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Resumo 

O estudo da Qualidade do Ar Interior (QAI) em infantários (creches e jardim de infâncias) e 

escolas primárias e a quantificação da aplicação de medidas de mitigação da Poluição do Ar 

Interior (PAI) mostram-se bastante relevantes, uma vez que as crianças são consideradas um 

grupo de risco e passam uma grande parte do seu tempo nestes ambientes. Neste sentido, vários 

poluentes presentes no ar interior estão associados a efeitos na saúde das crianças, como a 

prevalência de asma, pelo que se apresentam como grande motivo de preocupação. Assim, os 

principais objetivos deste estudo foram: i) analisar a QAI, em infantários e escolas primárias, 

através da medição contínua de partículas em suspensão (PMTotal, PM10, PM2,5 e PM1), poluentes 

gasosos (CO2, COVT, CH2O, CO, NO2, O3, Rn), e parâmetros de conforto térmico (Temperatura 

e Humidade Relativa), antes e após proposta e aplicação de medidas de mitigação da PAI; ii) 

comparar a QAI antes e após implementação de medidas de mitigação da PAI, e quantificar a 

aplicação dessas mesmas medidas, bem como comparar com os valores de referência da 

legislação nacional e diretrizes internacionais em vigor; e iii) aferir o impacto da QAI na 

prevalência da asma infantil, tendo por base a aplicação de questionários semelhantes aos do 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood. 

As medições no ar interior foram efetuadas em três edifícios (num total de duas creches, dois 

jardins de infância e duas escolas primárias), localizados em zona urbana e suburbana, em salas 

de aula, dormitórios e refeitórios durante a semana e fim de semana. Foram encontradas 

excedências (em alguns casos de 100%) aos valores recomendados pela legislação nacional e 

pela Organização Mundial de Saúde em ambas as caracterizações da QAI, principalmente de 

PM2,5, PM10, CO2 e CH2O. Foram igualmente encontradas inconformidades com as gamas de 

Temperatura e Humidade Relativa recomendadas pela American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-conditioning Engineers. De uma maneira geral, as medidas de mitigação 

da PAI aplicadas (maioritariamente de baixo custo) parecem ter influenciado positivamente as 

concentrações do ar interior da primeira fase de medições para a segunda, sendo este 

comportamento mais claro para o CO2. Contudo, nem sempre foram suficientes para reduzir as 

concentrações dos vários poluentes estudados até aos valores considerados aceitáveis para a 

saúde humana, isto é, abaixo dos limites nacionais legislados ou recomendados pela OMS. Por 

outro lado, foram ainda distribuídos questionários para avaliação dos sintomas de saúde, tendo 

sido determinada uma prevalência de asma global de 10,3% (8,1% da creche, 8,3% do jardim de 

infância e 13,6% da escola primária). Contudo, não foi encontrada nenhuma associação entre a 

prevalência de asma e os valores de exposição humana e dose calculados.  

Palavras Chave: Qualidade do ar interior, poluição do ar interior, infantário, escola primária, 

criança, poluentes, medidas de mitigação, quantificação, saúde 
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Abstract  

Indoor Air Quality (IAQ) studies in nursery schools (day care centers and kindergartens) and 

primary schools and the quantification of the application of mitigation strategies for Indoor Air 

Pollution (IAP) are highly important, since children are considered a risk group and spend a 

considerable amount of time in these environments. In this sense, many pollutants in indoor air 

are associated with childhood health effects, such as asthma, which is a matter of concern. 

Thus, the mainly goals of this work were to: i) analyse IAQ in nursery and primary schools, by 

continuous measurement of particulate matter (TSP, PM10, PM2.5 e PM1), gaseous pollutants 

(CO2, VOCT, CH2O, CO, NO2, O3, Rn) and comfort parameters (temperature and relative 

humidity), before and after recommendation and application of mitigation strategies of IAP; ii) 

compare IAQ before and after implementation of mitigation strategies of IAP and quantify the 

their application, as well as, compare reference values set in national legislation and 

international guidelines; and iii) determine the IAQ impact in childhood asthma prevalence, 

based on the application of International Study of Asthma and Allergies in Childhood similar 

questionnaires. 

The indoor air measurements were performed in different buildings (two day care centers, two 

kindergartens and two primary schools), located at urban and suburban areas, in classrooms, 

dormitories and lunchrooms during the week and weekend. Exceedances to the values set by 

the national legislation and WHO (World Health Organization) were found for PM2.5, PM10, CO2 

e CH2O during both IAQ measurement campaigns. Temperature and relative humidity values 

were also found above the values recommended by American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-conditioning Engineers. In general, the concentrations found in the second 

measurement campaign, were significantly lower which seemed to be associated with the 

application of the recommended mitigation strategies (mainly low-cost strategies were 

applied). This behaviour was more relevant for CO2. However, the applied mitigation strategies 

were not always sufficient to decrease the pollutants’ concentrations up to values considered 

safe for human health (below WHO guidelines). Finally, health symptoms were assessed by 

ISAAC similar questionnaires and a global asthma prevalence of 10.3% was found (8.1 % for day 

care center, 8.3 % for kindergarten and 13.6% for primary schools). Correlation between asthma 

prevalence and human exposure and doses values were not found. 

 

 

Keywords: Indoor air quality, Indoor air pollution, nursery, primary school, children, pollutants, 

mitigation strategies, quantification, health  
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1. Enquadramento 

1.1. Relevância  

No âmbito da unidade curricular de Dissertação, inserida no ciclo de estudos do Mestrado 

Integrado em Engenharia do Ambiente, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

foi desenvolvida a presente dissertação de mestrado, em ambiente académico, dedicada ao 

tema quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em 

infantários e escolas primárias.  

Estudos recentes mostram que a população, em geral, passa entre 80 a 90% do seu tempo em 

ambientes fechados, como casas, escolas, infantários, escritórios, zonas comerciais e de lazer, 

entre outros, e, portanto, estão tanto ou mais expostos aos níveis de poluição do ar interior do 

que aos do ar exterior (Almeida et al. 2011; USCPSC 2012; APA 2013a). Por sua vez, a Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (USEPA do inglês, United States 

Environmental Protection Agency) relata que os níveis de poluentes interiores podem ser 2 a 5 

vezes mais elevados do que os níveis ao ar ambiente, chegando mesmo a atingir, 

ocasionalmente, valores cem vezes mais elevados (USEPA 2014a). Além disso, nestes locais, 

existe uma grande variedade de poluentes, podendo estes advir de fontes de poluição interior, 

como resultado das atividades, produtos e equipamentos utilizados, das características do 

próprio edifício, bem como dos poluentes gerados ao ar livre e que facilmente acabam por 

entrar no interior dos edifícios (WHO 2010). Neste sentido, a temática da qualidade do ar 

interior (QAI) tem vindo a tornar-se um dos principais focos de avaliação por parte dos 

investigadores e da comunidade científica, face à constatação do seu impacto na saúde 

humana. 

As crianças, os idosos, e os doentes com história de doenças cardiorrespiratórias, incluindo a 

asma, são considerados a população mais suscetível aos efeitos da poluição do ar interior (PAI) 

(WHO 2005; Sousa et al. 2012b). Nas crianças esta situação pode ser ainda agravada pelo 

facto de os seus padrões de exposição serem diferentes dos adultos, sendo tanto pior quanto 

menor a idade, uma vez que o seu sistema respiratório e imunitário não está completamente 

desenvolvido, assim como os tecidos e os órgãos, nomeadamente os pulmões, o que leva à 

necessidade de uma maior quantidade relativa de inalação de ar (por unidade de peso, as 

crianças necessitam cerca de duas vezes mais de entrada de ar do que um adulto) (Branco et 

al. 2015a, 2014a; WHO 2005). Segundo estudos realizados pela USEPA, a poluição do ar 

interior está consistentemente identificada entre os cinco principais riscos ambientais para a 

saúde pública (USEPA 2015). Por outro lado, várias referências têm relacionado a QAI 

deficitária com diversos sintomas como dores de cabeça, fadiga, dificuldade de concentração, 
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e irritação dos olhos, nariz, garganta e pulmões (OSHA 2012). Apesar disso, permanece ainda 

por esclarecer o papel causal da QAI na asma, sendo que atualmente alguns estudos atribuem 

a responsabilidade da sua exacerbação e desenvolvimento a vários poluentes atmosféricos 

(Ferreira 2015). Ressalva-se ainda que existem outros poluentes, como o radão, que apesar 

de não provocar sintomas imediatos, pode conduzir a doenças como o cancro a longo prazo 

(OSHA 2012).  

Torna-se desta forma, cada vez mais evidente a necessidade de melhoria da qualidade do ar 

em diversos espaços interiores, especificamente em infantários e escolas primárias. Assim, são 

já alguns os artigos científicos que sugerem a implementação de medidas capazes de melhorar 

a QAI em ambiente escolar, porém, a quantificação do seu impacto no respetivo espaço 

encontra-se ainda pouco desenvolvida, merecendo atenção por parte da comunidade científica, 

para que soluções que minimizem o impacto da PAI na saúde das crianças sejam estudadas. Em 

alguns estudos recentes são propostas medidas para reduzir poluentes que ultrapassavam os 

valores legais nacionais e internacionais, de diferentes normas e diretrizes, em vigor e que 

mostraram ser problemáticos para a saúde dos ocupantes dos edifícios (Branco et al. 2015a; 

Branco et al. 2015b; Branco et al. 2014b).  

Neste contexto, e estando cientes destas lacunas, prevê-se um grande interesse de toda a 

comunidade científica por mais estudos de intervenção, numa perspetiva cada vez mais 

multidisciplinar, para solucionar estas questões pendentes no que respeita à QAI.  

 

1.2. Objetivos 

Na sequência desta temática, o objetivo geral da presente dissertação foi avaliar QAI em 

infantários (creches e jardins de infância) e escolas primárias após aplicação de medidas de 

mitigação da PAI. Neste contexto os objetivos específicos foram os seguintes:  

i) analisar a QAI, em infantários e escolas primárias, através da medição contínua de partículas 

em suspensão (PMtotal, PM10, PM2,5 e PM1), poluentes gasosos (CO2, COVT, CH2O, CO, NO2, O3, 

Rn), e parâmetros de conforto térmico (Temperatura e Humidade Relativa), antes e após 

proposta e aplicação de medidas de mitigação da PAI;  

ii) comparar a QAI antes e após implementação de medidas de mitigação da PAI, e quantificar 

a aplicação dessas mesmas medidas, bem como comparar com os valores de referência da 

legislação nacional e diretrizes internacionais em vigor;  

iii) aferir o impacto da QAI na prevalência da asma infantil, tendo por base a aplicação de 

questionários baseados no modelo ISAAC (do inglês, International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood).  
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1.3. Estrutura 

O presente documento está dividido em seis capítulos principais, apresentando-se de seguida 

uma breve contextualização acerca dos assuntos e conteúdos abordados.  

O presente capítulo, Capítulo 1, introduz de forma sucinta o tema, explicando a relevância e 

motivação para o estudo e desenvolvimento da temática da QAI, os principais objetivos desta 

dissertação e ainda a sua estrutura organizacional; 

O Capítulo 2 inclui a introdução teórica que contempla a temática da QAI na sua generalidade, 

sendo abordadas as propriedades, fontes, processos de formação e efeitos na saúde dos 

diferentes tipos de poluentes presentes no ar interior e ainda os parâmetros de conforto dos 

ocupantes de edifícios. Além disto são analisados os efeitos da PAI na saúde de uma forma mais 

abrangente, onde se relacionam conceitos como exposição e dose com a suscetibilidade do ser 

humano para problemas ao nível do sistema respiratório. Salienta-se ainda a apresentação de 

uma análise a documentos legislativos nacionais e internacionais no âmbito da QAI. Por fim, 

são introduzidas as estratégias e medidas de gestão do ambiente interior.  

O Capítulo 3 consiste no estado da arte, onde é realizada uma revisão bibliográfica da 

informação, relativamente escassa, sobre quantificação de medidas de mitigação da PAI, bem 

como os projetos existentes que implementem ferramentas, estratégias e medidas de mitigação 

da PAI em infantários e escolas primárias. De uma forma mais genérica, são abordados também 

estudos realizados em infantários e escolas primárias sobre a QAI, salientando-se aqueles que 

tenham ainda relacionado esses resultados com problemas de saúde nas crianças. 

O Capítulo 4 expõe a metodologia utilizada para a realização da presente dissertação, desde a 

descrição e caracterização dos infantários e escolas primárias em estudo, equipamentos, 

questionários aplicados até aos princípios utilizados para o tratamento de todos os dados 

obtidos.  

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos bem como a sua respetiva discussão. São 

apresentados os perfis médios diários dos diversos parâmetros e poluentes, bem como feita a 

comparação dos valores obtidos com a legislação portuguesa e valores guia internacionais. A 

aplicação de medidas de mitigação e a sua quantificação são também analisadas neste capítulo. 

Para além disto, são ainda apresentados os resultados dos questionários referentes à 

prevalência da asma infantil, bem como a sua associação com os níveis de poluição encontrados.  

O Capítulo 6 apresenta as principais conclusões e considerações finais, sendo ainda indicadas 

propostas de trabalhos futuros.  
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2. Introdução  

2.1. Qualidade do ar interior 

Segundo a USEPA (2016a), a QAI refere-se à qualidade do ar no interior e ao redor dos edifícios 

e estruturas, especialmente no que diz respeito à saúde e conforto dos ocupantes, pelo que a 

compreensão e controlo dos poluentes pode ajudar a reduzir os riscos para a saúde pública. 

Além disto, um ar interior saudável é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como um direito básico, sendo um fator determinante de saúde e bem-estar (WHO 2009a).  

Apesar das primeiras referências históricas datarem já de alguns séculos, a preocupação com a 

QAI é um fenómeno relativamente recente. Um dos primeiros estudos documentados ocorreu 

na Escandinávia, em meados da década de 60, focando-se principalmente em parâmetros de 

conforto térmico. Os estudos que se seguiram, basearam-se na comparação entre os níveis de 

poluição do ar ambiente e do ar interior (Nagda, Rector, e Koontz 1986). Salienta-se ainda 

que, com o aumento e sofisticação da tecnologia, outros fatores mensuráveis, como alguns 

poluentes, começaram a ser também estudados no âmbito da QAI. 

Atualmente sabe-se que o ser humano despende até cerca de 90% do seu tempo em ambientes 

interiores, vistos pela população em geral como não poluídos, como habitações, escritórios, 

infantários, escolas, centros comerciais, entre outros edifícios públicos ou privados (USEPA 

2015). Estes locais, são tecnicamente definidos como um espaço tridimensional onde o nível 

de poluentes, num determinado período de tempo é uniforme ou tem propriedades estatísticas 

constantes (WHO 2006). Contudo, cada ambiente é único e exclusivo e deve ser tido em 

consideração como tal, uma vez que depende do ar exterior, das características específicas do 

edifício e sua envolvência e das atividades internas (Stranger, Potgieter-Vermaak, e Van 

Grieken 2008). 

Muitas vezes os níveis de poluição encontrados nestes ambientes superam os do ar exterior e 

podem causar efeitos na saúde humana tão ou mais adversos que a poluição ao ar ambiente 

(USEPA 2015). A OMS estima que mais de 30% de todos os edifícios modernos têm problemas 

significativos de QAI (Witkin 2004).  

Tal como supramencionado, a QAI depende de diversos fatores, podendo ser afetada quer pela 

qualidade do ar exterior como pelas fontes de poluição interna que libertem gases ou 

partículas, sendo esta última, regra geral, a principal causa de uma qualidade do ar interior 

deficitária. Por sua vez, uma ventilação inadequada pode aumentar os níveis de poluição do ar 

interior por não ter a capacidade de trazer “ar limpo” suficiente para diluir as emissões dessas 

fontes e por outro lado, por não conseguir dispersar os poluentes do ar interior para o exterior 
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do edifício. Altos níveis de temperatura e humidade podem também aumentar as concentrações 

de alguns poluentes (Stranger, Potgieter-Vermaak, e Van Grieken 2008; USCPSC 2012).  

As principais fontes internas incluem processos de combustão com petróleo, gás, querosene, 

carvão e madeira, materiais de construção, decoração e móveis (tanto novos como já 

deteriorados), amianto, têxteis e alcatifas, painéis de parede, aglomerados, conservantes de 

madeira, tintas, e outros solventes, aerossóis, produtos de limpeza e desinfetantes, repelentes 

e ambientadores, armazenamento de combustíveis e produtos automotivos, roupas lavadas a 

seco, aquecimento central, iluminação e sistemas de refrigeração e humidificação (Stranger, 

Potgieter-Vermaak, e Van Grieken 2008; Jones 1999; APA 2010; Daisey, Angell, e Apte 

2003; USCPSC 2012). Por sua vez, Colls (2002) acrescenta como fontes de poluição do ar 

interior, os animais domésticos, o fumo do tabaco, e ainda os microrganismos. Contudo, a 

importância destas fontes depende, obviamente, da quantidade e perigosidade das emissões 

do poluente (USCPSC 2012), sendo que, a sua concentração, em qualquer momento, será a 

resultante das forças de origem externa e interna, das velocidades de deposição para diferentes 

superfícies, da turbulência do ar e da taxa de ventilação do edifício (Colls 2002). Salienta-se 

ainda que, fatores como a idade de uma fonte específica e o seu estado de conservação 

influenciam as emissões de poluentes podendo estas aumentar ou diminuir (USCPSC 2012; 

Daisey, Angell, e Apte 2003). Além disto, fontes como materiais de construção, mobiliário e 

acabamentos de arquitetura, podem libertar poluentes de forma contínua, ao passo que 

algumas atividades, normalmente relacionadas com limpeza, lazer e ocupação, e outras fontes 

como aquecedores, lareiras e fogões a gás libertam poluentes intermitentemente. Altas 

concentrações de poluentes podem permanecer no ar por longos períodos após algumas destas 

atividades (USCPSC 2012). Como principais fontes de poluição do ar exterior destacam-se as 

emissões de fontes móveis (tráfego) e de algumas instalações industriais. Na realidade, o 

tráfego é o maior responsável pela libertação de uma grande variedade de poluentes para a 

atmosfera (PM, COV, CO, NOx) e consequente infiltração no ar interior. Contudo, a sua 

influência irá depender da proximidade a espaços interiores, sendo tanto maior, quanto mais 

perto estiver desses ambientes (Lawson et al. 2011).    

Como resultado da combinação destes fatores, uma qualidade do ar deficitária pode influenciar 

negativamente a saúde humana, levando ao que é hoje vulgarmente conhecido como Síndrome 

do Edifício Doente (SED). SED é uma designação utilizada para um grupo de sintomas associados 

à ocupação e permanência num edifício ou espaço em particular cuja origem ou causa não é 

diretamente identificável. Frequentemente, os ocupantes apresentam certos sintomas quando 

estão no interior de um edifício, mas assim que o deixam a sintomatologia é atenuada, podendo 

mesmo desaparecer. Os sintomas típicos da SED são: cefaleias, falta de concentração, fadiga, 

irritabilidade, afeções da pele (prurido, pele seca), irritação da membrana mucosa dos olhos, 



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Introdução   7 

nariz e garganta, dificuldade em respirar, congestão nasal e gosto desagradável. Estes sintomas 

tendem a aumentar ao longo do dia, quando o tempo de permanência nos edifícios se prolonga, 

e diminuem à noite e aos fins-de-semana (Chang et al. 2015; Guo et al. 2013). 

Posto isto, é possível aferir que a avaliação e resolução de problemas relacionados com a QAI 

requerem um completo conhecimento desta temática. Assim, são vários os seus domínios de 

aplicação, tendo por base a quantidade de ambientes em que é possível atuar. Destes, 

destacam-se os infantários e escolas primárias, não só pelas características específicas da 

maioria dos seus ocupantes, que serão descritas detalhadamente na secção 2.4., mas também 

pelas características do próprio edifício (Nascimento 2011). Segundo a USEPA (2014a) quase 

um quarto das escolas dos Estados Unidos da América têm um ou mais edifícios que necessitam 

de grande reparação ou substituição e em quase metade têm sido relatados problemas 

relacionados com a QAI. Por sua vez, estes edifícios apresentam, na sua grande maioria, mais 

de 20 anos, possuindo condições de ventilação natural ou forçada bastante deficitárias. Mesmo 

em edifícios mais recentes, equipados com ventilação forçada o controlo e manutenção dos 

sistemas é muitas vezes descorado, quer pelos próprios utilizadores como pelos responsáveis 

dos edifícios (Nascimento 2011). Perante isto, é possível perceber que existe uma grande 

necessidade de criar planos de gestão, estratégias e medidas no sentido de melhorar a QAI 

nestes espaços.  

 

2.2. Poluentes no ar interior  

Tal como mencionado anteriormente, a QAI está inevitavelmente relacionada com uma grande 

variedade de fatores e poluentes. Dos principais poluentes presentes no ar interior, destacam-

se: i) partículas em suspensão, nomeadamente PMTotal, PM10, PM2,5 e PM1; e ii) poluentes gasosos, 

que incluem o dióxido de carbono (CO2), os compostos orgânicos voláteis totais (COVT), o 

formaldeído (CH2O), o monóxido de carbono (CO), o dióxido de azoto (NO2), o ozono (O3) e 

ainda o radão (Rn), com a particularidade de se tratar de um gás radioativo.  

O estudo destes compostos mostra-se cada vez mais relevante, tendo por base a variedade e 

quantidade com que muitas vezes são encontrados em diferentes edifícios (WHO 2010). Assim, 

apresenta-se na Tabela 1 o resumo das principais fontes e efeitos na saúde de cada um destes 

poluentes, que por sua vez, serão abordados com maior detalhe ao longo desta secção. Importa, 

contudo, referir que a extensão e natureza dos seus efeitos na saúde dependerão de muitos 

fatores, incluindo o nível e o tempo de exposição (APA 2010).  
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Tabela 1- Principais poluentes, fontes e efeitos na saúde associados (APA 2010; WHO 2010) 

Compostos Fontes Sintomas e Efeitos na saúde 

PM 

Incêndios florestais, agricultura, 

emissões de alguns processos industriais 

e dos transportes, fumo de tabaco, 

materiais de construção, sistemas de 

aquecimento, tipo e frequência de 

ventilação, atividades, pele dos 

ocupantes e fenómenos de resuspensão; 

Dores de cabeça, reações alérgicas, 

irritações de nariz, garganta e pele, 

tosse, espirros, dificuldades 

respiratórias, ataques cardíacos não 

fatais, arritmia cardíaca, agravamento 

da asma, diminuição da função 

pulmonar; 

CO2 
Ocupação, processos de combustão de 

combustíveis com carbono; 

Mal-estar, dores de cabeça, fadiga, 

perda de concentração, absentismo; 

COVT 

Materiais de construção, mobiliário, 

tintas e solventes, produtos de limpeza, 

aerossóis, fotocopiadoras e impressoras, 

queima de combustíveis fósseis, 

pesticidas, indústrias; 

Irritação dos olhos, nariz e garganta, 

dores de cabeça, fadiga, alergias, asma, 

sintomas respiratórios, náuseas, danos no 

fígado, rins e sistema nervoso central; 

CH2O 

Materiais de construção e madeiras que 

contenham resinas à base de 

formaldeído, mobiliário, materiais de 

isolamento, têxteis, papel químico, 

desinfetantes, cosméticos, colas e tintas, 

impressoras, fontes de combustíveis 

fósseis, fumo de tabaco; 

Garganta seca ou dorida, dores de 

cabeça, fadiga, problemas de memória e 

concentração, náuseas, vertigens, falta 

de ar, ardor nos olhos, asma, alergias, 

possível alteração da função reprodutiva 

nas mulheres, risco carcinogénico; 

CO 

Combustão incompleta, aquecedores a 

gás, lareiras, emissão de veículos (do ar 

exterior); 

Hipoxia, dores de cabeça, náuseas, 

cansaço, dificuldade em respirar, dor no 

peito, diminuição do raciocínio e visão, 

inconsciência; 

NO2 

Fontes fixas (fogões e aquecedores a gás, 

óleo ou querosene, geração de energia), 

fontes móveis (tráfego), fumo de tabaco;  

Maior suscetibilidade para sintomas 

respiratórios, infeções na garganta, nariz 

e ouvidos, diminuição das defesas, 

aumento da sensibilidade a alergénicos, 

agravamento das doenças crónicas 

pulmonares; 

O3 

Intrusões estratosféricas, processos 

fotoquímicos, geradores de ozono, 

purificadores de ar electroestáticos, 

fotocopiadoras, impressoras a laser;  

Dores no peito e de cabeça, tosse, 

respiração acelerada, irritação na 

garganta e nariz, diminuição da função 

dos pulmões e inflamação do tecido 

pulmonar, agravamento de asma; 

Rn 
Solo e rochas (através do decaimento 

natural do urânio). 

Efeitos carcinogénicos (cancro do 

pulmão). 
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2.2.1. Partículas em Suspensão  

As partículas em suspensão (PM) correspondem a uma ampla variedade de substâncias com 

propriedades bastante distintas, desde a sua composição química e física, tamanho, massa, 

densidade e morfologia. Componentes físicos, químicos e biológicos como poeira, fumo, vírus, 

grãos de pólen, bactérias e esporos de fungos, constituem as partículas em suspensão sólidas, 

ao passo que as substâncias no estado de vapor constituem as partículas em suspensão líquidas 

(USEPA 2009; APA 2010).  

Nos últimos anos, a maioria dos esforços de investigação da poluição do ar têm-se centrado na 

caracterização e especiação das PM e estudo das suas fontes. Assim, consoante o processo de 

origem e formação, as partículas presentes em espaços interiores podem ser provenientes de 

fontes internas como externas. Na verdade, partículas provenientes do ar exterior podem 

contribuir entre 25 a 65% nos níveis deste poluente no ar interior, dependendo das 

características do edifício (Pant, Guttikunda, e Peltier 2016). As fontes internas incluem o 

fumo do tabaco, materiais de construção, sistemas de aquecimento, tipo e frequência de 

ventilação, atividades e pele dos ocupantes, entre outros. Salienta-se que os níveis elevados 

de partículas, muitas vezes encontrados nos espaços interiores, são o reflexo das infiltrações 

do ar exterior em conjunto com a geração e ressuspensão das mesmas no ar interior (Pant, 

Guttikunda, e Peltier 2016; APA 2010; WHO 2006).  

Devido às suas características, as partículas são habitualmente classificadas quanto ao diâmetro 

aerodinâmico (dae), que por sua vez abrange uma ampla gama de tamanhos, desde milésimas a 

centenas de micrómetros, mais concretamente, entre 0,005 e 100 µm. Por outro lado, este tipo 

de classificação permite a uniformização das dimensões e comparação entre partículas, que 

muitas vezes apresentam características muito distintas (WHO 2006; Health Canada 2012a).  

Atualmente, as partículas também são destacadas pelos seus efeitos na saúde, sendo as classes 

de tamanho identificadas pela relação com a penetração e deposição no sistema respiratório. 

Assim, as partículas torácicas ou PM10 são aquelas com um dae inferior ou igual a 10 µm e que 

se depositam no trato respiratório profundo e as partículas respiráveis ou PM2,5 são aquelas com 

um dae inferior ou igual a 2,5 µm e que conseguem penetrar a região de trocas gasosas dos 

pulmões (Monn 2001; WHO 2006). Estas últimas, que incluem também as PM1, são um 

importante indicador de risco para a saúde humana de poluição por partículas, uma vez que 

podem penetrar mais profundamente nos pulmões, tornando possível o seu aprisionamento nos 

alvéolos pulmonares e por conseguinte agravar os efeitos na saúde (Sousa 2009). Neste 

contexto, estudos mais recentes têm centrado a sua investigação nesta fração de partículas 

(WHO 2006). A Figura 1 ilustra o grau de penetração das partículas de acordo com o seu 

diâmetro aerodinâmico.  
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Figura 1 - Imagem ilustrativa da penetração das PM de acordo com o seu diâmetro aerodinâmico 

(adaptado de ALEN (2016)) 

Para além dos efeitos adversos provocados no sistema respiratório, níveis excessivos de 

partículas podem causar dores de cabeça, reações alérgicas, tais como olhos secos, irritações 

de nariz, garganta e pele, tosse, espirros e dificuldades respiratórias (APA 2010). Por outro 

lado, vários estudos científicos acrescentaram ainda como efeitos de saúde associados à 

poluição por partículas, a morte prematura em pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, 

ataques cardíacos não fatais, arritmia cardíaca, agravamento da asma, diminuição da função 

pulmonar. Pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, crianças e idosos são os mais 

suscetíveis de serem afetados pela exposição a estes poluentes (USEPA 2016b). 

 

2.2.2. Poluentes gasosos 

Atualmente, uma grande variedade de substâncias gasosas está presente em ambientes 

interiores. Os poluentes gasosos são aqueles presentes no ar ambiente como gases ou vapores 

e que são capazes de passar rapidamente para o sistema respiratório, chegando mesmo ao trato 

respiratório superior, contudo não penetram profundamente no pulmão (WHO 2006).  

 

Dióxido de Carbono (CO2)  

O dióxido de carbono (CO2), é um gás constituinte da atmosfera cuja concentração, muitas 

vezes, supera os 600 mg/m3 (APA 2015). No interior dos edifícios é maioritariamente gerado 

através do metabolismo humano, podendo ser exalado a uma taxa de cerca de 0,3 L/min para 

> PM10 

PM10-2.5 

< PM2.5 
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atividades leves. Salienta-se ainda que, dependendo do número de ocupantes, da idade dos 

mesmos, do tipo de atividade física e da dimensão do espaço, a concentração deste agente 

pode variar, sendo que normalmente são encontrados níveis mais acentuados imediatamente 

durante e após os picos de ocupação (APA 2010). Por outo lado, a queima de combustíveis de 

carbono, podem ser uma outra fonte deste poluente no ar interior, mas bastante menos 

significativa, contribuindo com menor relevância no aumento da sua concentração (USEPA 

2005). Os níveis esperados de CO2 no ar interior, dependendo da ventilação, serão no mínimo 

os mesmos que a concentração do ar exterior, se não houver sumidouros ou outras fontes 

incluindo a presença humana (APA 2015). 

Neste contexto, o CO2 é usualmente considerado um indicador global de qualidade do ar 

interior, essencialmente porque as altas concentrações remetem para uma taxa de renovação 

de ar deficitária, que por sua vez, pode também revelar uma acumulação de outros poluentes 

do ar interior a partir de fontes internas, como formaldeído e outros compostos orgânicos 

voláteis, relacionando-se assim com alguns sintomas e efeitos na saúde como mal-estar, dores 

de cabeça, fadiga, perda de concentração, e no caso particular das crianças, o absentismo 

(Griffiths e Eftekhari 2008; Branco et al. 2015a).  

Para além disto, vários estudos e revisões relataram associações entre concentração de CO2 no 

ar interior e sintomas de saúde ou desempenho humano em diferentes ambientes. Estas 

associações foram observadas para concentrações de cerca ou acima de 1855 mg/m3, valor este 

muito abaixo dos conhecidos valores de toxicidade para o CO2 (18553 mg/m3). Essas relações 

são geralmente explicadas pela presença e influência de outros poluentes domésticos perigosos 

e não só com o efeito direto do CO2. No entanto, as conclusões dos estudos sobre o desempenho 

de acordo com o nível deste poluente sugerem que a última hipótese deve ser revista (Ramalho 

et al. 2015). Muitos estudos também têm relatado elevadas concentrações de CO2 

especialmente nas escolas (Chatzidiakou, Mumovic, e Summerfield 2012).  

 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)  

Os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) são poluentes do ar atmosférico e interior 

ambientalmente importantes, uma vez que são ingredientes essenciais de diversos produtos e 

materiais (Hazrati et al. 2016; USEPA 2014b). Existem vários milhares de químicos, sintéticos 

e naturais, que podem ser designados de COV (acetona, hidrocarbonetos alifáticos e 

aromáticos, solventes clorados, terpenos, entre muitos outros), sendo que destes mais de 900 

foram já identificados no ar interior (APA 2010; WHO 2006). Assim, dada a existência de uma 

infinidade de COV, viu-se a necessidade da sua distribuição por classes, podendo esta divisão 

ser feita de acordo com as suas características químicas (alcanos, aldeídos), as suas 

propriedades físicas (ponto de ebulição, pressão de vapor, número de átomos de carbono) ou 
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ainda segundo os seus potenciais riscos para a saúde (irritantes, cancerígenos). Seguindo a 

prática da OMS, tornou-se corrente classificar os compostos orgânicos de acordo com as gamas 

de pontos de ebulição.  

Em qualquer ambiente, a concentração de COV individuais é muito variável e dependente da 

presença ou ausência de uma gama extremamente ampla de potenciais fontes de emissão 

(Jones 1999). Assim, é usual, a medição dos compostos orgânicos voláteis totais (COVT) sem 

distinguir individualmente os seus diferentes componentes. Isto porque, para além do já 

descrito, a medição e identificação discriminada dos COV são dispendiosas e, por vezes, podem 

ser difíceis de identificar. Assim, o conceito de COVT foi desenvolvido para lidar com esta 

situação (APA 2010). Contudo, esta abordagem possui ainda algumas limitações, sendo 

aconselhado o desenvolvimento de tecnologias para a medição dos COV individuais, por forma 

a melhorar o conhecimento da QAI (Branco et al. 2015b).  

Tal como supramencionado, os COV podem ser encontrados em ambientes interiores, podendo 

as suas concentrações variar substancialmente, desde alguns µg/m3 até mg/m3 (APA 2010). De 

acordo com a USEPA (2014b), os níveis médios de concentração de COV no ar interior podem 

ser 2 a 5 vezes superiores aos do ar exterior. A ocorrência de COV em espaços interiores deve-

se maioritariamente a fontes internas, destacando-se as emissões a partir de materiais de 

construção, produtos de acabamento (tintas, colas, vernizes, solventes), revestimentos 

(espumas, alcatifas), mobiliário (aglomerados e móveis de madeira), produtos de limpeza, 

desinfeção e higiene pessoal (cosméticos, perfumes), ambientadores e aerossóis no geral, 

queima de combustíveis fósseis (lareiras, aquecimento, cozinha), tabagismo e atividades 

associadas ao uso e ocupação (APA 2015). Por outro lado, o uso de pesticidas, vias de tráfego 

elevado, parques de estacionamento ou indústrias na proximidade do edifício podem contribuir 

para o aumento das concentrações de COV no ar interior. Salienta-se que apesar do grande 

número de fontes e da quantidade de COV existentes no ar interior, tipicamente, estes 

poluentes, estão presentes em baixas concentrações (Pegas et al. 2011; Berkeley Lab 2013; 

USEPA 2014b; Minnesota Department of Health 2011).  

Todavia, e apesar da legislação nacional atualmente em vigor assumir um limite de 

concentração para os COVT no ar interior, alguns estudos mostram que esse valor é ainda 

ultrapassado em diferentes espaços, principalmente em escolas e infantários. Sabendo que 

estes valores não se tratam de um caso pontual, e face a estes resultados, é de toda a relevância 

o estudo das fontes e medidas de prevenção e correção de poluentes do ar interior como os 

COV, uma vez que a sua presença nestes ambientes pode ter efeitos prejudiciais na saúde 

humana.  

Evidências significativas e crescentes têm associado concentrações elevadas de COV a sintomas 

de irritação sensoriais, que incluem irritação dos olhos, nariz, garganta e pele, e que são 
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também transversais a outros poluentes do ar interior. No entanto, concentrações de alguns 

COV específicos podem estar relacionadas com um conjunto mais amplo de sintomas, tais como 

dores de cabeça, fadiga, náuseas, danos no fígado, rins e sistema nervoso central e sintomas 

respiratórios (USEPA 2014c; Berkeley Lab 2013). Por outro lado, trabalhos de revisão neste 

âmbito indicam que maiores concentrações de COV no ar interior podem estar relacionadas 

também com alergias, prevalência/ agravamento de asma e sintomas de saúde respiratórios 

adversos (Fernández et al. 2013). Por sua vez, numa revisão bibliográfica mais recente, 

Tagiyeva e Sheikhb (2014) relacionaram o aumento da prevalência de asma e alergias em 

crianças e adultos com a exposição doméstica a produtos e materiais emissores de COV no 

ambiente interior. Para além disto, alguns COV que estão presentes no ar interior têm sido 

associados a cancro em animais expostos a concentrações elevadas. Contudo, não há evidências 

que provem que estes compostos estejam também associados a cancro no ser humano. Dada a 

incerteza inerente aos efeitos dos COV na saúde humana, prevê-se a necessidade de maior 

investigação para que tais associações sejam, ou não, provadas (Berkeley Lab 2013).   

 

Formaldeído (CH2O)  

De entre os COV, o formaldeído (CH2O) é aquele que merece maior foco de atenção no âmbito 

da QAI, nomeadamente pela frequência com que é encontrado e pelas concentrações 

consideráveis que apresenta nesses espaços, quando comparado com outros compostos da 

mesma família (Bas 2004). Para além desta razão, ele é muitas vezes considerado 

separadamente dos outros COV, por não ser detetado pelos métodos cromatográficos de gás 

geralmente aplicados na sua análise (Jones 1999).  

O formaldeído é um gás incolor, inflamável e altamente reativo à temperatura ambiente, com 

um odor característico indicando, frequentemente a sua presença numa concentração superior 

a 250 µg/m3 (APA 2015; WHO 2010; Bas 2004). 

À semelhança dos COVT, a ocorrência de formaldeído em espaços interiores pode ser devida a 

fontes interiores ou exteriores, sendo a contribuição do ar exterior na poluição interior bastante 

menor e consequentemente, a razão Interior/Exterior (I/E) será sempre muito acima de 1 (WHO 

2010). As principais fontes incluem materiais de construção e de madeira que contenham 

resinas à base de formaldeído, tais como painéis de partículas ou de fibra de média densidade, 

madeira prensada, contraplacado, materiais de isolamento, como o de espuma de ureia (muito 

utilizado no início da década de 80), tecidos, carpetes e estofos, mobiliário, papel químico, 

desinfetantes, cosméticos, colas e tintas. É também encontrado em equipamentos eletrónicos, 

como impressoras, fontes de combustíveis fósseis e fumo de tabaco (APA 2015; Bas 2004) Por 

outro lado, é possível ainda ocorrer a formação secundária de formaldeído nos espaços 

interiores através de reações químicas entre, por exemplo, ozono e terpenos (WHO 2010). 



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Introdução   14 

Salienta-se que estas fontes podem funcionar como emissores permanentes ou intermitentes, 

sendo que a concentração deste composto está dependente de outras variáveis, como a idade 

do edifício, a ventilação, a temperatura, a humidade, o período do dia e a estação do ano 

(WHO 2010; APA 2010). Por outro lado, e dada a sua extensa utilização em processos de 

manufatura, como os supramencionados, identificar exatamente quais os materiais que são as 

principais fontes de formaldeído sem equipamento interior especializado de monitorização da 

qualidade do ar torna-se difícil, devido a taxas variáveis de libertação em diferentes ambientes 

(E. Instruments 2013). 

As concentrações de formaldeído em todos os tipos de ambiente interior, principalmente em 

casas foram já alvo de uma grande revisão (WHO 2010). Além disso, vários projetos e centros 

de investigação, como o Centro Comum de Investigação da União Europeia têm monitorizado 

poluentes prioritários como o formaldeído, em edifícios públicos europeus, como escolas e 

jardins de infância (Kotzias et al. 2009).   

Relativamente aos efeitos na saúde, existem diferentes rotas de exposição ao formaldeído, 

sendo elas a inalação, ingestão e adsorção dérmica. Os sintomas que podem indicar 

concentrações de CH2O significativas no ar interior variam desde garganta seca ou dorida, dores 

de cabeça, fadiga, problemas de memória e concentração, náuseas, vertigens, falta de ar, 

ardor nos olhos (APA 2010). Por outro lado, a OMS e vários estudos de revisão associam 

problemas pulmonares, nomeadamente, asma e alergias, a exposições aguda e de curto prazo 

a CH2O em espaços interiores (WHO 2010). Também já foi relatado, mas não provado, estar 

associado com a alteração da função reprodutiva nas mulheres. Todavia, contato repetido e 

contínuo a baixas concentrações podem causar sensibilização a futuras exposições e de acordo 

com a USEPA este poluente está identificado como sendo de risco carcinogénico para o ser 

humano (Bas 2004).  

 

Monóxido de carbono (CO) 

O monóxido de carbono (CO) é também um composto tóxico, uma vez que, quando inalado, 

reage imediatamente com a hemoglobina no sangue, inibindo a capacidade de transporte do 

oxigénio para as células do corpo (hipoxia) (APA 2010; WHO 2010). O poluente em causa 

resulta da oxidação incompleta durante a combustão, de aquecedores a gás, fornalhas ou 

lareiras. Dispositivos de combustão com instalação ou manutenção deficientes (como caldeiras 

e esquentadores) em locais pouco ventilados e sem a correta exaustão dos gases queimados são 

extremamente perigosos. Desta forma, é então possível aferir que a poluição por CO ocorre 

quando os gases de combustão não são devidamente ventilados para o exterior ou pelo 

contrário, conseguem penetrar no interior do mesmo (Nascimento 2011; APA 2010).   
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Importa referir que segundo a OMS (2010) os níveis de CO não acidental são observados 

maioritariamente em garagens públicas ou residenciais e em cozinhas primitivas com lareiras. 

Pelo contrário, as concentrações mais baixas são encontradas em casas, igrejas e escolas 

relativamente distantes (pelo menos 500 metros) de tráfego intenso e sem fontes interiores de 

poluição. Ainda assim, os níveis deste poluente são frequentemente mais baixos em espaços 

interiores do que no ar exterior. 

Existem diversos problemas de saúde associados ao CO, variando de acordo com a sua duração 

e exposição. Para além da hipoxia, em níveis moderados, os sintomas de exposição incluem, 

dores de cabeça, diminuição do estado de vigília, sintomas análogos aos da gripe, náuseas, 

fadiga, respiração rápida, dor no peito, confusão, dificuldades de visão e diminuição de 

raciocínio (APA 2010). Em concentrações elevadas, a exposição a este poluente pode levar à 

inconsciência e morte (WHO 2010). Contudo, é importante salientar que o grau em que estes 

sintomas ocorrem dependem do estado de saúde e da sensibilidade de cada indivíduo. Por outro 

lado, evidências crescentes mostram que o CO pode produzir uma série de eventos celulares e 

neurológicos que levam a efeitos adversos na saúde (WHO 2010).  

 

Dióxido de Azoto (NO2)  

O dióxido de azoto (NO2) é um dos óxidos de azoto que mais influência pode ter na QAI, podendo 

as suas concentrações variar de acordo com as fontes e sumidouros locais (Washington State 

Department of Health 2003; WHO 2006, 2010). 

A grande maioria do NO2 encontrado no ar interior advém de fontes exteriores naturais e 

antropogénicas, como a ação vulcânica e relâmpagos, processos de combustão de fontes fixas 

(geração de energia, aquecimento) e fontes móveis (tráfego). Níveis significativos deste 

poluente foram encontrados em salas de aula estando fortemente correlacionados com a 

densidade de tráfego e distância da escola à faixa de rodagem (Janssen et al. 2001; WHO 

2006). As fontes internas incluem essencialmente o fumo do tabaco e o uso de aparelhos a gás, 

óleo e querosene, como fogões e lareiras (WHO 2006). Tipicamente, os níveis interiores são 

mais elevados no inverno do que no verão, muito provavelmente devido ao aumento da 

utilização de aquecimento, menores taxas de ventilação e concentrações mais elevadas de NO2 

ao ar livre (WHO 2010).  

Vários estudos epidemiológicos têm associado efeitos adversos na saúde, com os níveis de NO2 

encontrados no ar (Henschel et al. 2015). Alguns deles têm documentado associações entre a 

variação de NO2 ao longo do dia com internações hospitalares e maior suscetibilidade para 

sintomas respiratórios. Outros efeitos como infeções na garganta, nariz e ouvidos, diminuição 

das defesas e aumento da sensibilidade a alergénios podem também estar associados a níveis 
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elevados deste agente. Além disso, a exposição a este poluente a longo prazo pode levar à 

morte ou morbilidade (WHO 2013). Recentemente, Ghanbari Ghozikali et al. (2016), 

mostraram que o NO2 tem uma influência significativa em doenças crónicas pulmonares.   

 

Ozono (O3) 

As fontes de ozono (O3) no ar interior, como geradores de ozono, purificadores de ar 

electroestáticos, fotocopiadoras, impressoras a laser, podem ser responsáveis por elevadas 

concentrações deste no ar interior, tendo sido já encontrados níveis deste poluente em casas 

e escolas. No entanto o O3 existente no exterior é, geralmente o principal motivo para níveis 

mais elevados nesses espaços. As suas concentrações em ambientes interiores podem variar 

significativamente, entre 10% a 80% dos níveis do exterior, podendo esta variação ser causada 

por fatores como a infiltração de ar, a composição das superfícies interiores e por reações com 

outros componentes do ar interior (APA 2010). Na Europa, as razões I/E para o O3 apresentam-

se tipicamente entre 0,2 e 0,5 (ECA 2007). Alguns efeitos na saúde têm sido associados a níveis 

de O3 elevados em espaços interiores, nomeadamente episódios de absentismo foram 

associados a concentrações superiores a 260 µg/m3, durante dois dias consecutivos, num jardim 

de infância da Cidade do México (Romieu et al. 2002).  

Por outro lado, quantidades relativamente pequenas podem causar dores no peito, dores de 

cabeça, tosse, respiração acelerada, irritação na garganta e nariz, diminuição da função dos 

pulmões e inflamação do seu tecido. O O3 pode também agravar doenças respiratórias crónicas, 

tais como a asma e comprometer a capacidade do corpo de combater infeções respiratórias, 

quer em pessoas saudáveis como em indivíduos já com dificuldades respiratórias (APA 2010; 

WHO 2006). Salienta-se ainda que as reações do O3 com determinadas moléculas orgânicas 

encontradas em ambientes interiores, podem produzir produtos com um tempo de vida curto 

que são altamente irritantes e que podem ter toxicidade crónica ou até mesmo ser cancerígenos 

(APA 2010). 

 

Radão (Rn) 

O radão é um importante gás radioativo, incolor, inodoro e insípido, de origem natural e um 

dos principais contribuintes para a dose de radiação ionizante recebida pela população em 

geral. É produzido continuamente pelo decaimento natural do urânio e do rádio encontrados 

no solo, rochas ou na água, pelo que níveis particularmente elevados ocorrem em regiões onde 

os solos ou rochas são ricos nestes elementos. As rochas graníticas têm, geralmente, 

concentrações mais elevadas, enquanto as calcárias possuem concentrações mais baixas. O 
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mais estável dos isótopos é o radónio-222 (222Rn) (meia-vida de 3826 dias), que é 

universalmente referido como "radão" ou "gás radão" (APA 2010; WHO 2010).  

Tratando-se de um gás, o radão consegue mover-se livremente através do solo, conseguindo 

escapar para a atmosfera ou então, infiltrar-se em edifícios, caso estes estejam construídos 

sobre alicerces ou solo rico em urânio e também através rachaduras em paredes da fundação e 

pisos, ou lacunas em torno de tubos e cabos (EPA 2003; Health Canada 2012b). A Figura 2 

representa os vários pontos de entrada e fontes deste poluente em espaços interiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Principais fontes e pontos de entrada de radão num edifício (adaptado de(ICRP 2014)) 

Salienta-se ainda que, o radão quando cingido a espaços fechados ou mal ventilados pode 

acumular atingindo níveis elevados, sendo estes tanto maiores quanto mais próximos da sua 

fonte, daí que as concentrações em garagens, caves ou porões sejam mais preocupantes do que 

nos restantes andares (Health Canada 2012b). Além disso, a concentração deste composto 

varia também com a construção do próprio edifício e ainda com a estação do ano, e a hora do 

dia (ICRP 2014). 

Estudos recentes revelaram níveis de radão bastante preocupantes, em espaços interiores como 

habitações e escolas. Em Espanha, foram encontradas concentrações tão altas como 800 Bq/m3 

em edifícios universitários de Santiago de Compostela, e várias vezes superiores a 200 Bq/m3 

em habitações da região da Galiza (Iglesias e Taboada 2014). Na Grécia, medições realizadas 

LEGENDA: 

1 - rachaduras em pisos sólidos; 2 - juntas de construção; 3 - rachaduras em paredes abaixo do nível do solo; 

4 - aberturas no piso suspenso; 5 - rachaduras em paredes; 6 - aberturas em torno das tubulações de serviços; 

7 - cavidades em paredes 
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em 512 escolas mostraram que a maioria das concentrações de radão estavam entre 60 e 250 

Bq/m3 (Clouvas, Xanthos, e Takoudis 2011). Em Portugal, Antão (2014) mediu os níveis de 

radão na região Centro e verificou, por várias vezes, níveis superiores a 200 Bq/m3. Um outro 

estudo, desta feita no Norte de Portugal, especificamente em escolas e infantários dos distritos 

do Porto e Bragança, revelou níveis de radão considerados preocupantes para a saúde (362 – 

754 Bq/m3) (Sousa et al. 2015).  

Os efeitos na saúde dos ocupantes, inerentes às concentrações de radão, são uma questão 

premente, até porque, segundo a OMS, não existe concentração limiar conhecida abaixo da 

qual a exposição ao radão não apresente riscos (Sousa et al. 2015; WHO 2010). Apesar disso, 

e considerando os dados científicos mais recentes, algumas entidades e organizações como a 

OMS propõe níveis de referência para este poluente que podem ser consultados em detalhe na 

secção 2.5. 

Quando o radão entra no processo de decaimento radioativo são geradas partículas sólidas, 

designadas por partículas-filhas (218Po e 214Po), também elas radioativas, que na sua grande 

maioria encontram-se ligadas a aerossóis no ar interior. Uma vez inaladas, estas partículas 

podem interagir com o tecido biológico dos pulmões, levando por vezes à morte da célula ou 

danos graves pulmonares (WHO 2009b; APA 2010). O efeito de saúde mais estudado e 

conhecido é o aumento de risco de desenvolvimento de cancro do pulmão. Contudo, ressalva-

se que nem todo o indivíduo exposto ao radão poderá vir a desenvolver cancro, sendo este risco 

tanto maior quanto mais elevado for o tempo de exposição e concentração do mesmo, sendo 

agravado para os fumadores (Health Canada 2012b). O radão é considerado a principal causa 

de cancro do pulmão entre não fumadores e a segunda maior causa, depois do tabaco, para a 

população em geral (WHO 2009b). Normalmente, o tempo entre a exposição e o aparecimento 

da doença é de muitos anos (Health Canada 2012b). Fortes evidências de estudos 

epidemiológicos realizados na Europa, América do Norte e Ásia vieram corroborar o 

supramencionado, associando a exposição ao radão interior com cancro do pulmão na população 

em geral, mesmo para níveis relativamente baixos comummente encontradas em edifícios 

residenciais (WHO 2009b). 

 

2.3. Parâmetros de conforto  

O conforto é um indicador de satisfação dos ocupantes de um determinado espaço, que, por 

sua vez, pode afetar diretamente a concentração, produtividade e saúde dos mesmos, devido 

essencialmente a fenómenos físicos (Berkeley Lab 2012). Segundo a ASHRAE (do inglês 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers), entende-se por 

conforto térmico “o estado de espírito que manifesta satisfação com o ambiente térmico 
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envolvente”, sendo reconhecido como um conceito subjetivo e dependente de diversos fatores 

(ASHRAE 2010). Assim, a temperatura (T) e humidade relativa (HR) apresentam-se como dois 

dos vários parâmetros mensuráveis que podem influenciar o conforto térmico (Berkeley Lab 

2012).  

Por outro lado, concentrações elevadas de poluentes em ambientes interiores são, muitas 

vezes, influenciadas por estes dois parâmetros, associados a uma ventilação do espaço 

deficitária, pelo que várias entidades, como a ASHRAE, estabeleceram gamas de T e HR 

recomendadas, de maneira a maximizar o conforto dos ocupantes, minimizando o consumo de 

energia, apresentando ainda normas no sentido de alcançar condições térmicas em que pelo 

menos 80% dos ocupantes achariam aceitáveis ou confortáveis (APA 2010; Berkeley Lab 2012). 

Normalmente, a temperatura do ar interior deve variar entre 20-23ºC no inverno e 23–26ºC no 

verão (Pegas et al. 2011), pelo que, para além da influência das estações do ano, este 

parâmetro pode ainda ser afetado por fontes internas de calor como os sistemas de 

aquecimento e de iluminação artificial e pelos próprios ocupantes. Assim, valores de 

temperatura fora desta gama podem estar associados ao aumento da irritação dos olhos, nariz 

e garganta, dor de cabeça e dificuldade de concentração e raciocínio (APA 2010; Pegas et al. 

2011).  

Por sua vez, os valores de humidade relativa sugeridos para o conforto estão na faixa de 30-

60% (Pegas et al. 2011), estando dependentes do equilíbrio entre a quantidade de vapor de 

água e a taxa de ventilação. Caso os níveis de HR estejam abaixo de 25%, os ocupantes do 

edifício podem experimentar sintomas como irritação respiratória, coceira nos olhos e pele 

seca. Para além disto, é possível que a eletricidade estática aumente, causando desconforto e 

dificultando o uso de computadores e outros equipamentos. Se pelo contrário, os níveis de 

humidade relativa forem elevados, pode resultar na condensação nas superfícies interiores e 

exteriores do edifício, e subsequente desenvolvimento de fungos, ácaros e bactérias, pelo que 

o seu controlo ajuda a limitar o crescimento de microrganismos (Pegas et al. 2011; APA 2010). 

Estudos efetuados em alguns ambientes interiores, em diferentes épocas do ano, 

principalmente em escolas têm revelado valores de T e HR, geralmente dentro dos 

recomendados (Pegas et al. 2011). Contudo Zuraimi e Tham  (2008) avaliaram estes 

parâmetros em algumas creches em ambientes tropicais (Singapura) e reportaram médias de T 

e HR de 29,4ºC e 74,3% e de 26,1ºC e 58,3%, respetivamente em salas com ventilação natural e 

com ar condicionado. Por outro lado St-Jean et al. (2012) num estudo efetuado a creches de 

Montréal (Canadá) relataram médias de T elevadas (22,3ºC) e HR baixas (31,3%).   
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2.4. Exposição Humana à Poluição do ar interior  

Os conceitos básicos utilizados na avaliação da exposição do ser humano foram desenvolvidos 

por Ott no início da década de 80. Segundo este autor, citado pela OMS (2006), a exposição 

humana pode ser definida como "um evento que ocorre quando uma pessoa entra em contacto 

com um poluente com uma determinada concentração e durante um certo período de tempo". 

Este termo enfatiza ainda que o ser humano, possivelmente, é o recetor mais importante dos 

poluentes existentes no meio ambiente. Salienta-se que a avaliação da exposição investiga 

acerca da relação entre a fonte do poluente e os seus efeitos na saúde. Conceptualmente, esta 

ocorre entre a concentração e a dose, ao longo de um percurso designado por "percurso 

ambiental" (WHO 2006; Ott 1982). A Figura 3 representa o trajeto de um poluente desde a 

sua fonte até à entrada no corpo humano.  

 

Figura 3 - Sequência da exposição humana desde a fonte aos efeitos na saúde (adaptado de (WHO 
2006)) 

A exposição é uma expressão quantitativa que se refere à quantidade de poluente num 

determinado ambiente, pelo que altas concentrações de poluição do ar não resultam 

necessariamente em exposições também elas elevadas (WHO 2006). Assim, a exposição só será 

elevada para os indivíduos que estiverem perto da emissão de altas concentrações de 

poluentes.  

Por sua vez, a dose refere-se à quantidade de material poluente que atravessa realmente um 

dos limites do corpo (por inalação, ingestão ou absorção) durante um intervalo de tempo e é 

medido em unidades de massa. A dose é então definida pelas características de exposição, bem 

como por uma ampla gama de fatores específicos do poluente (solubilidade, padrão de 

deposição no pulmão) e por fatores fisiológicos tais como o nível de atividade da pessoa, 

condição da pele, entre outros (WHO 2006).  

A exposição à poluição do ar atmosférico tem sido relacionada com diversos efeitos adversos 

na saúde humana, nomeadamente com problemas ao nível do sistema respiratório, 

cardiovascular e nervoso (Sousa 2009). Apesar de existirem ainda algumas dificuldades em 

quantificar a exposição à poluição do ar em ambientes interiores (Jones 1999), a ocorrência 

de doenças respiratórias e pulmonares é o resultado mais comum dessa poluição. Além disso, 

os efeitos de saúde mais comummente reportados de poluentes do ar interior são infeções 

Fontes e 

Emissões
Concentrações Exposição Dose

Efeitos na 

Sáude
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respiratórias agudas (Kapahi 2009). Porém, a crescente preocupação com a QAI tem levado a 

investigar com maior detalhe os problemas de saúde relacionados com a exposição à PAI.  

Os efeitos da exposição a poluentes do ar interior na saúde podem ser experimentados logo 

após esta (efeitos de curto prazo) - irritação dos olhos e garganta - ou mesmo em alguns casos, 

depois de muitos meses ou anos (efeitos de longo prazo) – doenças respiratórias ou cancro. 

Além disso, efeitos imediatos podem aparecer após uma única exposição ou depois de 

exposições repetidas (Kapahi 2009). A exposição a níveis elevados de alguns poluentes, como 

CO, pode mesmo resultar em morte imediata. Além disso, alguns poluentes do ar interior podem 

ampliar os efeitos de outros (Bluepoint Environmental 2008).  

Como supramencionado, várias doenças respiratórias e pulmonares estão associadas à 

exposição da PAI, sendo o sistema respiratório considerado o mais afetado por esta. Assim, os 

potenciais efeitos sobre a saúde respiratória têm sido amplamente investigados. Estes efeitos 

incluem alterações agudas e crónicas da função pulmonar, aumento da incidência e prevalência 

de sintomas respiratórios agudos, sintomas respiratórios pré-existentes e sensibilização das vias 

aéreas a alérgenos presentes no ambiente interior. Além disso, as infeções respiratórias podem 

disseminar-se facilmente nestes espaços, quando fontes específicas de agentes infeciosos estão 

presentes, ou simplesmente porque menores volumes permitem que as doenças infeciosas se 

espalhem mais facilmente de uma pessoa para outra, sendo este último mecanismo 

particularmente operatório em escolas, infantários, creches, entre outros (European 

Comission 1991).  

Entre os principais problemas respiratórios, possivelmente provocados/ agravados pela 

exposição aos poluentes do ar interior destaca-se a asma, que nas últimas décadas tem sido 

bastante documentada no mundo industrializado, incluindo na Europa (SINPHONIE 2014). A 

asma é a doença crónica não infeciosa mais comum (e importante) da infância e estima-se que 

mais de 300 milhões de pessoas são afetadas em todo o mundo, causando um quarto de milhão 

de mortes e 15 milhões de anos de vida perdidos por incapacidade anualmente. A asma tem 

sido tradicionalmente considerada uma doença alérgica, mas embora as crianças alérgicas 

sejam mais propensas a ter asma, uma grande quantidade de crianças com asma não mostram 

ser alérgicas (Strina et al. 2014). Muitos fatores de risco para asma na infância foram 

identificados, incluindo a sensibilização alérgica, história familiar de asma, infeções do trato 

respiratório grave, baixo peso ao nascer, e poluentes, como fumo de tabaco. Salienta-se ainda 

que alguns estudos relacionaram a asma também com obesidade e vitamina C (Anto 2012). A 

prevalência da asma tem aumentado ao longo das últimas décadas (atualmente é de 

aproximadamente 10% a nível mundial) e hoje é um problema sério de saúde pública com um 

impacto considerável sobre a economia da saúde, sendo a sua maior incidência durante a 

infância (Lawson et al. 2014), pelo que se vê a necessidade de determinar a sua prevalência 
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em crianças de idade pré-escolar, uma vez que mais de metade de todos os casos de asma 

persistente começam antes dos 3 anos (Weichenthal, Dufresne, e Infante-Rivard 2007). 

Contudo, importa referir que apesar de todos os esforços, o impacto da asma sobre as 

tendências de prevalência na infância e idade pré-escolar raramente tem sido estudado 

(Patelarou, Tzanakis, e Kelly 2015).  

Em relação ao seu peso corporal, as crianças necessitam de beber mais água, ingerir mais 

alimentos, e respirar mais ar do que os adultos e, por conseguinte, mais poluentes do ar interior 

tais como certas substâncias químicas, partículas e alergénios. Para além disto, existem outros 

fatores que tornam as crianças um grupo de risco tão vulnerável, uma vez que: i) os seus órgãos 

e sistemas respiratório, imunológico e neurológico ainda estão em desenvolvimento; ii) as 

crianças estão muito mais perto do chão (devido à sua altura e atividades) e como resultado, 

respiram poluentes químicos no ar mais pesados do que os adultos; iii) lactentes e crianças 

jovens respiram através de suas bocas, mais do que os adultos, o que aumenta o risco de 

exposição do pulmão a partículas e fibras, que de outra forma seriam filtrados no nariz; e iv) 

as crianças têm uma maior frequência cardíaca do que um adulto, o que permite que as 

substâncias que são absorvidos para a corrente sanguínea permeiem os tecidos mais rápido 

(Greenguard Certification 2016). 

Perante isto, o interesse da comunidade científica sobre a temática da QAI tem-se focado nos 

problemas de saúde provocados pela exposição a poluentes do ar interior, principalmente em 

crianças. Assim, alguns estudos têm vindo a ser realizados nos microambientes onde as crianças 

passam a maior parte do seu tempo como os infantários e as escolas primárias com o intuito de 

relacionar a PAI com os efeitos na saúde, principalmente no sistema respiratório.  

 

2.5. Legislação aplicável  

Uma vez reconhecido o papel determinante da QAI na saúde humana, bem como a necessidade 

de uma abordagem de gestão diferente da utilizada para o ar exterior, surgiram então, medidas 

regulamentares com orientações relevantes, provenientes de normas e diretrizes de diferentes 

organizações e autoridades governamentais (WHO 2010). Em Portugal, a legislação sobre QAI 

surgiu na sequência da transposição da Diretiva nº2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios, e ainda 

com a publicação do: i) Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de abril, que aprovou o Sistema Nacional 

de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE); ii) Decreto-Lei n.º 

79/2006, de 4 de abril, que aprovou o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização 

em Edifícios (RSECE); e iii) Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de abril, que aprovou o Regulamento 

das Caraterísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). Neste âmbito, e apesar 
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da tendência da maioria dos países europeus se ter centrado no cumprimento dos requisitos 

energéticos, Portugal apostou no desenvolvimento das exigências da QAI, com o objetivo de 

definir as condições mínimas de qualidade do ar no interior de edifícios (APA 2013b). 

Mais tarde, com a publicação da Diretiva n.º 2010/31/EU, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios, o regime 

previamente estabelecido pela Diretiva supramencionada foi reformulado, surgindo assim o 

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, que veio substituir os três diplomas legais acima 

referidos. Este documento, que resultou então da transcrição da mais recente Diretiva, 

pretende definir medidas práticas no que respeita ao desempenho energético e QAI, 

promovendo a ventilação natural em detrimento da forçada, face às condições climatéricas do 

nosso país, sem descurar a necessidade de salvaguardar os níveis de saúde e de bem-estar dos 

ocupantes dos edifícios (APA 2013b, 2015).   

Assim, a Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro, referida no Artigo 36º alínea b) Decreto-

Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto conjuntamente com o mesmo, definem valores mínimos de 

caudal de ar novo por espaço e limiares de proteção para as concentrações de poluentes no ar 

interior, sendo esta a legislação nacional na matéria de QAI que atualmente vigora (DL 

118/2013; Portaria nº 353-A/2013). 

Importa ainda referir que os documentos legais supramencionados vieram trazer algumas 

alterações com claras diferenças do Decreto-Lei 79/2006, de 4 de abril, recentemente 

revogado, que devem ser realçadas, nomeadamente: i) alteração do valor limite de 

concentração de PM10 de 150 µg/m3 para 50 µg/m3; ii) alteração do valor limite de concentração 

de CO2 de 1800 mg/m3 para 2250 mg/m3; iii) alteração do valor limite de concentração de CO 

de 12,5 mg/m3 para 10 mg/m3; iv) inclusão da fração de partículas em suspensão PM2,5; v) 

exclusão de valores limite de concentração para o O3; e vi) introdução de margens de tolerância 

para alguns poluentes (PM10, PM2,5, COVT e CO2) aplicáveis a edifícios existentes e novos sem 

sistemas de ventilação mecânica.  

Na Tabela 2 podem ser consultados os valores limite de proteção e respetivas margens de 

tolerância (MT), bem como alguns valores guia dos poluentes físico-químicos recomendados 

pela legislação portuguesa e pela OMS. 

Na Tabela 3 apresentam-se as gamas de valores de referência definidas pela ASHRAE, para os 

parâmetros de conforto térmico, uma vez que não existe legislação nacional em que tal esteja 

estabelecido. 
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Tabela 2 – Valores limite de proteção e valores guia segundo a legislação nacional em vigor e OMS 

(Portaria nº 353-A/2013; WHO 2010, 2006) 

Poluente Legislação Nacional a OMS 

P
a
rt

íc
u
la

s 
e
m

  

S
u
sp

e
n
sã

o
 

PM10 50 µg/m3 (MT=100%) b 
50 µg/m3 [24h] 

20 µg/m3 [1 ano] 

PM2,5 25 µg/m3 (MT=100%) 
25 µg/m3 [24h] 

10 µg/m3 [1 ano] 

P
o
lu

e
n
te

s 

G
a
so

so
s 

CO2 2250 mg/m3 (MT=30%) n.d. c 

COVT 600 µg/m3 (MT=100%) n.d. 

CH2O 100 µg/m3 100 µg/m3 [30 min] 

CO 10 mg/m3 

100 mg/m3 [15 min] 

35 mg/m3 [1h] 

10 mg/m3 [8h] 

7 mg/m3 [1h] 

NO2 n.d. 
200 µg/m3 [1h] 

40 µg/m3 [1 ano] 

O3 n.d. n.d. 

Rn 400 Bq/m3 100 Bq/m3 

a Os limiares de proteção indicados para a legislação nacional dizem respeito a uma média de 8 horas durante o 

período de ocupação; b as margens de tolerância são aplicáveis a edifícios existentes e novos sem sistemas de 

ventilação mecânica; c n.d. – não definido. 

 

Tabela 3 - Gamas de valores de referência para os parâmetros de conforto recomendados pela 

ASHRAE (ASHRAE 2010)  

Parâmetro 

ASHRAE – Standard 55-2010 

Inverno Verão 

Temperatura 20,0 – 23,6ºC 22,8 – 26,1ºC 

Humidade Relativa 30 – 65% 

 

 

 

 

 



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Introdução   25 

2.6. Estratégias de gestão de ambiente interior 

Ironicamente, o Homem, enquanto responsável pelos principais problemas de QAI, tem também 

procurado desenvolver estratégias de melhoria da mesma. Neste contexto, e tendo por base o 

descrito nas secções anteriores é premente a necessidade de Planos de Gestão da QAI em 

ambientes interiores, especialmente em infantários e escolas primárias, sendo que algumas 

entidades e organizações já têm trabalhado nesse sentido. Destas, é possível referir a USEPA 

que possui um plano de ação que fornece orientações e ferramentas para ajudar na melhoria 

dos problemas de QAI atuais, evitar problemas futuros e manter uma boa QAI nas escolas, 

designado de Tools for Schools (USEPA 2014a). Por sua vez, a Comissão Europeia desenvolveu 

um projeto multidisciplinar - Projeto SINPHONIE (Schools Indoor and Health: Observatory 

Network in Europe) - que conta com a participação de 38 instituições de 25 países envolvendo 

áreas da saúde, ambiente, transportes e alterações climáticas, cujo principal objetivo é o de 

melhorar a QAI em escolas do 1º ciclo e jardins de infância e, consequentemente, reduzir e 

prevenir as doenças respiratórias causadas pela PAI (SINPHONIE 2012).  

Todos estes projetos, após uma primeira abordagem e análise de resultados, pretendem 

elaborar recomendações e propostas de melhoria de qualidade do ar interior a fornecer à 

direção das escolas, e ainda a decisores políticos, arquitetos, gestores de construção, alunos, 

funcionários e professores, de maneira a aumentar a possibilidade de sucesso.  

De uma maneira geral, as estratégias de melhoria da QAI passam pela prevenção dos seus 

problemas, que deve ser conseguida através da utilização de regras de boas práticas relativas 

à ventilação e à higienização dos espaços, bem como a correta implementação dos planos de 

manutenção dos edifícios, como por exemplo: alterações nos hábitos dos ocupantes, 

substituição de alguns materiais utilizados na decoração ou de produtos utilizados na limpeza, 

ou um ajustamento das taxas de ventilação dos espaços interiores (APA 2013a). 

Contudo, estratégias ao nível estrutural do edifício, e claro mais dispendiosas devem ser tidas 

em consideração numa tentativa de melhorar a QAI. Porém, as estratégias devem seguir uma 

ordem hierárquica, sendo que se preferem medidas de baixo custo e grande eficiência, antes 

de serem aplicadas estas últimas.  
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3. Estado da Arte  

A revisão bibliográfica que se segue teve como objetivo reportar estudos sobre a caracterização 

da QAI em infantários e escolas primárias, as suas associações com efeitos na saúde e ainda a 

quantificação de medidas de mitigação da PAI. Globalmente, a pesquisa bibliográfica foi 

realizada recorrendo a bases de dados on-line como Scopus, Science Direct, PubMed e Google 

Scholar, bem como páginas de entidades oficiais nacionais e internacionais usando os termos 

“Indoor air quality”, “children”, “schools”, “nurseries”, “kindergarten” e “day care center” e 

ainda pelos termos correspondentes em português (“Qualidade do ar interior”, “criança”, 

“escolas”, “creches”, “jardim de infância” e “infantários”). Embora não tenha sido 

estabelecido nenhum critério restritivo para limitar o idioma dos artigos, foram considerados 

apenas os documentos publicados em inglês ou português. 

Numa primeira fase foram encontrados 235 artigos relacionados com esta temática publicados 

nos últimos 6 anos, que após exclusão por leitura do título e/ ou abstract reduziram a 67. Com 

o intuito de restringir ainda mais o campo de pesquisa procuraram-se pelos artigos de revisão 

mais recentes, tendo a última revisão bibliográfica sido publicada por de Gennaro et al. (2014), 

num artigo que reuniu as descobertas mais relevantes da comunidade científica até então, no 

que diz respeito aos poluentes químicos estudados, as suas fontes e estratégias de 

monitorização. Partindo deste estudo foram incluídos nesta revisão bibliográfica apenas artigos 

originais que abrangiam inteiramente o estudo da QAI em escolas primárias e infantários, 

publicados desde 2014, inclusive. Por outo lado, usaram-se como critérios de exclusão i) estudos 

que incidiam exclusivamente sobre outros edifícios como estabelecimentos de ensino básico ou 

secundário, habitações, entre outros; ii) estudos de modelação iii) estudos de atividades 

ocupacionais; iv) estudos que abordavam exclusivamente parâmetros de conforto ou radão; v) 

estudos que não contemplavam medições do ar interior e vi) estudos que não contemplavam 

pelo menos um dos poluentes abordados no artigo de revisão supramencionado. Após aplicação 

de todos estes critérios obteve-se um total de 32 artigos correspondendo a 22 estudos e que se 

apresentam resumidamente nas Tabelas 4 e 5. 

A Tabela 4 apresenta as principais características dos estudos analisados, indicando o período 

do estudo, o local e o contexto geográfico e o tipo de microambiente analisado e ainda os 

respetivos objetivos. A Tabela 5 apresenta ainda os parâmetros e/ou poluentes medidos, o 

método de medição e os principais resultados e conclusões desses mesmos estudos.  
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Tabela 4 - Principais características dos estudos analisados e respetivos objetivos 

Identificação do estudo Período de estudo Local/ Contexto geográfico Microambientes analisados Objetivos 

Kolarik et al. (2016) 
De janeiro a março 

de 2012 e 2013 

Copenhaga e Funen 

(Dinamarca) / n.d. 
20 infantários 

Investigar a existência de 

associação entre ventilação e 

absentismo nas crianças de 

infantários  

Quiros-Alcala et al. 

(2016) 
n.d. 

Columbia (Washington DC) / 

Zona urbana  
14 infantários 

Caracterizar as concentrações 

interiores de COV e PM em 

infantários  

Nunes et al. (2016); 

Nunes et al. (2015) 

Projeto INAIRCHILD 

De abril a junho de 

2014 

Bragança (Portugal)/ Zona 

rural 

Porto (Portugal)/ Zona 

urbana influenciada pelo 

tráfego 

8 salas (5 Bragança e 3 Porto) + 4 

refeitórios (3 Bragança e 1 Porto) de 4 

infantários 

Avaliar as concentrações de vários 

poluentes em infantários rurais e 

urbanos e comparar os resultados 

entre si 

Carreiro-Martins et al. 

(2016); Carreiro-

Martins et al. (2014) ; 

Mendes et al. (2014) 

Projeto ENVIRH 

De outubro a 

dezembro de 2010 

(Fase I) 

De março a maio de 

2011 e de novembro 

de 2011 a fevereiro 

de 2012 (Fase II) 

Porto e Lisboa (Portugal) / 

n.d. 

45 jardins de infância – 25 Lisboa e 20 

Porto (Fase I), dos quais 19 (10 Lisboa 

e 9 Porto) pertence à Fase II 

Relacionar os efeitos na saúde das 

crianças com a exposição a 

diferentes poluentes do ar interior 
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Tabela 4 (continuação) – Principais características dos estudos analisados e respetivos objetivos 

Identificação do estudo Período de estudo Local/ Contexto geográfico Microambientes analisados Objetivos 

Branco et al. (2015a); 

Branco et al. (2015b); 

Branco et al. (2014b) 

Projeto INAIRCHILD 

De fevereiro a 

novembro de 2013 

Porto (Portugal) / Zona 

urbana influenciada pelo 

tráfego 

10 salas + 4 refeitórios em 4 infantários 

das quais apenas 8 salas + 3 refeitório 

de 3 infantários foram estudadas por 

Branco et al. (2014b) 

Caracterizar os poluentes e os 

parâmetros de conforto no ar 

interior dos infantários, analisando-

os e comparando-os com a 

legislação e valores de referência 

Madureira et al. 

(2015a); Madureira et 

al. (2015b); Madureira 

et al. (2015c) 

Inverno (novembro a 

março) de 2011/2012 

e 2012/2013 

Porto (Portugal) / Zona 

urbana 

73 salas de aula (3º e 4º ano) de 20 

escolas primárias 

Caracterizar a QAI em escolas e 

casas e estudar a sua relação com 

os sintomas respiratórios das 

crianças 

Mainka e Zajusz-Zubek 

(2015); Mainka et al. 

(2015); Mainka, Zajusz-

Zubek, e Kaczmarek 

(2015) 

De dezembro de 

2013 a maio de 2014 

Gliwice (Região Alta da 

Silésia, Polónia) / Zona rural 

e Zona urbana 

8 salas em 2 jardins de infância rurais e 

2 jardins de infância urbanos das quais 

apenas 4 salas dos 2 jardins de infância 

urbanos foram estudados por Mainka et 

al. (2015) 

Avaliar a QAI em jardins de infância 

naturalmente ventilados e analisar a 

influência das atividades das 

crianças na concentração dos 

poluentes atmosféricos 

Dorizas, 

Assimakopoulos, e 

Santamouris (2015); 

Dorizas et al. (2015) 

De abril a maio de 

2013 
Atenas (Grécia) / Zona urbana 9 salas de aula em 9 escolas primárias 

Avaliar os níveis de concentração 

dos principais poluentes do ar 

interior, os fatores que afetam a 

QAI e a perceção dos alunos acerca 

da QAI 
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Tabela 4 (continuação) – Principais características dos estudos analisados e respetivos objetivos 

Identificação do estudo Período de estudo Local/ Contexto geográfico Microambientes analisados Objetivos 

Mishra et al. (2015) 
De outubro de 2010 a 

agosto de 2012 

Brisbane (Austrália) / Zona 

urbana e suburbana 
25 escolas primárias 

Quantificar as concentrações de 

COV no ar interior e exterior, 

identificar as suas fontes e 

contribuições, propor medidas de 

mitigação 

Kim et al. (2015) 
De maio de 2009 a 

abril de 2010 

Seoul (Coreia do Sul) / Zona 

urbana 
1 jardim de infância 

Avaliar o efeito da PAI em sintomas 

de dermatite atópica em crianças 

Yang et al. (2015) 
De setembro a 

novembro de 2013 

Seoul (Coreia do Sul) / Zona 

urbana 

3 salas (2 salas de aula + 1 laboratório) 

em cada uma das 116 escolas primárias 

Caracterizar os níveis de poluentes 

no ar interior das escolas a fim de 

comparar a QAI de acordo com os 

seus ambientes envolventes das 

mesmas 

Vassura et al. (2015) 

Inverno (março de 

2014) e primavera 

(maio de 2014) 

Bolonha (Itália) / Zona 

suburbana 

2 salas de aula (1 jardim de infância + 

1 ensino primário) de 1 escola 

Avaliar a QAI de institutos 

educacionais 

Rawi, Jalaludin, e Chua 

(2015) 
n.d. 

Balakong e Bangi (Selangor, 

Malásia) / Zona urbana e 

suburbana 

 8 salas de 4 jardins de infância dos 

quais 2 são utilizados como grupo de 

estudo (Balakong) e os outros 2 como 

grupo de comparação (Bangi) 

Determinar a QAI e a sua associação 

com a saúde respiratória das 

crianças 
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Tabela 4 (continuação) – Principais características dos estudos analisados e respetivos objetivos 

Identificação do estudo Período de estudo Local/ Contexto geográfico Microambientes analisados Objetivos 

Fuoco et al. (2015) 

Inverno (de 

novembro de 2014 a 

março de 2015) e 

primavera (de maio a 

junho de 2015) 

Cassino (Itália) / Zona urbana 6 salas de aula de 3 escolas primárias 
Caracterizar a QAI em salas de aula 

naturalmente ventiladas 

Lazovic et al. (2015) Inverno e Primavera 
Sérvia / Zona urbana e zona 

rural  
2 escolas primárias 

Analisar a QAI nas salas de aula para 

o período de ocupação e não 

ocupação 

Turanjanin et al. 

(2014) 

De dezembro de 

2011 a abril de 2012 

Zajecar, Bor e Belgrade 

(Sérvia) / N.d. 
5 escolas primárias 

Calcular a taxa de ventilação 

baseada na atenuação da 

concentração de CO2 

Jovanović et al. (2014) Abril de 2012 Zajecar (Sérvia) / N.d. 5 salas de aula de 1 escola primária 

Investigar a QAI e determinar a 

relação entre a poluição do ar 

interior e exterior 

Ferreira e Cardoso 

(2014) 

De novembro de 2010 

e fevereiro de 2011 e 

de março a junho de 

2011  

Coimbra (Portugal) / Zonas 

urbana, suburbana e rural 
81 salas de aula de 51 escolas primárias 

Determinar a associação entre a QAI 

em escolas e a prevalência de 

patologias alérgicas e respiratórias 

nas crianças 
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Tabela 4 (continuação) – Principais características dos estudos analisados e respetivos objetivos 

Identificação do estudo Período de estudo Local/ Contexto geográfico Microambientes analisados Objetivos 

Rivas et al. (2014) 

De janeiro a junho de 

2012 e de setembro de 

2012 a fevereiro de 2013 

Barcelona e Sant Cugat 

(Espanha) / Zona urbana 

influenciada pelo tráfego e 

zona suburbana 
39 escolas primárias 

Caracterizar a qualidade do ar 

interior e exterior e a sua 

variabilidade, especialmente 

para os parâmetros que são 

mais influenciados por 

emissões do tráfego 

Chatzidiakou et al. 

(2014) 
Novembro de 2011 

Londres (Reino Unido) / Zona 

urbana e suburbana 
6 salas de aula de 2 escolas primárias 

Comparar a energia, o 

desempenho da ventilação e os 

poluentes do ar interior nas 

escolas e associá-los com 

sintomas de asma, SED e 

perceção da QAI 

Canha et al. (2014) Março de 2010 
Foros de Arrão (Portugal) / 

Zona rural 
1 sala de aula de 1 escola primária 

Avaliar o impacto da queima da 

madeira para aquecimento na 

QAI da sala de aula e estudar a 

caracterização química das 

PM2,5 

Gaihre et al. (2014) De maio a junho de 2010 
Aberdeen (Escócia, Reino 

Unido) / N.d. 
60 salas de aula de escolas primárias 

Relacionar a concentração de 

CO2 com o absentismo 
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Tabela 5 - Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Kolarik et al. (2016) 
Taxa de ventilação, CO2, T 

e HR 

Medições antes e após o período de 

ocupação (taxa de ventilação) e durante 

os dias úteis das 6h00 às 17h00 (CO2) e 

medições contínuas durante 1 semana (T 

e HR) 

Baixos níveis de CO2 foram encontradas nos jardins de 

infância com sistema de ventilação mecânica. A 

concentração média de CO2 foi de 643 ppm. Os dias de 

absentismo diminuíram 12 % por cada aumento de 1 h na 

taxa de ventilação, indicando uma relação entre estes 

fatores. 

Quiros-Alcala et al. 

(2016) 
COV, PM2,5 e PM10 

Medições contínuas durante 10 h (COV) e 

pelo menos durante 45 min (PM) 

Foram encontrados níveis quantificáveis de COV e PM nos 

infantários estudados, sendo que clorofórmio e tolueno 

foram detetados em todas as amostras. Fontes como lixívia, 

purificadores de ar e velas perfumadas parecem estar 

relacionadas com os níveis de COV. As concentrações médias 

de PM2,5 e PM10 foram de 20,1 µg/m3 e 26,3 µg/m3, 

respetivamente. 

Nunes et al. (2016); 

Nunes et al. (2015) 

Projeto INAIRCHILD 

CO2, CO, NO2, O3, CH2O, 

COVT, PM1, PM2,5, PM10, 

PMTotal,  

Medições contínuas de pelo menos 24h 

em cada microambiente 

As concentrações de CO2, CO, NO2 e de todas as frações de 

PM foram mais elevadas no infantário em contexto urbano 

do que nos rurais, ao passo que o O3 registou maiores 

concentrações nos rurais. Foram ainda encontrados, 

ocasionalmente, níveis de CH2O e COVT elevados em todos 

os infantários, provavelmente devido a emissões dos móveis 

e atividades de limpeza.   



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Estado da Arte   34 

Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Carreiro-Martins et al. 

(2016); Carreiro-

Martins et al. (2014) ; 

Mendes et al. (2014) 

Projeto ENVIRH 

COVT, CO2, PM10, CH2O, 

fungos, bactérias, poeira 

doméstica, T e HR  

Medições contínuas durante pelo menos 

4h do período de ocupação (CO, CO2, 

COV, T e HR), medições passivas com 

tubos de difusão (CH2O) e método 

gravimétrico (PM). Bactérias, fungos e 

poeira doméstica foram coletados com 

um aspirador (Dustream Collector) 

durante um período médio de 2 minutos 

As PM10 apresentaram níveis médios acima dos níveis de 

referência nacionais. Valores de pico encontrados para os 

COVT podem levantar alguma preocupação para a saúde. 

Valores elevados de CO2 foram registados em várias 

medições, tendo sido associados, juntamente com presença 

de bactérias, a taxas de fluxo de ventilação de ar baixos. Os 

resultados indicam uma associação entre os poluentes 

medidos e pieira em crianças. 

Branco et al. (2015a); 

Branco et al. (2015b); 

Branco et al. (2014b) 

Projeto INAIRCHILD 

CO2, CO, NO2, O3, CH2O, 

COVT, T, HR, PM1, PM2,5, 

PM10, PMTotal  

Medições contínuas de pelo menos 24h 

em cada microambiente 

Baixa T e HR alta foram observadas nos diferentes espaços 

estudados, bem como concentrações de CO2 elevadas, 

excedendo várias vezes a legislação portuguesa. As 

concentrações de CO, NO2 e O3 parecem ser influenciadas 

pelo exterior, porém, nunca ultrapassam os valores de 

referência, ao contrário do CH2O e COVT, tendo sido 

encontradas concentrações máximas de 204 µg/m3 e 2320 

µg/m3, respetivamente. Concentrações de PM foram 

elevadas principalmente para as frações mais finas (PM1= 

145 µg/m3 e PM2,5= 158 µg/m3) excedendo muitas vezes os 

valores recomendados pela OMS. 
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Madureira et al. 

(2015a); Madureira et 

al. (2015b); Madureira 

et al. (2015c) 

COV, aldeídos, PM2,5, PM10, 

bactérias, fungos, CO2, 

CO, T e HR  

Medições contínuas de segunda a sexta 

(COV, PM, CO2, CO, T e HR) e medições 

com dispositivo passivo (aldeídos) 

Nas salas em estudo foram encontrados, de uma maneira 

geral, níveis baixos de COV e aldeídos, limites aceitáveis de 

T e HR, e concentrações frequentemente elevadas de CO2, 

PM2,5, PM10 e bactérias. Contudo, níveis especialmente 

elevados de COV, PM2,5 e PM10 podem estar associados ao 

aumento de sintomas respiratórios.  

Mainka e Zajusz-Zubek 

(2015); Mainka et al. 

(2015); Mainka, 

Zajusz-Zubek, e 

Kaczmarek (2015) 

COV, CO2, bioaerossóis, 

PM1, PM2,5, PM10 e PMTotal 

Medições contínuas de segunda a sexta: 

(i) durante todo o dia (CO2), (ii) pelo 

menos 360 minutos (COV) e (iii) das 7h30 

às 15h30 (PM) 

A concentração de poluentes no ar interior foi maior do que 

no exterior. As concentrações de todas as frações de PM 

foram elevadas nas salas dos dois contextos em estudo, 

tendo sido registados níveis de 102,11 µg/m3, 125,69 µg/m3, 

166,12 µg/m3 e 184,24 µg/m3, para PM1, PM2,5, PM10, PMTotal, 

respetivamente no interior da sala de um dos jardim de 

infância rural. Os níveis de CO2 excederam frequentemente 

os 1000 ppm.  
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Dorizas, 

Assimakopoulos, e 

Santamouris (2015); 

Dorizas et al. (2015) 

Taxa de ventilação, PM0,5, 

PM1, PM2,5, PM5, PM10, 

PMTotal, Partículas 

ultrafinas (UFP), CO, CO2, 

COV, T e RH  

N.d. 

As taxas de ventilação foram adequadas na maioria das 

escolas. As concentrações de PM10 foram mais elevadas nas 

escolas com maior número de alunos, menor ventilação e 

que usam giz em vez de marcador. Por outro lado, os níveis 

de CO e COV foram mais elevados para as escolas com uso 

de marcador. Os níveis de CO2 variaram entre 893 e 2082 

ppm e foram positivamente relacionados com o número de 

alunos e negativamente com as taxas de ventilação. De uma 

maneira geral, os alunos parecem estar satisfeitos com a 

perceção da QAI, contudo pareciam estar menos satisfeitos 

para concentrações baixas de PM, CO, CO2 e COV. A taxa de 

ventilação pareceu não afetar as suas respostas, ao 

contrário da T.  

Mishra et al. (2015) COV 

Amostragem ativa com uma bomba 

portátil, entre as 7h00 e as 17h00 de 

segunda a sexta 

Constatou-se a ocorrência de fontes internas a partir da 

razão I/E>1 em 19 escolas.  No ar exterior 47% dos COV 

advém dos escapes dos veículos a gasolina, mas mais de 80% 

da concentração de COV no ar interior deve-se 

essencialmente aos produtos de limpeza, seguindo-se os 

purificadores de ar e atividades de arte e artesanato. 
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Kim et al. (2015) 
NO, NO2, NOx, PM10, PM2,5, 

PM1 e COVT  

Medições contínuas (24h por dia) durante 

todo o período de estudo 

As crianças apresentaram agravamento dos sintomas de 

dermatite atópica, embora a maioria da concentração dos 

poluentes se encontrarem abaixo dos níveis de referência da 

República da Coreia, podendo ainda o tolueno no ar interior 

atuar como um fator agravante. 

Yang et al. (2015) 

PM10, NO2, CO, CO2, 

bactérias totais, COVT, 

CH2O, T e HR  

Medições contínuas durante 5 horas (9h00 

às 14h00) para T, HR, PM10, NO2, COV, 

CH2O, CO e CO2. Bactérias foram 

recolhidas em agar 3 vezes em intervalos 

de 20 minutos 

Os níveis de poluentes são geralmente baixos devido à pouca 

ocupação e ventilação natural adequada. Os ambientes 

envolventes podem afetar a QAI, sendo que os níveis de PM10 

e bactérias totais encontrados no interior das escolas perto 

de estradas foram menores do que os registados para outros 

ambientes circundantes devido à dispersão de poluentes. 

Por sua vez, os edifícios e as montanhas dificultam a 

dispersão de poluentes. Remodelações recentes resultaram 

em níveis de COV e CH2O mais elevados devido à emissão 

dos novos materiais. 
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Vassura et al. (2015) 
COV, NO2, carbonilos, 

COVT, CO e CO2  

Medições passivas com tubos de difusão 

durante o período de aulas de segunda a 

sexta (COV, NO2 e carbonilos) e medições 

contínuas de segunda a sexta (COVT, CO 

e CO2) 

As concentrações dos poluentes nas salas de aula analisadas 

por amostradores passivos foram baixas e inferiores às 

orientações da OMS e limites europeus, à exceção do 

limoneno. Porém, para a maior parte dos compostos, 

especialmente para o aldeído, existe uma forte contribuição 

de emissões de fontes internas. A QAI poderia ser 

monitorizada apenas pelo método contínuo, mas em caso de 

deteção de elevações na concentração, os amostradores 

passivos são necessários para aprofundar as suas causas. 

Rawi, Jalaludin, e 

Chua (2015) 

PM, COV, CO, CO2, 

velocidade do ar (VA), T e 

HR  

Medições contínuas com amostragem de 

ar de pelo menos 3-4 horas, durante o 

período de ocupação 

Os resultados mostraram uma diferença significativa em 

todos os parâmetros medidos entre as escolas estudas e as 

de comparação, à exceção do CO2 e da VA. As concentrações 

de PM e CO foram elevadas nas escolas estudadas. Exposição 

a PM, COV e CO podem estar associadas com pieira.  
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Fuoco et al. (2015) 
PM, black carbon (BC), CO2 

e radão  

Medições contínuas durante um dia 

regular de ensino das 8h30 às 13h30 (PM, 

BC e CO2) e medições contínuas durante 

cinco dias consecutivos (3 de semana + 2 

fim de semana) durante 24 horas (radão) 

A QAI foi influenciada pela sazonalidade. As PM no interior 

parecem ter sido afetadas pelas concentrações no exterior, 

principalmente na primavera, devido à abertura de janelas 

mais frequente. Pelo contrário, os níveis de CO2 foram 

menores na primavera (908 ppm) do que no inverno 

(2206ppm), bem como o radão. Além disso, foram detetados 

níveis de BC maiores nas salas de aula durante o pico de 

tráfego, e de PM10 durante os intervalos devido à 

ressuspensão das partículas grossas. 

Lazovic et al. (2015) PM2,5, PM10, CO2 e NO2  

Medições contínuas durante 5 dias 

consecutivos (segunda a sexta) (CO2 e 

NO2) e medições passivas por método 

gravimétrico (PM) 

Concentrações de CO2 superiores a 1000 ppm foram 

regularmente encontradas nas salas de aula durante a 

ocupação. As PM2,5 excederam várias vezes os valores 

recomendados pela OMS, ao contrário das PM10 e do NO2.  

Turanjanin et al. 

(2014) 
CO2 e taxa de ventilação 

Medições contínuas durante 5 dias 

consecutivos (segunda a sexta) 

Os resultados mostram uma ventilação inadequada durante 

o período de aquecimento. Os níveis de CO2 excedem os 

1000 ppm mais de 50 % do período de ocupação das salas de 

aulas.  
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Jovanović et al. 

(2014)  

PM, CH2O, COV, NO2, CO2 

hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos 

(PAH) e O3  

Medições contínuas no exterior e interior 

durante um período de 10 dias 

Foram encontrados níveis de PM10, PM2,5 e PAH mais elevados 

no interior do que no exterior de uma das salas de aula. A 

concentração média de CH2O foi maior do que o valor 

recomendado. No geral, o aumento da concentração de 

poluentes parece estar relacionado com ventilação 

inadequada, combustão incompleta de carvão na fornalha 

da caldeira e tapetes e pisos antigos. 

Ferreira e Cardoso 

(2014) 

CO, CO2, O3, NO2, SO2, 

COV, CH2O, PM2,5, PM10, T 

e HR  

2 medições de 30 minutos durante o 

período de ocupação 

Foram identificadas concentrações médias de CO2 no 

interior das salas de aula acima dos valores de referência, 

atingindo 1942 ppm. Os sintomas/patologias respiratórias 

mais prevalentes nas crianças foram crises de espirros, 

rinite alérgica, sibilos e asma. Outros sinais e sintomas 

verificados foram falta de concentração, tosse, dores de 

cabeça e irritação das mucosas. A falta de concentração foi 

associada aos poluentes do ar interior, sobretudo com o CO2. 

Não existiram outras associações significativas. 
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Rivas et al. (2014) 

PM2,5, NO2, Black carbon 

(BC) e partículas ultrafinas 

(UFP) 

  

Medições contínuas das 9h00 às 17h00 

durante pelo menos 3 dias da semana 

De uma maneira geral, níveis elevados de PM2,5, NO2, BC e 

UFP foram detetados nos pátios e ambientes interiores das 

escolas, sendo muito próximos dos encontrados ao ar livre. 

Os níveis de PM2,5 no ar exterior atingiram quase o dobro dos 

níveis de fundo habitualmente reportados para Barcelona. 

Contudo, as suas concentrações são ainda maiores em 

ambientes fechados, o que sugere grande influência das 

fontes internas. As concentrações de NO2 são 1,2 vezes 

maiores no interior do que no exterior, sugerindo a 

proximidade de algumas escolas para o tráfego rodoviário e 

uma exposição 20% mais elevada.  

Chatzidiakou et al. 

(2014) 

PM, CO2, NO2, O3, COV, T, 

taxa de ventilação, 

fungos, bactérias  

Medições contínuas (PM, CO2 e T) e 

medições passivas (NO2, O3 e COV)  

 

A proximidade a ruas de tráfego intenso afeta a exposição 

dos alunos para NO2, que por sua vez, foi associado ao 

aumentou da prevalência de asma. Níveis elevados de CO2 

foram associadas a sintomas gerais. Os resultados sugerem 

que o aumento das taxas de ventilação pode reduzir o 

sobreaquecimento, aliviar os sintomas de SED, e melhorar a 

satisfação com a QAI. 
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Tabela 5 (continuação) – Poluentes/Parâmetros medidos, método de medição e principais resultados e conclusões dos estudos analisados 

Identificação do 

estudo 

Poluentes/ Parâmetros 

medidos 
Método de medição Principais Resultados e Conclusões 

Canha et al. (2014) PM2,5, T e HR  
Método gravimétrico (amostragem 

passiva) 

Altas concentrações de PM2,5 foram encontradas altas 

sobretudo nos períodos de ocupação (100 ± 71 µg/m3). As, 

Zn, Br e Sb foram os elementos mais detetados nas PM2,5. Os 

resultados mostraram que as crianças estão expostas a altos 

níveis de PM2,5 e indicaram a existência de um problema de 

QAI associado a fontes internas específicas (queima da 

madeira e ressuspensão das partículas das superfícies e do 

quadro de giz) e má ventilação.  

Gaihre et al. (2014) CO2, T e HR  Medições contínuas de 3 a 5 dias 

Concentrações elevadas de CO2 (acima de 1000 ppm) foram 

muitas vezes encontradas e relacionadas com o absentismo 

escolar. Um aumento de 100 ppm nos níveis de CO2 foi 

associado ao aumento de absentismo anual de 0,2% 

(equivalente a meio dia de escola). 
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3.1. Caracterização da Qualidade do Ar Interior 

em Escolas Primárias e Infantários 

No que respeita a quantidade e a cronologia bibliográfica dos estudos, é possível perceber que 

a QAI é uma área que tem adquirido alguma atenção por parte da comunidade científica, tendo-

se intensificado nos últimos anos. Salienta-se ainda que as publicações apresentadas são parte 

integrante de estudos multidisciplinares que objetivam relacionar a QAI nas escolas primárias 

e infantários com outros fatores e temáticas, sendo notório o crescente interesse pela 

investigação nesta área. 

O artigo de revisão de de Gennaro et al. (2014) teve como objetivo descrever as abordagens 

metodológicas utilizadas para a avaliação da QAI nas escolas, de acordo com as principais 

características dos ambientes escolares. Além disso, poluentes químicos, como PM, COV, 

compostos de formaldeído e de carbonilo, NOx, CO, SO2, CO2 e O3, as suas fontes e estratégias 

de monitorização e uma visão geral das principais descobertas científicas foram discutidas. As 

principais conclusões mostram que os resultados até então obtidos fornecem evidências 

sugestivas de que certas condições, comumente encontrados em escolas, podem ter efeitos 

adversos sobre a QAI e, portanto, sobre a saúde dos ocupantes. Em particular, destacou-se que 

a localização, a idade e hermeticidade de edifícios escolares, o design das salas, a taxa de 

ventilação, os materiais de construção e decoração, as atividades dos ocupantes e a poluição 

exterior desempenham um papel importante nas concentrações de poluentes interiores.  

Os estudos apresentados foram realizados em vários países ou estados de todo o mundo. 

Contudo, pela sua localização, é possível perceber que os países europeus, incluindo Portugal, 

são aqueles que mais têm investigado a QAI em escolas primárias e infantários. Além disso, 

verifica-se que grande parte dos estudos são realizados em zonas urbanas ou suburbanas, e 

quando realizados em zonas rurais pretendem comparar os poluentes do ar interior nas 

diferentes zonas (Lazovic et al. 2015; Mainka e Zajusz-Zubek 2015; Mainka, Zajusz-Zubek, 

e Kaczmarek 2015; Nunes et al. 2015, 2016). Pelo contrário, Canha et al. (2014) foi o único 

que abordou apenas a zona rural, uma vez que tinha como objetivo específico avaliar o impacto 

da queima da madeira para aquecimento na QAI de uma sala de aula.  

Por outro lado, alguns estudos têm em consideração o efeito da sazonalidade na QAI medindo 

a concentração dos poluentes do ar interior na época quente e fria (Vassura et al. 2015; Fuoco 

et al. 2015; Ferreira e Cardoso 2014; Lazovic et al. 2015), enquanto outras publicações 

analisam a mesma época mas em anos diferentes (Madureira et al. 2015a; Madureira et al. 

2015b; Madureira et al. 2015c). De salientar que quase todas as publicações não efetuam 

medições durante os meses de julho e agosto por coincidir com a época de férias escolares na 
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maioria das escolas primárias e infantários, e, por conseguinte, não haver ocupação nesses 

mesmos espaços. Relativamente ao método de medição, a maior parte dos estudos realizam 

medições contínuas, contudo apenas durante algumas horas do dia durante a semana, que 

correspondem ao período de ocupação (horário escolar) dos microambientes analisados. Dos 

estudos encontrados apenas quatro autores (Nunes et al. 2015, 2016; Branco et al. 2015a; 

Branco et al. 2015b; Branco et al. 2014b; Kim et al. 2015; Jovanović et al. 2014) recorrem 

a medições contínuas, para todos os poluentes, que incluem o período da noite e em alguns 

casos o fim de semana.  

Relativamente aos microambientes das publicações apresentadas rapidamente se percebe que 

a maioria dos estudos foram realizados em salas de escolas primárias, seguindo-se em menor 

quantidade os infantários apenas em estudos a partir de 2015. Este facto, mostra que a 

preocupação pelo estudo de microambientes ocupados por crianças mais novas é ainda bastante 

recente, apesar de dois estudos mais antigos (Kotzias 2005; Sofuoglu et al. 2011) já terem 

avaliado alguns poluentes no ar interior de jardins de infância. Por outro lado, grande parte 

dos casos, focam-se em poucos locais ou microambientes (salas de aulas) em cada 

estabelecimento de ensino, ou até mesmo em apenas um estabelecimento de ensino (Canha et 

al. 2014; Dorizas et al. 2015; Dorizas, Assimakopoulos, e Santamouris 2015; Fuoco et al. 

2015; Mainka et al. 2015; Mainka e Zajusz-Zubek 2015; Mainka, Zajusz-Zubek, e 

Kaczmarek 2015; Lazovic et al. 2015; Branco et al. 2015a; Branco et al. 2015b; Branco et 

al. 2014b; Nunes et al. 2015, 2016; Vassura et al. 2015), pelo que os resultados obtidos são 

representativos do local de amostragem, e qualquer extrapolação deve ser realizada com 

bastante cautela. 

Dos poluentes e/ ou parâmetros analisados depreende-se que as partículas em suspensão, 

principalmente a fração de PM10, são aqueles que têm despertado maior interesse na 

comunidade científica, estando muitas vezes a sua caraterização química associada à presença 

de metais pesados (Mainka, Zajusz-Zubek, e Kaczmarek 2015; Canha et al. 2014) ou ao 

black carbon (BC) (Fuoco et al. 2015; Rivas et al. 2014). O interesse acrescido por este tipo 

de poluentes pode ter sido impulsionado pelo facto das concentrações de PM registadas em 

vários contextos ultrapassarem os valores limite das legislações nacionais e principalmente as 

orientações bastante restritivas de organizações como a OMS (Nunes et al. 2015; Mendes et 

al. 2014; Branco et al. 2014b; Madureira et al. 2015a; Mainka e Zajusz-Zubek 2015; 

Jovanović et al. 2014; Rivas et al. 2014; Canha et al. 2014). Por sua vez, Sousa, Alvim 

Ferraz, e Martins (2012) reviram os estudos disponíveis desde 2008, que avaliavam as PM2,5 e 

PM10 em escolas primárias e infantários, tendo chegado à mesma conclusão. Além disso, Branco 

et al. (2014b) e Rivas et al. (2014) concluíram que as fontes interiores são as principais causas 

para as elevadas concentrações de PM no interior dos microambientes analisados. Por sua vez, 
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de Gennaro et al. (2014) relacionou a sua presença nestes ambientes com: i) ventilação 

insuficiente, ii) ações de limpeza inadequadas e realizadas com pouca frequência, iii) grande 

número de alunos em relação à área e volume da sala de aula e iv) ressuspensão das partículas 

das superfícies devido às comuns atividades dos alunos na sala de aula. Salienta-se ainda que 

Dorizas et al. (2015) e Dorizas, Assimakopoulos, e Santamouris (2015) monitorizaram várias 

frações de PM (PM0,5, PM1, PM2,5, PM5, PM10 e PMTotal) incluindo as partículas ultrafinas.  

No que respeita aos valores limite nacionais e internacionais, muito outros poluentes, além das 

PM, foram encontrados em incumprimento nos microambientes analisados, chegando a níveis 

preocupantes para a saúde dos seus ocupantes, principalmente das crianças. Nunes et al. 

(2016), Mendes et al. (2014), Branco et al. (2015b), Yang et al. (2015) e Jovanović et al. (2014) 

encontraram concentrações médias de COV e/ ou CH2O elevadas, ultrapassando por várias vezes 

os valores limite recomendados. Excedências de CO2 foram ainda registadas por Carreiro-

Martins et al. (2014), Branco et al. (2015a), Fuoco et al. (2015), Lazovic et al. (2015), 

Turanjanin et al. (2014), Ferreira e Cardoso (2014) e Gaihre et al. (2014).  

Relativamente à quantidade de poluentes analisados verifica-se ainda que grande parte dos 

estudos aborda vários poluentes em simultâneo, contudo, existem outros que se focam apenas 

num poluente específico ou num conjunto de poluentes da mesma classe (por exemplo, COV) 

(Mishra et al. 2015; Canha et al. 2014; Gaihre et al. 2014; Kolarik et al. 2016; Turanjanin 

et al. 2014). Mishra et al. (2015) avaliou a concentração de vários COV em escolas primárias 

constatando que os valores encontrados foram semelhantes a estudos realizados noutros países 

e que as suas principais fontes eram de origem interna, como produtos de limpeza, 

purificadores de ar e atividades de artes e artesanato. Por sua vez, Kolarik et al. (2016), 

Turanjanin et al. (2014) e Gaihre et al. (2014) focaram-se apenas na monitorização do CO2 

associado a alguns parâmetros como a temperatura, humidade relativa e taxa de ventilação. 

Baixas concentrações de CO2 foram associadas a níveis adequados de ventilação, 

nomeadamente por sistema de ventilação mecânica (Kolarik et al. 2016). Pelo contrário 

Turanjanin et al. (2014) e Gaihre et al. (2014) relacionaram concentrações elevadas de CO2 

com ventilação inadequada durante os períodos de ocupação. 

Importa referir que os resultados encontrados nestes estudos fornecem evidências sugestivas 

de que certas condições, comumente encontrados em ambientes escolares, podem ter efeitos 

adversos sobre a QAI e, por conseguinte, sobre a saúde dos ocupantes. Contudo foi possível 

identificar algumas limitações que devem ser tidas em consideração em estudos posteriores, 

nomeadamente: i) grande parte dos estudos apresentam apenas um ou poucos mais 

microambientes, chegando, em alguns casos, a ser apresentados resultados para apenas um 

estabelecimento de ensino; ii) as monitorizações dos poluentes apesar de serem 

maioritariamente contínuas são realizadas para os períodos de ocupação (horário escolar) pelo 
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que não é possível conhecer concentrações de base (sem influência dos ocupantes e das suas 

atividades) em cada microambiente em períodos de não ocupação, quer durante a noite, quer 

ao fim de semana; iii) a análise das PM geralmente foca-se em apenas 1 ou 2 frações, que 

correspondem às PM2,5 e PM10, denotando-se aqui uma necessidade de explorar outras frações.  

Posto isto, salienta-se ainda a necessidade de explorar esta área por outras vertentes, como a 

interligação com a saúde e a procura da melhoria contínua através da implementação de 

medidas de mitigação da PAI.  

 

3.2. Qualidade do Ar Interior e Saúde 

Dos estudos apresentados na secção anterior, oito deles, para além da caracterização da QAI, 

relacionam-na ainda com sintomatologia e problemas de saúde das crianças que frequentam os 

correspondentes estabelecimento de ensino. Características mais específicas desses estudos 

podem ser consultadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Características dos estudos analisados relacionados com a saúde, nomeadamente população 

em estudo, metodologia aplicada e confirmação médica de sintomatologia 

Identificação do 

estudo 

População em 

estudo 
Metodologia aplicada 

Confirmação médica 

de sintomatologia 

Quiros-Alcala et al. 

(2016) 

Crianças entre 6 

semanas e os 5 anos 

Recolhida informação com os 

diretores dos infantários sobre 

o número de crianças 

medicamente diagnosticadas 

com asma 

N.a. 

Carreiro-Martins et 

al. (2016); 

Carreiro-Martins et 

al. (2014) 

3186 crianças (Fase 

I) e 2287 crianças 

(Fase II) com idades 

entre 2 e 5 anos 

Questionário de triagem de 

saúde (Fase I), Questionário 

ISAAC e questionário de 

acompanhamento sobre pieira 

recente (Fase II) 

N.a. 

N.a. – não aplicável. 
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Tabela 6 (continuação) – Características dos estudos analisados relacionados com a saúde, 

nomeadamente população em estudo, metodologia aplicada e confirmação médica de sintomatologia 

Identificação do 

estudo 

População em 

estudo 
Metodologia aplicada 

Confirmação médica 

de sintomatologia 

Madureira et al. 

(2015b); Madureira 

et al. (2015c) 

1639 crianças entre 

os 8 e 10 anos (3º e 

4º ano) 

Questionário ISAAC 

Teste de espirometria 

e teste de óxido nítrico 

exalado (eNO) 

Dorizas, 

Assimakopoulos, e 

Santamouris 

(2015) 

193 crianças com 11 

anos 

665 questionários de 

avaliação subjetiva da QAI das 

salas de aula preenchido pelos 

alunos durante alguns dias por 

volta das 10h15 

N.a. 

Kim et al. (2015) 

30 crianças com 

dermatite atópica 

(DA) entre 2 e 7 

anos 

Os níveis de prurido e os 

restantes sintomas de cada 

criança com DA foram 

registados num diário pelo 

professor 

N.a. 

Rawi, Jalaludin, e 

Chua (2015) 

111 crianças de 5 e 

6 anos 

Questionário adaptado de 

“The American Toracic 

Society” 

Teste de função 

pulmonar 

Ferreira e Cardoso 

(2014) 

1091 crianças do 1º 

e 4º ano 

Questionário referente a 

características demográficas, 

sociais e comportamentais e 

hábitos tabágicos na família. 

N.a. 

Chatzidiakou et al. 

(2014) 
176 crianças 

Questionário padronizado 

sobre sintomas de saúde 
N.a. 

N.a. – não aplicável. 

 

Antes de mais, importa referir que o projeto SINPHONIE foi o primeiro projeto-piloto à escala 

Europeia que monitorizou em simultâneo o ambiente escolar e a saúde das crianças em países 

Europeus. Este projeto avaliou a qualidade do ar (interior e exterior) e relacionou estes dados 

com informação sobre a saúde de crianças em escolas por toda a Europa usando ferramentas e 

metodologias harmonizadas (SINPHONIE 2014).  

Apesar de ser uma relação ainda pouco explorada, denota-se um maior interesse pela 

investigação de sintomas/ patologias em crianças da escola primária. Este interesse deve-se 

não só ao facto de as escolas primárias serem os estabelecimentos de ensino mais estudados no 
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que respeita a caracterização da QAI, mas também porque a idade das crianças que os 

frequentam permite a realização de investigações mais detalhadas ao nível da saúde. Quiros-

Alcala et al. (2016), Carreiro-Martins et al. (2016), Carreiro-Martins et al. (2014), Kim et al. 

(2015) e Rawi, Jalaludin, e Chua (2015) foram os únicos a abordar esta temática em crianças 

mais novas. Por outro lado, apesar de não ter sido realizada nenhuma associação entre a QAI e 

os efeitos na saúde, Branco et al. (2016a) estudaram a prevalência da asma em crianças dessa 

faixa etária.  

Neste sentido, importa salientar que na sua grande maioria os estudos analisados pretendem 

relacionar a QAI com problemas de saúde respiratórios, como a asma, recorrendo 

principalmente a diferentes tipos de questionários para o diagnóstico da sintomatologia 

associada a esses problemas. Contudo, poucos são os estudos que confirmam a sintomatologia 

com exames clínicos (Madureira et al. 2015a; Madureira et al. 2015b; Rawi, Jalaludin, e 

Chua 2015). Ressalvam-se ainda diferentes metodologias aplicadas por Quiros-Alcala et al. 

(2016) que contactou os diretores dos infantários estudados para recolher informação acerca 

do número de crianças medicamente diagnosticadas com asma, Dorizas et al. (2015b) que 

utilizou questionários para a avaliação subjetiva da QAI, tentando depois relacionar os 

resultados obtidos com os sintomas de SED e Kim et al. (2015) que recorreu ao registos dos 

professores relativamente  aos níveis de prurido e restantes sintomas de crianças com dermatite 

atópica. 

Carreiro-Martins et al. (2016), Carreiro-Martins et al. (2014), Madureira et al. (2015b), 

Madureira et al. (2015c) e Rawi, Jalaludin, e Chua (2015), de uma maneira geral, relacionaram 

a exposição a uma má QAI e o aumento dos níveis de concentrações de poluentes interiores 

com o desenvolvimento e agravamento de sintomas respiratórios nas crianças. Carreiro-Martins 

et al. (2016) reportou resultados que indicam que um incremento de 370 mg/m3 na 

concentração de CO2 pode estar associado ao disgnóstico de asma, e que o CO2 e os COVT 

parecem ainda estar significativamente associados com pieira em crianças com ou sem 

predisposição para a asma (Carreiro-Martins et al. 2016; Carreiro-Martins et al. 2014). 

Elevados níveis de COVT, acetaldeído, PM2,5 e PM10 foram também associados a pieira 

(Madureira et al. 2015c). Salienta-se ainda que os poluentes do ar interior, até mesmo em 

níveis de exposição baixos, estavam relacionados com o desenvolvimento de sintomas 

respiratórios, o que foi suportado pelos resultados dos testes de espirometria e de eNO 

(Madureira et al. 2015c; Madureira et al. 2015b). Rawi, Jalaludin, e Chua (2015) corroborou 

esta tendência ao relatar que a exposição a PM, COV e CO estava significativamente associada 

a sintomas respiratórios, destacando-se a pieira.  

Ferreira e Cardoso (2014) identificaram como sintomas/patologias respiratórias mais 

prevalentes nas crianças, as crises de espirros, rinite alérgica, pieira e asma. Outros sinais e 
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sintomas verificados foram a falta de concentração, tosse, dores de cabeça e irritação das 

mucosas, estando altamente associados a concentrações elevadas de CO2. A prevalência de 

asma em ambiente escolar foi ainda associada à exposição a altos níveis de NO2, por 

Chatzidiakou et al. (2014), acrescentando ainda que níveis elevados de CO2 foram também 

associados a sintomas gerais. 

Salienta-se que apesar de haver uma preocupação com a saúde das crianças e a monitorização 

da QAI em simultâneo, Quiros-Alcala et al. (2016) não as relacionou diretamente. Contudo, 

pelos dados recolhidos concluiu que existe pelo menos uma criança com asma em cada 

estabelecimento estudado. Por sua vez, o estudo levado a cabo por Dorizas et al. (2015b) 

conclui que a grande maioria dos alunos estava satisfeito com a QAI, contudo sintomas de saúde 

como alergias, irritação do nariz e fadiga foram predominantemente observados nas escolas 

primárias, estando estes significativamente e positivamente correlacionados com os níveis de 

concentrações de PM e CO2 no ar interior. 

No que respeita o estudo de Kim et al. (2015), quando foram avaliados os efeitos dos poluentes 

do ar interior nos sintomas de dermatite atópica, verificou-se que um aumento de 1 mg/m3 na 

concentração de benzeno e tolueno foi associado com um aumento dos sintomas em 12,0% e 

12,7%, respetivamente. Foi ainda concluído que os poluentes do ar interior, principalmente o 

tolueno aumentam o risco de agravamento dos sintomas de DA em crianças.  

Por fim, e apesar de não mencionados nesta secção, Kolarik et al. (2016) e Gaihre et al. (2014) 

relacionaram ainda a QAI, principalmente níveis elevados de CO2, com o absentismo escolar. 

Importa referir que os resultados encontrados, de uma maneira geral, põem em evidência o 

potencial impacto negativo para a saúde das crianças de uma variedade de poluentes presentes 

nas escolas e infantários. E apesar de serem ainda poucos os estudos que fazem essa relação, 

é notável o esforço da comunidade científica, nos últimos anos, por avançar nesse sentido. No 

entanto, foi possível verificar que dos estudos de caracterização ainda são relativamente 

escassos aqueles que relacionam a QAI com a saúde e quando o fazem recorrem 

maioritariamente a questionários, pelo que se vê a necessidade de aplicação de testes médicos 

ou outros testes de confirmação de sintomatologia principalmente em crianças mais novas. 

 

3.3. Qualidade do Ar Interior e Medidas de 

Mitigação da Poluição do Ar Interior 

Reconhecida a importância da relação da QAI com os efeitos adversos na saúde dos ocupantes 

dos edifícios, nomeadamente das crianças em infantários e escolas primárias surge agora uma 
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outra vertente complementar que se prende com o desenvolvimento e aplicação de medidas 

de mitigação da PAI, principalmente nas instalações escolares.  

Salienta-se que quase todos os estudos analisados nas secções anteriores chegam à conclusão 

de que existe uma necessidade premente de aplicação de medidas de mitigação da PAI e 

estratégias de gestão que melhorem a QAI. Por sua vez, algumas publicações chegam ainda a 

sugerir algumas medidas concretas, geralmente simples e de baixo custo, para implementar 

nos microambientes analisados, tendo por base os principais resultados e conclusões obtidos.  

A maioria dos estudos concluiu que as concentrações encontradas para alguns poluentes, 

nomeadamente PM , COV e CO2, nos microambientes analisados se deviam principalmente  a 

práticas de má ventilação, assim, Ferreira e Cardoso (2014), Branco et al. (2015a), Branco et 

al. (2015b), Branco et al. (2014b), Nunes et al. (2015), Nunes et al. (2016), Carreiro-Martins et 

al. (2016), Mainka e Zajusz-Zubek (2015), Mainka et al. (2015), Lazovic et al. (2015), Turanjanin 

et al. (2014), Chatzidiakou et al. (2014) e Canha et al. (2014) sugerem a mudança de alguns 

hábitos comportamentais, promovendo condições de arejamento e ventilação eficientes (por 

sistemas mecânicos ou naturais), sendo que o incremento da ventilação natural através de 

práticas eficazes de abertura de janelas e portas, e ainda a utilização de janelas basculantes 

pode ser o suficiente para a dispersão desses poluentes e consequente melhoria da QAI 

(Carreiro-Martins et al. 2014). Vassura et al. (2015) consolidou esta asserção ao verificar que 

a abertura de janelas antes da chegada das crianças, durante o dia nos períodos em que as 

mesmas não estavam na sala e durante outros períodos de acordo com o critério dos 

professores, permitiu encontrar concentrações dos poluentes baixas e semelhantes às do ar 

ambiente. Turanjanin et al. (2014) afirma ainda que a abertura de janelas com maior 

frequência e durante períodos de tempo mais longos pode ser uma solução temporária a adotar 

de maneira a reduzir as concentrações de CO2 nos microambientes estudados. Por sua vez, 

alguns autores reforçaram a aplicação desta medida aquando a utilização de materiais 

emissores de COV, como produtos de limpeza, tinta, colas, entre outros (Mishra et al. 2015; 

Branco et al. 2015b).  

Foram ainda propostas outras medidas como a melhoria nas ações de limpeza (Madureira et 

al. 2015a; Lazovic et al. 2015), através da alteração do horário, optando pelo final do período 

de ocupação (Branco et al. 2015b; Mainka e Zajusz-Zubek 2015; Branco et al. 2014b), da 

mudança de alguns produtos emissores de poluentes (Branco et al. 2015b; Mishra et al. 2015; 

Nunes et al. 2016), da opção por técnicas mais eficientes de remoção de poeiras como a 

aspiração e utilização de pano húmido (Nunes et al. 2015; Mainka e Zajusz-Zubek 2015) ou 

ainda a contratação de uma equipa de limpeza profissional (Yang et al. 2015). Mainka e Zajusz-

Zubek (2015) sugere a substituição de carpetes e pavimentos alcatifados por painéis lisos e 

Yang et al. (2015) reforça a necessidade da limpeza das cortinas e roupas com frequência. 
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Por outro lado, a adequação da densidade ocupacional (Carreiro-Martins et al. 2014; 

Madureira et al. 2015a; Mainka e Zajusz-Zubek 2015), a promoção de mais pausas e 

atividades ao ar livre (Madureira et al. 2015a) e o controlo eficiente das condições de conforto 

térmico (por exemplo através do uso de aquecedores e ar-condicionado) (Branco et al. 2015b; 

Ferreira e Cardoso 2014; Chatzidiakou et al. 2014) são também algumas das medidas 

sugeridas.  

Medidas técnicas e estruturais mais específicas como a instalação de purificadores de ar (Yang 

et al. 2015), substituição de materiais de construção, móveis e janelas (Jovanović et al. 2014; 

Chatzidiakou et al. 2014) e substituição do sistema de aquecimento (Canha et al. 2014), 

foram ainda ponderadas para a melhoria da QAI nos estabelecimentos de ensino estudados nas 

publicações revistas.  

No entanto, foi possível perceber que apesar das medidas de mitigação de QAI propostas nos 

estudos, nenhum fez o acompanhamento, tentando quantificar a sua influência na QAI, apesar 

de Choo e Jalaludin (2015) e de Gennaro et al. (2014) afirmarem que no futuro são necessárias 

avaliações das medidas corretivas propostas. 

Neste contexto, alargando o campo de pesquisa para publicações mais antigas e acrescentando 

aos primeiros termos as palavras chave “mitigation IAP” e “improve IAQ”, surgiu um estudo 

realizado no âmbito do Projeto FRESH (Forced-ventilation Related Environmental School 

Health), em 18 salas de aula de 17 escolas do norte da Holanda, com o objetivo de estudar o 

efeito da implementação de sistemas de ventilação mecânica na QAI durante a época de 

aquecimento (outubro a abril) de 2010/2011 e 2011/2012. Foram medidos os níveis de CO2, T 

e HR durante três semanas consecutivas, período este que incluía a referida intervenção. No 

início do estudo, a concentração média de CO2 dos microambientes envolvidos foi 2477 mg/ m3, 

e a implementação de sistemas de ventilação mecânica foi capaz de diminuir significativamente 

esses níveis nas salas de aula (em média para 911 mg/ m3) (Rosbach et al. 2013), constatando 

assim, que a intervenção realizada foi suficientemente eficaz no que respeita a melhoria da 

QAI.  

Salienta-se que iniciativas para a criação de medidas, orientações, programas e regulamentos 

com a finalidade de melhorar a QAI em ambientes escolares têm sido já desenvolvidas por 

algumas organizações governamentais e projetos. Nomeadamente, a ISIAQ (International 

Society of Indoor Air Quality and Climate/Sociedade Internacional de Qualidade do Ar Interior 

e do Clima) publicou em 2001 um relatório que incluiu um conjunto de requisitos para um bom 

ambiente interior nas escolas, de métodos para investigar edifícios escolares com problemas 

de conforto e de QAI e, ainda, de requisitos para renovação e gestão dos edifícios escolares e 

para medidas de remediação. Por sua vez, também em 2001, no contexto do projeto "A poluição 

do ar interior nas escolas", a EFA (Federação Europeia das Associações de Indivíduos com Alergia 
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e com Asma) preparou recomendações e propostas para um ambiente escolar saudável na 

Europa (SINPHONIE 2014). A OMS publicou um documento que apresenta orientações, valores-

guia e recomendações sobre a QAI, que apesar de genérico pode ser aplicado ao contexto 

escolar (SINPHONIE 2014; WHO 2010).  

Na sequência da monitorização da QAI e da avaliação do estado de saúde dos alunos de várias 

escolas europeias, o projeto SINPHONIE desenvolveu algumas orientações-guia e 

recomendações gerais para a melhoria da QAI nos mais diversos microambientes de uma escola, 

como as salas de aula, ginásios, laboratórios, cantinas e vestiários, abordando desde requisitos 

das estruturas e materiais de construção até orientações para a educação e consciencialização 

dos ocupantes dos edifícios no que respeita a QAI. Assim, com base na revisão de orientações 

e recomendações existentes para o ambiente nas escolas, as medidas que podem ser tomadas 

foram categorizadas nos seis grupos apresentados de seguida (SINPHONIE 2014): 

i) Requisitos de higiene para procedimentos e frequência de limpeza: espera-se que 

a limpeza, com o uso razoável de produtos adequadamente diluídos, contribua na 

prevenção de doenças infeciosas e melhoria da QAI. De notar que, estas ações devem 

ser realizadas ao fim do dia/semana para se dispor de algum tempo de decaimento 

das emissões (concentrações antes da ocupação pelos alunos); 

ii) Consciencialização: a QAI pode ser melhorada através da sensibilização dos 

utentes, colaboradores, pais e alunos. Neste contexto, a consciencialização não se 

trata apenas um acontecimento esporádico, mas sim de um mecanismo 

rotineiramente repetido ao longo de um determinado período de tempo. Formações 

sobre limpeza, uso de boas práticas de higiene, características de certos produtos 

de construção e de materiais de trabalhos manuais podem influenciar positivamente 

os comportamentos e, consequentemente, levar à melhoria da saúde;  

iii) Boas práticas de ventilação: as boas práticas de ventilação nas salas de aula 

diminuem as concentrações de CO2 no ar, reduzindo a concentração de poluentes 

gerados no interior e influenciando positivamente as capacidades de aprendizagem 

das crianças. Adequar a duração do tempo de aulas e a abertura de janelas pode ser 

o suficiente para melhorar a QAI;  

iv) Utilização de produtos/materiais: conhecendo os materiais usados no edifício, o 

mobiliário e produtos como colas e tintas, que contêm e podem emitir poluentes, 

podem tomar-se decisões informadas para evitar o uso de determinados produtos e 

substituí-los por outros que não contribuam para uma má QAI e consequentemente 

reduzir os riscos associados à saúde. Aconselha-se o uso de produtos/ materiais de 

baixa emissão, de preferência de base aquosa e com rotulagem/etiquetagem das 

emissões;  
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v) Intervenções técnicas: geralmente, as medidas técnicas de correção envolvem 

custos elevados, cujos ganhos na saúde poderão ser difíceis de quantificar. No 

entanto, é possível que os custos de tais medidas técnicas sejam ainda relativamente 

baixos comparativamente com o custo total de uma renovação. Assim, no caso de 

reabilitações já planeadas, a implementação de medidas técnicas pode ainda ser 

financeiramente viável, e suficiente para a melhoria da QAI;  

vi) Monitorização da QAI: após a implementação de medidas como as referidas nos 

pontos anteriores, pode escolher-se uma listagem de indicadores para monitorizar 

regularmente a QAI num número limitado de salas selecionadas aleatoriamente ou 

representativas do edifício. Estes indicadores devem ser definidos com base nas 

orientações de QAI disponíveis (por exemplo: OMS), na exequibilidade da avaliação 

e em custos razoáveis. 

Também a USEPA tem vindo a desenvolver trabalho na área de implementação de medidas de 

mitigação da QAI, tendo distribuído um “kit” de ação designado de "Tools for Schools Action 

Kit" às escolas públicas, professores e profissionais de saúde, bem como aos alunos e 

pais/encarregados de educação. Este consistia em recomendações de boas-práticas, 

orientações e um modelo de plano de gestão da QAI para melhorar o ar escolar. Assim, após o 

diagnóstico dos problemas da QAI, segue-se a seleção de soluções adequadas usando os seis 

métodos/ estratégias de controlo seguintes (EPA 2009): 

i) Gestão na fonte: é tida como a estratégia de controlo mais eficaz e inclui a 

remoção, redução, substituição ou encapsulamento da fonte de poluição no 

ambiente escolar; 

ii) Exaustão local: remoção de fontes pontuais de poluentes interiores antes da sua 

dispersão; 

iii) Ventilação: redução das concentrações de poluentes através da diluição do ar 

poluído. Aumentar a ventilação, natural ou mecânica, principalmente aquando da 

realização de atividades de pintura, por exemplo, pode ser útil para diluir a 

concentração de gases nocivos no ar; 

iv) Controlo da exposição: ajustar o tempo, a quantidade e o local da exposição aos 

poluentes do ar interior, isto é, evitar tanto quanto possível, a exposição a grandes 

quantidades de poluentes durante períodos de tempo longos, e se necessário 

recolocar as fontes de poluição ou os ocupantes;  

v) Limpeza do ar: filtrar as partículas e os poluentes gasosos através da passagem por 

um equipamento de ventilação.  
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vi) Educação: formação dos ocupantes sobre questões de QAI, podendo assim reduzir a 

sua exposição a muitos poluentes através do entendimento de informações básicas 

sobre o seu ambiente e saber como prevenir, eliminar ou controlar os poluentes. 

Posto isto, é possível perceber que o Projeto SINPHONIE e a USEPA foram os percursores na 

definição de procedimentos para a aplicação de medidas de melhoria da QAI. No entanto, para 

que possam ser eficazes, essas medidas devem fazer parte de uma estratégia de gestão 

integrada, completa, consistente e global que envolva governos, instituições, associações 

profissionais e particulares. As medidas que visam a melhoria da QAI devem envolver ações a 

nível nacional e local e ser direcionadas tanto aos edifícios novos como aos existentes, 

adaptando-se às características únicas de cada microambiente (SINPHONIE 2014). 

Pelo que se sabe, até à data, não é conhecido nenhum estudo de aplicação e quantificação de 

medidas da mitigação da PAI, apesar de existirem já estudos, projetos e organizações 

governamentais que as definiram e organizaram. Com o intuito de colmatar esta limitação, a 

presente dissertação pretendeu quantificar as medidas de mitigação da PAI aplicadas a três 

estabelecimentos de ensino que incluíam infantários e escolas primárias. 
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4. Metodologia  

4.1. Descrição dos locais 

O presente estudo foi realizado em três estabelecimentos de ensino (Edifícios 1, 2 e 3), 

inseridos na área de estudo representada na Figura 4, no distrito do Porto. No Edifício 1 

funciona uma creche (CR1), um jardim de infância (JI1) e uma escola primária (PRIM1). Este 

edifício está localizado em zona urbana com influência das emissões de tráfego automóvel. Em 

2012 sofreu obras estruturais e foi totalmente reabilitado, contudo encontra-se em 

funcionamento desde 1982. Por sua vez, no Edifício 2, funciona um jardim de infância (JI2) e 

uma escola primária (PRIM2). Este localiza-se em zona residencial suburbana sem influência de 

tráfego e deu início às suas atividades em 2008. No Edifício 3 funciona apenas uma creche (CR3) 

também em zona suburbana sem grande influência de tráfego automóvel, estando em 

funcionamento desde 1987.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Área de estudo dos estabelecimentos de ensino analisados 

 

Inicialmente foi realizada uma visita a cada estabelecimento de ensino, recolhendo, junto dos 

responsáveis das instalações e através de observação, informações relevantes acerca das 

condições gerais dos edifícios e dos microambientes estudados, que por sua vez, pudessem 

auxiliar, quer na monitorização dos parâmetros ambientais, quer, posteriormente, na análise 
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dos resultados. Assim, foram registadas informações sobre: i) o modo de funcionamento dos 

espaços, nomeadamente as atividades desenvolvidas, período de ocupação, número médio de 

ocupantes, frequência/ rotinas de limpeza e arejamento; ii) as condições do espaço, no que 

respeita aos materiais de revestimento, construção e decoração, mobiliário e tipo de ventilação 

e de aquecimento; e iii) possíveis fontes de poluição interiores e exteriores, que poderiam 

influenciar os resultados obtidos neste estudo. Salienta-se ainda que, aquando a monitorização 

dos parâmetros ambientais foram também registadas informações sobre as condições 

climáticas, problemas/ queixas existentes, presença de odores e de humidade, número efetivo 

de ocupantes, irregularidades no normal funcionamento do espaço, entre outras. Todas estas 

informações foram recolhidas numa folha de ocorrências que pode ser consultada no Anexo A. 

A Tabela 7 sumariza as principais características de cada microambiente estudado. As 

características mais específicas, como os materiais e revestimentos, sistemas de aquecimento/ 

ventilação e ações de limpeza são apresentadas no Anexo B. No Anexo C podem ainda ser 

observadas fotografias dos diversos microambientes analisados, bem como dos equipamentos 

nos referidos microambientes.  

Os vários estabelecimentos estudados apresentam dois modelos de gestão distintos, sendo CR1, 

JI1, PRIM1 e CR3 geridos por instituições particulares de solidariedade social, sem fins 

lucrativos, benificiárias de fundos públicos e privados, enquanto JI2 e PRIM2 são geridas com 

fundos públicos pelas autoridades municipais e pelo Ministério da Educação.  

CR1 e JI1 acolhem crianças com idades compreendidas entre 0 e 2 anos e entre 3 e 5 anos, 

respetivamente, que estão separadas por idades em 7 salas de aula (3 da creche e 4 do jardim 

de infância) no rés do chão do mesmo edifício. As crianças mais novas (CR1) passam a maior 

parte do seu tempo dentro da sala, que serve de sala de aula e dormitório em simultâneo, 

sendo que a CR1_A inclui ainda refeitório. Pelo contrário as crianças do JI1 costumam ter rotinas 

diárias diferentes, principalmente porque já não dormem na sala e usam o refeitório comum 

(RF1) para as refeições. Por seu turno a PRIM1, localizada no 1º andar do mesmo edifício, 

engloba 4 salas de aula com crianças entre os 6 e 10 anos de idade, cujas atividades e intervalos 

estão bem definidos e se assemelham entre si. Todas estas instalações possuem na sua 

envolvente, recreios e parques no exterior que foram utilizados sempre que possível.  

A CR3 acolhe igualmente crianças dos 0 aos 2 anos de idade, e embora o edifício possua 5 

andares (com diferentes funções) a creche localiza-se no 1º andar. Nesta, as crianças utilizam 

diferentes espaços consoante o tipo de atividade a realizar (atividades pedagógicas, dormir, 

comer), à exceção da CR3_A, que também utiliza a sala de aula como espaço de acolhimento, 

prolongamento e dormitório.  

Durante a época fria do período de medições foi recorrente a utilização de aquecedores 

elétricos em CR1, JI1, PRIM1 e CR3, de maneira a aquecer os diferentes microambientes destas 
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instalações. O tipo de ventilação utilizado foi a ventilação natural, através da abertura de 

janelas e portas para os corredores interiores. 

O JI2 e a PRIM2 localizam-se no rés do chão do mesmo edifício e acolhem crianças dos 3 aos 5 

anos em duas turmas mistas, e dos 6 aos 10 anos em 5 salas de aula divididas por anos de 

escolaridade, respetivamente. Apesar das crianças do JI2 e da PRIM2 possuírem rotinas 

diferentes, utilizam o mesmo refeitório para as refeições. Embora o edifício possua 

aquecimento elétrico e sistema de ventilação mecânico, estes não foram utilizados durante o 

período de medições, por diversos motivos, nomeadamente financeiros e operacionais. Por 

outro lado, reparou-se ainda na existência de um recreio exterior utilizado durante os intervalos 

e para as atividades de educação física.  

Apesar de todos os edifícios possuírem refeitórios, neste estudo foram apenas avaliados o RF1 

e RF3. Estes recorreram a fogões a gás para a confeção das refeições, servindo as crianças dos 

vários microambientes analisados, salvo as exceções supramencionadas. Note-se que RF2 não 

foi avaliado devido ao período de ocupação bastante curto (cerca de 1 hora por dia) e ainda às 

limitações de calendário.  

Em todos os microambientes estudados, as limpezas gerais foram realizadas no final do período 

de ocupação, quer este seja no final da manhã ou da tarde, tendo sido em alguns casos ainda 

realizada uma limpeza intermédia durante o período de almoço ou antes do período da sesta. 

Em CR1, JI1 e PRIM1 as limpezas gerais foram realizadas por uma empresa externa 

subcontratada, ao passo que em JI2, PRIM2 e CR3 estas ficaram ao encargo de funcionários das 

próprias instituições.   
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Tabela 7 - Principais características de cada microambiente estudado 

Microambiente Tipo de microambiente Sala/ Turma Andar 
Área 

(m2) 

Ocupação (crianças 

+ staff) 
Período de ocupação 

CR1_A Sala de aula Berçário Rés do chão 48 10+3 
9h30-18h00;  

11h45-14h00 (sesta) 

CR1_B Sala de aula 2 anos Rés do chão 40 19+3 9h00-11h30; 13h00-19h00 

JI1_A Sala de aula 4 anos Rés do chão 50 26+2 9h30-12h00; 13h30-18h00 

PRIM1_A Sala de aula 1ºano 1º andar 48 25+1 9h00-13h00; 14h30-16h30 

PRIM1_B Sala de aula 4ºano 1º andar 53 20+1 9h00-13h00; 14h30-16h30 

RF1 Refeitório 1 ano - 4ºano 
Rés do chão 

(traseiras) 
92 68 a 100 11h00-14h00 

JI2_A Sala de aula Mista (3-5 anos) Rés do chão 55 25+2 9h00-12h00; 13h30-15h30 

PRIM2_A Sala de aula 1º ano Rés do chão 55 20+1 9h00-12h30;14h00-17h30 

PRIM2_B Sala de aula 2ºano Rés do chão 55 26+1 9h00-12h30; 14h00-17h30 

PRIM2_C Sala de aula 3ºano Rés do chão 55 22+1 9h00-12h30;14h00-17h30 
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Tabela 7 (continuação) – Principais características de cada microambiente estudado 

Microambiente Tipo de microambiente Sala/ Turma Andar 
Área 

(m2) 

Ocupação (crianças 

+ staff) 
Período de ocupação 

CR3_A Sala de aula 1 ano 1º andar 36 14+2 
7h30-10h00; 11h30-19h00; 

12h00-15h00 (sesta) 

CR3_B Sala de aula 2 anos 1º andar 39 18+2 9h00-11h45 

CR3_C Sala de aula Mista (1-2 anos) 1º andar 51 15+2 9h00-10h45 

CR3_D1 Dormitório 2 anos 1º andar 38 18+2 12h00-15h00 

CR3_D2 Dormitório Mista (1-2 anos) 1ºandar 36 15+2 12h00-15h00 

RF3 Refeitório 1 ano -5 anos 1º andar 148 14 a 64 10h30-12h30 
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4.2. Recolha de dados  

4.2.1. Qualidade do Ar Interior  

A QAI foi avaliada através da monitorização dos parâmetros ambientais, no interior dos vários 

microambientes avaliados. De maneira a tornar os resultados o mais representativos possível 

do habitual funcionamento dos espaços, procurou-se não interferir com as atividades dos 

ocupantes, tendo a instalação dos equipamentos sido realizada quase sempre durante o período 

de não ocupação. Por sua vez, os locais escolhidos para a colocação dos equipamentos, tiveram 

em consideração a organização do espaço, bem como fatores que poderiam influenciar os 

resultados, como a localização das portas e janelas e possíveis fontes de poluição, tentando 

sempre que possível colocar os sensores dos esquipamentos à altura de respiração das crianças.  

As concentrações interiores de várias frações de partículas em suspensão (PM1, PM2,5, PM10 e 

PMTotal) foram medidas em contínuo com o equipamento TSI DustTrack™ DRX 8534 Aerossol 

Monitor. O sensor do equipamento foi submetido a uma calibração, e os dados foram validados 

antes de cada nova medição, sendo registados valores médios de 15 minutos de medição. 

As medições dos poluentes gasosos no ar interior, nomeadamente CO2, COVT, CH2O, CO, NO2 e 

O3, bem como dos parâmetros de conforto, T e HR, foram realizadas continuamente com o 

equipamento Haz-Scanner IEMS - Indoor Environmental Monitoring Station (SKC Inc., USA), 

equipado com sensores de alta intensidade. Após um período de estabilização de cerca de 15 

minutos - “warm-up” – e da realização de uma calibração aos sensores – “zero sensors” - de 

acordo com as instruções do manual, foram registados valores de minuto a minuto durante o 

período de medição.  

O radão foi monitorizado continuamente com o equipamento Radim 5B monitor (Jiří Plch–SMM, 

Czech Republic), recolhendo dados de concentrações horárias ao longo do período de medição.  

Informações mais específicas como os métodos de medição, especificações de resolução e 

precisão e as principais características de cada equipamento/ sensor são apresentadas nas 

Tabelas 8-10. A Figura 5 apresenta ainda os equipamentos supramencionados utilizados para 

a monitorização da QAI.  
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Tabela 8 - Métodos de amostragem e características específicas do TSI DustTrack™ DRX 8534 Aerossol 

Monitor 

Poluente 
Método de 

deteção 

Gama de 

concentrações 
Resolução 

Precisão do 

caudal 

Taxa 

de 

caudal 

Gama de 

tamanhos de 

partículas 

PM 

Sensor por 

fotometria a 

laser em 

tempo real 

0,001-150 

mg/m3 

±0,1% da 

leitura ou 

0,001 

mg/m3(o 

que for 

maior) 

±5% do 

ponto de 

ajuste de 

fábrica, 

fluxo 

interno 

controlado 

3,0 

L/min 
0,1 a 15 µm 

 

Tabela 9 - Métodos de amostragem e características específicas do Haz-Scanner IEMS 

Poluente/ 

Parâmetro 
Método de deteção 

Resolução 

mínima do sensor 

Gama de 

medição 

Precisão do 

sensor 

COVT 
Deteção por 

fotoionização (PID) 
230 µg/m3 0–115385 µg/m3 

±10% da leitura ou 

2% da escala 

completa (o que 

for maior) 

CH2O 
Sensor 

Eletroquímico 
62,5 µg/m3 0-5000 µg/m3 

CO2 

Sensor de 

infravermelho não 

dispersivo (NDIR) 

92 mg/m3 0-9150 mg/m3 

CO 
Sensor 

Eletroquímico 
<1746 µg/m3 0–58200 µg/m3 

NO2 
Sensor 

Eletroquímico 
41 µg/m3 0–41000 µg/m3 

O3 
Sensor 

Eletroquímico 
2,14 µg/m3 0–1070 µg/m3 

T 
Sensor 

Eletroquímico 
1ºC -20 a 60ºC 

±3% da leitura 

HR 
Sensor 

Eletroquímico 
1% 5-100% 
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Tabela 10 - Métodos de amostragem e características específicas do Radim 5B 

Poluente Princípio de funcionamento 
Resposta do 

instrumento 

Concentração 

mínima 

Concentração 

máxima 

Rn 

O Rn difunde-se na câmara de 

deteção, que é revestida por um 

feltro. Este absorve os seus 

produtos de decaimento. A 

atividade do radão é determinada 

através da medição da atividade-

α dos produtos de decaimento 

(218Po e 214Po), recolhidos na 

superfície do detetor 

semicondutor por um campo 

elétrico de alta intensidade 

(0,30 imp/h) 

/(Bq/m3) 

20%: 85 Bq/m3 

por 1 hora de 

medição 

50 kBq/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Equipamentos utilizados na monitorização da QAI: A) Radim 5B, B) TSI DustTrack™ DRX 8534 

Aerossol Monitor e C) Haz-Scanner IEMS 

O presente estudo foi dividido em várias etapas durante o período de monitorização da QAI, 

tendo as medições dos parâmetros ambientais decorrido em duas fases distintas, 

correspondentes a duas ações de caracterização da QAI, precedidas e/ ou sucedidas por fases 

complementares (Figura 6).  

A 

B 

C 
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Figura 6 – Representação esquemática das fases envolvidas no período de monitorização da QAI 

Assim, a primeira fase, de 17 de fevereiro a 18 de abril de 2016, teve como principal objetivo 

a caracterização inicial da QAI dos diferentes microambientes em estudo, ao passo que a 

segunda, de 19 de abril a 1 de junho de 2016, teve como objetivo caracterizar a QAI após 

sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI. Salienta-se que, entre estas duas fases 

foram realizadas reuniões em cada um dos estabelecimentos de ensino avaliados, para 

comunicar aos coordenadores das instalações os resultados da primeira caracterização, e 

mediante estes, sugerir a aplicação de medidas de mitigação da PAI nos microambientes 

analisados, propondo ainda a sua extensão aos restantes microambientes. Neste contexto, 

foram elaborados relatórios síntese de resultados da caraterização inicial da QAI e guiões de 

registo de medidas de maneira a perceber a viabilidade da sua aplicação. Por fim, no 

seguimento da segunda ação de caracterização, foi possível proceder à quantificação das 

medidas de mitigação da QAI, um dos objetivos primordiais da presente dissertação.  

Salienta-se ainda que a instalação dos equipamentos foi realizada no mesmo local em ambas as 

fases de caracterização da QAI, à exceção de JI1_A, visto que na segunda fase de medição o 

primeiro local de amostragem estava a ser utilizado para outra atividade. No entanto, a escolha 

do novo local de amostragem neste microambiente teve em consideração as características 

descritas na secção 4.1.   

Importa referir que as medições foram realizadas em dias da semana e fim de semana, para 

períodos mínimos de 24h em todos os microambientes, à exceção de PRIM2_A e PRIM2_C, 

durante a caracterização inicial, devido a um problema operacional do estabelecimento de 

ensino. Por sua vez, os períodos máximos durante a semana não ultrapassaram os dois dias 

completos e consecutivos, uma vez que estudos para um período maior de dias tinham sido já 

realizados nestes edifícios. Além disso, foi necessário realizar algumas repetições de medições, 

também devido a problemas técnicos e operacionais dos equipamentos e das instalações. A 

Tabela 11 apresenta o período de ambas as ações de caracterização para cada microambiente.    
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Tabela 11 - Período (dias) das caracterizações em cada microambiente estudado 

Microambiente 
Período (dias) da caracterização 

inicial (semana + fim de semana) 

Período (dias) da caracterização após 

medidas (semana + fim de semana) 

CR1_A 1+2 1+3a 

CR1_B 2+0 2+0 

JI1_A 1+2 2+2 

PRIM1_A 1+2 1+0 

PRIM1_B 3+0 2+0 

RF1 1+0 2+0 

JI2_A 1+2 1+2 

PRIM2_A 1+0 2+0 

PRIM2_B 1+0 2+0 

PRIM2_C 1+0 1+0 

CR3_A 2+2 2+2 

CR3_B 2+2 2+2 

CR3_C 1+0 2+0 

CR3_D1 2+0 2+0 

CR3_D2 2+0 2+0 

RF3 1+0 1+0 

a Os três dias de medição durante o fim de semana correspondem ao fim de semana e feriado (25 de abril)  

 

4.2.2. Saúde das crianças 

Os dados relativos à saúde das crianças foram recolhidos através de questionários baseados no 

questionário do Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância, do inglês, International 

Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), distribuídos e recolhidos entre abril e maio 

de 2016 a um total de 555 crianças que frequentavam os estabelecimentos de ensino envolvidos 

neste estudo. O questionário incluiu perguntas sobre sexo, idade, altura, peso, distância de 

casa à escola, nível socioeconómico, hábitos de exposição ao fumo do tabaco, história familiar 

de asma e de sintomas de saúde relacionados com a prevalência de asma, nomeadamente, 

asma previamente diagnosticada, pieira, falta de ar e sua gravidade através dos ataques de 

asma (número no ano anterior, ataques que limitassem a fala, durante a noite ou induzidos 
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pelo exercício). Os pais e/ ou responsáveis assinaram um termo de consentimento de 

participação de acordo com a Declaração de Helsínquia desenvolvido pela Associação Médica 

Mundial, e completaram o questionário. Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética da 

Universidade do Porto e pela Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar de São João/ 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no seguimento do projeto INAIRCHILD 

PTDC/SAU-SAP/121827/2010. Os questionários, bem como a sua avaliação foram validados por 

médicos do Centro Hospitalar de São João.  

 

4.3. Tratamento de dados 

Após recolha de dados pelos vários equipamentos especificados na secção anterior, foram 

calculadas as médias horárias referentes aos respetivos períodos de medições. Para tal, foi 

necessário recorrer a alguns ajustes, nomeadamente de temperatura e pressão e ainda a 

conversões em unidades normalmente utilizadas pela legislação nacional e pelos valores guias 

internacionais para que comparações com estas referências pudessem ser realizadas. 

Posteriormente, foi possível calcular os cenários médios dos perfis diários para cada poluente/ 

parâmetro analisado para os dias da semana e fim de semana, correspondendo ainda a períodos 

de ocupação e não ocupação.  

No que respeita à comparação dos resultados com os valores de referência e para que fosse 

possível aferir acerca da existência de excedências e incumprimentos, para a legislação 

portuguesa foram calculadas médias deslizantes para o período de ocupação, não ocupação e 

fim de semana e o valor máximo desse cálculo (para cada período) foi comparado com o valor 

apresentado como limiar de proteção para a saúde. Por sua vez, médias de 30 minutos e 

horárias foram determinadas para comparação com os valores recomendados pela OMS (CO, 

CH2O e NO2) e ASHRAE (T e HR).  

A comparação dos dados relativos à saúde com a caracterização da QAI teve por base a 

determinação da exposição e da dose aos poluentes estudados. A avaliação da exposição foi 

realizada através da monitorização das concentrações dos poluentes para o período de 

ocupação de cada microambiente, tendo sido realizada posteriormente a média do valor de 

exposição para cada ambiente (creche, jardim de infância e escola primária). Por sua vez, a 

dose foi calculada a partir da exposição tendo ainda em consideração uma taxa de inalação e 

a massa corporal média das crianças por ambiente. Neste contexto, uma vez que não existia 

um registo de atividades das crianças, para as diferentes horas do dia, foi necessário realizar 

algumas assunções quanto ao tipo de atividade e associação com a taxa de inalação, para tornar 

possível o cálculo da dose. Assim, e segundo o OEHHA, do inglês, Office of Environmental 

Health Hazard Assessment, considerou-se que atividades como dormir, estavam inseridas na 
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categoria de Rest, períodos de almoço e lanches, acolhimento e prolongamento e ainda as 

atividades realizadas na escola primária (maioritariamente sentados) estavam associados à 

categoria Light, ao passo que atividades mais movimentadas normalmente realizadas pelas 

crianças da creche e do jardim de infância estavam inseridas na categoria de Moderate. 

Atividades que exigiram atividade física mais intensa foram consideradas Heavy, contudo não 

foram utilizadas no estudo em questão (OEHHA 2011).   

Os dados recolhidos foram testados quanto à normalidade através dos testes de Shapiro-Wilk e 

Anderson-Darling. Quando normais, foi aplicado um teste de t-student para avaliar as 

diferenças entre concentrações médias horárias para diferentes dias de amostragem em cada 

microambiente, ao passo que, nos outros casos, um teste não paramétrico de Wilcoxon Rank 

Sum (também designado por teste de Mann-Whitney U) foi utilizado com o mesmo objetivo para 

situações de apenas dois dias completos de amostragem. Por outro lado, para comparar 

diferenças nas concentrações ao longo do dia recorreu-se a um teste de t-student para 

distribuições normais, e de Wilcoxon Signed Rank para outro tipo de distribuições. Salienta-se 

ainda que os testes de t-student e de Wilcoxon Rank Sum foram também aplicados quando 

comparadas fases de medição, períodos de semana e fim de semana, assim como diferentes 

microambientes e escolas. Por outro lado, associações entre diferentes poluentes foram 

realizadas através da aplicação da correlação de Pearson para distribuições normais e da 

correlação de Spearman para outras distribuições. Além disto, modelos de regressão logística 

foram utilizados para calcular os odds ratios (OR). Em todos os casos, foi considerado um nível 

de significância (α) de 0,05. 

Note-se que para todas as séries de dados foram calculados parâmetros estatísticos como a 

média e mediana utilizando o software MS Excel®, tendo sido, as restantes análises estatísticas 

realizadas recorrendo ao software R versão 3.3.0 (R Foundation for Statistical Computing, 

2016). 
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5. Resultados e Discussão  

5.1. Caracterização da QAI 

Foram calculadas as médias horárias das concentrações de cada poluente ou parâmetro em 

todos os microambientes analisados, sendo posteriormente realizados os perfis diários dessas 

concentrações. A Figura 7 apresenta, a título de exemplo, o perfil diário dos vários dias de 

medição de: a) CO2 em CR3_A durante a semana e fim de semana e de b) PM10 em CR3_D1 

apenas durante a semana.  

Figura 7 - Perfil diário dos vários dias de medição de: (a) CO2 na CR3_A à semana e fim de semana e 

de (b) PM10 na CR3_D1 apenas à semana 

Tendo em consideração que o período de amostragem não ultrapassou os dois dias completos 

de medição assumiu-se que os poluentes e parâmetros do ar interior medidos não apresentaram 

diferenças significativas entre dias de semana consecutivos (conforme exemplos observados na 

Figura 7), e uma vez que os perfis diários das concentrações em cada dia de medição no mesmo 

microambiente pareciam ser semelhantes, foram calculados os cenários médios diários de cada 

poluente em cada microambiente considerado, à semelhança do já realizado por outros autores 

(Branco et al. 2015a; Nunes et al. 2016). O mesmo procedimento foi concretizado para os 

períodos de fim de semana. Apesar dos COVT e do CH2O se tratarem de poluentes com 

concentrações de pico, específicas no tempo, assumiram-se também cenários médios diários.  
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Temperatura e Humidade Relativa 

As Figuras 8 e 9 apresentam os perfis médios diários de T e HR para as duas fases de 

caracterização da QAI em todos os microambientes considerados nos três edifícios estudados. 
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(e) (f) 

Figura 8 - Perfil médio diário de Temperatura para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) 

Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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Figura 9 - Perfil médio diário de Humidade Relativa para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) 

Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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que durante o fim de semana não existiram variações substanciais ao longo do dia, tendo sido 

encontrados, de uma maneira geral, valores de T mais baixos do que durante a semana no 

mesmo microambiente. Para os dias de semana foi possível relacionar o aumento da T com a 

taxa de ocupação em todos os microambientes estudados, tendo-se mantido relativamente 

constante até ao fecho das instalações, período a partir do qual a T começou a diminuir. 

Tendências semelhantes foram registadas por Dorizas et al. (2015) e Branco et al. (2015a), 

tendo os últimos autores obtido resultados idênticos para um estudo também realizado em 

escolas do distrito do Porto. Para a primeira fase de medições, o aumento da T verificada em 

todos os microambientes do Edifício 1 e 3, durante o período de ocupação pode também estar 

associado à utilização de aquecimento elétrico.  

Os valores registados no interior parecem estar fortemente relacionados com a T do ar exterior, 

tendo de uma maneira geral, aumentado da primeira fase de medição para a segunda. Contudo 

essa variação foi estatisticamente significativa (p<0,05) em todos os microambientes do Edifício 

1, mas não em todos os espaços dos restantes edifícios.   

O perfil da HR, à semelhança da T, foi praticamente constante em todos os microambientes 

considerados durante o período de não ocupação (noite e madrugada). Contudo para o período 

de ocupação foram detetadas várias flutuações ao longo do dia, tendo-se observado de uma 

maneira geral um aumento no início do período de ocupação, e uma diminuição após o final 

deste período. Este comportamento pensa-se estar relacionado com: i) a abertura das 

instalações, e das portas e janelas em alguns microambientes, o que permitiu que o ar exterior 

influenciasse a HR do interior destes espaços; e ii) a ocupação, uma vez que a presença de 

pessoas influencia o aumento da HR. 

Os valores deste parâmetro, ao longo de todo o período de medição, variaram entre 37,5% 

(CR1_A) e 85,7% (PRIM2_A). Nesta última sala de aula, bem como nas restantes do mesmo 

edifício foi possível observar um aumento significativo da HR no final do período de ocupação, 

principalmente na segunda fase de medições (p<0,05). Tal facto, pode estar relacionado com 

a influência da HR do ar exterior, uma vez que esta fase coincidiu com dias bastante chuvosos 

e, ainda com a possível intensificação das ações de limpeza gerais que consistiram na utilização 

de água e produtos aquosos no pavimento e superfícies. Destacam-se ainda os valores elevados 

encontrados na sala PRIM2_A (segunda fase de medição) durante a ocupação, que por estar 

localizada em frente à porta da entrada principal (aberta com muita frequência) pode ter sido 

também influenciada pelo ar exterior. No que respeita aos refeitórios, nomeadamente no RF3 

foi detetado um pico de HR entre as 9h00 e as 12h00, que se pensa estar relacionado com o 

processo de confeção dos alimentos, que por sua vez é caracterizado pela libertação de 

vapores, contribuindo assim para os valores registados. Valores bastante semelhantes aos 
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registados nos diferentes microambientes deste estudo foram encontrados num outro estudo 

realizado por Branco et al. (2015a) também no distrito do Porto.   

Por outro lado, os valores de HR registados no ar exterior foram maioritariamente superiores 

aos encontrados no ar interior (Weather Online 2016), enquanto os valores de T no ar exterior 

foram inferiores aos encontrados no ar interior, durante a primeira fase de medições e 

superiores, durante a segunda (AccuWeather 2016). Assim, e tendo por base os valores obtidos 

no interior dos microambientes estudados, estes parâmetros parecem estar fortemente 

dependentes das condições gerais de isolamento do edifício.  

 

Partículas em Suspensão 

As Figuras 10-13 apresentam, respetivamente, os perfis médios diários de PM1, PM2,5, PM10 e 

PMTotal para as duas fases de caracterização da QAI em todos os microambientes considerados 

nos três edifícios estudados. 
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Figura 10 - Perfil médio diário de PM1 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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(e) (f) 

Figura 10 (continuação) - Perfil médio diário de PM1 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), 

(f) Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de 

mitigação, respetivamente) 
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Figura 11 - Perfil médio diário de PM2,5 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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(e) (f) 

Figura 11 (continuação) - Perfil médio diário de PM2,5 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), 

(f) Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de 

mitigação, respetivamente) 
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(c) (d) 

Figura 12 - Perfil médio diário de PM10 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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(e) (f) 

Figura 12 (continuação) - Perfil médio diário de PM10 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), 

(f) Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de 

mitigação, respetivamente) 
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Figura 13 - Perfil médio diário de PMTotal para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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(e) (f) 

Figura 13 (continuação) - Perfil médio diário de PMTotal para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), 

(f) Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de 

mitigação, respetivamente) 

De uma maneira geral, as Figuras 10-13 mostram, para todas as frações de PM, um perfil típico 

de evolução das concentrações ao longo do dia nas várias salas de aula dos três edifícios 

estudados, que se caracterizou por um aumento das concentrações no início do período de 

ocupação (das 7h00 às 9h00), seguindo-se um ligeiro decréscimo durante o período de almoço 

(das 11h00 às 14h00) nas salas em que as crianças se deslocaram até ao refeitório comum. Após 

este intervalo, nota-se um novo aumento nas concentrações de PM, que se manteve até ao final 

do período de ocupação (variável de acordo com o horário de cada sala de aula), diminuindo 

acentuadamente durante a noite e madrugada. Efetivamente, as menores concentrações foram 

registadas durante o fim de semana e períodos de não ocupação, não tendo sido detetadas 

grandes variações nem picos, sendo, portanto, consideradas as concentrações de fundo para 

cada sala de aula respetivamente.  

No que respeita aos outros microambientes estudados - refeitórios e dormitórios - constatou-se 

que o perfil de evolução das concentrações de PM foi diferente do perfil identificado para as 

salas de aula. As concentrações de PM no RF1 apresentaram um aumento durante o período de 

almoço, seguido de um ligeiro decréscimo às 15h e um novo aumento durante e após o período 

do lanche, sendo este segundo mais acentuado, possivelmente devido ao maior número de 

crianças presentes no mesmo espaço em simultâneo, isto porque, durante o período de almoço, 

a ocupação está organizada de maneira a que nunca estejam várias turmas ao mesmo tempo 

no refeitório. Por outro lado, não foram apresentados os cenários médios diários das diferentes 

frações de partículas no RF3 para a primeira fase de medição (Figuras 10-13 (e)), uma vez que 

os valores registados mostravam um grande pico durante a hora de almoço, que se pensa estar 

relacionado com alguma atividade pontual realizada muito próxima do local de amostragem 

dos equipamentos, representando um fator confundidor dos resultados. Por sua vez, na segunda 
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fase de medições foi possível identificar um perfil de concentrações de PM bastante linear 

(Figuras 10-13 (f)) neste refeitório, o que pode ter sido influência da aplicação das medidas de 

mitigação da PAI sugeridas. Importa referir que, apesar de estes serem os microambientes com 

a maior taxa de ocupação, são também aqueles com a maior área, o que pode ser resultado dos 

perfis com concentrações não tão elevadas como em outros espaços. Por outro lado, as 

concentrações de PM nos dois dormitórios estudados (CR3_D1 e CR3_D2) apresentaram um perfil 

muito idêntico, onde é notório um aumento das concentrações imediatamente antes e após o 

período da sesta (das 12h00 às 15h00), possivelmente devido à preparação do espaço e das 

crianças antes de dormir, tendo havido durante esse período uma diminuição das concentrações 

de PM. 

No Edifício 1, para a primeira fase de medição, as concentrações mais elevadas de todas as 

frações estudadas foram verificadas em JI1_A, que por sua vez apresentou a maior taxa de 

ocupação (depois de RF1), o que pode ter levado à elevada ressuspensão de partículas causada 

pelas movimentações dos ocupantes da sala e por conseguinte ao aumento das concentrações 

deste poluente. Canha et al. (2014), Branco et al. (2014b) e Nunes et al. (2015) identificaram 

também o número de ocupantes como um fator contribuinte para a ressuspensão das partículas 

no ar interior. Contudo, na segunda fase de medição, foi possível identificar um perfil atípico 

nessa sala de aula (Figuras 10-13 (b)), tendo sido registado um pico na concentração de PM à 

hora de almoço seguido de um decréscimo durante a tarde, que se deveu à presença de cerca 

de 60 pessoas nesse espaço (crianças, respetivas mães e responsáveis), das 12h30 às 13h00, 

com atividades de comemoração do dia da mãe (situação pontual nesse dia de medição). 

Durante essa tarde a sala esteve vazia (situação igualmente atípica), o que justifica, em parte, 

o decréscimo nas concentrações de PM notado depois deste período. Note-se ainda que, para 

várias salas de aula do Edifício 1, foi possível identificar um ligeiro aumento nas concentrações 

de todas as frações de PM, entre as 18h00 e as 20h00, que se pensa estar relacionado com as 

ações de limpeza realizadas ao final da tarde por uma equipa externa especializada.  

No que respeita ao Edifício 2, para ambas as fases de medição, as concentrações de PM foram 

mais elevadas para o JI2_A do que para os restantes microambientes do mesmo edifício em 

todas as frações de PM. Contudo, salienta-se ainda que na primeira fase de medição foi 

identificado um pico mais elevado às 18h em PRIM2_C, principalmente para as frações mais 

grosseiras (PMTotal e PM10), que se pensa estar relacionado com as ações de limpeza gerais do 

espaço, associadas ainda à presença de um quadro de giz. Dorizas et al. (2015) concluiu que a 

utilização de quadros de giz nas salas de aula levavam ao aumento dos níveis de PM no ar 

interior e Canha et al. (2014), num estudo realizado em Portugal, identificou a presença de um 

quadro de giz como uma das principais fontes de PM na sala de aula analisada. 
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No Edifício 3, durante a primeira fase de medição, as maiores concentrações de PM foram 

registadas em CR3_A, tendo-se mantido elevadas durante a segunda fase de medição, o que de 

certa forma era expectável, uma vez que este foi o único microambiente estudado onde todas 

as atividades foram realizadas (acolhimento, sesta, prolongamento), dando início ao período 

de ocupação mais cedo do que os restantes. Esta gestão de atividades, possivelmente levou a 

uma ressuspensão de partículas antecipada e, por conseguinte, a uma acumulação na sua 

concentração ao longo do dia. Para além disto, as próprias atividades realizadas, que chegaram 

a envolver a presença de um pato na sala de aula podem estar relacionadas com estas 

concentrações. Contudo, para a segunda fase de medição, CR3_C apresentou valores de 

concentração de PM mais elevados do que os restantes microambientes, sendo que as 

concentrações de fundo chegam mesmo a superar qualquer valor registado nos outros espaços 

estudados. As janelas semiabertas durante a noite, associadas ao corte da relva do jardim do 

edifício, aquando o período de medição nesta sala, pode ter sido a principal causa do aumento 

nas concentrações de PM, através do arrastamento das partículas decorrentes desta atividade 

até ao interior da sala.  

Para edifícios com vários ambientes escolares, como o caso do Edifício 1 e 2, as salas do jardim 

de infância (JI1_A e JI2_A) parecem ser aquelas com maiores níveis de concentrações de PM, 

em todas as frações, essencialmente devido ao tipo de atividades desenvolvidas e maior 

mobilidade das crianças, o que contribuiu substancialmente para a suspensão e/ ou 

ressuspensão de partículas. Por sua vez, as crianças da creche por possuírem ainda pouca 

mobilidade e atividades que implicam menores agitações (por exemplo a sesta) e as crianças 

da escola primária por estarem cingidas, na maior parte do tempo ao seu espaço na secretária, 

sem grandes movimentações pela sala, possuem valores de concentrações ligeiramente mais 

baixos. Mainka e Zajusz-Zubek (2015) e Branco et al. (2014b) nos seus estudos também 

concluíram que as concentrações de PM mais elevadas foram normalmente encontradas nas 

salas das crianças mais velhas dos infantários, em todas as frações. Contudo, Nunes et al. (2015) 

apenas verificou este comportamento nas frações mais grosseiras. 

Salienta-se que vários estudos realizados em escolas primárias e infantários de diferentes países 

encontraram valores semelhantes aos registados neste estudo. Zuraimi e Tham (2008), num dos 

seus estudos levados a cabo em creches de Singapura, encontraram concentrações médias de 

PM2,5 e PM10 de 69,5 µg/m3 e 106,67 µg/m3, respetivamente. Por outro lado, em Portugal, mais 

concretamente, em infantários do Porto e Lisboa, foram encontradas concentrações médias da 

fração de PM10 bastante mais elevadas (230 µg/m3 e 4505 µg/m3, respetivamente) (Cano et al. 

2012). 

De uma maneira geral, as concentrações de PM, parecem ter diminuído de uma fase para a 

outra em todos os microambientes do Edifício 1. Contudo, o mesmo não se verificou para os 
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Edifícios 2 e 3, que pelo contrário apresentaram concentrações de PM semelhantes ou mais 

elevadas na segunda fase de caracterização da QAI, o que possivelmente pode ser justificado 

pela intensificação das ações de limpeza com materiais e produtos inadequados (por exemplo, 

varrer) no caso do Edifício 2 e pela aplicação das medidas de mitigação da PAI, que envolveu 

maior abertura de janelas e portas e por conseguinte permitiu a penetração das partículas quer 

do exterior, como do interior nos microambientes estudados no caso do Edifício 3. Por outro 

lado, durante a primeira fase de medições foi registado um maior número de ausências das 

crianças, pelo que a maior taxa de ocupação na segunda fase de medições pode também ter 

contribuído para os aumentos registados nas concentrações deste poluente.  

Para melhor compreender a distribuição dos tamanhos das PM estudadas, foram calculadas 

razões entre as várias frações de PM, nomeadamente, i) PM1/PM2,5, ii) PM2,5/PM10 e iii) 

PM10/PMTotal, por cada microambiente estudado, para ambas as fases de medição da QAI, a 

partir das médias horárias das concentrações, para os períodos de ocupação, não ocupação e 

fim de semana (quando aplicável), sendo os resultados apresentados nas Tabelas 12 e 13. As 

razões PM1/PM2,5 foram em todos os microambientes estudados, para as diferentes situações, 

muito próximas da unidade (0,93-1,00), pelo que foi possível aferir que a maioria das PM2,5 

correspondem a partículas com um diâmetro aerodinâmico inferior a 1 µm. Do mesmo modo, 

para os períodos de fim de semana e de não ocupação as restantes razões (PM2,5/PM10 e 

PM10/PMTotal) foram também muito próximas de 1, o que indica que as concentrações de PM 

mais grosseiras foram-se depositando no pavimento devido à ausência de movimentação. Pelo 

contrário, as razões de PM2,5/PM10 e PM10/PMTotal, durante o período de ocupação demonstram 

uma contribuição significativa das partículas mais grosseiras (PMTotal e PM10), ao passo que 

durante a não ocupação as frações de partículas mais finas (PM2,5 e PM1) foram as 

predominantes, uma vez que se mantiveram em suspensão não chegando a depositar.   
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Tabela 12 – Valores médios das razões das frações de PM em cada microambiente estudado de acordo com os padrões de ocupação durante a fase de 

caracterização inicial da QAI 

 Microambiente 

Semana 
Fim de Semana 

Durante ocupação Durante não-ocupação 

PM1/PM2,5 PM2,5/PM10 PM10/PMTotal PM1/PM2,5 PM2,5/PM10 PM10/PMTotal PM1/PM2,5 PM2,5/PM10 PM10/PMTotal 

CR1_A 0,97 0,78 0,59 0,99 0,96 0,94 1,00 0,98 0,99 

CR1_B 0,95 0,63 0,50 0,98 0,95 0,95 – – – 

JI1_A 0,94 0,60 0,63 0,98 0,91 0,97 1,00 0,99 1,00 

PRIM1_A 0,96 0,64 0,43 0,98 0,91 0,88 0,99 0,99 1,00 

PRIM1_B 0,97 0,80 0,55 0,99 0,94 0,91 – – – 

RF1 0,96 0,78 0,62 0,99 0,95 0,92 – – – 

JI2_A 0,94 0,55 0,57 0,98 0,88 0,94 0,98 0,91 0,93 

PRIM2_A 0,93 0,61 0,63 – – – – – – 

PRIM2_B 0,94 0,61 0,53 0,97 0,91 0,93 – – – 

PRIM2_C 0,93 0,55 0,56 – – – – – – 

CR3_A 0,99 0,85 0,61 1,00 0,99 0,99 1,00 0,99 1,00 

CR3_B 0,98 0,82 0,58 0,99 0,96 0,97 0,99 0,98 1,00 

CR3_C 0,97 0,80 0,54 0,99 0,97 0,96 – – – 

CR3_D1 0,98 0,82 0,54 0,99 0,94 0,90 – – – 

CR3_D2 0,99 0,80 0,51 0,98 0,95 0,94 – – – 

RF3 1,00 0,99 0,98 1,00 0,97 0,97 – – – 
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Tabela 13 – Valores médios das razões das frações de PM em cada microambiente estudado de acordo com os padrões de ocupação durante a fase de 

caracterização da QAI após aplicação das medidas de mitigação da PAI 

Microambiente 

Semana 
Fim de Semana 

Durante ocupação Durante não-ocupação 

PM1/PM2,5 PM2,5/PM10 PM10/PMTotal PM1/PM2,5 PM2,5/PM10 PM10/PMTotal PM1/PM2,5 PM2,5/PM10 PM10/PMTotal 

CR1_A 0,96 0,70 0,57 0,99 0,96 0,97 1,00 0,99 1,00 

CR1_B 0,97 0,70 0,51 0,99 0,95 0,95 – – – 

JI1_A 0,98 0,78 0,61 0,98 0,93 0,96 0,99 0,97 0,99 

PRIM1_A 0,96 0,60 0,41 0,97 0,88 0,87 – – – 

PRIM1_B 0,99 0,87 0,68 0,99 0,91 0,90 – – – 

RF1 0,97 0,75 0,58 0,99 0,91 0,88 – – – 

JI2_A 0,98 0,80 0,76 0,99 0,93 0,95 0,99 0,94 0,96 

PRIM2_A 0,95 0,61 0,54 0,98 0,95 0,98 – – – 

PRIM2_B 0,97 0,72 0,54 0,99 0,95 0,94 – – – 

PRIM2_C 0,96 0,65 0,52 0,99 0,92 0,94 – – – 

CR3_A 0,99 0,89 0,70 0,99 0,98 0,99 1,00 0,99 1,00 

CR3_B 0,99 0,81 0,59 0,99 0,94 0,94 0,97 0,94 1,00 

CR3_C 0,99 0,89 0,68 1,00 0,98 0,98 – – – 

CR3_D1 0,99 0,90 0,66 1,00 0,97 0,94 – – – 

CR3_D2 0,97 0,83 0,61 0,98 0,95 0,93 – – – 

RF3 0,97 0,85 0,70 0,98 0,94 0,92 – – – 

 



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Resultados e Discussão   81 

Dióxido de Carbono 

A Figura 14 apresenta os perfis médios diários de CO2 para as duas fases de caracterização da 

QAI em todos os microambientes considerados nos três edifícios estudados.  
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Figura 14 - Perfil médio diário de CO2 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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Note-se que não foram apresentadas concentrações de CO2 (bem como dos poluentes que se 

seguem) para a primeira fase de medição em CR3_C devido a um erro de leitura do 

equipamento. Vários picos de concentração de CO2 podem ser identificados para cada 

microambiente considerado, que correspondem aos períodos de ocupação. Na maioria das salas 

estudadas verificaram-se dois picos de concentração deste poluente: i) aumento no início do 

período de ocupação, seguido de um decréscimo imediatamente antes do período de almoço; 

e ii) aumento após o almoço, seguido de uma diminuição no final do período de ocupação. 

Contudo, este perfil de concentrações não foi registado em todas as salas, principalmente da 

creche e do jardim de infância. Em CR1_A, como as crianças realizam todas as atividades no 

mesmo espaço, inclusive o almoço, não foi possível identificar um decréscimo durante esse 

período, apenas algumas variações de concentrações ao longo de todo o dia, que possivelmente 

estão dependentes da divisão da sala que estão a ocupar (refeitório, sala de estar ou dormitório) 

e do tipo de atividades realizadas. Por sua vez, em CR3_B e CR3_C foi possível identificar 

nitidamente apenas um pico de concentração que corresponde ao período de ocupação durante 

a manhã, uma vez que durante a tarde as crianças destes espaços deslocam-se até CR3_D1 e 

CR3_D2, respetivamente, para o período de sesta. No que respeita à sala JI2_A também foi 

detetado apenas um pico de concentração de CO2, atingido no final do período de ocupação, 

que se pensa estar relacionado com a falta de arejamento, uma vez que a ventilação mecânica 

existente nunca foi utilizada e a ventilação natural através da abertura de janelas e portas 

praticamente não foi realizada (principalmente durante a primeira fase de medições). Este 

comportamento não só levou a uma acumulação contínua de CO2, como também impediu a sua 

dispersão. O mesmo aconteceu nas restantes salas deste edifício, especialmente durante a 

primeira fase de medições, que apesar de apresentarem um ligeiro decréscimo das 

concentrações durante o período de almoço e/ ou início da tarde, este não parece ser 

considerável. De uma maneira geral, as salas de aula deste edifício são também aquelas que 

apresentam concentrações de CO2 mais elevadas (567 mg/m3 – 5349 mg/m3), quando 

comparadas com as dos restantes edifícios. Estas concentrações apresentam-se também mais 

elevadas do que as registadas por outros estudos (Jovanović et al. 2014; Turanjanin et al. 

2014; Carreiro-Martins et al. 2014; Madureira et al. 2015a; Yang et al. 2015). Contudo, 

Dorizas et al. (2015), num estudo realizado em 9 escolas primárias de Atenas encontraram 

valores máximos de CO2 de 9368 mg/m3. 

Nos refeitórios, as concentrações mais elevadas foram detetadas em dois picos durante o 

horário das refeições (períodos de ocupação) – almoço e lanche da tarde - e que coincidiram 

com os decréscimos das concentrações encontrados nas salas de aula. Por sua vez, os 

dormitórios apresentam um pico de concentração durante a tarde, que corresponde também 

ao período de ocupação.   
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Salienta-se que, em todos os microambientes associados às creches, as concentrações mais 

elevadas de CO2 foram encontradas durante o período da sesta, quer em salas de aula (CR1_A, 

CR1_B, CR3_A) quer nos dormitórios (CR3_D1 e CR3_D2), possivelmente devido à menor 

ventilação durante esse horário, uma vez que as janelas e/ ou as portas foram fechadas para 

manter os espaços mais silenciosos. O dormitório CR3_D1 foi o que apresentou as maiores 

concentrações de CO2 do Edifício 3 (max=3589 mg/m3), o que poderá estar relacionado com a 

maior taxa de ocupação de crianças, quando comparado com os restantes microambientes 

estudados, e ainda com a estrutura da própria sala, uma vez que a ventilação foi realizada 

unicamente através de duas portas que dão acesso a um corredor interior.    

De uma maneira geral foi possível concluir que os microambientes ocupados por crianças mais 

novas foram os que apresentaram concentrações mais elevadas de CO2, o que poderá estar 

relacionado com: i) o maior período de ocupação, uma vez que, à exceção de CR3_B e CR3_C, 

estas passam mais tempo nestes espaços do que as crianças mais velhas (escola primária) e ii) 

a menor ventilação do espaço (abertura de janelas e portas com menos frequência), 

principalmente durante a primeira fase de medições (durante o inverno), devido à maior 

suscetibilidade das crianças para ficarem doentes (por exemplo, gripe).  

Apesar da falta de ventilação, aparentemente, ser o fator que mais influencia as concentrações 

de CO2 em todos os microambientes analisados, foi possível perceber que o número de crianças 

e a área de cada um desses espaços é motivo de preocupação e fator determinante para a 

variação das concentrações de CO2. À semelhança deste estudo, Branco et al. (2015a), 

estudaram os parâmetros de conforto e a concentração de CO2 em quatro infantários na cidade 

do Porto, tendo identificado a ventilação deficiente e o elevado número de crianças como as 

principais causas das elevadas concentrações encontradas. Por sua vez, Nunes et al. (2016), 

Lazovic et al. (2015) e Turanjanin et al. (2014) chegaram à mesma conclusão.    

Por outro lado, uma grande diferença foi verificada entre os perfis diários correspondentes aos 

dias de semana e fim de semana (p<0,05). Para este último, bem como para os períodos de não 

ocupação durante a semana, as concentrações encontraram-se normalmente abaixo de 2000 

mg/m3 no caso da primeira fase de medição e abaixo dos 1000 mg/m3 para a segunda fase de 

medição. No que respeita ao período de ocupação durante a semana, em média, as 

concentrações mais baixas foram registadas em JI1_A e CR3_B na segunda fase de medição, ao 

passo que as concentrações mais elevadas foram registadas em CR1_B e PRIM2_C na primeira 

fase de medição. Globalmente, as concentrações encontradas na primeira fase de medição 

foram em média mais elevadas do que na segunda, tanto em períodos de ocupação como de 

não ocupação.  
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Importa ainda referir que, uma vez que o CO2 pode ser considerado um indicador global da QAI, 

concentrações elevadas deste poluente podem indicar ainda a acumulação de outros poluentes 

no ar interior (APA 2010; Jones 1999). 

 

Compostos Orgânicos Voláteis Totais e Formaldeído 

As Figuras 15 e 16 apresentam os perfis médios diários de COVT e CH2O para as duas fases de 

caracterização da QAI em todos os microambientes considerados nos três edifícios estudados. 
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Figura 15 - Perfil médio diário de COVT para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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(e) (f) 

Figura 15 (continuação) - Perfil médio diário de COVT para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), 

(f) Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de 

mitigação, respetivamente) 
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Figura 16 - Perfil médio diário de CH2O para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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(e) (f) 

Figura 16 (continuação) - Perfil médio diário de CH2O para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), 

(f) Edifício 3, nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de 

mitigação, respetivamente) 
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o pico de concentração ocorreu durante o período de ocupação pelo que se pondera estar 

relacionado com a higiene das crianças (troca de fraldas) durante este período.  

Mishra et al. (2015), estudaram a QAI de 25 escolas primárias em Brisbane (Austrália) tendo 

identificado como principal causa das concentrações interiores de COV, os produtos de limpeza, 

seguindo-se os ambientadores e ainda as atividades de arte utilizando colas e tintas.  

Para CR1_A, CR3_A e CR3_C foi possível identificar um perfil semelhante entre as concentrações 

de COVT e CH2O com um coeficiente de correlação de Spearman entre 0,717 e 0,836 (p<0,05), 

o que sugere que estes dois poluentes são emitidos em simultâneo e pela mesma fonte. Yang 

et al. (2015) chegaram à mesma conclusão. No primeiro microambiente (CR1_A) foi detetado 

um pico de concentração de ambos os poluentes durante o período de ocupação, mais 

especificamente durante o período da sesta, que se pensa estar relacionado com ações de 

limpeza mais profundas na sala de estar e refeitório, nomeadamente dos brinquedos e 

materiais, realizadas enquanto as crianças estão a dormir na divisão anexa. Por sua vez, CR3_A 

e CR3_C apresentaram concentrações de COVT e CH2O mais elevadas ao longo de todo o período 

de ocupação, possivelmente relacionadas com a higiene das crianças com idades inferiores a 

três anos. Foi ainda possível concluir que as creches foram os ambientes que em média 

apresentaram concentrações mais elevadas destes poluentes. 

Nos restantes microambientes estudados não foi possível identificar um perfil distinto das 

concentrações de CH2O. Nas salas de aula e nos refeitórios dos Edifícios 1 e 3 verificaram-se 

pequenas variações deste poluente ao longo do dia, principalmente durante o período de 

ocupação ou de preparação do espaço (no caso dos refeitórios), que parecem estar relacionadas 

com a movimentação do mobiliário (mesas, cadeiras, armários), e que coincidem com as 

entradas e saídas do respetivo espaço. Após o fecho das instalações as concentrações de CH2O 

aumentaram durante a noite e madrugada devido à sua acumulação, sendo notado um ligeiro 

decréscimo com a abertura durante a manhã, pois permitiu a dispersão deste poluente.   

As concentrações de CH2O mais elevadas foram encontradas em PRIM2_A para a segunda fase 

de medição da QAI. Estes valores mostraram-se bastante elevados mesmo durante o período de 

não ocupação, devendo-se possivelmente a uma fonte interna pontual e contínua deste 

poluente associada a pouca ventilação. O mesmo comportamento foi registado em PRIM2_C 

contudo para concentrações mais baixas. Assim, tendo em conta que as amostragens nestas 

duas salas foram realizadas em dias consecutivos, este comportamento pode também ser o 

reflexo de algum tipo de limpeza mais profunda realizada em todo o edifício. As restantes salas 

apresentaram concentrações constantes ao longo de todo o período de medição. Durante a 

primeira fase de medição PRIM2_B apresentou um ligeiro aumento nas concentrações de CH2O 

durante o período de ocupação e que pode ser justificado pelos motivos apresentados para os 

microambientes dos restantes edifícios. Branco et al. (2015b) estudaram a QAI em quatro 
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infantários através da análise de vários poluentes, tendo identificado o mobiliário como o 

principal responsável pelas concentrações de CH2O encontradas, apesar dos valores máximos 

de CH2O registados terem sido inferiores aos deste estudo (204 µg/m3). Por sua vez, um estudo 

realizado recentemente por Bradman et al. (2016), em 40 edifícios de educação infantil na 

Califórnia, servindo crianças com idade inferior ou igual a 6 anos apesar de ter detetado CH2O 

em todos os locais de amostragem, os valores registados foram também mais baixos do que os 

deste estudo (máx= 48,8 µg/m3).  

Para o fim de semana as concentrações de CH2O foram relativamente constantes, à exceção de 

CR3_B durante a primeira fase de medição, em que se detetou uma diminuição por volta das 

5h00 seguida de um ligeiro aumento durante o período da manhã e novamente um decréscimo 

que se manteve regular até ao final do dia. Estes comportamentos sugerem a existência de uma 

fonte interna com emissões contínuas deste poluente (provavelmente o mobiliário) e 

consequente acumulação devido à falta de arejamento durante este período.   

De uma maneira geral, as ações de limpeza parecem ser as principais responsáveis pela 

presença de COVT nos microambientes estudados, ao passo que as concentrações de CH2O se 

devem possivelmente a fontes internas como a presença de mobiliário, associadas à falta de 

ventilação. Nunes et al. (2016) identificou estas duas fontes como as principais causas para as 

elevadas concentrações de COVT e CH2O encontradas num estudo realizado em infantários do 

distrito do Porto e Bragança. Globalmente, as concentrações de ambos os poluentes parecem 

ter diminuído da primeira fase de medição para a segunda. Salienta-se ainda a grande 

necessidade de melhoria nas taxas de ventilação e a seleção criteriosa dos materiais e produtos 

utilizados no interior destes espaços.  
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Monóxido de Carbono, Dióxido de Azoto e Ozono 

As Figuras 17-19 apresentam os perfis médios diários de CO, NO2 e O3 para as duas fases de 

caracterização da QAI em todos os microambientes considerados nos três edifícios estudados. 
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Figura 17 - Perfil médio diário de CO para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, nas 

duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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Figura 18 - Perfil médio diário de NO2 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, 

nas duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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Figura 19 - Perfil médio diário de O3 para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, nas 

duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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uma diminuição ao final da tarde/ início da noite. Durante a noite e a madrugada as 

concentrações diminuíram até zero ou muito próximo deste valor. Contudo, em RF1 (segunda 

fase de medição), CR3_A e CR3_C foi possível verificar que as concentrações deste poluente, 

apesar de baixas, se mantiveram acima de zero ao longo do período de não ocupação (noite e 

madrugada). Para o fim de semana, as concentrações foram menores do que durante os dias da 

semana, tendo sido quase sempre nulas em todos os microambientes, pelo que foi possível 

concluir que não existiram fontes internas deste poluente e com as instalações fechadas não 

houve influência das concentrações de CO do ar exterior (das emissões de tráfego), que se 

pensa ser a principal fonte deste poluente no interior. De uma maneira geral, as maiores 

concentrações foram encontradas nos refeitórios – RF1 e RF3 (máx=3,51 mg/m3 e 5,13 mg/m3, 

respetivamente), durante o período de funcionamento do edifício, possivelmente por serem os 

microambientes com maior influência direta do ar exterior (maior número de portas e janelas 

diretas para o exterior do edifício) e ainda por serem os únicos espaços onde utilizam fogões a 

gás para a confeção das refeições durante o período de ocupação. Branco et al. (2015b) 

chegaram à mesmo conclusão, tendo identificado o CO do ar exterior como fator determinante 

das concentrações encontradas, que foram muito idênticas às deste estudo (máx= 4,96 mg/m3). 

De uma maneira geral, as concentrações de CO parecem ter aumentado da primeira fase de 

medição para a segunda o que se deve possivelmente à maior ventilação registada nesta última 

e consequente entrada dos poluentes atmosféricos no ar interior. 

Relativamente ao NO2, foi possível identificar perfis médios diários diferentes entre os vários 

microambientes, contudo em todos os casos, as concentrações tendem a manter-se constantes 

e próximas de zero durante os períodos de não ocupação (noite, madrugada) e fim de semana. 

Note-se que em CR1_A, CR3_A e CR3_C foram verificados perfis de concentração de NO2 que 

coincidiram com os perfis apresentados para outros poluentes (COVT e CH2O), contudo não se 

conseguiu perceber a origem deste comportamento, pelo que se pondera ter ocorrido 

sensibilidade cruzada entre os sensores. Martinho (2014) num estudo de aplicabilidade de 

sensores de baixo custo para monitorização de NO2 no ar ambiente mostrou haver sensibilidade 

cruzada deste com outros poluentes.  

No que respeita aos refeitórios foi encontrado um perfil com dois picos de concentração em 

RF3 que se pensam estar relacionados com a utilização do fogão a gás durante o período de 

confeção das refeições e ainda com os períodos de entradas e saídas do espaço, uma vez que 

este é utilizado como passagem para o exterior do edifício principalmente no final do período 

de ocupação, permitindo assim a entrada de NO2 no ar interior advindo de fontes exteriores. 

Por outro lado, PRIM2_C apresenta um pico de concentração após o período de ocupação que 

pode ser justificado igualmente pela possibilidade de ocorrência de sensibilidade cruzada entre 

os sensores. As concentrações mais elevadas deste poluente foram encontradas em CR3_A 
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(máx=556 µg/m3), sendo também mais elevadas que as encontradas por Kim et al. (2015), Yang 

et al. (2015) e Chatzidiakou et al. (2014). 

Pela análise da Figura 19 foi possível identificar oscilações relevantes nas concentrações de 

O3, principalmente durante o período de ocupação, em todos os microambientes dos diferentes 

edifícios estudados. Durante o período de não ocupação (noite e madrugada) e fim de semana 

os perfis mantiveram-se relativamente constantes, tendo sido registadas concentrações 

inferiores às do período de ocupação. Note-se que os perfis médios de CR3_B e CR3_D1 não 

foram apresentados para a segunda fase de medição devido a um erro no sensor. Em média, as 

concentrações mais elevadas deste poluente foram registadas durante a tarde, tendo sido 

encontrado um máximo de 71,6 µg/m3 para a sala PRIM1_B, às 13h00, durante a segunda fase 

de medição. Tal comportamento pode ser justificado pela influência do ar exterior nas 

concentrações do interior dos microambientes estudados através da abertura de janelas, uma 

vez que são desconhecidas a existência de fontes internas que emitam este poluente. De uma 

maneira geral, as concentrações de O3 aumentaram da primeira fase de medição para a 

segunda, o que pode ter sido consequência da promoção de ventilação através da abertura de 

janelas para o exterior com maior frequência permitindo assim, a sua entrada no espaço 

interior. 

Por outro lado, e apesar de vários estudos terem concluído que as concentrações de O3 são 

geralmente encontradas mais baixas em meios urbanos do que nos restantes meios (rurais e 

suburbanos) (Sousa 2009), neste estudo não é nítida essa conclusão. Isto é, embora os Edifícios 

2 e 3 estejam localizados em zonas suburbanas e o Edifício 1 esteja localizado em zona urbana, 

este último não apresenta claramente concentrações mais baixas do que os restantes.  

Globalmente a fonte predominante de CO, NO2 e O3 no ar interior parece estar relacionado com 

o ar exterior. O mesmo foi concluído por Branco et al. (2015b) e Nunes et al. (2016).  
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Radão 

A Figura 20 apresenta os perfis médios diários de radão para as duas fases de caracterização 

da QAI em todos os microambientes considerados nos três edifícios estudados.  
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Figura 20 - Perfil médio diário de Rn para: (a), (b) Edifício 1; (c), (d) Edifício 2; (e), (f) Edifício 3, nas 

duas fases de caracterização da QAI (inicial e após aplicação de medidas de mitigação, 

respetivamente) 
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Verificou-se a existência de um perfil médio diário de Rn para todos os microambientes 

estudados, que se caracterizou por concentrações mais elevadas durante o período de não 

ocupação (noite e madrugada), seguindo-se, de uma maneira geral, um decréscimo ao longo do 

dia. Tendo por base que a principal fonte deste poluente está associada à libertação contínua 

a partir do solo, este tendeu a acumular-se nestes espaços, durante os períodos em que as 

instalações estavam fechadas e, por conseguinte, sem arejamento. Este comportamento 

ocorreu igualmente para os períodos de fim de semana, possivelmente devido também à falta 

de ventilação. 

Em RF1 e PRIM2_C foi detetado um pico de concentração durante a tarde e após o período de 

almoço, respetivamente, que se pensa estar associado a ventilação insuficiente nesses espaços. 

As concentrações de Rn variaram entre 0 Bq/m3 e 82 Bq/m3, sendo este último valor registado 

em CR1_A. Branco et al. (2016b) reportaram concentrações médias deste poluente bastante 

semelhantes em diferentes ambientes estudados na cidade do Porto – 101 Bq/m3, 37 Bq/m3 e 

57 Bq/m3, para creches, jardins de infância e escolas primárias, respetivamente.  

Por outro lado, seria expectável que para o mesmo edifício, os microambientes que funcionam 

no rés-do-chão apresentassem maiores concentrações deste poluente do que os do 1º andar, 

porém PRIM1_A e PRIM1_B, que estão localizadas no 1º andar do Edifício 1, apresentaram por 

vezes concentrações mais elevadas do que os restantes microambientes no rés do chão do 

mesmo edifício. Este comportamento pode ser justificado pela infiltração deste poluente não 

só pelo solo, mas também pelas janelas e outras fissuras que possam existir e ainda por possíveis 

padrões de ventilação diferentes que permitam reduzir mais eficazmente as concentrações no 

piso térreo.  

Globalmente, parece ter ocorrido uma diminuição nas concentrações de radão na segunda fase, 

possivelmente devido ao aumento da ventilação durante a segunda fase de medição através da 

abertura de janelas e portas.   
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5.2. Comparação com a legislação 

As Tabelas 14 e 15 mostram as excedências (%) dos poluentes gasosos aos valores limite de 

proteção da legislação portuguesa (Portaria nº 353-A/ 2013) e aos valores guia da OMS para 

ambas as fases de caracterização da QAI. Da mesma forma, nas Tabelas 16 e 17 são 

apresentadas as excedências referentes às partículas em suspensão. Por sua vez, os parâmetros 

de conforto medidos em ambas as fases de caracterização da QAI foram comparados com as 

gamas de T e HR sugeridas pela ASHRAE, sendo apresentadas as suas inconformidades e 

excedências (%) na Tabela 18.   

No que respeita a comparação com a legislação portuguesa, foi ainda aplicada uma margem de 

tolerância (MT), conforme legislado, variável consoante o poluente (secção 2.5), a todos os 

microambientes estudados, uma vez que nenhum deles recorreu à utilização de um sistema de 

ventilação mecânica durante o período de medições. Além disto, salienta-se que não foram 

encontradas excedências de CO e Rn em nenhum dos espaços estudados, pelo que estes 

poluentes não foram apresentados nas referidas tabelas. Da mesma maneira, por não haver 

valores de referência na legislação nacional e OMS para o O3, este poluente também não foi 

apresentado. Por outro lado, e apesar dos COVT apresentarem perfis de concentrações médias 

horárias por vezes elevadas e que aparentemente excedem os valores de referência, quando 

aplicadas as médias deslizantes para os vários períodos (ocupação, não ocupação e fim de 

semana) verificou-se que as suas concentrações não ultrapassaram o valor limite de proteção 

recomendado pela legislação portuguesa em nenhum microambiente. 

Note-se ainda que, não foram consideradas as excedências do período de não ocupação em 

PRIM2_A e PRIM2_C para a primeira fase de medição, uma vez que estes períodos foram 

incompletos (as amostragens não completaram um período de pelo menos 24 horas de 

medição).  
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Tabela 14 – Excedências (%) aos valores guia da OMS e aos limites da legislação portuguesa para CH2O, NO2 e CO2 durante os períodos de ocupação, não 

ocupação e fim de semana para a primeira fase de caracterização da QAI 

Microambiente 

Ocupação Não ocupação Fim de semana 

OMS Legislação Portuguesa OMS Legislação Portuguesa OMS Legislação Portuguesa 

CH2Oª  NO2
b
 CO2

c
 CO2

 MTd CH2O
e CH2Oª  NO2

b
 CO2

c
 CO2

 MTd CH2O
e CH2Oª  NO2

b
 CO2

c
 CO2

 MTd CH2O
e 

CR1_A 41 22 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR1_B 28 0 100 100 50 42 0 0 0 33 N.a. f N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI1_A 0 0 100 100 0 58 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

PRIM1_A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM1_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI2_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM2_A 18 0 100 100 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_B 41 0 100 0 100 3 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_C 0 0 100 100 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_A 80 54 0 0 100 38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

CR3_B 91 0 50 0 100 77 0 0 0 67 16 0 0 0 100 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 17 0 100 50 0 37 4 100 50 100 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D2 21 0 0 0 50 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF3 100 33 0 0 100 9 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

a % de concentrações médias de 30 min acima do valor de referência de 100 µg/m3; b % de concentrações médias horárias acima do valor de referência de 200 µg/m3; c % dos valores 

máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 2250 µg/m3; d % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de 

referência de 2925 µg/m3 (2250 µg/m3 + 30% de margem de tolerância); e % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 100 µg/m3; 

f N.a. – Não aplicável 
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Tabela 15 – Excedências (%) aos valores guia da OMS e aos limites da legislação portuguesa para CH2O, NO2 e CO2 durante os períodos de ocupação, não 

ocupação e fim de semana para a segunda fase de caracterização da QAI 

Microambiente 

Ocupação Não ocupação Fim de semana 

OMS Legislação Portuguesa OMS Legislação Portuguesa OMS Legislação Portuguesa 

CH2Oª  NO2
b
 CO2

c
 CO2

 MTd CH2O
e CH2Oª  NO2

b
 CO2

c
 CO2

 MTd CH2O
e CH2Oª  NO2

b
 CO2

c
 CO2

 MTd CH2O
e 

CR1_A 59 11 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR1_B 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI1_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM1_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM1_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI2_A 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM2_A 100 0 100 100 100 100 0 0 0 100 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_C 35 0 100 0 100 50 3 33 0 67 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_A 20 9 0 0 100 70 0 0 0 67 15 0 0 0 100 

CR3_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR3_C 100 100 0 0 50 1 2 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 33 0 50 0 0 10 0 50 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RF3 25 0 0 0 0 6 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

a % de concentrações médias de 30 min acima do valor de referência de 100 µg/m3; b % de concentrações médias horárias acima do valor de referência de 200 µg/m3; c % dos valores 

máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 2250 µg/m3; d % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de 

referência de 2925 µg/m3 (2250 µg/m3 + 30% de margem de tolerância); e % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 100 µg/m3; 

f N.a. – Não aplicável. 
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Tabela 16 – Excedências (%) aos valores guia da OMS e aos limites da legislação portuguesa para PM2,5 e PM10 durante os períodos de ocupação, não ocupação e 

fim de semana para a primeira fase de caracterização da QAI 

Microambiente 

Semana Fim de semana 

OMS Legislação Portuguesa - Ocupação Legislação Portuguesa – Não Ocupação OMS Legislação Portuguesa 

PM2,5ª PM10
b PM2,5

c PM2,5 MTd
 PM10

e PM10 MTf PM2,5
c PM2,5 MTd PM10

e PM10 MTf PM2,5ª PM10
b PM2,5

c PM2,5 MTd PM10
e PM10 MTf 

CR1_A 100 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 

CR1_B 33 33 100 50 100 0 0 0 0 0 N.a. g N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI1_A 33 33 100 100 100 100 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM1_A 50 25 100 0 100 0 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM1_B 75 0 67 0 33 0 75 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF1 100 33 100 50 50 0 100 0 33 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI2_A 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM2_A 100 0 100 0 100 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_C 100 100 100 0 100 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_A 67 0 100 50 50 0 67 33 33 0 50 0 100 100 100 0 

CR3_B 0 0 50 50 50 0 33 0 0 0 50 0 100 100 100 0 

CR3_C 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 50 0 100 0 0 0 50 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF3 100 67 100 100 100 100 100 67 67 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

a % de concentrações médias diárias acima do valor de referência de 25 µg/m3; b % de concentrações médias diárias acima do valor de referência de 50 µg/m3; c % dos valores 

máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 25 µg/m3; d % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência 

de 50 µg/m3 (25 µg/m3 + 100% de margem de tolerância); e % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 50 µg/m3; f % dos valores 

máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 100 µg/m3 (50 µg/m3 + 100% de margem de tolerância); g N.a. – Não aplicável. 
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Tabela 17 – Excedências (%) aos valores guia da OMS e aos limites da legislação portuguesa para PM2,5 e PM10 durante os períodos de ocupação, não ocupação e 

fim de semana para a segunda fase de caracterização da QAI 

Microambiente 

Semana Fim de semana 

OMS Legislação Portuguesa - Ocupação Legislação Portuguesa – Não Ocupação OMS Legislação Portuguesa 

PM2,5ª PM10
b PM2,5

c PM2,5 MTd
 PM10

e PM10 MTf PM2,5
c PM2,5 MTd PM10

e PM10 MTf PM2,5ª PM10
b PM2,5

c PM2,5 MTd PM10
e PM10 MTf 

CR1_A 0 0 100 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR1_B 67 0 100 0 100 0 67 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI1_A 67 33 100 50 100 0 67 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

PRIM1_A 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM1_B 33 0 100 50 50 0 67 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

JI2_A 67 67 100 100 100 100 67 67 67 33 50 0 100 0 0 0 

PRIM2_A 50 0 100 0 100 0 50 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_B 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

PRIM2_C 0 0 100 0 100 0 33 0 33 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_A 33 33 100 50 50 50 33 33 33 0 50 0 100 100 100 0 

CR3_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR3_C 100 100 100 100 100 50 100 100 100 67 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D2 33 0 100 0 0 0 100 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

RF3 50 0 0 0 0 0 100 0 0 0 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

a % de concentrações médias diárias acima do valor de referência de 25 µg/m3; b % de concentrações médias diárias acima do valor de referência de 50 µg/m3; c % dos valores 

máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 25 µg/m3; d % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência 

de 50 µg/m3 (25 µg/m3 + 100% de margem de tolerância); e % dos valores máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 50 µg/m3; f % dos valores 

máximos das concentrações médias deslizantes acima do valor de referência de 100 µg/m3 (50 µg/m3 + 100% de margem de tolerância); g N.a. – Não aplicável. 
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Tabela 18 – Inconformidades e Excedências (%) aos valores guia da ASHRAE de T e HR durante os períodos de ocupação, não ocupação e fim de semana para 

ambas as fases de caracterização da QAI 

Microambiente 

Caracterização inicial da QAI Caracterização da QAI após medidas 

Ocupação Não ocupação Fim de semana Ocupação Não ocupação Fim de semana 

T a HR b T a HR b T a HR b T c HR b T c HR b T c HR b 

CR1_A 100 0 46 0 64 0 100 44 100 0 100 0 

CR1_B 100 95 100 67 N.a. d N.a. 79 0 100 0 N.a. N.a. 

JI1_A 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

PRIM1_A 88 13 100 0 100 0 50 0 100 0 N.a. N.a. 

PRIM1_B 57 13 100 0 N.a. N.a. 100 0 100 0 N.a. N.a. 

RF1 100 0 100 6 N.a. N.a. 33 100 64 100 N.a. N.a. 

JI2_A 20 50 78 44 75 63 100 100 100 100 100 100 

PRIM2_A 56 100 86 100 N.a. N.a. 100 100 100 100 N.a. N.a. 

PRIM2_B 33 67 100 21 N.a. N.a. 100 44 100 69 N.a. N.a. 

PRIM2_C 60 100 50 100 N.a. N.a. 100 100 100 100 N.a. N.a. 

CR3_A 13 4 13 0 27 0 48 30 29 0 73 0 

CR3_B 80 0 48 0 85 0 100 0 100 0 100 25 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 100 100 100 9 N.a. N.a. 

CR3_D1 17 0 0 0 N.a. N.a. 17 33 64 0 N.a. N.a. 

CR3_D2 0 0 0 0 N.a. N.a. 100 100 100 2 N.a. N.a. 

RF3 67 0 0 35 N.a. N.a. 100 67 71 5 N.a. N.a. 

a % de valores médios horários fora da gama de T de 20-23,6ºC (época fria); b % de valores médios horários fora da gama de HR de 30-65%; c % de valores médios horários fora da 

gama de T de 22,8-26,1ºC (época quente); d N.a. – Não aplicável. 
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Para o CH2O, foi possível verificar que o valor recomendado pela OMS para as médias de 30 

minutos foi excedido, na primeira fase de medição, em todos os microambientes do Edifício 3 

principalmente durante o período de ocupação. Da mesma maneira, apenas nas salas da creche 

do Edifício 1 (CR1_A e CR1_B) foram registadas excedências (OMS e legislação portuguesa). Por 

sua vez, no que respeita aos períodos de não ocupação, durante a primeira fase de medição, 

foram também detetadas excedências em todos os espaços do edifício 3, à exceção de CR3_D2 

e em CR1_B, JI1_A e PRIM2_B, sendo que em CR3_D1, JI1_A e CR1_B essas excedências 

superaram as da ocupação. No que respeita o fim de semana foram encontradas excedências 

nas concentrações de CR3_B (primeira fase de medição) e CR3_A (segunda fase de medição) 

que perecem ser consequência das ações de limpeza realizadas à sexta feira no final do período 

de ocupação. Por outro lado, quando comparadas estas excedências com as excedências ao 

valor recomendado pela legislação portuguesa foi possível perceber que esta última é menos 

restritiva, uma vez que as concentrações de CH2O em alguns microambientes ultrapassam o 

valor recomendado pela OMS e nem sempre excedem o da legislação portuguesa.  

De uma maneira geral, as concentrações de CH2O parecem ter diminuído de uma fase para a 

outra tendo em conta a redução do número e percentagem de excedências. Contudo, no que 

respeita às salas de aula da escola primária do Edifício 2, para a segunda fase de medição, 

foram encontradas excedências aos valores recomendados (OMS e legislação nacional) durante 

o período de ocupação e não ocupação, que se pensam estar relacionados com uma limpeza 

geral mais profunda. Note-se que as excedências registadas, de uma maneira geral, parecem 

ser resultado das atividades de limpeza, normalmente realizadas no final do período de 

ocupação, das atividades características realizadas em cada microambiente e ainda da 

libertação intermitente e contínua deste poluente a partir de fontes internas, como o 

mobiliário, o que contribui para a acumulação das concentrações de CH2O associadas à 

ventilação insuficiente.  

Relativamente ao valor recomendado pela OMS para o NO2, foram detetadas excedências 

durante o período de ocupação em CR1_A e CR3_A em ambas as fases de medição, RF3 (primeira 

fase de medição) e CR3_C (segunda fase de medição). À exceção de RF3, pensa-se que as 

concentrações atingidas estejam associadas à sensibilidade cruzada com os sensores de outros 

poluentes (nomeadamente CH2O e COVT), pelo que se assumiu que as crianças não estiveram 

expostas a esses valores. Apesar de também terem sido encontradas excedências durante o 

período de não ocupação em CR3_D1 (primeira fase de medição) e em PRIM_2C e CR3_C 

(segunda fase de medição) estas não parecem ser significativas (entre 2% a 4%). No que respeita 

o fim de semana não foram encontradas excedências em nenhum dos microambientes, o que 

de certa forma veio comprovar que as principais fontes deste poluente não estão associadas a 

fontes internas. 
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No que respeita ao valor limite de proteção para o CO2 recomendado pela legislação nacional 

foi possível perceber que, de uma maneira geral, este poluente apresentou excedências 

maioritariamente durante o período de ocupação, e quando ocorrem noutro período são, 

possivelmente, o reflexo das elevadas concentrações registadas ainda durante a ocupação e 

que devido à ventilação insuficiente não foram imediatamente dispersadas. Assim, foram 

verificadas excedências em CR1_B, JI1_A, PRIM2_A, PRIM2_C e CR3_D1 durante a primeira fase 

de medição e apenas em PRIM2_A durante a segunda fase de medição. Além da falta de 

ventilação, um outro aspeto que deve ser tido em consideração no que respeita às excedências 

deste poluente é o número de alunos por área. A ASHRAE recomenda que a densidade 

ocupacional não ultrapasse os 25 ocupantes por 100 m2 (ASHRAE 2007), valor este que foi 

superado em todos os microambientes estudados à exceção de CR1_A.  

A legislação portuguesa é muito menos restritiva, uma vez que é mais focada nos critérios 

económicos e educacionais, e não tanto nas taxas de ocupação, sendo, portanto, sugerido um 

número de alunos por sala de: i) 10 crianças para os berçários, 14 crianças por sala entre 1 e 2 

anos e 18 crianças por sala entre os 2 e 3 anos (Portaria n° 262/2011); ii) 20 a 25 crianças por 

sala de jardim de infância (Despacho normativo nº 7-B/2015); e iii) 26 alunos por turma de 1º 

ciclo (Despacho normativo nº 7-B/2015). A Portaria n° 262/2011 define ainda uma área 

mínima de 2 m2 por criança que frequente a creche, sendo que para as salas entre 1 e 2 anos, 

a área mínima por cada criança que exceda os 16 ocupantes é reduzida para 1 m2. Assim sendo, 

foi possível perceber que apesar de a maioria dos microambientes estudados cumprirem os 

requisitos da legislação portuguesa, no que concerne ao número de crianças por sala, 

verificaram-se ainda excedências aos valores recomendados para o CO2, que foram 

possivelmente impulsionadas pelas elevadas densidades de ocupação.  

Porém, importa ainda salientar que de uma maneira geral, as concentrações de CO2 diminuíram 

de uma fase para a outra, uma vez que foram encontradas menos excedências para a segunda 

campanha de medição, sendo também de todos os poluentes aquele que parece ter apresentado 

a diminuição mais considerável de excedências entre as duas fases de caracterização da QAI. 

Para a fração PM2,5 verificaram-se excedências aos valores guia da OMS em quase todos os 

microambientes estudados, em ambas as fases de medição, o que pode ser justificado pelo 

valor recomendado ser bastante restritivo (25 µg/m3) e difícil de atingir para esta fração de 

poluente. Além disso, na sala CR3_A foram ainda registadas excedências durante o fim de 

semana nas duas fases de medição e ainda em CR1_A e CR3_B apenas durante a primeira fase 

de medição. Por outro lado, o valor guia recomendado para a fração PM10 pela OMS foi excedido 

em menos microambientes – JI1_A (ambas as fases de medição), CR1_B, PRIM1_A, RF1, PRIM1_C 

e RF1 (primeira fase de medição) e JI2_A, CR3_A e CR3_C (segunda fase de medição), não tendo 

sido registadas inconformidades ao fim de semana. No que respeita a legislação portuguesa 
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foram encontradas menos excedências em ambas as frações de PM, uma vez que foi aplicada a 

MT de 100% a todos os microambientes estudados (não utilizaram sistema de ventilação 

mecânica).  

De uma maneira geral, concluiu-se que foram encontradas mais excedências para os valores 

recomendados para a fração mais fina de PM (PM2,5), sendo esta também a mais prejudicial 

para a saúde, quando comparada com a fração PM10. Por outro lado, constatou-se ainda que os 

valores recomendados pela OMS são mais restritivos do que os da legislação portuguesa, uma 

vez que a abordagem utilizada por esta última incluiu as MT. Por outro lado, quando 

comparadas as duas fases de medição, verificaram-se menos excedências nos espaços do 

Edifício 1 para a segunda fase de medição, contudo, o mesmo não foi constatado para os 

restantes edifícios, o que pode estar relacionado com a própria aplicação das medidas de 

mitigação da PAI, permitindo a entrada de partículas no ar interior.  

No que respeita os parâmetros de conforto foram registadas várias inconformidades aos valores 

recomendados pela ASHRAE, nos espaços estudados, sendo as mais relevantes encontradas para 

a primeira fase de medição no Edifício 1 e para a segunda fase de medição no Edifício 2. Além 

disto foi possível perceber que, de uma maneira geral, as inconformidades da T ocorreram 

maioritariamente nos períodos de não ocupação, ao passo que a HR registou maiores 

inconformidades durante a ocupação. Por outro lado, constatou-se ainda que durante a segunda 

fase de medição ocorreram mais inconformidades na T, o que pode ser justificado por a época 

quente não ter apresentado os valores de T que seriam de esperar, típicos dessa temporada. 

Salienta-se ainda que, Portugal, assim como vários outros países, não possuem nenhuma 

legislação ou diretriz que sugira gamas adequadas para os parâmetros de conforto, pelo que se 

opta pela comparação com as gamas sugeridas pela ASHRAE. Contudo, estas são as mesmas 

para qualquer localização geográfica e independentes das condições meteorológicas de cada 

país.  

Importa ainda referir que a aplicação da MT para CO2 e PM imposta pela legislação nacional 

levou a uma redução significativa das percentagens de excedências em grande parte dos 

microambientes estudados. Contudo, do ponto de vista da exposição os resultados obtidos antes 

da aplicação das MT podem ser bastante preocupantes, uma vez que esse é o valor real de 

concentração a que os ocupantes estão expostos.A análise das excedências nas concentrações 

dos vários poluentes e parâmetros não pode ser realizada de forma direta e linear, no que 

respeita à abordagem da legislação portuguesa, uma vez que esta assume que os valores das 

medições efetuadas devem corresponder a pelo menos 8 horas de ocupação de um determinado 

espaço, e na maioria dos microambientes estudados o período de ocupação não chega a esse 

valor. Assim, estes resultados são meramente representativos desse mesmo período de 

ocupação, devendo, portanto, a análise ser efetuada com as devidas cautelas.  
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5.3. Aplicação e Quantificação do impacto das 

medidas de mitigação da Poluição do Ar Interior 

Com o intuito de melhorar a QAI nos diferentes microambientes considerados neste estudo foi 

sugerido às instituições a aplicação de algumas medidas essencialmente corretivas para a 

mitigação da PAI, nomeadamente para os poluentes que apresentaram concentrações elevadas 

durante a caracterização inicial da QAI. Note-se que a atuação destas medidas esteve centrada 

nas fontes de poluição e não diretamente nos alvos de exposição às concentrações dos 

poluentes estudados (crianças). Neste contexto, a Figura 21 apresenta, de forma 

hierarquizada, os grupos onde se inseriram as respetivas medidas. Importa referir que, apesar 

de apresentadas por categorias, estas medidas tiveram por base uma estratégia de aplicação 

contínua e uma gestão integrada, tendo sido sugeridas medidas com possíveis constrangimentos 

de aplicação para o período deste estudo e com custos mais elevados, mas que a longo prazo, 

e se a instituição assim o entendesse poderiam ser colocadas em prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Hierarquia dos grupos onde se inserem as medidas sugeridas para a mitigação da PAI 

Antes de mais salienta-se que apesar da sugestão de vários grupos de medidas, apenas foram 

colocadas em prática aquelas que não apresentavam custos, ou então custos associados foram 

reduzidos. Assim, a primeira medida passou pela consciencialização e sensibilização da 

comunidade escolar, nomeadamente, dos coordenadores das instalações, professores e 
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colaboradores, e em alguns casos, até mesmo dos alunos, tendo sido abordada a importância e 

influência da QAI nas escolas e nas crianças e ainda esclarecimentos acerca de boas práticas de 

ventilação, limpeza e higiene, características de certos produtos de limpeza e materiais 

utilizados em trabalhos manuais (colas, tintas). Com esta medida, pretendeu-se influenciar 

positivamente os comportamentos dos ocupantes, de maneira a que qualquer outra medida ou 

estratégia a aplicar se tornasse um mecanismo rotineiro com esperadas repercussões na 

melhoria da QAI. 

Relativamente às medidas englobadas na categoria de Alterações Comportamentais é possível 

destacar as sugestões, comuns a todos os edifícios, de aumento da ventilação e melhoria das 

ações de limpeza. A primeira teve como principal objetivo a diluição, transporte e dispersão 

dos poluentes presentes no ar interior essencialmente através da abertura sistemática de portas 

e janelas para o exterior e para os corredores interiores durante os períodos de não ocupação, 

limpezas, atividades de colagens/ pinturas e sempre que possível também durante a ocupação. 

Por sua vez, a segunda, visava a limpeza mais cuidada das partículas das superfícies e 

pavimentos, privilegiando o uso de aspirador, utensílios eletrostáticos e/ ou panos húmidos. 

Por outro lado, medidas para a Alteração de Produtos/ Materiais e Locais de Atividades foram 

apenas sugeridas para o Edifício 3, nomeadamente em CR3_A, onde se objetivava a utilização 

de espaços diferentes, consoante o tipo de atividade a realizar (acolhimento, dormitório, 

prolongamento), à semelhança do já realizado nos outros microambientes desse edifício. 

Contudo, e tendo por base uma intervenção integrada de medidas, a melhoria nas ações de 

limpeza estão também relacionadas com esta categoria, tendo sido ainda sugerido para o 

Edifício 2 a substituição da limpeza do pavimento com vassoura pelos materiais/ produtos 

supramencionados.  

No que respeita as Alterações Técnicas e Tecnológicas, estas tiveram como objetivo principal 

o ajuste das gamas dos parâmetros de conforto através da: i) utilização de equipamentos que 

permitam reduzir a HR, como por exemplo um desumidificador; e ii) otimização do sistema de 

aquecimento existente ou então através do aproveitamento da exposição à radiação solar de 

maneira a aumentar a T. Note-se que para o Edifício 3 foi ainda sugerido a utilização de um 

equipamento que permitisse a diminuição da temperatura em CR3_D1, como por exemplo uma 

ventoinha (ajudando ainda a promover a ventilação). 

Alterações estruturais foram apenas sugeridas para o Edifício 2 (PRIM2_C), que visavam reduzir 

essencialmente as concentrações de PM através da substituição do quadro de giz por um outro, 

que evite a emissão desse poluente, como por exemplo, um quadro branco. 

Importa referir que além da sugestão das medidas, as instituições foram ainda incentivadas a 

manter as boas práticas até então aplicadas, como: i) rentabilização do tempo de intervalos, 

nomeadamente o período de almoço, para desenvolver atividades no exterior, reduzindo assim 



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Resultados e Discussão   107 

a exposição às concentrações típicas encontradas nos vários microambientes; ii) utilização de 

materiais didático-pedagógicos (marcadores, colas, guaches, tintas) e de produtos de limpeza 

de base aquosa, entre outras.  

No Anexo D é apresentado um exemplo de relatório síntese dos resultados da caracterização 

inicial da QAI entregue nas instituições, onde para além destes podem ser consultadas as 

medidas de mitigação da PAI sugeridas mais detalhadamente. Por outro lado, um exemplo de 

guião com as medidas corretivas específicas de cada microambiente estudado e preenchido 

pelos responsáveis de cada espaço pode também ser consultado no Anexo E.  

Nas Tabelas 19-22 são apresentadas a média e a mediana, bem como as quantificações da 

aplicação de medidas de mitigação da PAI para os vários poluentes estudados em cada 

microambiente, através da diferença entre as médias das concentrações em ambas as fases, 

sendo apresentados os valores de p para o período de ocupação e para o dia da semana completo 

(ocupação e não ocupação). São ainda apresentados círculos verdes e vermelhos que 

representam as excedências das concentrações dos poluentes aos valores limite de proteção 

mais restritivos da legislação nacional ou da OMS para o período de ocupação. Salienta-se que 

aqueles poluentes que na caracterização inicial da QAI não se mostraram problemáticos – CO, 

COVT, O3 e Rn -  e, para os quais não foram sugeridas medidas corretivas, bem como as frações 

de PM que não foram comparadas com a legislação (PM1 e PMTotal), são apresentados no Anexo 

F. Neste, apresentam-se ainda as quantificações da aplicação das medidas de mitigação da PAI 

para o NO2, uma vez que as concentrações elevadas registadas por este poluente parecem estar 

relacionadas com a sensibilidade cruzada com outros sensores, e, portanto, assumiu-se que as 

crianças não estiveram expostas a valores tão elevados.  

De uma maneira geral, estes poluentes, principalmente o CO e O3, não apresentaram diferenças 

significativas. Por sua vez, foram encontradas diferenças significativas apenas em PRIM2_B nas 

concentrações de COVT (p=0,010 e p=0,034 para o período do dia completo e ocupação, 

respetivamente), que corresponderam a uma diminuição da concentração deste poluente entre 

as duas fases de caracterização da QAI. Contudo, importa referir que não foi encontrado, em 

nenhum microambiente, excedências ao valor limite de proteção recomendado pela legislação 

portuguesa. No que respeita o O3, na sua grande maioria, foram encontrados aumentos nas 

concentrações entre as duas fases de caracterização da QAI que podem estar associados à época 

do ano em que se realizaram cada uma das amostragens, contudo os valores encontrados não 

se mostram muito relevantes. Assim, estes resultados não parecem ser influenciados 

significativamente pelas medidas de mitigação da PAI aplicadas. Por sua vez, a quantificação 

de PM1 e PMTotal apresentaram resultados em tudo semelhantes com os das restantes frações, 

analisadas de seguida.  
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Tabela 19 - Média, mediana e valor de p para a diferença entre as médias antes e após aplicação de medidas de mitigação, durante o dia de semana e período 

de ocupação para as PM2,5 e respetivas excedências à legislação (ocupação) 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 
Excedências à legislação 

(Ocupação) 

[PM2,5]in 
a [PM2,5]pos 

b 
P 

[PM2,5]in 
a [PM2,5]pos 

b 
P [PM2,5]in 

a [PM2,5]pos 
b 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

CR1_A 37,21 36,25 23,09 23,25 < 0,001 33,22 31,25 28,58 28,75 0,157 ● ● 

CR1_B 27,44 18,63 27,32 22,88 0,261 44,58 43,63 34,91 33,00 0,029 ● ● 

JI1_A 41,33 28,63 35,24 28,06 0,550 68,94 58,63 50,23 47,38 0,136 ● ● 

PRIM1_A 31,40 30,08 19,71 14,88 < 0,001 34,07 34,17 31,03 35,88 0,713 ● ● 

PRIM1_B 27,23 27,13 26,07 22,06 0,130 30,01 31,06 35,30 34,56 0,442 ● ● 

RF1 36,48 37,56 14,81 12,00 < 0,001 38,29 42,50 21,21 21,38 0,100 ● ● 

JI2_A 19,06 13,38 68,89 49,63 < 0,001 34,14 32,13 109,21 102,75 < 0,001 ● ● 

PRIM2_A 27,05 28,38 30,71 31,44 0,346 32,00 33,00 36,38 36,75 0,233 ● ● 

PRIM2_B 12,87 9,19 20,02 18,88 < 0,001 20,42 19,75 24,11 23,38 0,310 ● ● 

PRIM2_C 30,73 27,38 32,80 29,88 0,453 28,94 23,75 34,56 30,00 0,233 ● ● 

CR3_A 35,02 35,44 40,81 34,63 0,877 37,05 35,63 54,74 53,13 0,006 ● ● 

CR3_B 17,18 15,13 13,64 12,75 0,027 30,67 32,25 22,67 22,50 0,400 ● ● 

CR3_C 15,23 13,94 86,59 78,25 < 0,001 28,13 28,13 120,83 120,83 0,333 ● ● 

CR3_D1 24,92 24,13 23,05 23,13 0,219 29,83 25,00 23,13 20,00 0,400 ● ● 

CR3_D2 14,91 13,38 23,63 22,75 < 0,001 18,25 14,25 29,21 25,25 0,400 ● ● 

RF3 170,56 54,50 24,74 25,25 < 0,001 853,42 894,50 19,92 20,75 0,100 ● ● 

a [PM2,5]in – Concentração de PM2,5 da caracterização inicial da QAI;  

b [PM2,5]pos – Concentração de PM2,5 da caracterização da QAI após sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI. 
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Tabela 20 – Média, mediana e valor de p para a diferença entre as médias antes e após aplicação de medidas de mitigação, durante o dia de semana e período 

de ocupação para as PM10 e respetivas excedências à legislação (ocupação) 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 
Excedências à legislação 

(Ocupação) 

[PM10]in 
a [PM10]pos 

b 
P 

[PM10]in 
a [PM10]pos 

b 
P [PM10]in 

a [PM10]pos 
b 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

CR1_A 41,98 41,38 28,41 24,50 < 0,001 43,06 39,25 41,72 40,75 0,757 ● ● 

CR1_B 39,45 19,88 34,56 26,06 0,353 71,95 70,25 50,40 47,63 0,013 ● ● 

JI1_A 65,72 37,69 43,05 35,19 0,901 120,44 103,00 63,58 61,63 0,006 ● ● 

PRIM1_A 40,83 34,21 30,11 19,02 0,003 54,80 51,67 53,81 62,63 0,959 ● ● 

PRIM1_B 31,04 28,33 29,43 27,06 0,232 38,03 38,85 40,42 38,13 0,563 ● ● 

RF1 40,63 42,44 18,30 13,00 < 0,001 47,04 51,25 29,33 29,75 0,100 ● ● 

JI2_A 29,97 15,13 82,18 52,44 < 0,001 64,18 59,25 140,57 122,75 0,011 ● ● 

PRIM2_A 43,42 43,00 48,40 47,88 0,748 53,67 54,75 60,99 59,38 0,480 ● ● 

PRIM2_B 18,55 9,25 24,40 22,31 0,038 33,61 31,25 33,76 32,25 0,931 ● ● 

PRIM2_C 61,56 49,63 50,05 45,50 0,843 55,81 40,75 54,36 47,75 0,605 ● ● 

CR3_A 38,60 36,06 44,75 35,00 0,943 43,88 42,38 62,01 58,25 0,010 ● ● 

CR3_B 18,53 15,56 15,10 13,31 0,050 37,33 42,50 28,79 28,75 0,400 ● ● 

CR3_C 16,35 14,27 89,35 79,94 < 0,001 36,13 36,13 136,69 136,69 0,333 ● ● 

CR3_D1 27,56 25,44 24,17 24,25 0,074 37,08 29,13 26,00 21,50 0,400 ● ● 

CR3_D2 16,49 14,63 25,89 24,63 < 0,001 23,17 16,75 35,63 29,00 0,400 ● ● 

RF3 172,94 56,44 26,64 26,38 < 0,001 860,25 903,25 23,50 25,50 0,100 ● ● 

a [PM10]in – Concentração de PM10 da caracterização inicial da QAI;  

b [PM10]pos – Concentração de PM10 da caracterização da QAI após sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI. 
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Tabela 21 – Média, mediana e valor de p para a diferença entre as médias antes e após aplicação de medidas de mitigação, durante o dia de semana e período 

de ocupação para o CO2 e respetivas excedências à legislação (ocupação) 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 
Excedências à legislação 

(Ocupação) 

[CO2]in 
a [CO2]pos 

b 
P 

[CO2]in 
a [CO2]pos 

b 
P [CO2]in 

a [CO2]pos 
b 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

CR1_A 1502 911 1321 825 0,228 2543 2522 2354 2201 0,489 ● ● 

CR1_B 2600 2205 1204 792 < 0,001 3745 4008 1840 1350 0,002 ● ● 

JI1_A 2031 1685 856 780 < 0,001 2764 2847 1137 1155 0,001 ● ● 

PRIM1_A 1267 874 884 657 0,025 2175 2398 1394 1452 0,065 ● ● 

PRIM1_B 1099 814 765 669 < 0,001 1709 1496 966 910 0,083 ● ● 

RF1 1013 738 820 644 0,006 1402 1573 1303 1321 0,700 ● ● 

JI2_A 1553 1348 1234 1204 0,885 2635 2249 1802 1614 0,165 ● ● 

PRIM2_A 2343 2438 2191 1741 0,6963 3300 3285 3154 3454 1,000 ● ● 

PRIM2_B 1454 687 854 610 0,062 2761 2616 1264 1011 < 0,001 ● ● 

PRIM2_C 3341 3239 2610 2405 0,311 4008 4464 2793 2990 0,077 ● ● 

CR3_A 1203 759 1074 687 0,146 1723 1719 1503 1162 0,291 ● ● 

CR3_B 814 651 757 667 0,550 1746 1649 1176 1338 0,100 ● ● 

CR3_C N.a. c N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. ● 

CR3_D1 1672 1455 1108 727 < 0,001 3161 3227 2986 3089 0,700 ● ● 

CR3_D2 892 635 892 685 0,483 2062 2175 2259 2282 0,400 ● ● 

RF3 1122 926 914 774 0,471 2212 2162 1249 1321 0,100 ● ● 

a [CO2]in – Concentração de CO2 da caracterização inicial da QAI;  

b [CO2]pos – Concentração de CO2 da caracterização da QAI após sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI; 

c N.a. – Não aplicável. 
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Tabela 22 – Média, mediana e valor de p para a diferença entre as médias antes e após aplicação de medidas de mitigação, durante o dia de semana e período 

de ocupação para o CH2O e respetivas excedências à legislação (ocupação) 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 
Excedências à legislação 

(Ocupação) 

[CH2O]in 
a [CH2O]pos 

b 
P 

[CH2O]in 
a [CH2O]pos 

b 
P [CH2O]in 

a [CH2O]pos 
b 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

CR1_A 82,17 52,37 87,10 62,50 0,011 134,82 90,83 129,36 105,47 0,730 ● ● 

CR1_B 94,19 92,29 51,57 52,98 < 0,001 88,04 87,52 56,03 52,45 0,002 ● ● 

JI1_A 81,18 42,16 44,62 51,04 0,878 28,71 27,62 34,76 36,77 0,605 ● ● 

PRIM1_A 21,49 15,50 38,50 43,11 0,003 35,82 41,70 36,92 40,09 0,959 ● ● 

PRIM1_B 9,73 4,75 20,77 23,44 0,056 21,37 18,56 9,57 5,27 0,169 ● ● 

RF1 29,21 22,31 33,38 37,11 0,170 20,09 15,89 49,05 46,68 0,100 ● ● 

JI2_A 58,15 60,48 74,11 74,87 < 0,001 63,74 65,43 71,87 74,83 0,073 ● ● 

PRIM2_A 67,40 70,23 644,31 729,24 < 0,001 80,57 76,55 688,37 757,95 < 0,001 ● ● 

PRIM2_B 63,85 46,43 46,23 44,37 0,813 109,74 106,25 52,61 48,50 < 0,001 ● ● 

PRIM2_C 79,59 75,99 183,59 143,75 0,153 82,11 79,01 102,46 87,93 0,931 ● ● 

CR3_A 185,05 122,46 104,28 99,85 0,089 277,70 282,23 91,51 73,90 < 0,001 ● ● 

CR3_B 152,94 161,19 29,12 30,04 < 0,001 190,21 192,82 33,49 28,13 0,100 ● ● 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. ● 

CR3_D1 93,63 89,49 64,76 60,42 < 0,001 87,47 91,24 82,61 87,59 0,700 ● ● 

CR3_D2 27,60 13,68 42,72 48,57 0,031 85,32 76,10 49,31 48,76 0,100 ● ● 

RF3 65,65 59,11 53,81 50,92 0,317 133,64 144,41 74,51 77,03 0,100 ● ● 

a [CH2O]in – Concentração de CH2O da caracterização inicial da QAI;  

b [CH2O]pos – Concentração de CH2O da caracterização da QAI após sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI; 

c N.a. – Não aplicável. 
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De uma maneira geral, as concentrações dos vários poluentes apresentados diminuíram após a 

aplicação das medidas de mitigação da PAI nos microambientes estudados. No que respeita as 

PM verificou-se uma diminuição de concentrações em todos os microambientes do Edifício 1, 

tendo-se, em alguns deles, a diferença entre as concentrações das duas fases de caracterização 

da QAI apresentado estatisticamente significativas (p<0,05), principalmente durante o período 

completo do dia de semana. Pelo contrário, na maioria dos microambientes dos Edifícios 2 e 3 

foram encontrados aumentos nas concentrações médias deste poluente, chegando algumas a 

ser também significativas. Tal comportamento, no caso do Edifício 2, pensa-se ter sido 

resultado da não aplicação na íntegra das medidas de mitigação da PAI sugeridas, devido 

essencialmente a alguns constrangimentos por parte desta instituição, nomeadamente 

dificuldades financeiras em adquirir material de limpeza mais adequado e eficiente à remoção 

deste poluente, como um aspirador, o que pode também ter levado a uma intensificação das 

limpezas com o material/ produtos normalmente utilizados (vassoura e pano húmido). No caso 

do Edifício 3, apesar das medidas terem sido aplicadas, na sua grande maioria, em todos os 

microambientes, e ainda se terem estendido para além do período de amostragem, parece ter 

ocorrido a infiltração deste poluente do ar exterior no ar interior, tendo sido o edifício onde o 

período de medições apresentou as diferenças entre épocas mais notórias. Salienta-se que em 

CR1_B foram registadas diminuições significativas de PM durante o período de ocupação 

(p=0,029 e p=0,013, para PM2,5 e PM10, respetivamente), enquanto para o dia completo o mesmo 

não se verificou. Assim, é possível concluir que a principal melhoria na QAI ocorreu durante o 

período em que as crianças estavam expostas a estes poluentes verificando-se ainda a 

inexistência de excedências ao valor recomendado após a aplicação das medidas sugeridas.  

Relativamente ao CO2 e com base nos guiões de medidas foi possível perceber uma notória 

influência positiva da aplicação das medidas de mitigação da PAI, nomeadamente no que 

concerne ao aumento da ventilação, tendo-se verificado uma diminuição nas concentrações 

médias em todos os microambientes estudados, à exceção de CR3_D2 durante o período de 

ocupação, contudo apenas em CR1_B, JI1_A e PRIM2_B estes decréscimos foram 

estatisticamente significativos. Por sua vez, o ligeiro aumento de concentrações registado em 

CR3_D2, pensa-se estar relacionado com a maior taxa de ocupação durante a segunda fase de 

caracterização da QAI (na primeira fase faltaram três crianças durante o período de 

amostragem), e apesar disso, não foram encontradas excedências à legislação. Por outro lado, 

as diferenças estatísticas encontradas, apesar de nem sempre serem significativas, foram 

suficientes para reduzir as concentrações deste poluente até aos valores limite de proteção 

recomendados pela legislação portuguesa em todos os microambientes (à exceção de PRIM2_A). 

No entanto, um estudo realizado numa escola secundária de Londres, onde foram medidos os 

níveis de CO2, chegou à conclusão que as salas de aula necessitavam de um tipo de ventilação 
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mais eficiente do que apenas a abertura de postigos para manter as concentrações deste 

poluente abaixo do valor recomendado pela legislação britânica (2783 mg/m3) (Griffiths e 

Eftekhari 2008).  

No que respeita ao CH2O, foram registados aumentos nas concentrações em todos os 

microambientes do Edifício 2, tendo-se verificado de uma maneira geral, para os Edifícios 1 e 

3 um decréscimo em quase todos os microambientes estudados. Contudo, não foi possível 

identificar claramente, uma tendência no comportamento das concentrações deste poluente 

após aplicação de medidas de mitigação da PAI. Verificaram-se o mesmo número de 

excedências em ambas as fases de caracterização da QAI, contudo em microambientes 

diferentes, à exceção de CR1_A, CR3_A, CR3_D1 e RF3. Estes, mantiveram-se em 

inconformidade com os valores recomendados durante as duas fases de medição, apesar de ter 

sido registada uma diminuição nas concentrações médias de CH2O. Nestes casos, salienta-se 

que o possível efeito positivo da aplicação das medidas de mitigação da PAI, e, por conseguinte, 

da redução das excedências, pode ter sido influenciado pelos picos de concentração, 

característicos deste poluente, ainda verificados na segunda fase de medição. Por outro lado, 

as reduções também encontradas nas concentrações deste poluente em CR3_B e CR3_D2, 

apesar de não terem sido estatisticamente significativas, foram suficientes para atingir o valor 

limite de proteção considerado aceitável para a saúde dos seus ocupantes. Note-se que em 

CR3_A, foi possível identificar um decréscimo nas concentrações de CH2O estatisticamente 

significativo (p<0,001), contudo não suficiente para reduzir os valores até ao limiar de proteção 

para a saúde.   

Globalmente, foi possível perceber que existiram menos diferenças estatísticas, entre as duas 

fases de caracterização da QAI, para o período de ocupação quando comparadas com o dia 

completo da semana, o que vem comprovar a maior influência dos poluentes estudados durante 

a ocupação. Por outro lado, as concentrações médias de um período de 24 horas foram 

atenuadas pelas concentrações registadas durante os períodos de não ocupação, que são 

geralmente mais baixas.  

Feita uma análise global, a aplicação das medidas de mitigação teve um impacto positivo na 

melhoria da QAI, uma vez que foi capaz de reduzir as concentrações dos poluentes estudados 

na maioria dos microambientes. Neste contexto, à exceção de CR3_A, todos os microambientes 

que apresentaram diminuições estatisticamente significativas apresentaram concentrações 

médias na segunda fase de medição consideradas aceitáveis para a saúde humana, verificando-

se a inexistência de excedências aos valores recomendados. Além disso, foi possível constatar 

que, em alguns casos, diminuições mesmo não estatisticamente significativas, foram o 

suficiente para atingir esse objetivo. Por outro lado, importa ressalvar, que o comportamento 

contrário também verificado (aumento das concentrações médias após a aplicação de medidas) 
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em alguns microambientes sugere a necessidade de realização de mais estudos nesta área de 

investigação.  

Salienta-se que dos vários grupos de medidas sugeridas, para o curto período desta intervenção 

e considerando algumas limitações técnicas e financeiras das instituições, foi apenas possível 

colocar em prática aquelas que são consideradas de baixo custo (Consciencialização e 

Alterações Comportamentais). Com base nos resultados deste estudo, verificou-se que estas 

medidas possuem algumas limitações, pelo que se pondera a necessidade de aplicação de outro 

tipo de medidas de mitigação mais dispendiosas.  

  

5.4. Saúde das crianças 

Com o objetivo de relacionar a QAI com a prevalência da asma em crianças foram distribuídos 

555 questionários baseados no modelo dos questionários ISAAC, dos quais após registo das 

respostas foram rejeitados os que se consideraram incompletos, usando como critérios de 

exclusão: i) a declaração de consentimento indevidamente preenchida ou não assinada; e ii) o 

não preenchimento das questões consideradas obrigatórias no âmbito deste estudo, 

nomeadamente “O seu educando teve ou tem asma?”, “O seu educando alguma vez teve pieira 

(assobios) no peito?”, “O seu educando algumas vez sentiu falta de ar?” e “Nos últimos 12 meses 

o seu educando alguma vez teve tosse seca à noite sem estar constipado ou com infeção 

respiratória?”, perfazendo um total de 292 questionários considerados adequados para análise, 

o que equivale a uma taxa de resposta de 53%. Desses, 21% e 41% pertenciam a crianças que 

frequentavam a creche e o jardim de infância, respetivamente, sendo os restantes 38% de 

crianças das escolas primárias. Por sua vez a idade média global da população de estudo foi de 

5,1 anos. Contudo, considerando as crianças dos diferentes ambientes estudados, a idade média 

foi de: i) 1,8 anos para a creche, ii) 4,2 anos para o jardim de infância e iii) 8,0 anos para a 

escola primária. Na Tabela 23 apresenta-se a caracterização da população em estudo e os 

sintomas de asma com os respetivos intervalos de confiança (IC). 
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Tabela 23 – Caracterização da população em estudo e dos sintomas de asma (com intervalos de 

confiança) 

        % 95% IC a 

Sexo     

 Feminino 50,0 44,3 ― 55,7 

 Masculino 50,0 44,3 ― 55,7 

Durante a infância   

 Pieira  31,5 26,2 ― 36,8 

 Dispneia 9,2 5,9 ― 12,6 

 Asma (previamente diagnosticada) 6,2 3,4 ― 8,9 

Nos últimos 12 meses   

 Pieira    

  Espontânea 17,5 13,1 ― 21,8 

  Número de ataques    

   Nenhum 0,0 0,0 

   1 a 3 16,4 12,2 ― 20,7 

   4 a 12 0,3 -0,3 ― 1,0 

   >12 0,7 -0,3 ― 1,6 

  Número de ataques noturnos   

   Nenhum 9,9 6,5 ― 13,4 

   < 1 noite/semana 4,5 2,1 ― 6,8 

   ≥ 1 noite/ semana 3,1 1,1 ― 5,1 

  Ataques limitantes da fala 1,4 0,0 ― 2,7 

  Induzida pelo exercício 3,1 1,1 ― 5,1 

 Dispneia   

  Número de ataques  3,4 1,3 ― 5,5 

   Nenhum 4,8 2,3 ― 7,2 

   1 a 3 0,7 -0,3 ― 1,6 

   4 a 12 0,3 -0,3 ― 1,0 

   >12   

  Número de ataques noturnos 5,8 3,1 ― 8,5 

   Nenhum 2,4 0,6 ― 4,2 

   < 1 noite/semana 1,0 -0,1 ― 2,2 

   ≥ 1 noite/ semana   

   Tosse noturna (sem infeção) 36,3 30,8 ― 41,8 

a 95% IC: 95% de intervalo de confiança. 

 

A população em estudo apresentou exatamente o mesmo número de crianças do sexo masculino 

e feminino, o que representa um equilíbrio de género e um enquadramento com os dados 

estatísticos nacionais para as faixas etárias desta população (Instituto Nacional de Estatística 

2015). Note-se que cerca de 50,3% das crianças apresentaram pelo menos um dos sintomas 

respiratórios investigados (pieira, dispneia e tosse seca), na ausência de infeção das vias 
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respiratórias superiores, o que se mostra concordante com os 52% encontrados para uma 

população com idade média de 3,6 anos, num estudo semelhante realizado por Branco et al. 

(2016a). A prevalência de pieira durante toda a infância e apenas nos últimos 12 meses foi de 

31,5% e 17,5%, respetivamente. Carreiro-Martins et al. (2014) estudaram estes sintomas em 

crianças com idade média de 3,1 anos e obtiveram valores bastante acima dos encontrados 

neste estudo, nomeadamente 44,5% (42,8% - 46,2%) para a prevalência de pieira durante a 

infância e 27,5% (26,0% - 29,1%) para os últimos 12 meses. Por sua vez, Madureira et al. (2015b) 

e Branco et al. (2016a) apresentaram valores de prevalência de pieira em tudo semelhantes aos 

registados. No que respeita a dispneia, foi possível identificar que 9,2% da população em estudo 

já sentiu falta de ar alguma vez na vida, ao passo que a tosse noturna registou uma percentagem 

de 36,3% durante o último ano.  

Com base nas respostas dos questionários, foram consideradas crianças asmáticas aquelas que 

haviam sido previamente diagnosticadas com asma e ainda as que relataram ter dispneia e 

pieira em simultâneo na ausência de infeção respiratória superior, de acordo com estudos já 

publicados (Sousa et al. 2009; Sousa et al. 2011; Branco et al. 2016a). Assim, a população 

estudada registou uma prevalência de asma global de 10,3% (6,8% - 13,8%). Na Tabela 24 

apresenta-se a prevalência de asma com os respetivos intervalos de confiança para cada 

ambiente frequentado pela população em estudo.   

 

Tabela 24 – Prevalência de asma dos ambientes frequentados pela população em estudo (com 

intervalos de confiança) 

Ambiente Idade Média (anos) Prevalência Asma (%) 95% IC a 

Creche (CR) 1,8 8,1 4,9 ―11,2 

Jardim de Infância (JI) 4,2 8,3 5,2 ―11,5 

Escola Primária (PRIM) 8,0 13,6 9,7 ―17,6 

a 95% IC – 95% de intervalo de confiança. 

 

Pela análise da Tabela 24 é possível perceber que existe uma tendência de aumento da 

prevalência de asma com o aumento da idade das crianças, isto é, a maior prevalência de asma 

foi registada para as crianças que frequentam a escola primária, ao passo que a menor 

correspondeu às crianças da creche. Salienta-se ainda que das crianças da creche, nenhuma 

tinha sido previamente diagnosticada com asma, pelo que os 6,2% da população global que 

apresentaram asma diagnosticada correspondem a crianças do jardim de infância e da escola 

primária. Portanto, a prevalência de asma em crianças da creche foi estimada apenas pela 

resposta simultânea e afirmativa aos sintomas de pieira e dispneia. Tal facto, pode ser 

justificado pela dificuldade de aplicação de testes de confirmação sintomatológica em crianças 
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com idades inferiores a 3 anos, sendo normalmente o grupo etário estudado apenas com base 

em questionários (Sousa et al. 2012a).  

Num estudo realizado no distrito do Porto e Bragança baseado numa metodologia semelhante, 

Branco et al. (2016a) reportaram uma prevalência de asma de 10,7% para crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 5 anos, apresentando-se ligeiramente acima dos valores 

registados para as mesmas faixas etárias no presente estudo.  

Por sua vez, as crianças da escola primária registaram uma prevalência de asma (13,8%) 

concordante com a prevalência estimada para a população de crianças portuguesas com idades 

entre os 6 e 7 anos (>11%) (DGS 2013). Tendo sido esta faixa etária aquela que apresentou a 

maior prevalência de asma, torna-se preponderante um diagnóstico cada vez mais precoce, 

ainda que sujeito a algumas limitações.   

Apesar da população em estudo ter apresentado uma menor dimensão de dados relativamente 

a outros trabalhos realizados neste âmbito, os resultados obtidos, de uma maneira geral, 

encontraram-se de acordo com os intervalos de confiança registados por Branco et al. (2016a), 

Madureira et al. (2015b) e Carreiro-Martins et al. (2014).  

Vários estudos têm demonstrado associações entre a exposição a uma vasta gama de poluentes 

do ar interior e os efeitos negativos na saúde das crianças, como a prevalência de asma infantil 

(Branco et al. 2014a). Neste sentido, foram determinadas a exposição e a dose dos poluentes 

que se mostraram mais problemáticos, analisados nas secções anteriores. Estas foram 

calculadas para cada criança inserida na população em estudo com base nas concentrações 

registadas nos vários microambientes durante os períodos de ocupação, sendo também este o 

período do dia em que provavelmente estão sujeitas a maiores níveis de poluição. É de notar 

que, como ambas as caracterizações da QAI foram realizadas no mesmo ano letivo, e, portanto, 

a localização, os horários escolares, os ocupantes e os padrões de atividade não se alteraram, 

realizou-se apenas este estudo para a caracterização inicial da QAI. Para além disto, os 

questionários foram entregues no final da primeira fase de medições, pelo que os resultados 

obtidos se referem a esse período.  

Por outro lado, avaliou-se ainda a associação entre a prevalência de asma e os ambientes 

estudados através das razões de probabilidades (OR), usando a creche como valor de base. Na 

Tabela 25 apresentam-se os resultados obtidos entre essas comparações para um p=0,338.  
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Tabela 25 – OR entre os ambientes estudados e a prevalência de asma nas crianças da população em 

estudo 

Ambiente OR 95% IC a 

Creche (CR) 1,00  

Jardim de Infância (JI) 1,04 0,30 ― 4,05 

Escola Primária (PRIM) 1,79 0,58 ― 6,65 

a 95% IC – 95% de intervalo de confiança. 

 

A partir da análise da Tabela 25 é possível constatar que as crianças do jardim de infância 

possuem mais 4% de probabilidade de terem asma em comparação com o valor de base para a 

creche. Por sua vez, feita a mesma comparação com crianças da escola primária essa 

probabilidade aumenta para 79%. Neste contexto, tentou-se ainda relacionar a prevalência de 

asma, com a exposição e dose aos poluentes medidos (Tabela 26).  

 

Tabela 26 – Exposição e dose de PM2,5, PM10, CO2 e CH2O nos diferentes ambientes frequentados pela 

população de estudo 

  CR JI PRIM 

Exposição 

PM2,5 
a 33,84 47,87 29,31 

PM10 
a 45,04 72,70 47,83 

CO2 
b 2624 2670 2749 

CH2O a 151,3 46,0 62,9 

Dose 

PM2,5 
c 2,19 3,02 1,01 

PM10 
c 2,92 4,60 1,65 

CO2 
d 164,8 169,0 94,6 

CH2O c 10,2 2,9 2,2 

a µg.h/m3; b mg.h/m3; c µg/(kg.d); d mg/(kg.d). 

 

Pela análise da Tabela 26 é possível verificar que a exposição e a dose para o mesmo poluente 

nem sempre apresentam uma tendência semelhante. Contudo registaram-se para todos os 

poluentes estudados valores de doses menores para as escolas primárias do que para os 

restantes ambientes, o que se pensa estar relacionado com o tipo de atividades realizadas, uma 

vez que crianças mais novas são mais ativas, enquanto crianças mais velhas devido à 

formalidade do ensino passam a maior parte do período de ocupação sentadas nas secretárias, 

o que leva a menores taxas de inalação. 

No que respeita à comparação da exposição e da dose com a prevalência de asma, não foi 

possível identificar nenhuma associação relevante. O facto desta análise se focar apenas em 
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três ambientes distintos, dificulta a afirmação de existência de associações entre a exposição 

e dose e a saúde, verificando-se ainda intervalos de confiança bastante abrangentes.  

Assim, salienta-se que este tipo de associações deve ser visto apenas como um indicador, sendo 

necessário outro tipo de quantificações e análises de outros fatores, que podem ser 

confundidores dos resultados, como idade, género, entre outros, para uma investigação mais 

detalhada. Além disso, é importante dar continuidade a este estudo, avaliando posteriormente 

a exposição e a dose para um período de tempo superior, de maneira a averiguar o impacto 

real da aplicação de medidas de mitigação da PAI. Importa ainda ressalvar a necessidade de 

aplicação de testes de confirmação de sintomatologia asmática para uma análise mais 

aprofundada e próxima da realidade no que respeita aos valores de prevalência de asma. 
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6. Conclusão e Trabalhos Futuros  

O presente estudo permitiu aprofundar os conhecimentos no que respeita ao comportamento 

de diversos poluentes e parâmetros de conforto nos infantários e escolas primárias estudados, 

nomeadamente antes e após a aplicação de medidas de mitigação da PAI. De uma maneira 

geral, as taxas de ocupação das crianças e as suas atividades, os hábitos de limpeza e de 

ventilação e as características intrínsecas dos próprios edifícios foram as principais fontes para 

as concentrações e gamas de valores encontrados. 

As concentrações das várias frações de PM diminuíram no Edifício 1, da primeira fase de 

medições para a segunda, contudo foram notados aumentos em alguns microambientes dos 

restantes edifícios, o que pareceu estar relacionado com a própria aplicação de medidas de 

mitigação da PAI, uma vez que a abertura das janelas e portas com maior frequência pode ter 

permitido a entrada deste poluente no ar interior. Neste sentido foram também registadas 

algumas excedências aos valores de referência da OMS e da legislação portuguesa para as 

frações PM2,5 e PM10. As crianças do jardim de infância foram as que registaram as concentrações 

mais elevadas, possivelmente devido à maior influência do tipo de atividades realizadas por 

estas.  

Relativamente ao CO2, foi notória a influência positiva da aplicação das medidas de mitigação 

da PAI, que levou à redução das concentrações médias deste poluente entre as duas fases de 

caracterização da QAI, sendo em alguns casos estatisticamente significativas (p<0,05). No que 

respeita à legislação portuguesa, após a aplicação das medidas foram registadas excedências 

apenas em PRIM2_B. A ventilação inadequada e o número de crianças por área nos 

microambientes estudados parecem ser as principais causas para as concentrações encontradas 

de CO2.   

Elevadas concentrações dos poluentes de pico (CH2O e COVT) foram pontualmente encontradas 

associadas a atividades de limpeza e em alguns casos às atividades das crianças (principalmente 

no caso das creches) e à presença de fontes internas, como o mobiliário (emissões de CH2O). 

Apesar de registadas algumas diminuições nas concentrações de CH2O durante a segunda fase 

de medição, não foi possível identificar uma tendência clara nas suas concentrações, tendo 

sido registadas várias excedências aos valores recomendados quer pela OMS quer pela legislação 

portuguesa. Por sua vez, e apesar de registados picos de concentração de COVT, não foram 

encontradas excedências à legislação portuguesa.  

As concentrações de CO, NO2 e O3 registadas indicaram a inexistência de fontes internas destes 

poluentes estando, então dependentes das concentrações do ar exterior. No caso do NO2, as 

concentrações elevadas observadas maioritariamente nas creches parecem estar relacionadas 
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com sensibilidade cruzada com outros sensores (CH2O e COVT). As concentrações dos restantes 

poluentes não apresentaram excedências aos valores recomendados, nem grande influência da 

aplicação das medidas de mitigação da PAI.  

Os resultados relativos às concentrações de Rn não se mostraram alarmantes, tendo por base 

os valores recomendados pela OMS e pela legislação portuguesa, não tendo sido registada 

nenhuma excedência a esses valores. As suas concentrações parecem estar fortemente 

relacionadas com os hábitos de ventilação uma vez que os maiores valores foram registados 

durante a noite, devido à sua acumulação. Apesar de não serem significativas, de uma maneira 

geral, parece ter ocorrido uma diminuição nas concentrações deste poluente na segunda fase 

de medição.  

Do ponto de vista do conforto térmico dos ocupantes, a T e HR parecem estar relacionadas com 

o ar exterior, tendo sido registadas bastantes inconformidades com os valores de referência da 

ASHRAE. De uma maneria geral, as inconformidades de T ocorreram maioritariamente nos 

períodos de não ocupação, ao passo que a HR registou maiores inconformidades durante a 

ocupação. Salienta-se que as gamas de T recomendadas para as diferentes fases de medição e 

a aplicação das medidas de baixo custo como a abertura de janelas podem ter sido a principal 

causa deste registo.  

Por outro lado, no que respeita à saúde das crianças, com base nos questionários baseados no 

modelo ISAAC, foi registada uma prevalência de asma global de 10,3% (8,1% da creche, 8,3% do 

jardim de infância e 13,6% da escola primária), que se encontra de acordo com outros estudos 

já realizados. Porém nenhuma associação foi encontrada entre a prevalência de asma e os 

valores determinados de exposição e dose dos poluentes estudados.   

Para o futuro, recomenda-se um estudo mais aprofundado no que respeita à quantificação de 

medidas de mitigação da PAI, uma vez que esta é uma vertente ainda pouco explorada. Neste 

estudo, foi possível concluir que apesar de globalmente, as medidas de mitigação aplicadas 

terem influenciado positivamente a QAI, não se mostraram suficientes para a redução das 

concentrações de alguns poluentes estudados até aos valores considerados aceitáveis para a 

saúde humana. Estas apresentaram algumas limitações, pelo que deve ser tido em consideração 

para estudos futuros, a aplicação de outro tipo de medidas de mitigação mais dispendiosas. 

Neste contexto, vê-se ainda a necessidade de mais estudos longitudinais, que acompanhem a 

evolução deste tipo de intervenções. Adicionalmente, seria importante estudar a composição 

de COVT e PM e alargar componentes mais específicos, como por exemplo BTEX e partículas 

ultrafinas, respetivamente, de maneira a compreender qual a sua origem para uma atuação 

mais direcionada. É ainda aconselhável mais estudos que relacionem a QAI e a saúde das 

crianças principalmente através de testes médicos para confirmação da sintomatologia. 
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Anexo A – Folha de Ocorrências  
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Anexo B – Caracterização dos microambientes estudados 

Tabela B.1 – Características específicas de cada microambiente estudado 

Características Específicas CR1_A CR1_B JI1_A 

M
a
te

ri
a
is

 e
 

R
e
v
e
st

im
e
n
to

s 

Principais Materiais/ 

Mobiliário 

Betão, madeira e 

PVC 

Betão, madeira e 

PVC 

Betão, madeira e 

PVC 

Revestimento teto Tinta Tinta Tinta 

Revestimento chão Linóleo Linóleo Linóleo 

Revestimento parede Linóleo e Tinta Linóleo e Tinta Linóleo e Tinta 

S
is

te
m

a
 d

e
 A

q
u
e
c
im

e
n
to

/ 
V

e
n
ti

la
ç
ã
o
 

Aquecimento utilizado Elétrico Elétrico Elétrico 

Ventilação predominante Natural Natural Natural 

Nº janelas 5 1 4 

Tipo de janelas 

Caixilharia em 

madeira com 

vidro simples 

Fixa de caixilharia 

em alumínio com 

vidro  

Caixilharia em 

alumínio com 

vidro abertas 

apenas através de 

postigos 

Nº portas 

4 – corredor 

interior; 

dormitório; 

refeitório 

3 – i) corredor 

interior; ii) casa 

de banho; iii) 

exterior 

1 - corredor 

interior 

Tipo de portas Madeira 

i)/ii) Madeira; iii) 

Caixilharia em 

alumínio com 

vidro  

Madeira 

L
im

p
e
z
a
 

Frequência/Horário 

Diariamente no 

final do período 

de ocupação 

Diariamente às 

12h00 e no final 

do período de 

ocupação 

Diariamente no 

final do período 

de ocupação 

Procedimento e produtos 

utilizados 

Aspiração e pano 

húmido 

Aspiração e pano 

húmido 

Aspiração e pano 

húmido 

Odores detetados    

Sinais de humidade    
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Tabela B.1 (continuação) – Características específicas de cada microambiente estudado 

Características Específicas PRIM1_A PRIM1_B RF1 

M
a
te

ri
a
is

 e
 R

e
v
e
st

im
e
n
to

s 

Principais Materiais/ 

Mobiliário 

Betão e 

madeira 
Betão e madeira 

Betão, madeira, PVC e 

inox 

Revestimento teto 
Chapa 

microperfurada 

Chapa 

microperfurada 
Painel perfurado 

Revestimento chão 
Aglomerado de 

Madeira 

Aglomerado de 

Madeira 
Linóleo 

Revestimento parede 
Aglomerado de 

Madeira 

Aglomerado de 

Madeira 

Tinta e Papel de 

parede 

S
is

te
m

a
 d

e
 A

q
u
e
c
im

e
n
to

/ 
V

e
n
ti

la
ç
ã
o
 Aquecimento utilizado Elétrico Elétrico Elétrico 

Ventilação predominante Natural Natural Natural 

Nº janelas 6 6 7 

Tipo de janelas De correr com caixilharia em alumínio com vidro 

Nº portas 
1 – corredor 

interior 

1 – corredor 

interior 

5 – i) corredor interior; 

ii)/iii) cozinha; iv) casa 

de banho; v) exterior 

Tipo de portas 
Aglomerado de 

Madeira 

Aglomerado de 

Madeira 

i)/ii)/iii)/iv) Madeira; 

v) Caixilharia em 

alumínio com vidro 

L
im

p
e
z
a
 

Frequência/Horário 

Diariamente no 

final do 

período de 

ocupação 

Diariamente no 

final do período 

de ocupação 

Diariamente i) após as 

refeições e ii) no final 

do período de ocupação 

Procedimento e produtos 

utilizados 

Aspiração e 

pano húmido 

Aspiração e pano 

húmido 

i) Varrer e passar pano 

húmido nas mesas; ii) 

Aspiração e pano 

húmido 

Odores detetados 
Madeira (não 

muito intenso) 
  

Sinais de humidade    
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Tabela B.1 (continuação) – Características específicas de cada microambiente estudado 

Características Específicas JI2_A PRIM2_A PRIM2_B PRIM2_C 

M
a
te

ri
a
is

 e
 

R
e
v
e
st

im
e
n
to

s 

Principais Materiais/ 

Mobiliário 

Betão, 

madeira e 

linóleo 

Betão, 

madeira e 

linóleo 

Betão, 

madeira e 

linóleo 

Betão, 

madeira e 

linóleo 

Revestimento teto Tinta Tinta Tinta Tinta 

Revestimento chão Linóleo Linóleo Linóleo Linóleo 

Revestimento parede Tinta Tinta Tinta Tinta 

S
is

te
m

a
 d

e
 A

q
u
e
c
im

e
n
to

/ 
V

e
n
ti

la
ç
ã
o
 Aquecimento utilizado     

Ventilação 

predominante 
Natural Natural Natural 

Natural 

Nº janelas 2+3 5+4 5+4 4+2 

Tipo de janelas 

Caixilharia em alumínio com vidro abertas apenas através de 

postigos para o exterior + Postigos com caixilharia em madeira 

com vidro abertos para o corredor interior 

Nº portas 
1 - corredor 

interior 

1 - corredor 

interior 

1 - corredor 

interior 

1 - corredor 

interior 

Tipo de portas Madeira Madeira Madeira Madeira 

L
im

p
e
z
a
 

Frequência/Horário 

Diariamente 

no final do 

período de 

ocupação 

Diariamente 

no final do 

período de 

ocupação 

Diariamente 

no final do 

período de 

ocupação 

Diariamente 

no final do 

período de 

ocupação 

Procedimento e 

produtos utilizados 

Varrer, passar pano húmido e por vezes lixívia 

Odores detetados  “Ar pesado”   

Sinais de humidade     
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Tabela B.1 (continuação) – Características específicas de cada microambiente estudado 

Características Específicas CR3_A CR3_B CR3_C 

M
a
te

ri
a
is

 e
 

R
e
v
e
st

im
e
n
to

s 

Principais Materiais/ 

Mobiliário 
Betão e madeira Betão e madeira Betão e madeira 

Revestimento teto Teto falso (cal) Teto falso (cal) Teto falso (cal) 

Revestimento chão Madeira Madeira Tijoleira 

Revestimento parede Tinta Tinta Tinta 

S
is

te
m

a
 d

e
 A

q
u
e
c
im

e
n
to

/ 

V
e
n
ti

la
ç
ã
o
 

Aquecimento utilizado Elétrico Elétrico Elétrico 

Ventilação predominante Natural Natural Natural 

Nº janelas 2 5 3 

Tipo de janelas De correr com caixilharia em alumínio com vidro 

Nº portas 
1 – corredor 

interior 

1 – corredor 

interior 

3 – corredor 

interior; 

dormitório 

Tipo de portas Madeira Madeira  Madeira 

L
im

p
e
z
a
 

Frequência/Horário 

Diariamente no 

final do período 

de ocupação 

Diariamente às 

12h00 e no final 

do período de 

ocupação 

Diariamente no 

final do período 

de ocupação 

Procedimento e produtos 

utilizados 

Aspiração, passar 

pano húmido e 

desinfetante 

Aspiração e pano 

húmido 

Aspiração e pano 

húmido 

Odores detetados    

Sinais de humidade    
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Tabela B.1 (continuação) – Características específicas de cada microambiente estudado 

Características Específicas CR3_D1 CR3_D2 RF3 

M
a
te

ri
a
is

 e
 

R
e
v
e
st

im
e
n
to

s 

Principais Materiais/ 

Mobiliário 
Betão e madeira Betão e madeira Betão e madeira 

Revestimento teto Teto falso (cal) Teto falso (cal) Teto falso (cal) 

Revestimento chão Madeira Tijoleira Tijoleira 

Revestimento parede Tinta Tinta Tinta 

S
is

te
m

a
 d

e
 A

q
u
e
c
im

e
n
to

/ 
V

e
n
ti

la
ç
ã
o
 

Aquecimento utilizado Elétrico Elétrico Elétrico 

Ventilação predominante Natural Natural Natural 

Nº janelas 0 2 5 

Tipo de janelas  

De correr com 

caixilharia em 

alumínio com 

vidro 

De correr com 

caixilharia em 

alumínio com 

vidro 

Nº portas 
2 – corredor 

interior 

2 – corredor 

interior; sala de 

aulas 

3 – i) corredor 

interior; ii) 

cozinha; iii) 

exterior 

Tipo de portas Madeira Madeira  
i)/ii) Madeira; iii) 

Alumínio 

L
im

p
e
z
a
 

Frequência/Horário 

De dois em dois 

dias no final do 

período de 

ocupação 

Uma vez por 

semana no final 

do período de 

ocupação 

Diariamente no 

final das 

refeições e do 

período de 

ocupação 

Procedimento e produtos 

utilizados 

Aspiração e pano 

húmido 

Aspiração e pano 

húmido 

Varrer e pano 

húmido 

Odores detetados   Comida 

Sinais de humidade    
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Anexo C – Fotografias dos microambientes e instalações 

 Edifício 1 

  

  

  

 

 Edifício 2 

  

 

 

CR1_A CR1_B

JI1_A PRIM1_A

PRIM1_B RF1

JI2_A PRIM2_A
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CR3_B

   

 

 Edifício 3 

  

  

  

PRIM2_B PRIM2_C

CR3_A

CR3_C CR3_D1

CR3_D2 RF3
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Anexo D – Relatório de Resultados 

 Exemplo do Edifício 1 
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Anexo E – Guiões de Registo de Medidas 

 Exemplo do guião preenchido para CR1_B 
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Anexo F – Quantificação das medidas de mitigação de PM1, 

PMTotal, COVT, CO, NO2, O3 e Rn 

 

 PM1 

 

Tabela F.1 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para as PM1 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[PM1]in 
a [PM1]pos 

b 
p 

[PM1]in 
a [PM1]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 36,77 35,75 22,56 22,63 < 0,001 32,39 30,50 27,33 27,75 0,171 

CR1_B 26,34 18,06 26,77 22,81 0,180 42,35 41,38 33,76 31,75 0,082 

JI1_A 39,20 26,75 34,60 27,06 0,427 64,79 56,00 49,38 46,50 0,190 

PRIM1_A 30,66 29,75 18,90 13,94 < 0,001 32,74 33,17 29,66 34,25 0,721 

PRIM1_B 26,73 26,50 25,73 21,63 0,146 29,25 30,52 34,81 34,06 0,382 

RF1 35,89 37,44 14,43 12,00 < 0,001 37,42 41,75 20,58 20,75 0,100 

JI2_A 18,09 13,00 67,91 49,56 < 0,001 31,76 30,00 107,21 101,75 < 0,001 

PRIM2_A 25,24 26,13 29,20 29,63 0,241 29,67 30,50 34,47 35,13 0,145 

PRIM2_B 12,24 9,00 19,64 18,31 < 0,001 19,14 18,50 23,44 22,63 0,145 

PRIM2_C 28,40 24,88 31,30 28,63 0,362 26,83 21,25 32,97 28,75 0,171 

CR3_A 34,70 35,25 40,51 34,44 0,893 36,56 35,06 54,29 52,81 0,005 

CR3_B 16,98 15,06 13,47 12,56 0,027 30,21 31,88 22,38 22,25 0,400 

CR3_C 14,98 13,69 86,17 78,19 < 0,001 27,25 27,25 119,88 119,88 0,333 

CR3_D1 24,66 23,94 22,99 23,13 0,270 29,25 24,63 22,92 19,75 0,400 

CR3_D2 14,67 13,25 23,14 22,31 < 0,001 18,00 14,13 28,29 24,38 0,400 

RF3 170,14 54,19 24,28 25,00 < 0,001 852,00 894,00 19,42 20,50 0,100 

a [PM1]in – Concentração de PM1 da caracterização inicial da QAI; b [PM1]pos – Concentração de PM1 da caracterização 

da QAI após sugestão de aplicação de medidas de mitigação da PAI; c Med - mediana. 
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 PMTotal 

 

Tabela F.2 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para as PMTotal 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[PMTotal]in 
a [PMTotal]pos 

b 
p 

[PMTotal]in 
a [PMTotal]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 57,22 51,00 42,88 25,50 0,011 77,19 78,25 79,03 80,75 0,863 

CR1_B 71,69 20,75 56,85 28,81 0,386 147,61 148,63 100,99 89,81 0,012 

JI1_A 98,70 39,25 62,22 41,25 0,797 196,60 172,00 105,76 110,38 0,063 

PRIM1_A 73,02 38,50 62,74 25,88 0,040 133,90 129,21 137,56 168,88 0,798 

PRIM1_B 45,63 31,00 39,48 34,69 0,317 74,09 73,02 62,31 55,63 0,382 

RF1 51,97 46,25 29,05 14,75 < 0,001 75,33 73,75 55,75 57,25 0,200 

JI2_A 44,81 16,38 100,53 54,88 < 0,001 108,80 105,75 189,21 140,00 0,017 

PRIM2_A 68,62 76,63 82,72 85,88 0,491 89,03 87,00 112,93 113,25 0,162 

PRIM2_B 31,02 9,56 38,22 22,50 0,059 64,14 57,00 65,29 66,00 0,863 

PRIM2_C 106,91 82,88 90,40 83,75 0,932 102,00 71,75 105,81 89,00 0,436 

CR3_A 56,11 37,06 61,15 35,31 0,392 78,67 82,75 94,57 91,69 0,402 

CR3_B 22,50 16,38 19,53 13,56 0,071 66,08 70,75 55,17 58,50 0,700 

CR3_C 19,74 14,75 96,59 80,31 < 0,001 67,88 67,88 204,73 204,73 0,333 

CR3_D1 38,38 26,50 28,71 25,00 0,288 72,38 44,25 42,08 27,63 0,400 

CR3_D2 22,73 15,50 33,24 25,94 < 0,001 47,88 28,88 60,96 40,75 0,400 

RF3 176,97 59,56 30,94 27,25 < 0,001 876,33 929,25 34,83 40,50 0,100 

a [PMTotal]in – Concentração de PMTotal da caracterização inicial da QAI; b [PMTotal]pos – Concentração de PMTotal da 

caracterização da QAI após sugestão de medidas de mitigação da PAI; c Med - mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quantificação da aplicação de medidas de mitigação da poluição do ar interior em infantários e escolas primárias 

 

Anexos   148 

 COVT 

 

Tabela F.3 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para os COVT 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[COVT]in 
a [COVT]pos 

b 
p 

[COVT]in 
a [COVT]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 53,69 0,00 41,19 0,00 0,742 143,16 15,38 109,83 71,54 0,656 

CR1_B 0,00 0,00 0,17 0,00 0,338 0,00 0,00 0,40 0,00 0,368 

JI1_A 0,00 0,00 0,77 0,00 0,162 0,00 0,00 2,05 0,00 0,169 

PRIM1_A 0,00 0,00 6,47 0,00 0,162 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. d 

PRIM1_B 0,12 0,00 0,00 0,00 0,162 0,27 0,00 0,00 0,00 0,382 

RF1 6,88 0,00 0,00 0,00 0,162 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

JI2_A 153,40 0,00 86,16 91,83 0,966 187,83 0,00 28,30 0,00 0,571 

PRIM2_A 17,36 0,00 0,00 0,00 0,080 1,58 0,00 0,00 0,00 0,374 

PRIM2_B 45,17 0,00 0,00 0,00 0,010 77,78 0,00 0,00 0,00 0,034 

PRIM2_C 120,09 33,08 183,59 143,75 0,594 27,14 20,77 162,65 0,00 0,192 

CR3_A 79,68 0,00 30,14 0,00 0,459 159,37 112,40 60,27 21,63 0,163 

CR3_B 1,12 0,00 0,00 0,00 0,338 8,97 0,00 0,00 0,00 0,505 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 7,80 0,00 0,00 0,00 0,162 44,29 0,00 0,00 0,00 0,505 

CR3_D2 0,06 0,00 0,00 0,00 0,338 0,45 0,00 0,00 0,00 0,505 

RF3 0,56 0,00 0,00 0,00 0,162 4,49 1,92 0,00 0,00 0,197 

a [COVT]in – Concentração de COVT da caracterização inicial da QAI; b [COVT]pos – Concentração de COVT da 

caracterização da QAI após sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI; c Med - mediana; d N.a. – Não 

aplicável. 
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 CO 

 

Tabela F.4 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para o CO 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[CO]in 
a [CO]pos 

b 
p 

[CO]in 
a [CO]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 0,10 0,00 0,06 0,00 0,674 0,27 0,09 0,16 0,00 0,380 

CR1_B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,957 

JI1_A 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. d 

PRIM1_A 0,00 0,00 0,30 0,04 < 0,001 0,00 0,00 0,60 0,52 0,002 

PRIM1_B 0,31 0,00 0,00 0,00 0,005 0,92 0,75 0,00 0,00 0,002 

RF1 0,00 0,00 2,34 2,26 < 0,001 0,00 0,00 3,03 2,93 0,064 

JI2_A 0,02 0,00 0,48 0,05 < 0,001 0,07 0,00 1,02 1,14 0,009 

PRIM2_A 0,00 0,00 1,93 1,93 < 0,001 0,00 0,00 2,47 2,49 < 0,001 

PRIM2_B 0,11 0,00 0,00 0,00 0,041 0,28 0,00 0,00 0,00 0,034 

PRIM2_C 0,14 0,00 0,00 0,00 0,017 0,20 0,01 0,00 0,00 0,014 

CR3_A 1,14 0,89 1,44 1,04 0,293 1,48 1,88 1,43 1,28 0,799 

CR3_B 0,00 0,00 0,03 0,00 0,162 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 0,09 0,00 0,38 0,01 0,006 0,44 0,35 0,99 1,02 0,200 

CR3_D2 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

RF3 0,86 0,00 0,56 0,06 0,955 3,06 2,83 0,00 0,00 0,064 

a [CO]in – Concentração de CO da caracterização inicial da QAI; b [CO]pos – Concentração de CO da caracterização da 

QAI após sugestão de medidas de mitigação da PAI;  c Med - mediana; d N.a. – Não aplicável. 
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Tabela F.5 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para o NO2 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[NO2]in 
a [NO2]pos 

b 
p 

[NO2]in 
a [NO2]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 40,28 0,00 20,30 0,00 0,650 107,42 0,00 54,15 0,00 0,547 

CR1_B 0,35 0,00 1,33 0,00 1,000 0,00 0,00 3,18 0,00 0,368 

JI1_A 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. d 

PRIM1_A 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

PRIM1_B 8,58 3,92 0,05 0,00 < 0,001 0,58 0,00 0,08 0,00 0,488 

RF1 2,92 0,00 0,00 0,00 0,163 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

JI2_A 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

PRIM2_A 0,00 0,00 0,60 0,00 0,349 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

PRIM2_B 8,79 0,00 0,00 0,00 0,081 20,70 0,00 0,00 0,00 0,169 

PRIM2_C 14,02 0,00 16,09 0,00 1,000 0,00 0,00 10,02 0,00 0,374 

CR3_A 76,62 0,00 7,70 0,00 0,051 153,25 127,71 15,41 0,00 0,022 

CR3_B 0,19 0,00 0,09 0,00 0,572 0,32 0,00 0,69 0,00 1,000 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 7,42 0,00 0,00 0,00 0,162 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

CR3_D2 3,07 0,00 0,00 0,00 0,162 24,58 17,28 0,00 0,00 0,197 

RF3 35,91 0,00 3,48 0,00 0,003 163,13 175,99 0,00 0,00 0,064 

a [NO2]in – Concentração de NO2 da caracterização inicial da QAI; b [NO2]pos – Concentração de NO2 da caracterização 

da QAI após sugestão e aplicação de medidas de mitigação da PAI; c Med - mediana; d N.a. – Não aplicável. 
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Tabela F.6 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para o O3 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[O3]in 
a [O3]pos 

b 
p 

[O3]in 
a [O3]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 18,61 20,83 20,34 19,85 1,000 14,64 17,28 16,64 18,78 0,489 

CR1_B 14,05 14,78 26,50 23,79 < 0,001 12,51 10,76 30,16 29,83 < 0,001 

JI1_A 18,70 21,97 27,04 24,45 0,007 25,45 23,99 33,84 33,30 0,006 

PRIM1_A 21,87 20,45 27,07 22,33 0,125 25,59 18,89 37,35 33,18 0,038 

PRIM1_B 23,24 18,46 34,85 23,84 0,016 30,24 29,71 54,88 58,30 0,007 

RF1 29,12 27,18 36,61 31,54 < 0,001 38,95 37,55 30,58 28,04 0,400 

JI2_A 27,05 27,74 19,33 18,71 < 0,001 26,67 26,97 21,05 20,33 0,002 

PRIM2_A 27,89 27,31 29,19 28,11 0,402 27,20 27,32 27,97 27,43 0,605 

PRIM2_B 32,89 35,23 42,97 41,83 < 0,001 25,41 25,17 42,75 47,17 < 0,001 

PRIM2_C 20,02 19,81 29,84 25,83 0,039 21,75 21,49 34,74 38,26 0,011 

CR3_A 15,95 16,49 25,91 22,18 < 0,001 13,39 12,14 31,39 26,55 < 0,001 

CR3_B N.a. d N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_C N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D1 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. 

CR3_D2 36,04 35,95 36,75 35,05 0,588 29,82 29,60 29,33 29,45 0,700 

RF3 21,93 25,74 35,11 34,22 < 0,001 4,96 2,71 37,73 37,89 0,100 

a [O3]in – Concentração de O3 da caracterização inicial da QAI; b [O3]pos – Concentração de O3 da caracterização da 

QAI após sugestão de medidas de mitigação da PAI; c Med - mediana; d N.a. – Não aplicável. 
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Tabela F.7 – Quantificação da aplicação das medidas de mitigação da PAI através da média, mediana e 

valor de p durante o dia se semana e período de ocupação para o Rn 

Microambiente 

Dia de semana [24h] Período de ocupação 

[Rn]in 
a [Rn]pos 

b 
p 

[Rn]in 
a [Rn]pos 

b 
p 

Média Med c Média Med c Média Med c Média Med c 

CR1_A 6,57 0,00 5,75 0,00 0,372 6,26 0,00 0,00 0,00 0,374 

CR1_B 7,98 4,93 10,03 0,71 0,848 4,25 0,00 0,28 0,00 0,101 

JI1_A 13,38 1,41 1,06 0,00 < 0,001 20,65 5,63 0,00 0,00 0,005 

PRIM1_A 4,87 0,71 2,58 0,00 0,004 0,53 0,00 0,00 0,00 0,382 

PRIM1_B 8,35 0,47 1,88 0,00 0,003 4,17 0,00 0,00 0,00 0,076 

RF1 6,92 0,00 3,87 0,00 0,05 23,46 0,00 0,00 0,00 0,505 

JI2_A 7,63 0,00 10,68 1,41 0,500 3,22 0,00 0,40 0,00 0,533 

PRIM2_A 0,00 0,00 3,26 0,00 0,164 0,00 0,00 5,79 0,00 0,169 

PRIM2_B 1,82 0,00 0,59 0,00 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

PRIM2_C 5,41 0,00 3,47 0,00 0,579 7,82 0,00 5,01 0,00 0,587 

CR3_A 0,00 0,00 1,11 0,00 0,338 0,00 0,00 2,23 0,00 0,359 

CR3_B 1,06 0,00 1,17 0,00 0,344 7,51 2,82 0,00 0,00 0,197 

CR3_C 0,00 0,00 2,64 0,00 0,338 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

CR3_D1 30,56 29,57 11,32 0,00 0,014 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

CR3_D2 0,00 0,00 0,76 0,00 0,162 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

RF3 4,81 0,00 1,53 0,00 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 N.a. 

a [Rn]in – Concentração de Rn da caracterização inicial da QAI; b [Rn]pos – Concentração de Rn da caracterização da 

QAI após sugestão de medidas de mitigação da PAI; c Med - mediana; d N.a. – Não aplicável. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


