

Hong Kong 6,9 3,3 193 33 37 81 5,4 

Italia 66 3,2 169 33 39 98 5,5 

Malasia 6,6 3,6 124 22 45 98 6,2 

Portugal 5,6 2,9 155 28 37 82 5,5 

Espanha 7,3 3,7 211 36 43 106 6,5 

Suécia 6,1 3 166 30 44 102 6,4 

Suiça 6,6 3,3 165 32 33 78 4,7 

Estados Unidos 7 3,2 192 34 44 79 0,8 

Fonte: (Nelson 1998) 

As diferenças que se identificam nos compostos orgânicos e compostos inorgânicos entre 

alguns países não justificam, não serem considerados os estudos realizados nos países com 

maiores concentrações médias de gases emitidos pelo tabaco. 

Tabela 13 - Concentração média de partículas emitidos por cigarros em câmara de ensaio ambiental 

País R-t-RSP Grav.RSP UVPM FPM Solanesol 

 
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] 

Républica Checa 1641 1740 205 37 31 

França 1473 1285 186 34 36 

Alemanhã 1557 1547 200 37 37 

Hong Kong 1617 1643 198 35 45 

Italia 1497 1621 194 36 35 

Malasia 1658 1649 204 37 39 

Portugal 1190 1386 156 30 29 

Espanha 1545 1661 205 38 39 

Suécia 1366 1415 165 32 34 

Suiça 1467 1504 184 35 37 

Estados Unidos 1548 1541 184 33 39 

RSP – Partículas suspensas respiráveis; UVPM  - Adsorvente ultravioleta de partículas suspensas; FPM - Fluorescência 

de Partículas suspensas 

Fonte: (Nelson 1998) 

No caso português na concentração média de partículas suspensas, verifica-se que existe 

uma diferença maior na concentração de partículas emitidas pelos cigarros nacionais, que a 

verificada nos gases; porém, esta diferença não foi considerada significativa pelo autor do 

estudo (Nelson 1998).  
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2.3.2 Fumo ambiental do tabaco 

O fumo ambiental do tabaco (FAT), designação anglo-saxónica environmental tobacco 

smoke (ETS), e mais recentemente fumo em segunda mão (FSM), designação anglo-

saxónica secondhand smoke (SHS), é uma mistura de gases e partículas sólidas e líquidas, 

aerossóis, como se expressa na Figura 13, constituída por uma corrente secundária gerada 

pelo cigarro aceso e fumo da corrente principal exalada pelo fumador. As duas correntes 

são química e qualitativamente semelhantes; no entanto, existem significativas diferenças 

quantitativas entre as duas correntes. (Eatough, Hansen, and Lewis 1990). 

O FAT contém mais de 4000 substâncias químicas, incluindo mais de 50 agentes 

cancerígenos conhecidos e muitos agentes tóxicos. Não foi estabelecido nenhum nível 

seguro relativamente à sua exposição, nem há quaisquer expectativas de que investigações 

suplementares venham a identificá-lo (CE 2007). Este foi classificado como um agente 

cancerígeno para o homem por várias instituições: 

 1983 – Environmental Protection Agency  (EPA) 

 2000 - Departamento de Saúde e Serviços à Pessoa americano  

 2002 - Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC) da OMS  

No local de trabalho o FAT foi classificado como agente cancerígeno pelo Governo 

Finlandês (2000) e pelo Governo Alemão (2001). 

Ao FAT está associado o tabagismo passivo crónico, que é a causa de muitas das mesmas 

doenças provocadas pelo tabagismo ativo, incluindo cancro do pulmão, doenças 

cardiovasculares e doenças infantis (Smoke Free Partnership 2006). 

 

Figura 13 - Fumo ambiental do tabaco 

(Ott and Steinemann 2007) 

O relatório dos agentes cancerígenos, publicado pelo Public Health Service do U.S. 

Department of Health and Human Services, incluiu na nona edição (ano 2000), pela 

primeira vez, o tabaco como um agente cancerígeno. O tabaco é considerado como agente 

cancerígeno nas seguintes composições (PHS 2011a, 408): 

 Fumo do tabaco (CAS não atribuído); 

 Fumo ambiental do tabaco (CAS não atribuído); 

 Tabaco sem fumo ou tabaco de mascar (CAS não atribuído); 
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Atualmente é reconhecido que não só os fumadores ativos dos dois géneros estão expostos 

ao risco associado ao tabaco, mas também os não fumadores quando expostos 

especialmente nos ambientes interiores, em que está presente o FAT (Deepak K. Bhalla 

2009). Alguns dos agentes carcinogénicos identificados no fumo ambiental do tabaco são o 

benzeno, 1,3-butadieno, benzo[a]pyrene, 4-(methylnitrosamino), -1-(3-pyridyl)-1-

butanone. 

2.3.3 Relação entre marcadores utilizados para monitorizar o FAT 

A monitorização do fumo ambiental do tabaco pode ser realizada através da medição dos 

alcaloides e partículas suspensas. A maior parte dos estudos realizados utilizaram estes 

poluentes para quantificar a exposição ao FAT. A correlação entre os diversos constituintes 

medidos é apresentada na Tabela 14, da qual se constata existir uma correlação pouco 

significativa entre a medição de alcaloides e a medição de partículas suspensas, apesar de a 

correlação entre alcaloides, nicotina e 3-EP ser significativa, bem como a medição de 

partículas suspensas através de UVPM e FPM. A correlação da medição das partículas 

suspensas respiráveis (RSP) com qualquer outro método é pouco significativa. 

Tabela 14 - Correlações entre marcadores do FAT 

Constituintes do FAT Α Β σ R² 

Nicotina/UVPM -1,03 ± ,07 ,92 ± ,07 0,51 0,63 

Nicotina/RSP -1,58 ± ,22 ,83 ± ,15 0,727 0,25 

Nicotina/3-EP ,27 ± ,04 1,07 ± ,04 0,335 0,83 

Nicotina/Miosrnina 1,01 ± ,05 1,10 ± ,04 0,274 0,88 

RSP/UVPM 1,11 ± ,04 ,44 ± ,05 0,337 0,46 

UVPM/FPM ,17 ± ,02 ,92 ±, ,02 0,14 0,96 

UVPM/Solanesol 1,74 ± ,04 ,65 ± ,04 0,211 0,84 

RSP – Partículas suspensas respiráveis; UVPM  - Adsorvente ultravioleta de partículas suspensas; FPM - Fluorescência 

de Partículas suspensas 

Fonte: (Lakind 1999) 

2.3.4 Nicotina 

A nicotina é um dos alcaloides maioritários presentes no FAT. A nicotina é um dos 

marcadores do FAT utilizados nos trabalhos de investigação sobre a exposição dos 

trabalhadores e cidadãos ao fumo ambiental do tabaco. Só está presente no ambiente 

interior, se houver fumadores no interior ou no exterior (Nogueira and Alexandre 2008), 

mas apresenta algumas limitações importantes, nomeadamente a adsorção em diferentes 

superfícies e uma propensão para se degradar (Lourenço and Matos 2003).  

A remoção da nicotina do ambiente interior pelo sistema de ventilação realiza-se com mais 

facilidade que as partículas em suspensão. 
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2.3.5 3-etenilpiridina 

Um marcador alternativo no FAT, utilizado frequentemente, é a 3-etenilpiridina (3-EP), 

um complemento ao marcador nicotina que se degrada com muita facilidade (Lakind 

1999). As concentrações são inferiores no FAT, mas a cinética química é semelhante aos 

outros alcaloides (Lourenço and Matos 2003). Uma das metodologias de análise baseia-se 

na recolha de amostras do ar interior a examinar em tubos de adsorção e posterior extração 

do composto. A cromatografia gás-liquido é uma das técnicas para quantificar este 

composto. 

Quando estudada a correlação da 3-EP e da nicotina com os alcaloides minoritários do 

FAT, verifica-se que a concentração da 3-EP é muito semelhante à concentração dos 

alcaloides minoritários (Lourenço and Matos 2003). 

2.3.6 Benzeno 

A concentração de benzeno no ar interior é influenciada pela emissão de FAT. Sousa 

(Sousa and Ferraz 2008) mediu as concentrações de benzeno em cafés em que era 

permitido fumar e em cafés em que não era permitido fumar, e apresentou diferenças entre 

os dois tipos de estabelecimentos. As concentrações de benzeno nos cafés em que era 

permitido fumar eram superiores em 20% às concentrações medidas nos cafés em que não 

era permitido fumar. O limite legal é de 5 µg/m³ para o ar exterior, mas os valores medidos 

foram em média de 6,2 µg/m³, e 4 µg/m³, nos cafés com e sem restrições de fumar 

respetivamente (Sousa and Ferraz 2008).  

2.3.7 Exposição ao fumo ambiental do tabaco, proporção entre diferentes 

atividades/locais  

A exposição ao FAT em ambientes interiores, estudada por Repace (Repace 1987) 

demonstrou que a exposição total ao FAT é proporcional à concentração e à duração da 

exposição. Siegel (Siegel 1993) considera que o tempo de exposição no escritório é de 

aproximadamente 6 horas, equivalente ao de numa casa, pois o restante tempo é passado a 

dormir. Com base nesta dedução realizada com recurso a medições efetuadas por outros 

investigadores, concluiu que a exposição ao FAT no local de trabalho não tem o mesmo 

risco transversal a todos os locais de trabalho, pois que são estabelecidas diferenças entre a 

exposição em escritórios, restaurantes e bares. Tendo por referência a exposição ao FAT 

em escritórios, a exposição em restaurantes é aproximadamente 1,5 a 2 vezes superior, e 

em bares 3,9 a 6,1 vezes superior (Siegel 1993). Os valores das concentrações apresentados 

na Tabela 15, correspondem a locais ensaiados em que não é permitido fumar, mas 

comunicam com áreas em que é permitido fumar. 
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Tabela 15  - Concentrações de CO, Nicotina e Partículas de Habitações, Escritórios, restaurantes e bares 

Poluente Estudos N.º Amostras Média Gama Proporção 

Monóxido Carbono [ppm] 

Escritórios 12 1161 3 1,0 - 3,3 1 

Restaurantes 12 229 5,1 0,5 - 9,9 1,7 

Bares 10 32 11,6 3,1 - 17 3,9 

Nicotina [µg/m³] 

Escritórios 22 940 4,1 0,8 - 22,1 1 

Residências 7 91 4,3 1,6 - 21 1 

Restaurantes 17 402 6,5 3,4-34 1,6 

Bares 10 25 19,7 7,4 - 65,5 4,8 

Partículas Suspensas [µg/m³] 

Escritórios 19 912 57 6 - 256 1 

Residências 13 624 78 32 - 700 1,4 

Restaurantes 12 211 117 27 - 690 2 

Bares 10 16 348 75 - 1320 6,1 

Fonte: (Siegel 1993) 

Os resultados da análise realizada por Siegel (Siegel 1993), apresentados na Tabela 14, 

indicam que as concentrações de partículas suspensas medidas em restaurantes são 

equivalentes às medidas em habitações. 

2.3.8 Exposição ao fumo ambiental do tabaco em habitações 

Os requisitos de ventilação das casas são direcionados para o sistema de extração das 

cozinhas e instalações sanitárias pelo que como consequência, as taxas de renovação do ar 

são inferiores a uma renovação por hora. O projeto atual de uma habitação ainda não 

contempla a necessidade de especificar para o interior da habitação a ventilação das áreas 

comuns. A existência de um fumador no interior de uma habitação leva a que o FAT 

emitido demore várias horas até ser removido do interior da habitação (Lofroth 1993). 

Um outro problema, mais grave, é a difusão do FAT pela habitação, mesmo em habitações 

com vários pisos, sendo detetada a presença de partículas nos espaços mais distantes do 

local de emissão do FAT (Lofroth 1993). Como consequência desta difusão, se ocorrer a 

emissão de FAT ao final da noite os restantes habitantes da casa poderão estar expostos ao 

FAT durante o período em que estão a dormir. 

2.3.9 Biomarcadores de Genotoxicidade 

A possibilidade de ocorrerem efeitos genotóxicos devido à exposição ao FAT foi analisada 

por Vital (Vital and Antunes 2010) em trabalhadores de bares e restaurantes. Deste estudo 

não foi observada diferença quer ao nível dos linfócitos quer ao nível das células do 

epitélio oral entre os trabalhadores expostos e os trabalhadores não expostos ao FAT. No 

mesmo estudo não foi encontrado nos trabalhadores não fumadores dos espaços com fumo 
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um efeito genotóxico inequívoco, o que ajuda à compreensão do efeito genotóxico e 

potencialmente carcinogénico associado ao fumo passivo (Vital and Antunes 2010). O 

efeito carcinogénico da exposição de trabalhadores ao FAT foi demonstrado pela IARC 

através de estudos epidemiológicos em populações que só estavam expostas no local de 

trabalho ao FAT, e não através de biomarcadores (PHS 2011b). 

2.3.10 Avaliação do FAT através da monitorização de alcaloides 

O estudo realizado por Lourenço (Lourenço and Matos 2003) decorreu no ano de 2003 no 

Instituto Superior de Agronomia, Departamento de Agroindústrias, com objetivo de 

identificar marcadores alcaloides alternativos à nicotina, para a monitorização do FAT. Da 

informação das condições existentes nos locais monitorizados e dos resultados do estudo, 

apresentados na Tabela 16, verifica-se: 

 O gabinete G, espaço de não fumadores, ventilado, foi contaminado com nicotina; 

 A concentração de nicotina monitorizada no gabinete G, é inferior a 1 µg/m³; 

 Os espaços com pé direito baixo e mal ventilados, não são eficientes a remover os 

poluentes, registando-se mesmo depois de não utilizados para fumar, concentrações 

de alcaloides superiores; 

 O ar condicionado é muito diferente de ventilação, com fins muito distintos embora 

por vezes confundidos. No gabinete T, depois de utilizado para fumar, após um 

período em que não foi produzido mais FAT, manteve valores de concentração dos 

alcaloides semelhantes ao período em que ocorreu produção de FAT; 

 Nos gabinetes com ventilação razoável, gabinete L e gabinete E foi possível 

minimizar a concentração dos alcaloides, no período em que não ocorreu emissão 

de FAT, para valores de concentração da nicotina inferiores a 1 µg/m³. 
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Tabela 16 - Concentração de alcaloides e 3-EP nos diferentes ambientes selecionados no Instituto superior de 

Agronomia 

Área Registos Cig. fum/hora Nicotina 3-EP Miosmina Nicotrina 2,3-Bipiridil Cotinina 

 
[--] [--] [µg/m³]  [µg/m³]  [µg/m³]  [µg/m³]  [µg/m³]  [µg/m³]  

Gabinetes 

G 5 0 0,0-0,73 0 0 0 0 0 

J 4 2 0,83-4,65 * 0,0 0,02 * * * 

L 1 0 0,23 0 0 0 0 0 

 
6 0,6-1,3 0,69-6,17 0,45-1,77 0,0 - 0,5 0 0 0 

M 5 1,3-2,5 2,39-10,44 0,74-2,06 0,02 - 0,35 0 0 0 

T 2 0 11,32-16,00 2,1-4,36 0,56 - 0,82 0,02 0,02 0,32 - 0,39 

 
31 0,5-2,7 7,74-64,67 1,24-16,82 0,0 3,45 0,0-3,78 0,00 - 0,6 0,03 - 0,5 

H 4 2,0-2,1 17,88-21,85 4,09-4,44 1,24 - 1,51 0,75-1,26 0,02 - 0,17 0,02 - 0,29 

P 1 0 21,78 4,56 1,21 0,93 0,02 0,29 

 
3 1,3-4,7 18,23-51,31 4,76-8,18 0,98 - 2,76 0,02 - 2,01 0,02 - 0,48 0,02 - 0,41 

O 4 0 0,0-6,09 * 0 * * * 

 
10 3,5-6,0 32,21-119,34 * 2,09 - 6,18 * * * 

E 4 0 0,02-0,87 0,0-0,02 0,0 - 0,06 0 0 0 

 
7 1,3-3,4 0,02-27,42 0,0 - 6,62 0,0 - 1,7 0 0 0 

Q 2 0 0,02-1,27 0,00 - 0,59 0,0 - 0,09 0 0 0 

 
5 0,7-1,5 5,99-26,34 1,83-6,58 0,37 - 1,06 0,0 0,92 0,0 - 0,92 0 

Salas convívio 

A 8 3,3 11,3 4,58-82,84 1,36 - 13,62 0,37 - 4,71 0,0 - 3,93 0,0 - 3,93 0,0 - 0,59 

R 2 0 8,11-9,95 2,74 - 3,3 0,26 - 0,29 0 0 0 

 
11 3,2-22,2 31,0-129,33 8,06 - 27,58 1,12 - 6,78 0,0 - 5,67 0,0 - 5,67 0,0 - 0,02 

(Lourenço and Matos 2003)  

Um outro estudo realizado por Lakind (Lakind 1999), compara a exposição a alguns 

marcadores do FAT, nomeadamente a concentração de 3-EP 24 TWA, cotinina média, e a 

nicotina 24 horas TWA entre dois grupos, sendo que o primeiro grupo só está exposto fora 

do local de trabalho ao FAT, e o segundo só esta exposto no local de trabalho. Os 

resultados deste estudo encontram-se resumidos na Tabela 17, apontando Lakind para que 

seja mais significativa a exposição ao FAT em casa, quando comparada com a exposição 

nos locais de trabalho. 
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Tabela 17 - Comparação entre marcadores FAT, entre dois grupos, um exposto fora do local de trabalho, 

outro só exposto no local de trabalho 

 

Participantes que estiveram expostos ao FAT só 

fora do trabalho (N=39) 

Participantes que estiveram expostos ao FAT no 

trabalho (N=44) 

 

Cotinina 

Média 

3-EP 24h 

TWA 

Nicotina 24h 

TWA 

Cotinina 

Média 

3-EP 24h 

TWA 

Nicotina 24h 

TWA 

Parametro [ng/m3] [µg/m³]  [µg/m³]  [ng/m3] [µg/m³]  [µg/m³]  

Median 1,47 0,72 1,29 0,42 0,16 0,35 

Mean 1,94 0,81 1,59 0,62 0,32 0,69 

80% 

percentile 
3,05 1,33 2,48 0,87 0,48 1,38 

90% 

percentile 
5,73 2,22 3,79 2,36 1,22 2,11 

Fonte: (Lakind 1999) 

O trabalho de Lakind identifica concentrações médias para a exposição durante 24 horas 

aos alcaloides, nicotina e 3-EP presentes no FAT no trabalho e na habitação. 

Um estudo de grande dimensão realizado por López (López Medina 2009) em 8 países 

europeus compara a exposição dos trabalhadores ao FAT, através da monitorização da 

nicotina, nos estabelecimentos de restauração e de bebidas. A monitorização foi realizada 

em seis tipos de estabelecimento, e os resultados reunidos em três grupos. O primeiro 

grupo inclui discotecas e bares, o 2º grupo abrange restaurantes e cafés, e o terceiro grupo 

agrega espaços de comida rápida (snack-bar/fast food). Nos resultados apresentados na 

Tabela 18, identifica-se uma diferença significativa nas concentrações medidas entre o 

primeiro grupo e os restantes dois grupos. O menor valor médio da concentração de 

nicotina (4,52 µg/m³) no 1º grupo é superior á média das medições do 2º grupo, o que 

indicia que os trabalhadores do 1º grupo, podem estar expostos a concentrações muito 

superiores às concentrações verificadas nos restantes grupos.  

Tabela 18 - Monitorização da nicotina em estabelecimentos de restauração e de bebidas 8 países europeus 

País Regulação Discotecas/Bares Restaurantes/cafes Snack-Bar/Fast food 

 
 [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] 

Austria  (Viena)  30,38 (21,70-74,40) 9,94 (2,30-21,66) 1,10 (0,17-3,24) 

Grécia (Atenas)  30,80 (23,01-60,33) 3,99 (2,00-6,38) 0,74 (0,64-0,91) 

França  (Paris)  32,64  (1,17-123,07) 1,18 (0,19-4,84) 0,12  (0,04-0,27) 

Irlanda  (Galway)  6,93  (2,77-11,36) 0,19 (0,14-0,40) 0,15 (0,00-0,25) 

Italia (Florenca e Belluno)  
   

Antes Lei  138,93  (93,96-207,46) 1,75 (1,20-3,61) 0,97  (0,48-23,68) 

Depois Lei  4,52  (1,74-7,59) -- -- 

Polónia (Warsaw and Lublin)  18,67  (5,86-65,97) 1,53  (0,23-2,85) 0,13  (0,09-0,32) 

Slovak Republic  (Bratislava)  44,37  (11,28-57,21) 10,95 (6,22-17,67) 0,07  (0,03-0,27) 

Espanha  (Barcelona)  113,78  (63,46- 239,59) 3,62  (1,02-7,45) 3,76 (1,33-6,06) 

Total  32,99 (8,06-66,84) 2,09 (0,49-6,73) 0,31  (0,11-1,30) 

 - proibição total;  - proibição com permição para existirem salas de fumo fechadas;  - permitido ou 

existência exclusiva de recomendações 

Fonte: (López Medina 2009) 
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Nos países sem regulação à data do estudo, com exceção da Espanha, as concentrações 

médias de nicotina medidas nos estabelecimentos de comida rápida, não eram superiores a 

1 µg/m³. Globalmente estes estabelecimentos têm aproximadamente uma concentração de 

nicotina 7 vezes menor que média verificada nos restaurantes e cafés, e 100 vezes menos 

que a média que média verificada nas discotecas e bares. 

No mesmo estudo foram monitorizados locais (a atividade não foi especificada), em que 

foram medidas as concentrações de nicotina, na zona de fumadores e na zona de não 

fumadores. Na Tabela 19 verifica-se que a concentração média da nicotina na zona de 

fumadores é 3 vezes superior a verificada da zona de não fumadores. Neste mesmo estudo 

é possível verificar que no local n.º8, situado na Polónia (país com regulamentação) a 

concentração da nicotina na zona de não fumadores é superior à concentração média de 

nicotina na zona de fumadores. 

Tabela 19 - Monitorização da nicotina em estabelecimentos de restauração e de bebidas 8 países europeus, 

em zonas de fumadores e não fumadores 

País/Local Zona de fumadores Zona de não fumadores Racio ZF/ZnF 

 
[µg/m³] [µg/m³] [--] 

Austria  (Viena) 
   

Local 1 1,48 (2) 0,58 (1) 2,55 

Local 2 12,42 (2) 1,61  (1) 7,71 

Local 3 81,25 (2) 6,24 (1) 13,02 

Local 4 15,8 (2) 8,71  (1) 1,81 

Polónia  (Warsaw and Lublin) 
   

Local 5 8,68 (2) 2,48 (1) 3,5 

Local 6 2,49 (2) 0,45 (1) 5,53 

Local 7 2,82 (2) 0,52 (1) 5,42 

Local 8 1,35 (2) 1,41  (1) 0,96 

Local 9 3,84 (1) 1,83  (2) 2,1 

Local 10 2,63 (2) 1,43 (1) 1,84 

Local 11 5,17 (1) 1,68 (2) 3,08 

Espanha  (Barcelona) 
   

Local 12 17,33 (2) 1,31  (1) 13,23 

Local 13 2,63 (1) 1,34 (1) 1,96 

Local 14 5,90 (2) 4,01  (1) 1,47 

Local 15 3,51 (1) 1,1 (1) 3,19 

Total  (média) 4,4 1,41 3,12 

Fonte: (López Medina 2009) 

O estudo realizado por López, comparado com outros realizados noutros continentes, cujo 

teor consta na Tabela 20, sustenta que existe uma diferença significativa na exposição ao 

FAT, entre os trabalhadores de discotecas, bares e pubs e aqueles que trabalham em 

restaurantes.  
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Tabela 20 - Estudos mundiais sobre a monitorização da nicotina em estabelecimentos de restauração e de 

bebidas 

Estudo 
Área 

geográfica 

Ano de 

recolha 
Discotecas/pubs/bares Locais Restaurantes Locais 

 
[--] [--] 

[média (IQR)] 

[µg/m³] 
[--] 

[média (IQR)] 

[µg/m³] 
[--] 

Lopes et al, (2008) Europa 2004/2005 32,99 (8,06-66,84) 175 2,09 (0,49- 6,73) 248 

Nebot et al,  (2005) Europa 2002/2003 88,13 (30,54-184,21) 40 3,58 (0,94-10,05) 100 

Navas-Acien et al,  

(2004) 
América Latina 2002/2003 3,65 (1,55-5,12) 97 1,24 (0,41- 2,48) 44 

Siegel and Skeer  

(2003) 
Estados Unidos 

vários 

estudos 
31,1 (7,4-105,4)8 27 6,5 (3,4-34,0) 402 

Stillman et al,  (2007) China 2005 -- -- 2,17 (1,02-4,63) 54 

Fonte: (López Medina 2009) 

A análise da Tabela 20, permite concluir que o estudo efetuado na América Latina, 

apresenta um valor das concentrações da nicotina máximo (5,12 µg/m³), medido nas 

discotecas, bares e pubs, inferior a qualquer medição realizada neste tipo de 

estabelecimentos na Europa, China e Estados Unidos. 

2.3.11 Exposição ao FAT em restaurantes sem ventilação independente para zona de 

não fumadores 

Akbar (Akbar-Khanzadeh 2003) mediu as concentrações de vários poluentes existentes no 

FAT, em restaurantes com áreas de fumadores e não fumadores, com um sistema de 

ventilação comum às duas áreas. Os resultados da investigação cujo teor é apresentado na 

Figura 14, indicam que apesar de existir a possibilidade de o ar extraído da zona de 

fumadores poder (ainda que parcialmente), através da sua exaustão, ser insuflado na zona 

de não fumadores e levar à contaminação direta desta área com FAT (sistema de ventilação 

em funcionamento com recirculação e mistura de ar), as concentrações dos poluentes, 

medidos na zona de fumadores foram significativamente inferiores às concentrações 

medidas na zona de fumadores. Akbar concluiu que a segregação dos fumadores em áreas 

específicas, como as zonas de fumadores, possibilita uma redução do FAT nas áreas de não 

fumadores, mas não a sua eliminação. 
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Figura 14 – Concentração de nicotina (FAT) em restaurantes com sistema de ventilação comum à zona de 

fumadores e não fumadores 

(Akbar-Khanzadeh 2003) 

2.3.12 Exposição ao FAT, monitorização por área e monitorização pessoal 

A exposição ao FAT pode ser avaliada através da monitorização pessoal, ou monitorização 

por áreas, tendo sido estes os meios utilizados por Akbar (Akbar-Khanzadeh 2003), na 

avaliação da exposição ao FAT em restaurantes com área para fumadores e área para não 

fumadores. Akbar conclui não existir uma diferença significativa na utilização destes dois 

métodos de monitorização da exposição ao FAT. Os resultados do estudo, expostos na 

Tabela 21, permitiram supor que a exposição dos trabalhadores ao FAT, quando avaliada 

através da monitorização por área, representa o máximo das concentrações dos poluentes 

do FAT, aos quais os trabalhadores podem estar efetivamente expostos. 
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Tabela 21 - Monitorização pessoal versus monitorização por área 

Poluentes 
Monitorização Pessoal Monitorização por Área Ambiente de 

Controlo NF F NF F 

Nicotina [µg/m³] 

X 4,7 11,3 7,2 24,9 0,1 

SD 7,4 10,8 14,9 31,9 0,1 

Min-Max 0,0-26,7 0:2-46,8 0,1-54,4 0,5-121,7 0,0-0,4 

Mediana 1,3 9,7 0,7 16,8 0 

Ρ 0,005 0,007 
 

Sol-PM [µg/m³] 

X 8,4 17,7 15,1 21,6 
 

SD 11,7 17,3 26,6 23,9 0,1 

Min-Max 0,1-38,1 0,1- 68,4 0,1-79,5 0,1-79,5 0,1-0,1 

Mediana 2,6 12,2 3,9 14,9 0,1 

Ρ Ns ns 
 

FPM [µg/m³] 

X 24,5 41,8 27,9 58_2 1,1 

SD 26,2 27,3 14,9 55,9 0,4 

M in-Max 3:6-84,3 2,4-105,0 2,3-110,7 4,2-225,8 0,4-1,8 

Mediana 12,5, 42,7 14,2 50 1,1 

Ρ 0,037 ns 
 

UVPM [µg/m³] 

X 26,6 43,7 30,7 55 1,6 

SD 28,2 29,9 38,1 41,6 1 

Min-Max 2,2-96,9 1,8-119,7 1,66-125,2 1,5-142,0 0,9-3,7 

Mediana 12 43,1 15,8 57,8 1,4 

Ρ Ns ns 
 

N.º Amostras 15 25 13 16 5 

Fonte: (Akbar-Khanzadeh 2003) 

Neste mesmo estudo é referido que os empregados estão em constante movimento entre as 

salas, circulando entre as áreas restritas a não fumadores e fumadores. Os resultados 

apresentados na Tabela 21 correspondem a monitorizações que decorreram durante um 

período de 8 horas, em que foram calculadas a média, a mediana e o desvio padrão da 

amostra.  

2.3.13 Avaliação da exposição ao FAT através da monitorização de partículas PM 2,5 

A avaliação da exposição ao FAT através da monitorização de partículas suspensas no ar 

inaláveis, PM2,5, foi a opção utilizada em alguns estudos nos últimos anos. Da análise das 

concentrações das PM2,5 (Tabela 22) constata-se que se mantém a diferença significativa 

entre as concentrações medidas nas áreas destinadas a fumadores e nas áreas destinadas a 

não fumadores. A contaminação das áreas para não fumadores também ocorre com a 

monitorização das PM2,5, à semelhança do que se verifica em estudos realizados com 

métodos diferentes para avaliar a exposição ao FAT. 

As fontes naturais de PM2,5 podem contribuir, com um pequeno erro na avaliação da 

exposição ao FAT. O erro da medição das PM2,5, é mais significativo que o erro da 

medição das PM10 (WHO 2000). 
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Tabela 22 - Avaliação da exposição ao FAT através da monitorização de partículas suspensas inaláveis, 

PM2,5 

 
Cafés com Cachimbo de 

água 
Restaurantes com fumadores Restaurantes sem fumadores 

 Sala fumadores Sala não F. Sala fumadores Sala não f. Não fumadores 

PM2,5 [μg/m³] 374 123 119 26 9 

Amostras [n] 17 11 5 5 5 

Fonte: (Caroline 2012) 

2.3.14 Comparação entre a exposição de trabalhadores e patrões em restaurantes 

A exposição ao fumo ambiental do tabaco nos restaurantes com áreas destinadas a 

fumadores, pode variar em função do tipo de percursos realizados pelos trabalhadores e do 

tempo de permanência em diferentes áreas. Um estudo efetuado por Akhar (Akbar-

Khanzadeh 2003) em restaurantes com área para fumadores e área para não fumadores 

recolheu amostras de urina dos empregados e patrões. Os resultados do estudo, constam da 

Tabela 23, mostrando que os empregados apresentaram maior quantidade de nicotina e 

cotinina na urina durante o período de exposição que os seus patrões.  

O estudo também concluiu que as concentrações de FAT, avaliadas através de marcadores 

biológicos, nas áreas para não fumadores, são significativamente menores que as 

concentrações medidas nas áreas para fumadores, apesar de não se verificar nas áreas para 

não fumadores a ausência do fumo ambiental do tabaco. 
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Tabela 23 - Exposição FAT de empregados e patrões através de biomarcadores 

Medição Urina 
Empregados Patrões 

Controlo 
NF F NF F 

Aumento da Nicotina durante a exposição [ng/ml] 

X 2,2 20,8 1,6 9 3 

SD 3,2 25,3 4,4 9,1 2 

Min-Max -0,0-9,2 -8,9-87,5 -0,0-17,4 -0,0-29,2 -4,10-6,4 

Mediana -0,01 16 0 6,9 0 

ρ Ns 0,001 ns 0 Ns 

Aumento da Cotinina durante a exposição [ng/ml] 

X 0,04 15 0,03 1,6 -0,6 

SD 2 2,1 0,6 8,7 2,2 

Min-Max -2,6-4,6 -1,7-6,4 -1,2-1,3 -6,0-38,2 -7,3-3,1 

Mediana 0 1,5 0 0 0 

ρ Ns 0,01 Ns ns Ns 

Decréscimo da Nicotina durante 18 horas depois da exposição [ng/ml] 

X 1,3 22,9 1,7 9,2 0 

SD 4,3 26,8 4,5 9,4 2,3 

Min-Max -5,6-7,4 -9,9-87,5 0,0-17,4 0,0-29,2 
 

Mediana 0 20,3 0 6,5 0 

ρ Ns 0,002 ns 0 Ns 

Aumento da Cotinina durante 18 horas depois da exposição [ng/ml] 

X 0,7 3 -0,2 -1,6 0,5 

SD 3,4 4,8 1 9,1 2,1 

Min-Max -4,6-8,6 -2,7-14,1 -2,7-1,2 -39,0-2,7 -3_1-7,2 

Mediana 0 1,9 0 0 0 

ρ Ns 0,034 ns 0,053 ns 

N 19 9 19 16 20 

Fonte: (Akbar-Khanzadeh 2003) 

2.3.15 Mortalidade e morbilidade associada ao fumo do tabaco e exposição ao fumo 

ambiental do tabaco 

As doenças relacionadas com o tabaco (DRT), podem ter causado a morte de 52778 

Portugueses no ano de 2005 (Borges et al. 2009). O estudo cujos resultados são 

apresentados na Tabela 24, estima que quase metade dos Portugueses tenha morrido em 

2005 devido às DRT e que a carga redutível anual do tabagismo seja de 6220 mortes, o que 

corresponde a quase 52 mil anos de vida (DALY) ajustados pela incapacidade. Borges 

defende a relevância e prioridade das políticas de redução da prevalência do tabagismo na 

população portuguesa, impedindo a formação de novos hábitos tabágicos, e também 

incentivando e apoiando o abandono do consumo de tabaco dos fumadores correntes. Estas 

estimativas não incluíram mortos em incêndios gerados pelo uso de tabaco, mortes de não 

fumadores devido ao fumo passivo e o impacto do fumo na saúde materno-infantil. 
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Tabela 24- Estimativa de óbitos e DALY por morte devido a doenças relacionados com o tabagismo em 

Portugal no ano de 2005 

 
Mortes DALYs 

 
N % Valor % 

População 

Carga total 107839 — 654654 — 

Carga das DRT 52778 48,94 245682 37,53 

Carga atribuível ao tabagismo 12615 11,7 73675 11,25 

Carga redutível do tabagismo 6220 5,77 38777 5,92 

Homens 

Carga total 55753 — 396207 — 

Carga das DRT 26916 48,28 145555 36,74 

Carga atribuível ao tabagismo 9890 17,74 61013 15,4 

Carga redutível do tabagismo 4717 8,46 31479 7,95 

Mulheres 

Carga total 5286 — 258447 — 

Carga das DRT 25862 49,65 100127 38,74 

Carga atribuível ao tabagismo 2725 5,23 12662 4,9 

Carga redutível do tabagismo 1503 2,88 7298 2,82 

Fonte: (Borges et al. 2009) 

O conceito dos disability adjusted life years (DALY) usado pela Organização Mundial de 

Saúde e pelo Banco Mundial corresponde à carga da doença medida através do tempo de 

vida perdido por mortalidade prematura ou pelo tempo vivido com incapacidade, bem 

como pelo grau de severidade desta última. 

A estimativa de mortes devido ao fumo ambiental do tabaco, não consideradas no estudo 

de Borges (Borges et al. 2009), foram estudados anteriormente por Jamrozik (Jamrozik 

2006) para os países da União Europeia. Nesta investigação foram estimadas as mortes por 

exposição ao FAT em casa e no trabalho, de fumadores e não fumadores, conforme o 

expressam as Tabela 25 e Tabela 26 respetivamente.  

Tabela 25 - Estimativa anual de mortes em Portugal no ano de 2002, atribuídas à exposição passiva ao FAT,  

Doença ICD-10 Exposição em casa Exposição no trabalho Total 

    Adultos <65 Adultos > 65 Todos os locais de trabalho Indústria Hospitalar  

Cancro pulmão C33,C34 73 45 14 2 132 

Doença cardíaca I20-I25 131 220 17 3 368 

Hemorragia I60-I69 171 733 34 5 938 

Bronquite J40-J47 21 56 4 1 81 

Total   396 1054 69 11 1519 

Fonte: (Jamrozik 2006) 

O número estimado de mortes de trabalhadores exclusivamente expostos ao FAT no local 

de trabalho, na indústria hoteleira, no ano de 2002 foi de 11 trabalhadores, e o número 

estimado de mortes de trabalhadores não fumadores da indústria hoteleira, apenas expostos 

ao FAT no local de trabalho, no ano de 2002 foi de 2 trabalhadores. 
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Tabela 26 - Estimativa anual de mortes de trabalhadores de não fumadores em Portugal no ano de 2002, 

atribuídas à exposição passiva ao FAT. 

Doença ICD-10 Exposição em casa  Exposição no trabalho Total 

    Adultos <65 Adultos > 65 
Todos os locais de 

trabalho 

Indústria 

hoteleira 

 

Crancro pulmão C33,C34 6 9 3 0 18 

Doença cardíaca I20-I25 31 104 10 1 145 

Acidente vascular cerebral I60-I69 28 234 9 1 271 

Bronquite J40-J47 3 17 2 0 22 

Total   68 364 24 2 456 

Fonte:(Jamrozik 2006) 

Alguns dos números estimados por Jamrozik no mesmo estudo, à escala Europeia, levaram 

o autor a referir que na EU no ano de 2002: 

 O fumo ambiental do tabaco nos locais de trabalho, terá provocado 7000 mortes, 

uma morte a cada 17 minutos de um ano de trabalho com 50 semanas, de 40 horas 

de trabalho semanais; 

 O fumo ambiental do tabaco nas habitações, terá provocado 72000 mortes, uma 

morte a cada 7 minutos; 

 O fumo ambiental do tabaco na indústria hoteleira terá provocado uma morte em 

cada dia de trabalho. 

 O fumo ambiental do tabaco, terá provocado 2800 mortes de não fumadores, uma 

morte a cada 43 minutos de um ano de trabalho com 50 semanas, de 40 horas de 

trabalho/semana; 

 O fumo ambiental do tabaco nas habitações, terá provocado 16000 mortes de não 

fumadores, uma morte a cada 32 minutos; 

 O fumo ambiental do tabaco na indústria hoteleira, terá provocado a morte de um 

não fumador a cada 3,5 dias de trabalho. 

2.3.16 Políticas de saúde pública relacionadas com o tabaco 

O sentimento público favorável à aplicação de legislação mais restritiva sobre o tabaco, 

tem facilitado as políticas de saúde pública com o objetivo de proteger os cidadãos à 

exposição do fumo ambiental do tabaco e a natural diminuição do número de fumadores. 

Em estudo realizado nos Estados Unidos (KIM and Shanahan 2003), foi correlacionado a 

evolução do número de fumadores, com o sentimento público desfavorável ao consumo de 

tabaco. Os resultados permitiram ao autor referir que os Estados em que se verificava uma 

diminuição do consumo de tabaco correspondiam a Estados em que o sentimento 

desfavorável ao consumo de tabaco era maior. 

De acordo com as recomendações do relatório da organização Smoke Free Partnership 

(Smoke Free Partnership 2006), cada país é diferente, e cada país irá fazer o seu próprio 

percurso na implementação de legislação que permita que os espaços interiores sejam 
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100% livres de fumo. Alguns países como no caso da Itália, dispuseram de amplo consenso 

político para promover a alteração da lei; noutros, como no caso de Inglaterra, foi possível 

promover alterações apesar do vazio deixado pelos políticos. 

Os recomendações relevantes para o desenvolvimento de políticas que promovam espaços 

100% livres de fumo foram identificadas pela organização Smoke Free Partnership, com 

base na experiencia bem-sucedida em países como a Irlanda, Noruega e Itália. A aplicação 

de algumas das recomendações indicadas abaixo, necessitam de adaptações em função das 

condições políticas, económicas e sociais: 

 O argumento científico principal é o perigo que o fumo do tabaco representa; 

 O argumento mais convincente no debate político é o sucesso da legislação 100% 

livre de fumo na Irlanda. Noruega e Itália; 

 Optar por legislação clara e simples; 

 A proibição total sem exceções é a melhor opção; 

 O objetivo da legislação deve ser abrangente; 

 Evitar legislação com derrogações, áreas ou zonas de fumo; 

 Evitar a introdução de legislação que possa não vir a ser aplicada; 

 Criar um sistema para aplicação da legislação; 

 A proibição total nos locais de trabalho, incluindo bares e restaurantes só é possível 

depois de devidamente preparada e participada pelos intervenientes;  

 Estratégia de comunicação pró-ativas e reativas; 

 Estar preparado para forte oposição no momento da introdução da legislação 100% 

livre de fumo; 

 A introdução da legislação 100% livre de fumo, requer uma união da comunidade 

de saúde pública;  

2.3.17 Consequências de uma ineficiente manutenção do sistema de ventilação 

Os requisitos para garantia da QAI, são função de diversas variáveis independentes umas 

das outras, pelo que o estabelecimento e a manutenção de uma boa QAI, está dependente 

das ações realizadas em cada um dos grupos intervenientes (Martínez and Callejo 2006).  

A não existência de manutenção dos sistemas de ventilação e ar condicionado dos edifícios 

conduz a uma deficiente extração dos poluentes do FAT no interior dos mesmos. Em 

monitorizações realizadas, verificaram-se diferenças significativas na eficiência da 

ventilação e na remoção dos poluentes do FAT do interior das áreas utilizadas por 

fumadores em locais sem manutenção dos sistemas de ventilação (Lourenço and Matos 

2003). 

Os edifícios devem ser mantidos em condições adequadas de operação para garantir o 

respetivo funcionamento otimizado e permitir alcançar os objetivos pretendidos de 

conforto ambiental, de QAI e de eficiência energética. As instalações e equipamentos 
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devem possuir um Plano de Manutenção Preventiva, em permanente atualização. No plano 

de manutenção preventiva devem constar (MOPTC 2006a): 

 Identificação completa do edifício e sua localização,  

 Identificação e Contactos do técnico responsável e do proprietário ou locatário; 

 Descrição e caracterização sumárias do edifício e dos respetivos compartimentos 

interiores climatizados, com indicação do tipo de atividade, número médio de 

utilizadores fixos e ocasionais, área climatizada total, potência térmica total; 

 Descrição detalhada procedimentos de manutenção preventiva dos sistemas 

energéticos e da otimização da QAI; 

 Periodicidade das operações de manutenção preventiva e de limpeza; 
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3 OBJETIVOS E METODOLOGIA 

3.1 Objetivos da Tese 

A exposição laboral ao fumo ambiental do tabaco no setor da restauração de bebidas está 

regulada pela lei. Atualmente os trabalhadores podem estar expostos a concentrações 

elevadas de poluentes devido a emissão do fumo ambiental no interior dos edifícios onde 

se desenvolvem as atividades. As derrogações previstas legalmente incluem diferentes 

tipos de espaços em que é permitido fumar, encontrando-se algumas destas exceções 

previstas para o sector da restauração e de bebidas. 

A OMS identificou que o fumo ambiental do tabaco é um perigo para os cidadãos.  

O objetivo principal deste trabalho é pois propor, caso se justifiquem alterações à lei que 

contribuam para a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho nos 

estabelecimentos de restauração e de bebidas, através da adoção de medidas preventivas 

diferenciadas, com base no risco da exposição ao fumo de tabaco ambiental. 

Os meios propostos para atingir o objetivo deste estudo consistem em: 

 Avaliar no sector da restauração e de bebidas, os trabalhadores expostos ao fumo 

ambiental do tabaco, considerando que o tempo de exposição não é o mesmo para 

todos os trabalhadores, pelo que justifica identificar caso existam, diferenças 

quantitativas e qualitativas na exposição dos trabalhadores ao fumo ambiental do 

tabaco em função do tipo de atividade que desenvolvem e avaliar se as diferenças 

são significativas e podem justificar um tratamento diferenciado; 

 Avaliar a exposição dos trabalhadores de restaurantes com área reservada para 

fumadores com dimensão inferior a 30% da área reservada a não fumadores ao 

fumo ambiental do tabaco, monitorizando os parâmetros ambientais afetados pela 

emissão do fumo ambiental do tabaco, nomeadamente, dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), partículas em suspensão no ar (PM10) e ainda a 

temperatura e a humidade relativa (HR). 

Para o desenvolvimento do objetivo proposto, foi realizada uma revisão bibliográfica que 

atendeu aos principais aspetos relacionados com a exposição dos trabalhadores ao fumo 

ambiental do tabaco. A pesquisa bibliográfica incidiu sobre estudos, no âmbito do setor da 

restauração e de bebidas, que ajudassem a compreender se existem diferenças qualitativas 

e quantitativas na exposição dos trabalhadores ao fumo do tabaco ambiental.  
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3.2 Metodologia Global de Abordagem 

3.2.1 Tipologia do restaurante  

O plano de trabalho consistiu em monitorizar alguns dos poluentes que podem quantificar 

a exposição dos trabalhadores ao fumo ambiental do tabaco, em restaurantes em que é 

permitido fumar. A monitorização foi realizada num restaurante, com sala independente, 

destinada a fumadores e com uma área inferior a 30% da área reservada a não fumadores. 

Para cálculo da área de não fumadores, só foram considerados os espaços que têm lugares 

sentados para não fumadores e os seus acessos, por exemplo, existentes entre as mesas. Os 

balções, expositores, casas de banho, cozinhas, não foram consideradas para o cálculo da 

área de não fumadores. Na área de fumadores não foram desenvolvidas atividades em 

permanência por parte dos trabalhadores. 

 

Figura 15 - Zonas modelo avaliadas 

A monitorização incidiu na medição de gases inorgânicos, partículas suspensas e 

parâmetros de conforto. Foram monitorizados em simultâneo, na sala de fumadores e na 

sala de não fumadores, a temperatura do ar, a humidade relativa, o dióxido de carbono 

(CO2), o monóxido de carbono (CO) e as partículas suspensas no ar (PM10). 

3.3 Materiais e Métodos 

3.3.1 Visita preliminar  

Na preparação e planeamento do trabalho foi planeada a recolha da informação relevante 

sobre o edifício e a sua utilização: 



Felizes, Rui 51 

 Identificação e caracterização de áreas (cozinha, casas de banho, elevadores, salas 

de refeições, vestiários, áreas de armazenagem, etc.); 

 Número de trabalhadores, ocupantes, tipos de atividade e padrão de ocupação dos 

espaços; 

 Registo de queixas; 

Foi ainda prevista a recolha de informação sobre o sistema AVAC: 

 Relatórios de auditorias ou avaliações; 

 Memória descritiva do sistema de AVAC; 

 Peças desenhadas do edifício; 

 Plano de Manutenção Preventiva e registos relevantes de manutenção; 

 Horário de funcionamento do sistema de ventilação; 

Foi realizada uma visita preliminar ao edifício, para verificar e atualizar a informação 

previamente obtida e recolher informações complementares necessárias ao planeamento do 

trabalho. Durante a visita foram ainda efetuadas: 

 A verificação da existência de queixas dos ocupantes relacionáveis com a QAI; 

 A medição do nível de CO2 no interior e no exterior do edifício; 

 A avaliação das condições de higiene e de manutenção do sistema de AVAC; 

Foi elaborado um relatório sintético da visita e da análise preliminar (Anexo III). 

3.3.2 Equipamentos de monitorização 

A monitorização dos parâmetros temperatura do ar, humidade relativa, dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO) foi efetuada através de dois equipamentos de leitura 

direta da Marca FLUKE, modelo FLUKE 975, identificados na Figura 16.  

 

Figura 16 – Equipamento monitorização FLUKE 975 e TSI DUSTTRAK 8520, TSI SidePack AM510 

 

A monitorização do parâmetro ―partículas suspensas no ar (PM10)‖, foi efetuada através 

de dois equipamentos de leitura direta da Marca TSI, modelo DUSTTRAK Aerosol 
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Monitor - Modelo 8520 e modelo modelo SidePack AM510 Aerosol Monitor,igualmente 

mostrados na Figura 16. 

3.3.3 Procedimento experimental AQUI 

A quantificação dos poluentes foi realizada utilizando a metodologia proposta pela nota 

técnica NT-SCE02 (APA and ADENE 2009), e o guia técnico da Qualidade do Ar em 

Espaços Interiores (Matos and Cunha 2010). 

A monitorização da exposição dos trabalhadores ao FAT foi efetuada em simultâneo na 

sala de fumadores e na sala de não fumadores, durante 6 dias consecutivos. 

O método adotado para caracterizar a exposição dos trabalhadores ao FAT em restaurantes, 

compreendeu duas componentes principais: 

 Caracterização das áreas reservadas aos clientes do restaurante, sala de refeições 

para fumadores e sala de refeições para não fumadores. Descrição do sistema 

AVAC. Preenchimento do relatório de vistoria prévia (Anexo III); 

 Monitorização dos parâmetros ambientais, dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO), partículas suspensas no ar (PM10), temperatura do ar, humidade 

relativa, em simultâneo na sala de fumadores e sala de não fumadores. 

Preenchimento de boletim de ensaio (Anexo I). 

Os equipamentos foram configurados para registar os parâmetros ambientais com um 

intervalo de 60 segundos, durante 24 horas. Todos os equipamentos foram continuamente 

alimentados por transformador próprio, ligado à rede elétrica do restaurante, e colocados 

em cada uma das salas numa prateleira a uma altura de 170 cm acima do chão e a uma 

distância de 10 cm da parede (Matos and Cunha 2010).  

No início de cada monitorização procedeu-se à calibração dos monitores de aerossóis, 

através de um filtro zero partículas, e à verificação do caudal, no início e no final de cada 

ensaio, utilizando um rotâmetro. 

3.3.4 Materiais e métodos utilizados na recolha e tratamento de dados 

Os resultados da monitorização guardados da memória interna dos equipamentos foram 

posteriormente transferidos do equipamento através de software proprietário do fabricante 

de cada equipamento, para ficheiros de texto, e destes para uma folha de cálculo. 

Os dados, depois de agrupados e formatados, foram indexados através da hora de registo e 

calculados e identificados, para a sala de fumadores e não fumadores, as: 

 Concentrações médias, mínimas, e máximas do dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), partículas suspensas no ar (PM10) em 24 horas, e 8 

horas; 
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 Temperatura e Humidade relativa média, mínima, e máxima da do ar em 24 horas, 

8 horas; 

Dos dados foram processados gráficos para analisar a variação na sala de fumadores e na 

sala de não fumadores para todo o período da monitorização: 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): temperatura, humidade 

relativa, dióxido de carbono (CO2); 

 Eixo abcissas (x): data do registo, eixo ordenadas (y): temperatura, humidade 

relativa, monóxido de carbono (CO); 

 Eixo abcissas (x): data do registo, eixo ordenadas (y): temperatura, dióxido de 

carbono (CO2), monóxido de carbono (CO); 

 Eixo abcissas (x): data do registo, eixo ordenadas (y): temperatura, dióxido de 

carbono (CO2), PM10; 

 Eixo abcissas (x): data do registo, eixo ordenadas (y): PM10, dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO); 

Dos dados foram também processados gráficos, para comparar durante todo o período da 

monitorização: 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores temperatura 

e humidade relativa, Sala de não fumadores temperatura e humidade relativa; 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores temperatura 

e dióxido de carbono (CO2), Sala de não fumadores temperatura e dióxido de 

carbono (CO2); 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores PM10, Sala 

de não fumadores PM10; 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores PM10 e 

dióxido de carbono (CO2), Sala de não fumadores PM10 e dióxido de carbono 

(CO2); 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores PM10 e 

monóxido de carbono (CO), Sala de não fumadores PM10 e monóxido de carbono 

(CO); 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores PM10, 

dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO), Sala de não fumadores 

PM10, dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO); 

Dos dados foram ainda igualmente processados gráficos para comparar durante todo o 

período de 24 horas: 

 Eixo abcissas (x): data do registo; eixo ordenadas (y): Sala fumadores PM10, 

dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO), Sala de não fumadores 

PM10, dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO); 
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No tratamento e análise dos dados poderão ser apresentados outros gráficos, que 

identifiquem momentos particulares que sejam importantes analisar.  
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4 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Caracterização do restaurante estudado 

O edifício estudado é um restaurante na cidade do Porto, que tem uma sala de refeições 

para não fumadores, e uma sala de refeições para fumadores. As áreas destinadas aos 

clientes representam aproximadamente 60% da área total do edifício. Esta área está 

dividida em duas salas de refeições, nas quais na de menor área é permitido fumar, e na de 

maior área não é proibido fumar. 

4.2 Monitorização ambiental 

A Tabela 27 e a Tabela 28 resumem os resultados da monitorização ambiental efetuados na 

sala de refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores. São 

apresentados as concentrações médias, mínima e máxima das PM10, CO e CO2, e os 

valores médios, mínimos e máximos da temperatura ambiente e da humidade relativa. 

Tabela 27 - Resumo da monitorização ambiental na sala de refeições para fumadores 

 
1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 

Temperatura ambiente [ºC] 

X 20,3 19,2 18,9 19,6 20,4 20,5 

Min-Max 20 - 20,6 18,5 - 20,2 18,1 - 20,6 18,7 - 21,2 19,5 - 21,8 19,7 - 22,3 

Mediana 20,4 19,1 18,8 19,5 20,3 20,2 

Humidade Relativa [%] 

X 57% 57% 58% 64% 63% 56% 

Min-Max 55% - 58% 49% - 65% 53% - 66% 60% - 69% 58% - 66% 52% - 60% 

Mediana 57% 58% 57% 64% 63% 55% 

CO [ppm] 

X 10 7 5 7 8 9 

Min-Max 8 – 10 4 – 10 2 - 10 6 – 11 6 - 13 6 – 13 

Mediana 10 6 4 7 8 8 

CO2 [ppm] 

X 1085 727 826 781 740 844 

Min-Max 841 - 1217 403 - 1747 392 - 1942 404 – 2149 404 - 1866 442 – 2477 

Mediana 1141 589 640 616 576 536 

PM10 [mg/m³] 

X 0,020 0,085 0,056 0,044 0,054 0,064 

Min-Max 0 - 0,096 0 - 1,667 0,007 - 1,027 0,003 - 0,936 0,005 - 2,385 0,012 - 0,563 

Mediana 0,017 0,019 0,017 0,024 0,013 0,046 
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Tabela 28 - Resumo da monitorização ambiental na sala de refeições para não fumadores 

 
1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 

Temperatura ambiente [ºC] 

X 21,5 21,4 21,1 21,4 22,2 21,9 

Min-Max 19,4 - 24,1 19,9 - 23,5 19,6 - 23,6 20,1 - 23,9 20,7 - 24,5 20,8 - 24,5 

Mediana 21,4 21,2 20,7 21,2 22,1 21,5 

Humidade Relativa [%] 

X 51% 51% 52% 59% 58% 52% 

Min-Max 43% - 63%5 43% - 60% 47% - 58% 55% - 64% 51% - 65% 45% - 55% 

Mediana 51% 52% 52% 59% 59% 51% 

CO [ppm] 

X 8 5 4 7 6 7 

Min-Max 5 - 12 3 – 10 1 - 12 4 – 12 3 - 11 4 – 14 

Mediana 8 5 3 6 5 7 

CO2 [ppm] 

X 989 787 859 800 734 846 

Min-Max 438 - 2830 391 - 2054 385 - 2299 393 - 2377 397 - 2081 441 – 2796 

Mediana 635 593 474 573 536 533 

PM10 [mg/m³] 

X 0,027 0,060 0,031 0,030 0,017 0,054 

Min-Max 0,007 - 0,173 0,008 - 0,659 0,004 - 0,173 0,000 - 0,274 0,003 - 0,219 0,008 - 0,182 

Mediana 0,022 0,027 0,019 0,024 0,009 0,042 

 

As concentrações médias das partículas suspensas no ar, PM10, monitorizadas na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores (Tabela 29), foram 

calculadas para diferentes períodos de exposição e identificadas concentrações que 

ultrapassam o limite de referência de 150µg/m³ já indicado nas Tabela 5 e Tabela 11. 

Tabela 29 - Concentrações médias das partículas suspensas no ar PM10 na sala de refeições para fumadores e 

na sala de refeições para não fumadores 

Horas Período 1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 

  
S.F S. nF S.F S. nF S.F S. nF S.F S. nF S.F S. nF S.F S. nF 

8 12-15; 20-23 29 35 217 126 132 59 98 56 136 33 52 44 

4 12-15 34 44 342 160 27 32 62 74 22 19 52 44 

4 20-23 23 25 92 93 236 85 133 38 251 47 0 0 

10 11-15; 20-0 32 36 178 107 111 54 87 54 114 30 83 63 

24 0-23 20 27 85 60 56 31 44 30 54 17 64 54 

1 12 23 29 31 47 38 55 47 61 15 14 55 72 

1 13 26 35 44 50 28 30 68 80 18 15 44 38 

1 14 52 57 573 290 26 27 78 111 20 16 59 32 

1 15 37 55 721 253 18 17 56 42 33 31 49 34 

1 20 24 47 124 19 280 47 154 60 17 33 0 0 

1 21 21 26 114 118 388 89 250 51 17 14 0 0 

1 22 19 22 76 73 209 123 93 38 293 69 0 0 

1 23 27 19 53 47 68 60 35 33 676 92 0 0 

 

Da análise da Tabela 29 apura-se que a sala de refeições para fumadores apresenta em 

alguns períodos concentrações médias muito superiores à sala de refeições para não 

fumadores. Quantitativamente as diferenças verificadas nas concentrações médias entre as 

duas salas, são muito significativas. Na sala de refeições para fumadores foram registadas 

durante uma hora concentrações médias de 721 µg/m³.  
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A Figura 17 apresenta o conjunto das monitorizações realizadas na sala de refeições para 

não fumadores, por períodos de 24 horas, da temperatura, humidade relativa e dióxido de 

carbono. A análise da figura permitiu identificar que os valores máximos da temperatura e 

do dióxido de carbono estão correlacionados. A humidade relativa apresenta valores abaixo 

de 50% em alguns dos dias, mas não em todos. A diminuição da humidade relativa abaixo 

dos 50% apresenta uma correlação com a temperatura, que também se aproxima dos seus 

valores mínimos.  

 

Figura 17 – Restaurante sala de refeições para não fumadores – Temperatura, Humidade relativa e CO2 - 

todo o período da monitorização ambiental  

A Figura 18 mostra o conjunto das monitorizações efetuadas na sala de refeições para 

fumadores, por períodos de 24 horas, da temperatura, humidade relativa e dióxido de 

carbono. As variações da temperatura e dióxido de carbono registadas são semelhantes às 

verificadas na sala de não fumadores. A humidade relativa na sala de refeições para não 

fumadores não desce abaixo dos 50%. 

Devido ao não funcionamento do monitor no dia 17 de abril, não são apresentados 

resultados relativos à monitorização na sala de refeições para fumadores, da temperatura, 

humidade relativa e dióxido de carbono e monóxido de carbono. Uma deficiente ligação à 

rede elétrica do restaurante foi a causa identificada para o não funcionamento em contínuo 

do monitor.  

 

Figura 18 - Restaurante sala de refeições para fumadores – Temperatura, Humidade relativa e CO2 - todo o 

período da monitorização ambiental  

A Figura 19 apresenta o conjunto das monitorizações ocorridas na sala de refeições para 

não fumadores, por períodos de 24 horas, da temperatura, humidade relativa e monóxido 
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de carbono. Da análise da Figura 19 é possível identificar uma correlação significativa 

entre a temperatura e o monóxido de carbono. A concentração máxima de referência para o 

monóxido de carbono (10 ppm) é ultrapassada com alguma frequência. 

 

Figura 19 - Restaurante sala de refeições para não fumadores – Temperatura, Humidade relativa e CO - todo 

o período da monitorização ambiental 

A Figura 20 expõe o conjunto das monitorizações realizadas na sala de refeições para 

fumadores, por períodos de 24 horas, da temperatura, humidade relativa e monóxido de 

carbono. As variações da temperatura e monóxido de carbono registadas são semelhantes 

às verificadas na sala de não fumadores. Porém, verifica-se que a concentração média vai 

aumentando ao longo dos dias em que se realizaram as monitorizações. Este aumento é 

acompanhado também pelo aumento da temperatura média na sala de fumadores, durante o 

período de monitorização. 

Da análise da Figura 19 e Figura 20 constata-se que a diluição do monóxido de carbono é 

muito lenta em ambas as salas e acompanha a evolução da temperatura. A fonte de 

monóxido pode estar relacionada com a atividade da cozinha, com o tabaco, ou a admissão 

de ar novo no edifício com elevada concentração de monóxido de carbono. 

 

Figura 20 - Restaurante sala de refeições para fumadores – Temperatura, Humidade relativa e CO - todo o 

período da monitorização ambiental 

A Figura 21 apresenta o conjunto das monitorizações desenvolvidas na sala de refeições 

para não fumadores, por períodos de 24 horas, da temperatura, dióxido de carbono e 

monóxido de carbono. O valor mínimo da concentração do monóxido, ocorre em 

simultâneo com o valor mínimo da temperatura diária, tal como o aumento da 

concentração do dióxido de carbono. 
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Figura 21 - Restaurante sala de não fumadores - Temperatura vs CO e CO2 - todo o período da 

monitorização ambiental 

Na sala de refeições, Figura 22, que corresponde ao conjunto das monitorizações realizadas 

na sala de refeições para fumadores, por períodos de 24 horas, da temperatura, dióxido de 

carbono e monóxido de carbono, também se identificam as relações entre a temperatura, o 

dióxido de carbono e o monóxido de carbono, enunciadas anteriormente. 

 

Figura 22 - Restaurante sala de fumadores - Temperatura vs CO e CO2 - todo o período da monitorização 

ambiental 

A Figura 23 inclui o conjunto das monitorizações realizadas na sala de refeições para não 

fumadores, por períodos de 24 horas, do dióxido de carbono, monóxido de carbono e 

partículas suspensas (PM10). A ocorrência de alguns picos com elevadas concentrações de 

partículas suspensas PM10, correspondem aos picos diários do monóxido de carbono e do 

dióxido de carbono. A diminuição da concentração das PM10, segue a diminuição da 

concentração do dióxido de carbono. 
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Figura 23 - Restaurante sala de não fumadores - PM10 vs CO e CO2 - todo o período da monitorização 

ambiental 

A Figura 24 concretiza o conjunto das monitorizações efetuadas na sala de refeições para 

fumadores, por períodos de 24 horas, do dióxido de carbono, monóxido de carbono e 

partículas suspensas (PM10). As relações identificadas anteriormente para a Figura 23 

também são válidas para a sala de refeições para fumadores; todavia na Figura 24 é 

possível verificar que não ocorreu no dia 17, emissão de partículas suspensas PM10, o que 

significa que ninguém fumou durante todo o dia no restaurante, pelo que as elevadas 

concentrações de monóxido registadas no início do dia 18 indicam que a fonte de 

monóxido de carbono não seja exclusivamente o fumo do tabaco  

 

Figura 24 - Restaurante sala de fumadores - PM10 vs CO e CO2 - todo o período da monitorização ambiental 

Na Figura 25 pode observar-se o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na 

sala de refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, por períodos 

de 24 horas, da temperatura e humidade relativa. A temperatura ambiente da sala de 

refeições para não fumadores é, durante todo o período da monitorização, superior à 

temperatura ambiente da sala de refeições para fumadores. 
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Figura 25 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores - Temperatura e Humidade relativa - todo o 

período da monitorização ambiental 

A Figura 26 apresenta o conjunto das monitorizações levadas a cabo em simultâneo na sala 

de refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, por períodos de 24 

horas, da temperatura e do dióxido de carbono. A evolução da concentração do dióxido de 

carbono é equivalente nas duas salas, registando a sala de refeições para não fumadores 

sempre as maiores concentrações de dióxido de carbono, mas a diferença é pequena em 

relação à sala de refeições para fumadores. Ambas as salas têm concentrações de dióxido 

de carbono superiores à concentração máxima de referência prevista na lei. Os picos das 

concentrações do dióxido de carbono ocorrem nas horas em que são servidas as refeições 

do almoço e do jantar, o que está de acordo com o esperado, pois o dióxido de carbono é 

um indicador da ocupação humana. 

 

Figura 26 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores - Temperatura e CO2 - todo o período da 

monitorização ambiental 

Na Figura 27 pode ver-se o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na sala 

de refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, por períodos de 24 

horas, das partículas suspensas PM10. As concentrações das partículas suspensas PM10 

são sempres mais elevadas na sala de refeições para fumadores, que as monitorizadas na 

sala de refeições para não fumadores.  
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Figura 27 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10 - todo o período da monitorização 

ambiental 

A Figura 28 inclui o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, por períodos de 24 

horas, da temperatura ambiente e do monóxido de carbono.  

 

Figura 28 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores - Temperatura e CO - todo o período da 

monitorização ambiental 

 

A Figura 29 representa o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para nãofumadores, por períodos de 24 

horas, das partículas suspensas PM10 e do dióxido de carbono. A diminuição da 

concentração das partículas suspensas, PM10, depois de um pico, ocorre num período de 

tempo curto, quando comparado com os restantes parâmetros analisados. Quando as duas 

salas deixam de estar ocupadas, período da madrugada e durante a tarde, as concentrações 

de partículas e CO2 diminuem para os valores de concentração mínimos, que 

correspondem ao valor da concentração do dióxido de carbono no exterior. Esta 

recuperação está associada à renovação do ar no interior das instalações, promovida pelo 

sistema de ventilação e infiltrações de ar que ocorrem no edifício. 
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Figura 29 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10 e CO2 - todo o período da 

monitorização ambiental 

A Figura 30 apresenta o conjunto das monitorizações efetuadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, por períodos de 24 

horas, das partículas suspensas PM10 e do monóxido de carbono. Não existe fumo do 

tabaco no início e no final da monitorização, no entanto as concentrações de monóxido de 

carbono mantêm o padrão equivalente nos restantes dias em que ocorre a emissão de FAT. 

 

Figura 30 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10 e CO - todo o período da 

monitorização ambiental 

A Figura 31 expõe o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, por períodos de 24 

horas, das partículas suspensas PM10, do dióxido de carbono e da temperatura ambiente. A 

linha vermelha tracejada corresponde à concentração máxima de referência para as 

partículas suspensas PM10. Na sala de refeições para fumadores os picos ultrapassam de 

forma significativa este limite. Se a emissão de FAT fosse mais prolongada no tempo, é 

previsível que a forma do gráfico se altere para próximo de uma onda tipo quadrática.  
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Figura 31 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10,  CO e CO2 - todo o período da 

monitorização ambiental 

A Figura 32, apresenta dois períodos sobrepostos, o 5º e 6º dia de monitorizações das 

partículas suspensas PM10, do dióxido de carbono e monóxido de carbono, realizadas em 

simultâneo na sala de refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, 

durante 24 horas. A evolução da concentração do monóxido de carbono é semelhante, quer 

no dia em que ocorre a emissão do FAT (linhas a cores), quer no dia em que não ocorre 

emissão de FAT (linhas a cinzento).  

 

Figura 32 – Sobreposição de 2 períodos (5º e 6º dia) de 24 horas, um com emissão de FAT, e outro sem nas 

duas salas de refeições 

A Figura 33 mostra o conjunto das monitorizações efetuadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, entre as 11:00 e as 

16:00 do 2º dia de monitorização, das partículas suspensas PM10 e do dióxido de carbono 

e monóxido de carbono. A área a azul corresponde ao tempo em que a concentração média 

na sala de refeições para fumadores foi superior ao limite de referência. A área rosa 

corresponde ao tempo em que a concentração média na sala de refeições para não 
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fumadores foi superior ao limite de referência. Neste período a sala de refeições para não 

fumadores foi contaminada com FAT, com origem na sala de refeições para fumadores.  

 

Figura 33 – 2º dia monitorização Restaurante sala fumadores e sala de não fumadores em simultâneo – 

PM10, CO e CO2 –– exposição ao FAT 

 

 

Figura 34- 2º dia monitorização Restaurante sala fumadores e sala de não fumadores em simultâneo – PM10, 

temperatura ambiente e CO2 –– exposição ao FAT 

A diferença de temperaturas entre as duas salas (Figura 34) não impediu que ocorresse a 

contaminação e a ausência de informação sobre o funcionamento do sistema de ventilação 
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não permite explicar a contaminação. A concentração média durante 4 horas calculada para 

este período foi de 342µg/m³ (Tabela 29) e corresponde à maior concentração média 

registada em períodos de 4 horas. 

 

Figura 35 - 3º dia monitorização Restaurante sala fumadores e sala de não fumadores em simultâneo – PM10, 

CO e CO2 –– exposição ao FAT 

A Figura 35 inclui o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores en a sala de refeições para não fumadores, entre as 18:00 e as 

24:00 do 3º dia de monitorização, das partículas suspensas PM10 e do dióxido de carbono 

e monóxido de carbono. Neste período, em que ocorreu emissão de FAT, as concentrações 

da sala de refeições para não fumadores não ultrapassaram os limites de referência, apesar 

de registarem um aumento da concentração durante o período em causa. A concentração 

média calculada para um período de 4 horas, das 20:00 às 24:00 (Tabela 29) na sala de 

refeições para fumadores foi de 236 µg/m³ e de 85 µg/m³ na sala de refeições para não 

fumadores. 
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Figura 36 - 4º dia monitorização Restaurante sala fumadores e sala de não fumadores em simultâneo – PM10, 

CO e CO2 –– exposição ao FAT 

A Figura 36 concretiza o conjunto das monitorizações desenvolvidas em simultâneo na 

sala de refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, entre as 18:00 

e as 24:00 do 3º dia de monitorização, das partículas suspensas PM10 e do dióxido de 

carbono e monóxido de carbono. Neste período, em que ocorreu emissão de FAT, as 

concentrações da sala de refeições para não fumadores não ultrapassaram os limites de 

referência, apesar de registarem um aumento da concentração durante o período em causa. 

A concentração média calculada para um período de 4 horas, das 20:00 às 24:00 (Tabela 

29) na sala de refeições para fumadores foi de 138 µg/m³ e de 38 µg/m³ na sala de 

refeições para não fumadores. 
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Figura 37 - 5º dia monitorização Restaurante sala fumadores e sala de não fumadores em simultâneo – PM10, 

CO e CO2 –– exposição ao FAT 

A Figura 37 apresenta o conjunto das monitorizações realizadas em simultâneo na sala de 

refeições para fumadores e na sala de refeições para não fumadores, entre as 18:00 e as 

24:00 do 3º dia de monitorização, das partículas suspensas PM10 e do dióxido de carbono 

e monóxido de carbono. Neste período, em que ocorreu emissão de FAT, as concentrações 

da sala de refeições para não fumadores não ultrapassaram os limites de referência, apesar 

de registarem um aumento da concentração durante o período em causa. A concentração 

média calculada para um período de 4 horas, das 20:00 às 24:00 (Tabela 29) na sala de 

refeições para fumadores foi de 251 µg/m³ e de 47 µg/m³ na sala de refeições para não 

fumadores. Neste dia a concentração média para um período de uma hora na sala de 

refeições para fumadores atingiu as 676 µg/m³. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nos resultados obtidos verifica-se que a emissão de FAT na sala de refeições para 

fumadores do restaurante (Figura 24), não é permanente. Este padrão está em consonância 

com outros estudos realizados (Nogueira and Alexandre 2008). As concentrações médias 

das partículas suspensas PM10 (24h) medidas na zona de não fumadores (Figura 23), estão 

abaixo dos valores de referência nacionais e internacionais (Tabela 5 e Tabela 11). 

A concentração de partículas na zona de fumadores, é muito elevada, durante o período em 

que ocorre a emissão de FAT. O sistema de ventilação mostra-se incapaz de reduzir a 

concentração de partículas suspensas, PM10, até aos limites máximos definidos na lei. 

Neste período os trabalhadores estão expostos a níveis de concentração de poluentes do 

FAT muito elevados (Figura 33, Figura 34, Figura 35, Figura 36 e Figura 37), mas de 

forma intermitente devido ao modo como é organizado o trabalho nos restaurantes. É na 

zona de não fumadores dos restaurantes que os trabalhadores estão presentes a maior parte 

do tempo, minimizando assim o risco de exposição ao FAT existente na zona de 

fumadores. 

Constatou-se a contaminação da sala de refeições para não fumadores (Figura 33), pelo 

FAT emitido na sala de refeições para fumadores. Este fato foi identificado através da 

comparação das concentrações de partículas suspensas, PM10, monitorizadas na sala de 

refeições para fumadores, realizada em simultâneo com a monitorização das PM10 na sala 

de refeições para não fumadores. Verifica-se que apesar de ocorrer a contaminação, a 

concentração de partículas, PM10, diminui rapidamente para valores médios monitorizados 

anteriormente. 

O restaurante estudado apresenta outos problemas de qualidade do ar interior, para além da 

emissão do fumo ambiental do tabaco, pois que as concentrações monitorizadas do dióxido 

de carbono e monóxido e carbono ultrapassaram durante alguns períodos os limites para as 

concentrações máximas de referência legalmente previstas (Figura 20, Figura 21). A 

quantidade e ar novo admitido nos períodos em que ocorre a utilização das instalações, é 

insuficiente para diluir as concentrações destes poluentes para os valores máximos 

previstos na lei. 

A tipologia do edifício, a sua utilização, e a forma como os diversos equipamentos estão 

distribuídos pelas áreas do edifício, permite que se desenvolva um gradiente de 

temperaturas entre as duas salas de refeições, que impede que a contaminação da sala de 

refeições destinada a não fumadores seja mais significativa. As duas salas, funcionam 

como se fossem dois sistemas termodinâmicos independentes e trocam energia através da 

sua fronteira, no caso a porta que separa as duas áreas. A transferência de energia ocorre do 

sistema com mais energia (sala de refeições para não fumadores), para o sistema com 

menos energia (sala de refeições para fumadores), pelo que a movimentação do ar da sala 

de refeições para fumadores para a sala de refeições para não fumadores só pode ocorrer 
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quando a sala de refeições para fumadores estiver em sobrepressão relativamente à sala de 

refeições para não fumadores (Figura 25, Figura 26). O balanço das pressões não foi 

avaliado, mas face aos resultados verificados, a sala de refeições para fumadores esteve 

quase sempre em depressão conforme está previsto na Lei/em conformidade com a 

previsão legal. 

A utilização da monitorização de partículas suspensas inaláveis ou torácicas, PM2,5 e 

PM10 respetivamente, é utilizada como marcador do FAT recorrentemente em muitos 

trabalhos científicos (Tabela 15, Tabela 20 e Tabela 22). A monitorização das partículas 

suspensas em contínuo por um período de 24h, não é tão frequente neste tipo de estudos, 

mas o valor limite de exposição recomendado pela OMS, e a EPA (Tabela 11), adotado 

pela ASHRAE para a exposição a partículas suspensas PM2,5 e PM10, correspondem a 

concentrações médias, medidas durante 24 horas. 

A monitorização dos parâmetros ambientais durante 24 horas permite aferir a eficiência do 

sistema de ventilação em funcionamento no edifício, através da variação temperatura, das 

concentrações dos poluentes orgânicos, inorgânicos e das partículas suspensas PM10. 

A concentração de poluentes do FAT nos restaurantes é menor quando comparada com os 

valores da literatura registados noutras tipologias, nomeadamente bares, discotecas e cafés 

(Tabela 20, Tabela 15), pelo que se pode considerar que a exposição dos trabalhadores ao 

fumo ambiental do tabaco, varia de forma qualitativa e quantitativa em função do tipo de 

utilização do edifício. O risco associado à exposição ao fumo ambiental do tabaco é 

diferente em função do tipo de atividade (Tabela 23). Apesar de não estar estabelecido um 

valor limite de exposição é possível estabelecer uma hierarquia na exposição dos 

trabalhadores em função da sua atividade. O não estabelecimento de um valor limite para a 

exposição ao FAT, dificulta a discussão e tem levado muitas vezes a discussão para 

extremos, que desviam da principal missão das políticas de saúde pública para combater a 

epidemia do tabaco, que deve ser a redução do número de fumadores. 

Nos estudos analisados (Tabela 19, Figura 14), é consensual que as concentrações dos 

poluentes avaliados são significativamente diferentes, entre as zonas de fumadores e as 

zonas de não fumadores dos restaurantes. Apesar de serem menores as concentrações dos 

poluentes na zona de não fumadores, os trabalhadores continuam expostos ao FAT, 

conforme foi verificado pela análise do estudo (Tabela 23), aos marcadores biológicos do 

FAT realizados a trabalhadores que desempenham funções em zonas de não fumadores. 

Este será um dos motivos pelo qual se considera, que a única forma de impedir a exposição 

dos trabalhadores ao FAT, radica na opção de implementar a proibição de atividades do 

tabaco tornando os espaços 100% livres de fumo (ASHRAE 2011; WHO 2007).  

Quando a fonte de emissão de poluentes é muito intensa (Figura 31), como é o caso fumo 

ambiental do tabaco, é possível em teoria, embora na prática seja inexequível no atual 

estado da técnica e do conheciento, estabelecer condições de diluição no meio atmosférico, 

devido ao elevado número de renovações do ar necessárias para diluir o FAT. 
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O tempo de exposição ao FAT pode ser minimizado pela organização do trabalho, mas 

quando a emissão do FAT é intensa e pode ter um uma caracter permanente, as 

concentrações dos principais poluentes do FAT na área de fumadores irão manter-se altas 

durante todo o período de funcionamento das instalações, pois o sistema de ventilação não 

consegue diluir de forma instantânea o poluente. Com a manutenção de concentrações 

elevadas na área de fumadores aumenta o risco de contaminação da área de não fumadores, 

pelo que os trabalhadores dos estabelecimentos de restauração (cafés, restaurantes) e de 

bebidas (bares), com áreas menores que 100 m2 em que é permitido fumar, e os 

trabalhadores dos estabelecimentos de restauração (cafés) e de bebidas (bares) com uma 

área até 40% da área útil total para fumadores, apesar de devidamente isolada e tratada de 

forma independente pelo sistema de ventilação, podem apresentar um elevado risco de 

exposição ao FAT. As concentrações dos poluentes do FAT neste tipo de tipologias são 

muito elevadas e podem ter um carater quase permanente, o que impede o sistema de 

ventilação de reduzir as concentrações dos principais poluentes do FAT.  

As crianças e não fumadores que partilham uma habitação com um ou mais fumadores, 

podem estar expostas a concentrações significativas de poluentes com origem no fumo 

ambiental do tabaco (Lofroth 1993). A reconhecida insuficiente ventilação das habitações, 

aumenta o risco desta exposição. A lei atual não estabelece, para os espaços interiores em 

que permite o fumar, qualquer norma para proteção das crianças à exposição involuntária 

ao fumo ambiental do tabaco. 
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6 CONCLUSÕES 

A exposição laboral ao fumo ambiental do tabaco esteve em regime de autorregulação 

durante muitas décadas, com consequências muito graves para a saúde dos fumadores e 

não fumadores.  

A lei, ao regular sobre os locais em que não é possível o uso do tabaco, protege a maioria 

dos trabalhadores anteriormente expostos, mas existe um grupo significativo de 

trabalhadores no setor da restauração e bebidas que por força das exceções previstas na 

legislação, estão expostos a elevadas concentrações de poluentes com origem no fumo 

ambiental do tabaco. 

O objeto e a metodologia propostas para o estudo revelaram-se assertivos e bastante úteis, 

pois permitiram identificar aspetos muito relevantes para o trabalho desenvolvido. 

As necessidades de tempo e segurança associadas à metodologia, não permitiram que a 

amostra fosse significativa, o que poderia reforçar as conclusões apresentadas. 

Na metodologia utilizada não foram previstos vários aspetos, que se demostraram 

importantes na análise dos resultados: 

 O registo do funcionamento e a caracterização do sistema de AVAC, incluindo o 

sistema de ventilação da cozinha (hotes); 

 O registo das temperaturas ambientes exteriores; 

 Controlo do número e tempos de permanência de clientes bem como o tabaco 

utilizado na sala de refeições para fumadores (utilização de câmaras de vídeo 

térmicas). 

Estas informações adicionais poderiam ter contribuído para uma melhor explicação da 

evolução das concentrações dos poluentes do FAT nas duas salas estudadas. 

Dos resultados deste trabalho, coadjuvados por outros estudos desenvolvidos nos últimos 

anos, é possível concluir: 

 O risco da exposição ao fumo ambiental do tabaco, dos trabalhadores dos 

estabelecimentos de restauração (restaurantes), com uma área até 30% da área útil 

total disponível para os clientes não fumadores é menor que o risco de exposição 

nas restantes tipologias (cafés, bares, discotecas), em que as atividades relacionadas 

com o tabaco são permitidas pela lei.  

 Se a futura legislação continuar a permitir que se fume nos restaurantes, deverá 

prevê-lo exclusivamente em salas para esse efeito e ser alterado o conceito de área 

reservada a fumadores. A dimensão da área para fumadores não deverá exceder os 

30% da área útil reservada para os clientes não fumadores. 

 Um restaurante com uma sala de refeições em que seja permitido fumar, deve ser 

devidamente isolada e tratada de forma independente pelo sistema de ventilação, 

que tem que ser mantido em adequadas condições de funcionamento e higiene.  
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 O tempo de exposição ao FAT em restaurantes com uma sala de refeições para 

fumadores, pode ser minimizado pela forma como é organizado o trabalho. De 

acordo com a limitação de área proposta, um restaurante com uma sala de refeições 

para não fumadores com 50 lugares sentados, teria uma sala de refeições para 

fumadores limitada a 15 lugares sentados. 

 A emissão do fumo ambiental do tabaco neste tipo de estabelecimentos é menos 

intensa e tem um caracter intermitente, o que permite que o sistema de ventilação 

seja mais eficiente na diluição das concentrações dos poluentes do fumo ambiental 

do tabaco. Menores concentrações na sala de refeições para fumadores minimizam 

o risco de contaminação significativa da sala de refeições para não fumadores. 

 O risco de ocorrer a migração do ar contaminado da sala de refeições para 

fumadores para as áreas conexas do restaurante, nomeadamente para a sala de 

refeições para não fumadores, é minimizado, através do controlo da temperatura na 

sala de refeições para fumadores. Para que seja minimizado o risco de 

contaminação, a temperatura da sala de refeições para fumadores deve ser inferior à 

temperatura das áreas conexas e se estas áreas devem estar em sobrepressão 

relativamente à sala de refeições para fumadores. A manutenção de temperaturas 

diferentes entre as salas de refeições, é facilitada pela diferença natural que poderá 

existir na utilização e ocupação das duas salas, o que poderá conduzir a uma carga 

térmica muito diferente entre as duas áreas e, consequentemente, temperaturas 

ambientes diferentes entre as duas salas. Na sala de refeições para não fumadores,a 

ocupação é muito superior, pelo que havendo mais pessoas, maior será a carga 

térmica. Com a instalação dos equipamentos (frigoríficos, arcas, máquina de café, 

de gelo, de cerveja, etc.) na sala de refeições para não fumadores a carga térmica 

desta também aumenta, o que promove o aumento a temperatura ambiente desta 

área. Desta forma, é facilitado pela tipologia das instalações a manutenção do 

gradiente de temperaturas entre as áreas diversas áreas do restaurante. 

A lei de saúde pública para proteção ao fumo ambiental to tabaco deve continuar a 

procurar estabelecer formas inovadoras de proteção dos fumadores, cidadãos, e 

trabalhadores, promovendo incitativas que fomentem a diminuição da dependência 

tabágica e, paralelamente, proibir as atividades relacionadas com o tabaco no interior dos 

edifícios, tornando os espaços interiores 100% livres de fumo. 

No entanto, o conceito de risco associado à exposição ao FAT e a sua quantificação 

qualitativa poderá ajudar na clarificação do debate público sobre o tema. Assumir como 

aceitável o risco a que estão expostos os trabalhadores de restaurantes com sala para 

fumadores nas condições descritas atrás, até que seja confirmado pela ciência que a 

exposição a concentrações mínimas de poluentes do FAT, é efetivamente um risco grave 

para a saúde dos trabalhadores, podendo contribuir para o desenvolvimento de uma melhor 

consciência cívica sobre o perigo e o risco que o uso do tabaco representa. 
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7 PERSPETIVAS FUTURAS 

A exposição involuntária dos cidadãos e trabalhadores ao fumo ambiental do tabaco, as 

políticas de minimização da prevalência do tabaco nos diversos escalões etários da 

população, justificam que o tema continue a ser aprofundado e desenvolvido.  

Sobre as perspetivas futuras relativas às necessidades de estudo e desenvolvimento 

identificadas durante a realização deste trabalho, propõe-se: 

 Monitorizar a exposição laboral ao fumo do tabaco ambiental, através da avaliação 

das partículas suspensas PM10 (24h) e PM2,5 (24h) em simultâneo na zona de 

fumadores e não fumadores, melhorados com outros marcadores do fumo 

ambiental do tabaco, por exemplo a nicotina, em restaurantes com a tipologia 

indicada neste estudo, sala de fumadores independentes, e com dimensões não 

superiores a 30% da área reservada aos não fumadores. 

 Estudo epidemiológico sobre os trabalhadores expostos ao fumo ambiental do 

tabaco em restaurantes com a tipologia indicada neste estudo, sala de fumadores 

independentes, e com dimensões não superiores a 30% da área reservada aos não 

fumadores, devidamente isolada, e tratada de forma independente pelo sistema de 

ventilação. O estudo poderá ajudar ao estabelecimento de um valor limite de 

exposição dos trabalhadores. 

 O estudo e proposta de um valor limite de exposição ao FAT, que irá possibilitar 

estabelecer fronteiras e permitirá reduzir o ruído de fundo que está presente na 

discussão das políticas de saúde pública para redução da dependência tabágica. 

Como perspetivas futuras relativas à minimização do consumo e prevalência do tabaco 

propõe-se que: 

 O estudo e avaliação da possibilidade de restringir a venda do tabaco em exclusivo 

a estabelecimentos de venda de produtos de saúde, nomeadamente farmácias. A Lei 

nº37/2007, regulamenta a venda de tabaco e a publicidade, no entanto verifica-se 

que os fabricantes de tabaco desenvolvem novas formas de comunicar e a lei, por 

ser um documento estático, não permite às autoridades fiscalizadoras intervir 

ativamente no combate à publicidade ilegal. A venda do tabaco nas farmácias é 

uma política de saúde pública que deve ser estudada economicamente no âmbito do 

sistema nacional de saúde. O tabaco, à semelhança dos medicamentos, não estaria 

exposto ao público, e só seria admitida publicidade aos produtos e serviços de 

redução da dependência tabágica. Atualmente a venda de produtos de tabaco neste 

tipo de estabelecimentos é legalmente proibida. 

 Estudo e proposta de soluções para proteger as crianças da exposição involuntária 

ao fumo do tabaco ambiental nas suas habitações. Atualmente não está garantida a 

qualidade do ar interior na quase maioria das habitações. A introdução obrigatória 
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de sistemas de recuperação de calor nas habitações, poderá minimizar o risco de 

exposição involuntária das crianças. 

 Estudo e proposta de alteração da embalagem do tabaco, para uma embalagem 

única monocromática. As letras a preto, e a embalagem a branco, com três campos 

de texto:, um com a marca, outro com a composição com a indicação do desvio em 

relação ao produto homólogo com menor composição de nicotina e alcatrão, e 

finalmente o campo da mensagem, localizada numa das duas faces de maiores 

dimensões, com o texto único "Protege os cidadãos da exposição involuntária ao 

fumo do tabaco" a ocupar uma área correspondente 80% da face. 

 Estudo dos movimentos sociais relacionados com as liberdades cívicas, 

nomeadamente o direito a fumar, que se têm desenvolvido no mundo, como reação 

às políticas de saúde pública, espaços livres 100% de fumo, e o seu potencial para 

serem acolhidos pelos programas políticos em constante atualização nas 

democracias. 
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Boletim de ensaio 1 - Sala de refeições para não fumadores - 17-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0001/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para não fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI DUSTTRAK 8520 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 17-04-2012 00:00 
 

Data fim: 18-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 24,1 19,4 21,4 21,5 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 18,8 12,9 14,4 15,0 

Temperatura Dew Point  [ºC] 16,3 7,6 9,7 10,7 

Humidade Relativa [%] 63% 43% 51% 51% 

Dióxido de Carbono [ppm] 12 5 8 8 

Monóxido de Carbono [ppm] 2830 438 635 989 

PM10 [µg/m³] 0,173 0,007 0,022 0,027 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 10,6 10 15,4 9,4 10,5 11,2 

Humidade Relativa [%] 56,4 82,7 100 57 84 87 

PM10 Média diária: [µg/m³] 40 24 58 1 -- 21 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 3 

Boletim de ensaio 2 - Sala de refeições para não fumadores - 18-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0003/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para não fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI DUSTTRAK 8520 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 18-04-2012 00:00 
 

Data fim: 19-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 23,5 19,9 21,2 21,4 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 18,0 13,0 14,7 14,9 

Temperatura Dew Point  [ºC] 15,2 7,5 10,8 10,8 

Humidade Relativa [%] 60% 43% 52% 51% 

Dióxido de Carbono [ppm] 10 3 5 5 

Monóxido de Carbono [ppm] 2054 391 593 787 

PM10 [µg/m³] 0,659 0,008 0,027 0,060 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 10 11,2 12,4 9,7 11,1 11,0 

Humidade Relativa [%] 82,7 99,3 100 68 89 88 

PM10 Média diária: [µg/m³] 24 33 37 7 -- 22 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 4 

Boletim de ensaio 3 - Sala de refeições para não fumadores - 19-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0005/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para não fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI DUSTTRAK 8520 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 19-04-2012 00:00 
 

Data fim: 20-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 23,6 19,6 20,7 21,1 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 17,6 13,6 14,3 14,8 

Temperatura Dew Point  [ºC] 14,6 9,0 10,1 10,8 

Humidade Relativa [%] 59% 47% 52% 52% 

Dióxido de Carbono [ppm] 12 1 3 4 

Monóxido de Carbono [ppm] 2299 385 474 859 

PM10 [µg/m³] 0,173 0,004 0,019 0,031 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 11,2 11,2 15,2 9,4 11,4 12,1 

Humidade Relativa [%] 99,3 96,8 100 61 92 85 

PM10 Média diária: [µg/m³] 33 19 35 8 -- 19 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 5 

Boletim de ensaio 4 - Sala de refeições para não fumadores - 20-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0007/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para não fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI DUSTTRAK 8520 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 20-04-2012 00:00 
 

Data fim: 21-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 23,9 20,1 21,2 21,4 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 18,8 14,8 16,0 16,2 

Temperatura Dew Point  [ºC] 16,3 11,5 13,0 13,1 

Humidade Relativa [%] 65% 55% 59% 59% 

Dióxido de Carbono [ppm] 12 4 6 7 

Monóxido de Carbono [ppm] 2377 393 573 800 

PM10 [µg/m³] 0,274 0,000 0,024 0,030 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 11,2 12,9 16,7 11,2 12,8 13,3 

Humidade Relativa [%] 96,8 100 100 71 100 94 

PM10 Média diária: [µg/m³] 4 19 41 1 -- 9 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 6 

Boletim de ensaio 5 - Sala de refeições para não fumadores - 21-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0009/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para não fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI DUSTTRAK 8520 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 21-04-2012 00:00 
 

Data fim: 22-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 24,5 20,7 22,1 22,2 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 18,3 15,5 16,4 16,7 

Temperatura Dew Point  [ºC] 15,4 12,3 13,3 13,6 

Humidade Relativa [%] 65% 52% 59% 58% 

Dióxido de Carbono [ppm] 11 3 5 6 

Monóxido de Carbono [ppm] 2081 397 536 734 

PM10 [µg/m³] 0,219 0,003 0,009 0,017 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 12,9 11,3 17,3 11,2 13,1 13,7 

Humidade Relativa [%] 100 92,9 100 71 100 93 

PM10 Média diária: [µg/m³] 4 28 41 1 -- 6 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 7 

Boletim de ensaio 6 - Sala de refeições para não fumadores - 22-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0011/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para não fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI DUSTTRAK 8520 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 22-04-2012 00:00 
 

Data fim: 22-04-2012 15:16 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 0,182 0,008 0,042 0,054 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 0,182 0,008 0,042 0,054 

Temperatura Dew Point  [ºC] 0,182 0,008 0,042 0,054 

Humidade Relativa [%] 0,182 0,008 0,042 0,054 

Dióxido de Carbono [ppm] 0,182 0,008 0,042 0,054 

Monóxido de Carbono [ppm] 0,182 0,008 0,042 0,054 

PM10 [µg/m³] 0,182 0,008 0,042 0,054 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 11,3 15,1 16,2 11,3 12,0 12,8 

Humidade Relativa [%] 92,9 56,8 93 52 68 68 

PM10 Média diária: [µg/m³] 19 1 30 1 -- 11 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 8 

Boletim de ensaio 7 - Sala de refeições para fumadores - 17-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0002/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI AM510 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 17-04-2012 00:00 
 

Data fim: 18-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 20,6 20,0 20,4 20,3 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 15,2 14,4 14,9 14,9 

Temperatura Dew Point  [ºC] 11,9 10,8 11,5 11,5 

Humidade Relativa [%] 58% 56% 57% 57% 

Dióxido de Carbono [ppm] 10 8 10 10 

Monóxido de Carbono [ppm] 1217 841 1141 1085 

PM10 [µg/m³] 0,096 0,000 0,017 0,020 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 10,6 10 15,4 9,4 10,5 11,2 

Humidade Relativa [%] 56,4 82,7 100 57 84 87 

PM10 Média diária: [µg/m³] 40 24 58 1 -- 21 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 9 

Boletim de ensaio 8 - Sala de refeições para fumadores - 18-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0004/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI AM510 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 18-04-2012 00:00 
 

Data fim: 19-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 20,2 18,5 19,1 19,2 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 15,9 12,5 13,8 13,9 

Temperatura Dew Point  [ºC] 13,4 7,8 10,3 10,3 

Humidade Relativa [%] 65% 49% 58% 57% 

Dióxido de Carbono [ppm] 10 4 6 7 

Monóxido de Carbono [ppm] 1747 403 589 727 

PM10 [µg/m³] 1,667 0,000 0,019 0,085 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 10 11,2 12,4 9,7 11,1 11,0 

Humidade Relativa [%] 82,7 99,3 100 68 89 88 

PM10 Média diária: [µg/m³] 24 33 37 7 -- 22 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 10 

Boletim de ensaio 9 - Sala de refeições para fumadores - 19-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0006/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI AM510 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 19-04-2012 00:00 
 

Data fim: 20-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 20,6 18,1 18,8 18,9 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 16,3 12,9 13,5 13,8 

Temperatura Dew Point  [ºC] 13,9 9,3 9,9 10,4 

Humidade Relativa [%] 66% 54% 57% 58% 

Dióxido de Carbono [ppm] 10 2 4 5 

Monóxido de Carbono [ppm] 1942 392 640 826 

PM10 [µg/m³] 1,027 0,007 0,017 0,056 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 11,2 11,2 15,2 9,4 11,4 12,1 

Humidade Relativa [%] 99,3 96,8 100 61 92 85 

PM10 Média diária: [µg/m³] 33 19 35 8 -- 19 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 11 

Boletim de ensaio 10 - Sala de refeições para fumadores - 20-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0008/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI AM510 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 20-04-2012 00:00 
 

Data fim: 21-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 21,2 18,7 19,5 19,6 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 17,3 14,1 15,2 15,2 

Temperatura Dew Point  [ºC] 15,2 11,1 12,6 12,6 

Humidade Relativa [%] 70% 60% 64% 64% 

Dióxido de Carbono [ppm] 11 6 7 7 

Monóxido de Carbono [ppm] 2149 404 616 781 

PM10 [µg/m³] 0,936 0,003 0,024 0,044 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 11,2 12,9 16,7 11,2 12,8 13,3 

Humidade Relativa [%] 96,8 100 100 71 100 94 

PM10 Média diária: [µg/m³] 4 19 41 1 -- 9 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 12 

Boletim de ensaio 11 - Sala de refeições para fumadores - 21-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0010/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI AM510 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 21-04-2012 00:00 
 

Data fim: 22-04-2012 00:00 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 21,8 19,5 20,3 20,4 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 17,1 14,9 15,8 15,8 

Temperatura Dew Point  [ºC] 14,7 12,1 13,0 13,1 

Humidade Relativa [%] 67% 59% 63% 63% 

Dióxido de Carbono [ppm] 13 6 8 8 

Monóxido de Carbono [ppm] 1866 404 576 740 

PM10 [µg/m³] 2,385 0,005 0,013 0,054 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] 12,9 11,3 17,3 11,2 13,1 13,7 

Humidade Relativa [%] 100 92,9 100 71 100 93 

PM10 Média diária: [µg/m³] 4 28 41 1 -- 6 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/


 

Felizes, Rui 13 

Boletim de ensaio 12 - Sala de refeições para fumadores - 22-04-2012 

Boletim de Ensaio 

Boletim nº: 0012/2012 

Técnico do ensaio: Rui Felizes 

Ensaio: Monitorização do FAT 

Objetivo: Tese de Mestrado 

Procedimento/Normas:  

Local: Restaurante 

Morada: Porto 

Área: Sala de refeições para fumadores 

Equipamentos 

 Parâmetro Data Calibração Erro 

Fluke 910V 

T [ºC] 

01-08-2012 

±1 ºC 

HR [%]; ±1 % 

CO2 [ppm]; ±10 ppm 

CO [ppm] ±1 pppm 

TSI AM510 PM10 [µg/m³] 30-12-2012 µg/m³ 

Observações:  

Detalhes do ensaio 

Duração Ensaio 24 [h] Observações: 

Data inicio: 22-04-2012 00:00 
 

Data fim: 22-04-2012 15:16 

Resultados da monitorização no interior 

 [-] Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura Ambiente [ºC] 22,3 19,7 20,2 20,5 

Temperatura  Wetbulb  [ºC] 16,8 13,9 14,7 14,8 

Temperatura Dew Point  [ºC] 13,8 9,8 11,2 11,2 

Humidade Relativa [%] 61% 52% 55% 56% 

Dióxido de Carbono [ppm] 13 6 8 9 

Monóxido de Carbono [ppm] 2477 442 536 844 

PM10 [µg/m³] 0,563 0,012 0,046 0,064 

Observações:  

Monitorização no exterior 

  Início Fim Máximo Mínimo Mediana Média 

Temperatura [ºC] [ºC] 11,3 15,1 16,2 11,3 12,0 

Humidade Relativa [%] [%] 92,9 56,8 93 52 68 

PM10 Média diária: [µg/m³] 19 1 30 1 -- 11 

Observações: 
Estação Meteorológica da FEUP ( http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/ 

QualAR - ( http://www.qualar.org/ ) 

 

http://experimenta.fe.up.pt/estacaometeorologica/
http://www.qualar.org/
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ANEXOS II – RELATÓRIO VISTORIA PRÉVIA 

1 Identificação e caracterização do Edifício 

O edifício está localizado na cidade do Porto e o proprietário é um particular. A localização 

em relação a espaços vizinhos é a que se segue: o edifício confina a sul com ampla zona 

pátio, a norte com rua movimentada, a este e a oeste com edifícios de serviços de altura 

semelhante. O ano de construção é anterior a 1950, a tipologia é a de um restaurante, com 

um piso, dividido entre a cozinha, sala de refeições para não fumadores, sala de refeições 

para fumadores, casas de banho e armazém. O número total de trabalhadores é de 7, sendo 

4 empregados de mesa, 2 cozinheiros e uma auxiliar de cozinha. O número de lugares 

sentados na sala de refeições para não fumadores é de 70 e na sala de refeições para 

fumadores é de 20. Não existe lugares de atendimento sentados ou de pé ao balcão.  

O edifício dispõe de sistema AVAC, em que o plano de manutenção preventiva não existe, 

formalmente, mas são realizadas ações de manutenção e limpeza do sistema AVAC. No 

entanto faltam livros de registo de operações. e de ocorrências. 

Não foi possível a consulta à documentação do edifício, nomeadamente as telas dos 

traçados das redes de fluidos e dos equipamentos de AVAC. 

2 Visita preliminar 

A visita preliminar foi realizada no dia 15 de Abril de 2012, pelas 15 horas. A visita foi 

acompanhada pela responsável indicada pelo proprietário. 

2.1 Situação encontrada 

A primeira impressão registada ao visitar o restaurante foi a constatação de um elevado 

cuidado na manutenção da higiene das áreas destinadas ao público. A sala de refeições 

para não fumadores é muito atrativa e confortável e devidamente organizada. A sala de 

refeições para fumadores é diferente, mas mantem o mesmo tipo de mobiliário. 

O sistema AVAC do restaurante instalado é diferente na sala de refeições para não 

fumadores e na sala de refeições para fumadores. Na sala de refeições para não fumadores, 

está instalado no teto falso uma UTA, com elevada potência térmica e caudal. A 

manutenção dessa unidade é realizada regularmente. O período de funcionamento da UTA, 

e o controlo da temperatura são controlados por comando manual. Esta sala dispõe ainda 

de uma unidade de aquecimento a biomassa (lareira). 

A sala de refeições para fumadores tem instalado na parede uma unidade de ar 

condicionado tipo split. A sala está equipada com um sistema de limpeza do ar, sendo a 

manutenção efetuada mensalmente. A sala dispõe ainda de um sistema de extração de 

pequeno caudal instalado nas portas envidraçadas da envolvente exterior. O período de 

funcionamento destes sistemas é controlado de forma individual, por relógios e comando 

manual. 
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Na cozinha está instalada uma Hotte industrial, com sistema de regulação de potência e 

comando manual. A cozinha dispõe, no teto, de aberturas para ventilação natural e entrada 

de luz natural com dimensões muito significativas. As atividades desenvolvidas na cozinha 

durante o 1º turno do dia (almoço) são realizadas exclusivamente com recurso a luz 

natural. 

As casas de banho estão equipadas com sistemas de extração individuais. 

2.2 Verificação expedita do CO2 

As concentrações do CO2, medidas nas duas salas durante a visita preliminar, indiciam que 

as duas salas têm um excesso de concentração de CO2.  

2.3 Plano de monitorização 

Foi definida a localização dos dois grupos de equipamentos bem como a localização das 

tomadas da rede elétrica. O primeiro grupo ficou localizado na sala de fumadores numa 

prateleira junto à porta de acesso à sala de não fumadores e o segundo grupo ficou 

localizado numa prateleira na sala de fumadores, junto à envolvente exterior envidraçada. 
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Figura A1 - 1º dia monitorização simultânea de CO, CO2, PM10 nas duas salas de refeições 

 

 

Figura A2 - 1º dia monitorização simultânea de temperatura ambiente, CO2, PM10 nas duas salas de 

refeições 

 

 

Figura A3 - 2º dia monitorização simultânea de CO, CO2, PM10 nas duas salas de refeições 
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Figura A4 - 2º dia monitorização simultânea de temperatura ambiente, CO2, PM10 nas duas salas de 

refeições 

 

 

Figura A5 - 3º dia monitorização simultânea de CO, CO2, PM10 nas duas salas de refeições 

 

 

Figura A6 - 3º dia monitorização simultânea de temperatura ambiente, CO2, PM10 nas duas salas de 

refeições 
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Figura A7 - 4º dia monitorização simultânea de CO, CO2, PM10 nas duas salas de refeições 

 

 

Figura A8 - 4º dia monitorização simultânea de temperatura ambiente, CO2, PM10 nas duas salas de 

refeições 

 

 

Figura A9 - 5º dia monitorização simultânea de CO, CO2, PM10 nas duas salas de refeições 
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Figura A10 - 5º dia monitorização simultânea de temperatura ambiente, CO2, PM10 nas duas salas de 

refeições 

 

 

Figura A11 - 6º dia monitorização simultânea de CO, CO2, PM10 nas duas salas de refeições 

 

 

Figura A12 - 6º dia monitorização simultânea de temperatura ambiente, CO2, PM10 nas duas salas de 

refeições 
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Figura B1 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores - Temperatura e Humidade relativa - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B2 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores - Temperatura e CO2 - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B3 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10 - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B4 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores - Temperatura e CO - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B5 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10 e CO2 - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B6 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10 e CO - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B7 - Restaurante sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10, CO e CO2 - todo o período da monitorização ambiental 
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Figura B8 - Sala fumadores vs sala de não fumadores – PM10, Temperatura ambiente e CO2 - todo o período da monitorização ambiental 
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ANEXOS IV – CD 

 

Listagem dos conteúdos do CD: 

 Versão em formato PDF deste documento (Pasta A); 

 Ficheiros dos resultados importados dos equipamentos de medida (Pasta B); 

 Folha de cálculo de suporte a este documento (Pasta C); 

  Manuais dos equipamentos (Pasta D); 

 Documentos consultados, mencionados na bibliografia (Pasta E); 


