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Resumo  

A Qualidade do Ar Interior (QAI) tem sido um tema cada vez mais debatido devido ao aumento 

do tempo que as pessoas passam em ambientes fechados e à maior consciência da sua 

influência na saúde, produtividade e bem-estar. 

A melhoria da QAI em edifícios de estabelecimentos de ensino Universitários implica 

compreender a origem dos contaminantes e a sua evolução temporal, bem como, relacioná-la 

com as diferentes atividades humanas, características dos espaços e tipo de ventilação e 

isolamento. 

Com este estudo pretendeu-se (i) fazer uma análise comparativa da evolução da QAI, com os 

valores de CO2 medidos e os obtidos pelo Método de Cálculo Analítico - Portaria 353-A/2013 de 

4 de dezembro de 2013, através da ferramenta de cálculo Qventila_RECS_2013_12_10_v01b; 

(ii) verificar a influência da abertura de janelas na manutenção do CO2, COVT e PM10 ao longo 

do dia e (iii) construir um modelo matemático que simule a evolução do CO2 numa sala sem 

AVAC, por abertura de janela/porta. 

As medições realizaram-se em salas com diferentes tipologias construtivas e ventilação - 

isolamento térmico com AVAC ligado/desligado e sem isolamento - da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, em Vila Real, em períodos de 24 horas.   

Nas salas com AVAC desligado, por serem estanques, os valores de CO2 foram superiores ao 

valor do Limiar de Proteção estabelecido pela Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro. Com o 

sistema AVAC ligado, os valores de CO2 foram sempre consideravelmente mais baixos. Sem 

sistema AVAC instalado, os valores de CO2 elevados nas salas de aulas recuperam mais 

rapidamente para valores aceitáveis comparativamente a situações em que o sistema AVAC 

está desligado.  

Os valores de CO2 obtidos pelo Método Analítico aproximam-se dos valores reais quando o 

sistema AVAC está ligado, no entanto, não se ajustam quando o sistema está desligado ou é 

inexistente.  

Independentemente da estanqueidade do edifício, a abertura de janelas/portas origina uma 

melhoria geral da QAI em poucos minutos, com redução das concentrações de CO2 e COVT, 

apesar de um aumento de PM10.  
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O modelo criado refletiu os valores de CO2 medidos, sendo um instrumento útil para controle da 

QAI e aconselhamento da frequência de abertura/fecho de janelas/portas para melhorar o bem-

estar dos ocupantes do estabelecimentos de ensino superior. 

Palavras-chave: Qualidade do Ar Interior, Ventilação, Dióxido de Carbono, AVAC, Modelação 
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Abstract 

Indoor air quality in classrooms with different ventilation systems: Monitoring and 

mathematical modelling. 

The Indoor Air Quality (IAQ) has been increasingly debated due to the increased amount of time 

people spend indoors and the awareness of its influence on health, productivity and well-being. 

Improving IAQ in University buildings involves understanding the origin of the contaminants their 

temporal evolution and relating them to different human activities, space characteristics, type of 

ventilation and insulation. 

This study was designed to (i) make a comparative analysis of the evolution of IAQ, using CO2 

values measured and obtained by the Analytical Method of Calculation – Portuguese Ordinance 

353-A / 2013 through the Qventila_RECS_2013_12_10_v01b calculation tool; (ii) assess the 

effect of opening windows in the maintenance of CO2, VOC and PM10 throughout the day and 

(iii) construct a mathematical model that simulates the evolution of CO2 on a room without an 

HVAC system by opening the door / window. 

The measurements were performed in rooms with different building and ventilation types - HVAC 

insulation on / off and no insulation – at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro in Vila 

Real, during 24 hour periods. 

In rooms with HVAC turned off, because they are thermal and flow isulated, CO2 values were 

higher than the threshold value on the Portuguese Protection Ordinance 353-A / 2013. With the 

HVAC system operating, CO2 values were lower. In rooms without the HVAC system, CO2 

values recovered more rapidly compared with CO2 values for rooms with the HVAC system 

turned off.  

CO2 values obtained by the Analytical Method were closer to the actual values when the HVAC 

system is turned on, however these values do not adjust when the HVAC system is off or is 

nonexistent. 

Regardless of the tightness of the building, opening windows / doors leads to a general 

improvement of IAQ in minutes, reducing the concentrations of CO2 and VOC, despite an 

increase in PM10. 
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The model created reflects the measured values of CO2, is a useful tool for IAQ control, provides 

guidance for frequency of opening / closing windows and doors, and to improve the welfare of 

schools’ users. 

Keywords: Indoor Air Quality, Ventilation, Carbon Dioxide, HVAC, Modeling 
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1. Introdução 

 

A Qualidade do Ar Interior (QAI) tem sido um tema cada vez mais debatido devido ao aumento 

do tempo que as pessoas passam em ambientes fechados e a uma maior consciencialização 

da sua influência na saúde, produtividade e bem-estar. Este acréscimo deveu-se, 

essencialmente, às alterações dos hábitos das populações. Atualmente, vários estudos indicam 

que, em média, se passa cerca de 90% do tempo em ambientes fechados, seja na escola, no 

trabalho, em restaurantes, em teatros, ou mesmo em casa (EFA, 2004; Frontczak, 2011; 

Turunen et al., 2014). 

Com este aumento do tempo vivido em ambientes fechados começaram a surgir com maior 

frequência doenças relacionadas com a exposição a poluentes do ar interior, nomeadamente 

doenças do foro respiratório como asma, bronquites, assim como, alergias, dores de cabeça e 

irritação dos olhos (Alves, 2012; Tomic et al 2014). Estes sintomas e queixas podem afetar 

diretamente a saúde, o conforto, a satisfação no trabalho e o desempenho profissional dos 

ocupantes (Frontczak, 2011; Alves, 2012; De Giuli et al., 2012, Turunen et al., 2014). 

Assim, visto que as condições do ar internas têm implicações tanto a curto prazo, como a longo 

prazo para a saúde, bem-estar geral e desempenho dos indivíduos, é indiscutível a 

necessidade de manutenção da qualidade dos ambientes interiores para que estes sejam 

saudáveis e confortáveis para os seus ocupantes. 

A investigação sobre a QAI é fundamental para formular estratégias de abordagem e controlo 

em ambientes interiores de modo a atingir-se uma boa QAI. A QAI é um parâmetro bastante 

complexo que depende de vários factores como a existência e intensidade de fontes de 

poluentes, ventilação dos locais, isolamento dos edifícios e qualidade do ar exterior. Assim 

sendo, o controlo e manutenção da QAI tornou-se um problema extremamente complexo de 

resolver, dada a enorme variedade de poluentes e parâmetros que influenciam a emissão e a 

dispersão dos mesmos, tipos de ventilação e isolamento de edifícios.  

Todos estes pressupostos vinculam as razões para a crescente atenção dada por 

investigadores e legisladores aos problemas da QAI.  
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Tendo em consideração que os estabelecimentos de ensino superior devem oferecer condições 

ótimas de trabalho e conforto aos seus utentes e que muitas construções apresentam vários 

problemas ao nível da QAI, torna-se importante entender todos os fatores que podem 

influenciar a QAI nestes estabelecimentos de forma a eliminar ou mitigar um ou mais problemas 

do ambiente interior nos seus edifícios. Atualmente existem diversos edifícios de ensino 

superior equipados com sistemas de ventilação exclusivamente mecânicos, estando 

simultaneamente isolados termicamente. No entanto, por razões de índole economicista, 

problemas técnicos ou simplesmente por desconforto térmico e acustico dos utilizadores, o 

sistema de ventilação não é colocado em funcionamento.  

Com este estudo pretendeu-se fazer uma análise comparativa da evolução da QAI entre os 

valores medidos e os valores resultantes do Método de Cálculo Analítico definido na Portaria 

353-A/2013 de 4 de dezembro, em salas de aula com diferentes tipos de ventilação e diferentes 

tipologias construtivas, utilizando a concentração de dióxido de carbono (CO2) real e modelado 

como indicador da QAI. Adicionalmente pretendeu-se verificar a influência da abertura de 

janelas na manutenção da QAI ao longo de um dia de aulas, utilizando como indicadores da 

QAI a concentração de CO2, de compostos orgânicos voláteis totais (COVT) e de partículas em 

suspensão (PM10). Finalmente, construir um modelo matemático simples que simule a evolução 

da concentração de CO2 numa sala de aula sem AVAC por abertura de janelas e de uma porta. 
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2. Qualidade do Ar Interior  

 

A QAI surgiu como ciência a partir da década de 70 do século XX, com a crise energética e a 

consequente construção, principalmente nos países desenvolvidos, de edifícios mais estanques 

(desprovidos de ventilação natural), após a descoberta que a diminuição das taxas de troca de 

ar nesses ambientes era a grande responsável pelo aumento da concentração de poluentes do 

ar interior dos edifícios (Rosa, 2013). Apesar de nos últimos 25 anos se terem observado 

grandes avanços a nível do conhecimento da QAI, ainda se verifica uma falta de sensibilização 

e informação acerca deste tema, sobretudo por parte dos ocupantes (Verdelhos, 2011).  

A QAI está dependente de vários factores, entre eles, a presença e desenvolvimento de 

microrganismos, o uso de produtos de limpeza, a existência de materiais e equipamentos 

poluentes, a própria ocupação humana, a existência de ventilação e renovação do ar e o tipo de 

isolamento do edifício (Matos et al., 2010; Alves e Aciole, 2012; Montazami et al., 2012). 

Frequentemente, o efeito da poluição do ar exterior na saúde é sobrevalorizado em detrimento 

da poluição do ar interior dos edifícios, contudo, as concentrações de poluentes em ambientes 

interiores são cerca de duas a cinco vezes superiores às dos ambientes exteriores e, 

ocasionalmente, podem atingir concentrações 100 vezes superiores (Heudorf et al., 2009). De 

acordo com a United States Environmental Protection Agency, a probabilidade de se 

encontrarem poluentes perigosos no interior dos edifícios é 70 vezes maior que no exterior 

(EPA, 2004).  

A qualidade do ar interior, segundo diversos autores (Frontczak, 2011; Alves e Aciole, 2012; 

EPA, 2013; Turunen et al., 2014), não se limita à existência ou não de poluentes (dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, partículas em suspensão, compostos orgânicos voláteis, radão, 

entre muito outros) mas, principalmente, à sua elevada concentração no ar interior. A 

importância relativa de cada uma das fontes de contaminação do ar interior é dependente da 

concentração do poluente e do seu grau de perigosidade (EPA, 2013). De salientar que estas 

fontes, podem ser de emissão quase contínua, como alguns ambientadores domésticos e 

materiais de construção. As fontes de contaminação do ar interior podem ser ainda pontuais, 
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principalmente as relacionadas com certas atividades desenvolvidas nos espaços internos, 

como limpeza com solventes que têm libertação intermitente ou pontual, podendo as suas 

emissões em determinadas situações atingir valores de concentração muito elevadas. Verifica- 

-se ainda a existência de materiais usados na construção dos edifícios e no seu revestimento 

que podem originar grandes emissões iniciais, de caráter contínuo e temporário, que vão 

decaindo ao longo do tempo, incluindo-se neste grupo as tintas e os vernizes. Existem também 

contaminantes do ar interior, como é o caso do ozono, cuja relevância se justifica devido à 

crescente utilização de equipamentos geradores deste gás como fotocopiadoras e impressoras, 

principalmente em edifícios de escritórios e escolas (EPA, 2013).  

Os edifícios podem muitas vezes constituir um excelente meio de desenvolvimento e 

transmissão de agentes infecciosos patogénicos. De facto, o ar que se respira nos edifícios está 

muitas vezes poluído, quer por poluentes vindos do exterior, quer por outros gerados no interior: 

fumo de tabaco, compostos orgânicos voláteis emanados de tintas, vernizes, placas de vinil, 

poeiras originadas em alcatifas, esporos, bactérias e vírus transmitidos pelo homem ou 

originados em bolores e em condutas de ar condicionado mal conservadas. Por outro lado, a 

climatização é, muitas vezes, de má qualidade e o ar está muito quente e seco, ou muito frio e 

húmido, constituindo um fator de agressão para o pulmão. Estão assim reunidas condições que 

conduzem à deterioração das defesas do pulmão, facilitando as infeções. Acresce ainda que 

nesses ambientes muitas vezes existem elevadas concentrações de agentes infeciosos (ONDR, 

2011). 

O conforto associado à QAI está relacionado com uma complexa combinação de fatores, como 

sejam, as fontes de poluição do ar (interiores ou exteriores; físicas, químicas ou biológicas) e 

suas interações, as condições ambientais, os materiais e a estrutura do edifício, as atividades, o 

comportamento e o número dos ocupantes, os sistemas de aquecimento, ventilação e de ar 

condicionado (AVAC), a taxa de renovação de ar e até mesmo a perceção sensorial de cada 

indivíduo (Parreiral, 2011; Turunen et al., 2014). 

O nível do conforto dos ocupantes e/ou utilizadores tornou-se cada vez mais relevante para a 

saúde, bem-estar geral e desempenho dos indivíduos. São exemplo de parâmetros de conforto 

a humidade relativa e temperatura. Estes dois parâmetros, bem como a presença de certos 

compostos orgânicos voláteis (perfumes), podem ser considerados “confortáveis” para alguns 

ocupantes e “desconfortáveis” para outros (Gao et al., 2014; Turunen et al., 2014). Assim, é 
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variável não só a avaliação individual de parâmetros de conforto, mas também a perceção que 

cada um faz da qualidade do ar que respira. Esta perceção, segundo Matos et al. (2010), varia 

consoante o sexo, a faixa etária, a condição física e o ciclo menstrual, entre outros.  

Os ambientes internos mudaram de forma drástica nas últimas décadas com a introdução de 

certo mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos eletrónicos, carpetes e sistemas de ventilação 

mecânica e com a degradação do ar exterior. Torna-se, assim, fundamental o estudo da QAI 

para melhor compreensão dos efeitos na saúde e bem-estar dos ocupantes, bem como, 

encontrar soluções de melhoria e manutenção da QAI. 

Segundo Tomic et al. (2014), tem havido um incremento nos últimos anos do número de 

queixas devido ao aumento da densidade de edifícios e ao crescente uso de materiais 

sintéticos, relacionadas com medidas de conservação da energia que reduzem a quantidade de 

ar exterior fornecido. Da mesma forma, a presença de certos equipamentos nos edifícios 

modernos (fotocopiadoras, impressoras laser, computadores, etc.), produtos de limpeza e a 

poluição do ar exterior, também provocam um aumento dos níveis de contaminação do ar 

interior. 

Quando grande parte dos ocupantes de um determinado edifício tem um conjunto de sintomas 

comum (letargia, cefaleias, cansaço, irritação do nariz e garganta e falta de concentração) está- 

-se perante o Síndroma dos Edifícios Doentes (SED). Este SED é causado pela fraca QAI que 

pode ter diferentes origens, como já referido. 

Os comportamentos humanos têm uma influência significativa na ventilação dos locais e, 

nalguns casos, no controlo das fontes de poluentes (Frontczak, 2011). Até ao início da década 

de 70, a envolvente dos edifícios apresentava elevada permeabilidade ao ar que, apesar de ser 

uma causa de desconforto, frequentemente assegurava as necessidades de ventilação. As 

crescentes preocupações com a economia de energia, na sequência das crises energéticas dos 

anos setenta, levaram à necessidade de diminuir as infiltrações, de forma a reduzir os 

consumos energéticos na climatização (EPA, 2012).  

Segundo o Relatório da European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients 

Associations (EFA, 2013) estima-se que hoje em dia a taxa de renovação do ar nos edifícios 

seja dez vezes menor que há 30 anos atrás. Esta redução da permeabilidade dos edifícios, 
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aliada à introdução de novos materiais e técnicas de construção, foi tornando os edifícios mais 

estanques, o que, para além de contribuir para a redução das perdas de energia, ao reduzir as 

taxas de infiltração de ar, tem vindo também a criar problemas relativamente à qualidade do ar 

nos ambientes interiores quando os meios de ventilação não são adequados.  

Para além de edifícios cada vez mais estanques, o seu grau de automatismo também 

aumentou. Este facto veio trazer uma generalização no recurso a sistemas forçados de 

ventilação e sistemas de ar condicionado, especialmente nos edifícios de serviços.  

Até final dos anos noventa do século XX, uma boa ventilação era considerada como suficiente 

para a manutenção de uma QAI aceitável, uma vez que apenas as atividades dos ocupantes 

eram tidas como emissores de poluentes (Sanguessuga, 2012). No entanto, a QAI é um 

parâmetro bastante mais complexo que está sujeito a interações de diversos fatores, tais como 

os tipos de ventilação, a manutenção dos sistemas de ventilação, a qualidade do ar externo e 

os materiais de construção, entre outros.  

Com a alteração desta visão redutora, reconheceu-se que a presença dos poluentes estava 

relacionada não só com os ocupantes e as suas atividades, mas também com os materiais 

utilizados na construção dos edifícios, com os equipamentos e mobiliário, com os sistemas 

AVAC e com a qualidade do ar exterior (Matos et al., 2010; Sanguessuga, 2012). 

A mitigação de potenciais problemas de QAI torna-se mais eficaz através da sua prevenção, ao 

invés da sua resolução. A prevenção envolve uma escolha correta de materiais de construção, 

acabamentos e produtos menos poluentes, assim como, de equipamentos pouco poluentes, 

localização correta das entradas de ar nos edifícios longe de focos de poluição exterior, 

proibição de fumar nos espaços interiores e correto dimensionamento dos sistemas de 

climatização, entre outros. Muitas situações de contaminação do ar interior requerem soluções 

simples, como por exemplo, alterações nos hábitos dos ocupantes, substituição de alguns 

materiais utilizados na decoração, utilização de produtos de limpeza menos “agressivos” ou um 

ajustamento das taxas de ventilação dos espaços interiores. No caso dos edifícios sem sistema 

de ventilação mecânica, deverá ocorrer ventilação natural por abertura de janelas ou portas 

para que haja renovação do ar interior (Verdelhos, 2011). 
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2.1. Enquadramento Legal 

Com o aumento do conhecimento científico sobre os efeitos na saúde associados à 

contaminação do ar interior e o aumento da complexidade dos materiais de construção e 

equipamentos nos edifícios, constatou-se a necessidade de se criar um quadro legislativo a 

nível nacional e internacional neste ramo. 

Em Portugal, à semelhança dos restantes países europeus, surgiram diplomas sobre a QAI que 

obrigam à implementação de medidas práticas da defesa da saúde dos ocupantes dos edifícios. 

Estas medidas surgiram interligadas com a eficiência energética e o conforto, aparecendo pela 

primeira vez com a transposição da Diretiva Europeia 2002/91/CE, 2002. Esta diretiva 

estabeleceu que os estados membros da União Europeia deviam implementar um sistema de 

certificação energética de forma a informar o cidadão sobre a qualidade térmica dos edifícios, 

aquando da construção, da venda ou do arrendamento dos mesmos. Exigia, também, que o 

sistema de certificação abranjesse igualmente todos os grandes edifícios públicos e edifícios 

frequentemente visitados pelo público. Foi então com a transposição desta directiva que 

apareceu no panorama nacional um pacote legislativo composto por três Decretos-Lei: 

 O Decreto-Lei n.º 78/2006 de 4 de abril, Sistema Nacional de Certificação Energética e 

da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) que transpunha parcialmente para a 

ordem jurídica a Diretiva nº 2002/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

 O Decreto-Lei n.º 79/2006 de 4 de abril, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de 

Climatização dos Edifícios (RSECE). Em complemento a este decreto-lei, surgiu a Nota 

Técnica NT-SCE-02, em 2009, com a metodologia para a realização das auditorias 

periódicas de QAI em edifícios de serviços existentes no âmbito da aplicação RSECE. 

 O Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de abril, Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). 

Atualmente o panorama legal europeu foi reformulado com o aparecimento da Diretiva n.º 

2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010 (Energy 
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Performance of Buildings Directive - EPBD), relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

Esta diretiva foi transposta para a legislação portuguesa através do Decreto-Lei n.º 118/2013 de 

20 de agosto. Fica, assim, reunido num único documento legal e que substitui os anteriores 

SCE, RSECE e RCCTE. Este decreto-lei coloca na lei portuguesa a revisão do SCE, 

Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento 

de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS). O presente diploma 

elimina a obrigatoriedade da realização de auditorias de QAI, mantendo no entanto, a 

necessidade do controlo das fontes de poluição e a adoção de medidas preventivas, tanto ao 

nível da conceção dos edifícios, como do seu funcionamento, dando cumprimento aos 

requisitos legais para a redução de possíveis riscos para a saúde pública. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 36.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 

surgiu a Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro. Esta portaria veio estabelecer um novo 

método de cálculo do caudal de ar novo a introduzir nos espaços em função da ocupação, das 

características do próprio edifício e dos seus sistemas de climatização, bem como, os limiares 

de proteção para as concentrações de poluentes do ar interior. 

A principal alteração efetuada em relação à anterior legislação é o cálculo da ventilação que 

passou a ser através de valor mínimo por ocupante ou por m2 consoante a tipologia do edifício. 

Passa ainda a “privilegiar-se a ventilação natural em detrimento dos equipamentos de 

ventilação mecânica, numa ótica de otimização de recursos, de eficiência energética e de 

recurso de custos” (Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto). 

No que respeita ao cálculo da ventilação, passa a ser obtido através de dois métodos: o método 

analítico e o método prescritivo. O método analítico traduz a aplicação da evolução temporal da 

concentração de CO2 previsível no espaço, em função do respetivo perfil de ocupação, perfil de 

ventilação e das características físicas dos ocupantes. Este método é descrito em detalhe no 

capítulo 3.3.1. 

No que respeita ao método prescritivo, baseia-se na determinação dos caudais de ar novo que 

garantem a diluição da carga poluente devido aos ocupantes do espaço e em função do tipo de 

atividade física (atividade metabólica) aí desenvolvida, ou devido ao próprio edifício e em 

função do tipo de materiais usados na construção, nos revestimentos das superfícies e no 

mobiliário. 
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A tabela 1 contém os valores do Limiar de Proteção dos Poluentes de ambientes internos 

presentes no Anexo “Regulamento do desempenho energético dos edifícios de comércio e 

serviços (RECS)/Requisitos de ventilação e de qualidade do ar interior” da Portaria n.º 353-

A/2013 de 4 de dezembro, que passaram a estar em vigor no dia 5 de dezembro no mesmo 

ano. Esta portaria prevê ainda, a Margem de Tolerância (MT) aplicável para edifícios existentes 

e edifícios novos sem sistemas mecânicos de ventilação.  

 

Tabela 1 – Limiar de proteção e margem de tolerância para poluentes físico-químicos de acordo com a 
Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro. 

Poluente Unidade 
Limiar de 
Proteção 

Margem de Tolerância 
(%) 

Partículas em suspensão (fração PM10) μg/m
3 50 100 

Partículas em suspensão (fração PM2,5) μg/m
3 25 100 

Compostos Orgânicos Voláteis Totais (COVT) μg/m
3 600 100 

Monóxido de carbono (CO) 
mg/m3 10 

- 
- 

ppmv 9 

Formaldeído (CH2O) 
μg/m

3 100 
- 
- 

ppmv 0,08 

Dióxido de carbono (CO2) 
mg/m3 2250 

30 
ppmv 1250 

Radão Bq/m3 400  

Para leitura da tabela 1, de notar que: 

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

1 atm (101,325 kPa); 

b) Os limiares de proteção indicados dizem respeito a uma média de 8 horas; 
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c) As margens de tolerância previstas são aplicáveis a edifícios existentes e edifícios novos sem 

sistemas mecânicos de ventilação; 

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

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

 

2.2. Estabelecimentos de Ensino 

Os edifícios das escolas públicas, e no caso particular das Universidades, estão durante o 

período de atividade letiva permanentemente ocupados não só por funcionários e docentes, 

como por um grande número de alunos e investigadores. Para estes utilizadores, uma grande 

parte do seu dia-a-dia é passada nestes locais. Torna-se, assim, importante manter o conforto e 

a saúde dos ocupantes dentro destes espaços para atingir uma maior produtividade. Esta 

produtividade é afetada pelo baixo conforto térmico, pelo ruído, pela fraca iluminação e pela 

QAI. Assim, a QAI tem sido cada vez mais considerada na última década no seio dos 

estabelecimentos de ensino e na comunidade científica (Almeida et al., 2011; Sofuoglu et al., 

2011; Bakó-Biró et al., 2012; Alves et al.,2013; Rodrigues, 2013; Jurado et al., 2014). 

A maioria dos estabelecimentos de ensino superior estão sujeitos a um elevado risco de 

poluição de origens química, física e biológica devido à existência de múltiplas fontes de 

contaminação. 

 

2.2.1. Fontes de contaminação 

As escolas são ambientes complexos com numerosos fatores que influenciam a QAI. As 

numerosas fontes de contaminação comuns nas escolas encontram-se sumariadas na tabela 2.  

É comum nas escolas e, em geral, em todos os edifícios de serviços, para além de 

concentrações elevadas de CO2, encontrarem-se níveis também elevados de outros poluentes 

químicos, como os COVT e as PM10 (Santamouris et al., 2008; Canha et al,. 2011; Montazami 
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et al., 2012), bem como, problemas com humidade e com a regulação da temperatura (Bakó-

Biró et al., 2012). Neste estudo fez-se análise aos parâmetros da QAI: CO2, COVT e PM10. 

Estes compostos são os mais frequentes de encontrar em ambientes interiores, em especial 

ambientes escolares. São simultaneamente indicadores da QAI em ambientes escolares. 

Tabela 2 - Fontes de contaminação da qualidade de ar interior comuns em escolas. Adaptado de EPA 
(2009). 

Fontes Exteriores Equipamentos do 
Edifício 

Componentes/Mobiliário Outras Fontes 
Interiores 

Ar poluído 

Pólenes, partículas de bolor, 
poeiras 

Emissões industriais 

Emissões de engenhos de 
combustão (carros, 
equipamento de jardinagem, 
…) 

Fontes próximas 

Cais de carga 

Odores de contentores de lixo 

Saídas de exaustão perto da 
entrada de ar novo 

Fontes subterrâneas 

Radão 

Pesticidas 

Fugas de armazéns 
subterrâneos 

Equipamentos de 
AVAC 

Crescimento de 
bolor no 
condensador, 
condutas, 
humidificadores e 
baterias 

Ventilação 
inadequada de 
produtos de 
combustão 

Poeiras ou detritos 
nas condutas 

Outros 
Equipamentos 

Emissões de 
equipamentos de 
escritório 

Emissões dos 
equipamentos dos 
laboratórios e de 
produtos limpeza 

Componentes 

Crescimento de bolor nos 
materiais danificados pela 
água ou contendo água 

Sifões dos drenos secos, 
permitindo a passagem do gás 
de esgoto 

Materiais que contêm COVT 

Compostos inorgânicos ou 
fibras de amianto 

Materiais produtores de 
partículas 

Mobiliário 

Novo mobiliário e pavimento 

Crescimento de bolor nos 
pavimentos danificados pela 
água ou contendo água 

Preparações nos 
laboratórios 

Preparações para arte 
profissional 

Áreas de impressão e 
fotocópias 

Área de preparação de 
alimentos 

Espaços de fumadores 

Materiais de limpeza 

Emissões de resíduos 

Odores e COVT de 
pinturas e adesivos 

Ocupantes com doenças 
infeciosas (gripe) 

Bioefluentes humanos 
(suores, ar expirado) 

Marcadores 

Insetos 

Produtos de higiene 
pessoal 

Gasolina armazenada e 
equipamentos de 
manutenção de jardins 
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2.2.2. Dióxido de Carbono  

O dióxido de carbono (CO2) é um gás incolor e inodoro, gerado pelo metabolismo humano 

(cada ser humano exala cerca de 0,3 L/min de CO2 durante a execução de tarefas leves), 

sendo esta a principal fonte de CO2 no interior dos espaços; contudo, pode ser igualmente 

originado pela queima de combustíveis fósseis (Griffiths e Efterkhari, 2008). 

Na ausência de outras fontes (por exemplo, a combustão) pode ser utilizado como uma forma 

de avaliar o grau de viciação do ar interior por origem antrópica. A concentração de CO2 é um 

parâmetro importante na avaliação da QAI, não só por influenciar a saúde e o bem-estar dos 

ocupantes, mas também por ser um bom indicador da eficácia dos sistemas de ventilação 

(Santamouris et al, 2008; Nota Técnica NT-SCE-02, 2009; Bakó-Biró et al., 2012), bem como, 

da sobrelotação dos espaços em análise (Shendell et al., 2004; De Giuli et al., 2012; Ferreira e 

Cardoso, 2013).  

Elevadas concentrações de CO2 surgem frequentemente associadas a elevados teores de 

outros poluentes (Noh et al., 2007; Wang et al., 2014). 

Documentos técnicos de divulgação internacional, como por exemplo a norma ANSI/ASHRAE 

Standard 62.1 (2013), recomendam que a concentração de CO2 no ambiente interno não 

ultrapasse 700 ppm acima da concentração no ar exterior, para que não sejam sensíveis para 

um ocupante odores decorrentes do metabolismo humano. 

Diversos estudos têm revelado a existência de teores de CO2 elevados em escolas (Shendell et 

al., 2004; De Giuli et al., 2012). Este facto tem sido verificado, também, nas instituições de 

ensino portuguesas (Almeida et al., 2011; Rodrigues, 2013; Ferreira e Cardoso, 2014; Pereira et 

al., 2014). A exposição a elevadas concentrações deste contaminante pode afetar 

negativamente o desempenho escolar dos alunos (Al-Rashidi et al., 2012). Existem vários 

estudos que comprovam que é habitual as escolas possuírem sistemas de ventilação ineficazes 

o que, por vezes, origina níveis de CO2 em salas de aula com concentrações superiores a 

3000 ppm (Clements-Croome et al., 2008; Bakó-Biró et al., 2012). O CO2 pode tornar-se 

perigoso pois, embora não seja um agente tóxico, em elevadas concentrações, é asfixiante. 

Quando as concentrações excedem 35000 ppm, os recetores respiratórios centrais são 



_______________________________________________________________________________________  

    13 

acionados, ocorrendo a sensação de falta de ar. Em concentrações progressivamente mais 

elevadas, o sistema nervoso central entra em disfunção (ASHRAE, 2009). 

A norma europeia EN15251 (2007), bem como, Skistad e Bronsema (2004) sugerem limitar a 

concentração de CO2 até 1500 ppm ao longo de um dia inteiro, das 9h00 às 15h30. No entanto, 

níveis de CO2 acima destes limites são geralmente registados nas escolas públicas por todo 

mundo (De Giuli et al., 2012, Gaihre, 2014; Wargocki e Da Silva, 2014). 

 

2.2.3. Partículas suspensas no ar  

O termo PM, originário do inglês “particulate matter”, refere-se à matéria total (na fase líquida 

e/ou sólida no ar) que é coletável. 

As partículas suspensas no ar (PMx) são constituídas por diversas espécies químicas em 

concentrações variáveis, nomeadamente compostos orgânicos de baixa volatilidade, ácidos 

inorgânicos e os seus sais, metais e água. Têm origem em vários tipos de materiais e químicos, 

numa variedade de tamanhos e formas. Podem ter origem natural, como a erosão provocada 

pelo vento, ou origem em atividades humanas, como agricultura, queima industrial, abrasão de 

superfícies, evaporação de sprays, emissões de veículos e construções (EPA, 2010). 

Atualmente, estes poluentes são alvo de grande preocupação devido ao seu impacte negativo 

na saúde humana (Walgraeve et al., 2010). 

As partículas são definidas consoante as suas dimensões aerodinâmicas. Segundo o Decreto- 

-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, PM10, são as partículas em suspensão suscetíveis de 

passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no método de referência para a 

amostragem e medição que consta na norma EN 12341, com uma eficiência de corte de 50 % 

para um diâmetro aerodinâmico de 10 μm. No mesmo diploma define PM2,5 como sendo as 

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

definido no método de referência para a amostragem e medição indicado pela norma 

EN 14907, com uma eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 2,5 μm.  
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As dimensões das partículas influenciam na capacidade de entrar e percorrer o sistema 

respiratório: partículas maiores do que 10 µm possuem uma baixa probabilidade de entrar e 

percorrer a região nasal do trato respiratório nasofaríngeo. Matéria particulada com um diâmetro 

entre 5 e 10 µm são maioritariamente depositadas no sistema respiratório superior e podem 

provocar, por exemplo, rinite alérgica (Martinelli et al., 2013). Partículas com dimensões 

menores que 2,5 µm podem atingir as vias aéreas inferiores do trato respiratório, como a 

traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Devido à difícil remoção das partículas 

nessas áreas do corpo humano, estas podem propagar-se para a corrente sanguínea, afetando 

outros órgãos, como os rins, o fígado e a medula óssea, onde são depois absorvidas (Massey 

et al., 2012). 

Os efeitos na saúde mais importantes provocados pela curta exposição à matéria particulada 

são reações inflamatórias pulmonares, sintomas respiratórios, efeitos adversos no sistema 

circulatório. Um longo período de exposição a partículas tem a capacidade de provocar um 

aumento dos sintomas respiratórios no trato inferior, redução da função pulmonar em crianças e 

adultos e aumento da doença pulmonar crónica obstrutiva, podendo mesmo levar à morte 

(WHO, 2000; Heudorf et al., 2009; Martinelli et al., 2013). Na União Europeia, estima-se que no 

ano 2000 houve uma diminuição da esperança média de vida de cerca de 8,6 meses devido às 

PM10 (Heudorf et al., 2009). Variações diárias e sazonais de concentração de PM têm sido 

associadas a um aumento da mortalidade cardiovascular e maiores taxas de hospitalização 

(Martinelli et al., 2013). 

Existem vários estudos realizados em escolas (Fromme et al., 2007; Stranger et al. 2007; Tran 

et al., 2012) que concluíram que os alunos encontram-se, frequentemente, expostos a elevadas 

concentrações de partículas (Canha et al., 2013; Canha et al., 2014). Estes resultados poderão 

ser explicados pelas seguintes razões: existência de ventilação insuficiente (principalmente no 

inverno); pouca frequência e baixo rigor na limpeza de superfícies; permanência de um elevado 

número de alunos, excedendo a capacidade da sala e originando a ressuspensão constante de 

partículas (Fromme et al., 2007). 

As PMx permanecem em suspensão no ar num período de tempo que vai de minutos a dias, 

podendo deslocar-se desde distâncias inferiores a um quilómetro a centenas de quilómetros. 

Neste estudo apenas foram estudadas as concentrações das PM10. 
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2.2.4. Compostos Orgânicos Voláteis Totais  

Um composto orgânico possui na sua constituição carbono e um ou mais dos seguintes 

elementos (exceto os óxidos de carbono, os carbonatos e os bicarbonatos inorgânicos): 

hidrogénio, halogéneo, oxigénio, enxofre, fósforo e silício ou azoto. Os Compostos Orgânicos 

Voláteis Totais (COVT) reúnem muitos tipos de compostos químicos, dos quais se destacam os 

hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e clorados, os aldeídos, as cetonas, os éteres, os ácidos 

e os álcoois (Martinez e Callejo, 2006). 

Os COVT são poluentes que se distribuem uniformemente em ambientes interiores. São 

caraterizados por terem um ponto de ebulição compreendido entre 50ºC e 260ºC, o que os 

torna bastante voláteis. As concentrações de COVT no ar exterior são normalmente baixas 

( < 100 µm/m3). Já nos ambientes interiores, os níveis destes poluentes são geralmente muito 

superiores, variando desde µm/m3 a mg/m3 (Almeida et al., 2010). 

As principais fontes interiores destes poluentes estão associadas aos materiais e produtos de 

construção, como as colas de madeira, aplicadas em fibras de média densidade (MDF), às 

tintas e vernizes; aos produtos de higiene, como os perfumes, os cremes e os desodorizantes; 

aos materiais de decoração, como os tapetes, as carpetes e os ambientadores e aos produtos 

de limpeza. Os COVT podem ainda ser emitidos por equipamentos elétricos e eletrónicos, dos 

quais se destacam as fotocopiadoras e as impressoras (Parra et al., 2008; Yu et al., 2009). O 

fumo do tabaco é também uma fonte de COVT, uma vez que é uma das principais fontes 

interiores de benzeno (Guo et al., 2004). 

A sintomatologia associada à exposição aos COVT inclui cefaleias, irritação das vias aéreas 

superiores, cansaço, tosse e náuseas. Estes compostos atuam principalmente ao nível dos 

sistemas respiratório, circulatório e nervoso. Alguns compostos, como o formaldeído, podem ser 

cancerígenos (Parra et al., 2008; Yu et al., 2009). 

Emissões de COVT de fontes internas, segundo ASHRAE (2009), podem ser classificadas pela 

sua presença e padrão da taxa de emissão. Assim, podem ser contínuas regulares e irregulares 

ou intermitentes regulares e irregulares.  
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As emissões contínuas regulares têm origem nos materiais de construção e mobiliário (por 

exemplo, tapetes e móveis de madeira). Emissões contínuas irregulares têm origem, por 

exemplo nas tintas utilizadas esporadicamente em obras. São exemplos de fontes intermitentes 

regulares, compostos orgânicos voláteis em produtos de combustão de fogões a gás ou 

limpeza produtos. Como exemplo de fontes intermitentes irregulares, temos os compostos 

orgânicos voláteis a partir de perfumes, champôs, entre outros (ASHRAE, 2009). 

A utilização de COVT como um indicador da QAI está a ganhar cada vez mais importância, uma 

vez que há um aumento da utilização de produtos que emitem este tipo de poluentes em larga 

escala (Guo et al., 2004). Em ambientes escolares este indicador tem merecido, cada vez mais, 

a atenção da comunidade científica (Fraga et al., 2008; Sofuoglu et al., 2011). 

 

2.3. Ventilação  

A ventilação como processo de renovação do ar interior de um determinado lugar tem um papel 

crucial na promoção do conforto, produtividade e saúde dos ocupantes dos edifícios, uma vez 

que é através dessa introdução de ar novo que é possível diluir a concentração de 

contaminantes presentes no interior.  

Apesar da ventilação ter por fim eliminar ou diluir os poluentes e controlar as condições de 

temperatura ambiente e humidade, os sistemas de ventilação podem constituir uma fonte de 

riscos para a saúde. Tal pode ocorrer se não forem adequadamente projetados, instalados, 

mantidos e operados, podendo então permitir a entrada de substâncias nocivas que degradam 

o ambiente interior (Nascimento, 2011). Por exemplo, pode ocorrer crescimento de 

microrganismos e emissões de COVT e PMx causados pela acumulação de partículas e 

humidade nos sistemas de ventilação mecânicos (Matos et al., 2010). Associados à fraca 

eficiência da ventilação e aos problemas com manutenção e limpeza de sistemas de ventilação 

mecânicos, podem ocorrer problemas respiratórios e doenças infeciosas nos ocupantes (WHO, 

2011; Ferreira e Cardoso, 2013). Em escolas com deficientes condições de ventilação ocorrem 

reduzidos resultados na aprendizagem (Matos et al., 2010; WHO, 2011; Bakó-Biró et al., 2012, 
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Pereira et al., 2014) com significativa diminuição de atenção e vigilância dos alunos e afetando 

negativamente a memoria e a concentração.  

A ventilação dos edifícios de habitação e serviços tornou-se essencial, principalmente nos 

edifícios com elevado isolamento térmico da sua envolvente, tornando este fator determinante 

no custo inicial do projeto e, posteriormente, no seu correto funcionamento e na sua 

manutenção. Como tal, tornou-se fundamental implementar estratégias de controlo da 

renovação e manutenção do ar interior para garantir uma boa qualidade do ar.  

Estima-se que cerca de 50 % dos gastos energéticos num edifício sejam para sistemas de 

ventilação mecânica (Wang, 2014). Porém, devido às crescentes preocupações com as 

alterações climáticas (Oropeza-Pereza e Østergaard, 2014), ao aumento do consumo 

energético global e à crise económica mundial, torna-se cada vez mais importante encontrar 

soluções que satisfaçam as exigências dos ocupantes, mas que ao mesmo tempo sejam 

saudáveis e economicamente mais viáveis. O custo de energia de um edifício que utiliza um 

sistema de ventilação natural é 40% menor do que um que utiliza um sistema de ventilação 

mecânico (Ferreira, 2014). Desta forma, a ventilação natural é cada vez mais tida em conta 

como forma de diminuir os custos económico e os impactes ambientais (Alloca et al., 2003; 

Ferreira, 2014; Wang, 2014). 

A ventilação pode ser voluntária, com introdução de ar vindo do exterior de forma natural ou 

mecanicamente induzida, ou involuntária, com introdução de ar exterior por frinchas/frestas das 

janelas ou portas (infiltração). Segundo o Decreto-Lei nº118/2013, de 20 de agosto, os métodos 

de ventilação podem classificar-se como ventilação natural e ventilação mecânica. De referir 

que a EN 15242 (2007) contempla ainda o conceito de ventilação passiva e ventilação hibrida. 

 

2.3.1. Ventilação natural  

Sempre que não existam dispositivos de ventilação mecânica, a renovação de ar de um edifício 

resulta da diferença de pressão introduzida pelo efeito conjugado da ação do vento e da 

diferença de temperatura. Baseia-se em soluções que permitam o escoamento natural do ar no 

interior dos edifícios através de aberturas permanentes ou controláveis (Decreto-Lei n.º 



_______________________________________________________________________________________  

    18 

118/2013 de 20 de agosto). Em Portugal, até aos anos 60, a ventilação natural era a forma 

predominante de renovação de ar (Freitas et al., 2011). 

A ventilação natural é considerada um método eficaz para melhorar simultaneamente a QAI e 

reduzir o consumo de energia, especialmente quando a temperatura interna é próxima à da 

temperatura externa, ou seja, nas estações de transição (Wang, 2014), tornando este método 

bastante comum em climas amenos (Santamouris et al., 2008; Almeida e Freitas, 2014).  

Esta ventilação não utiliza qualquer dispositivo mecânico para forçar o fluxo do ar pelos 

edifícios. A circulação é garantida por fenómenos físicos, naturais, capazes de originar 

diferenças de pressão e/ou temperatura entre a zona interior e exterior de qualquer abertura, 

como por exemplo, portas, janelas, frinchas, chaminés ou aberturas específicas para a 

ventilação. Os processos físicos que permitem gerar a diferença de pressões (entre interior e 

exterior) são de dois tipos: processo térmico (devido à diferença de temperaturas) e o eólico. 

A dependência das condições climatéricas é, porventura, a maior condicionante deste tipo de 

ventilação, já que não permite garantir, em permanência, os níveis mínimos de ventilação 

(Silva, 2013). Este tipo de ventilação revela potenciais limites, tais como o ruído, a segurança 

do edifício, a poluição do ar interior, as correntes de ar e a negligência na sua abertura ou fecho 

por parte dos ocupantes (Silva, 2013). 

A ventilação natural é fácil de incluir em novos projetos de edifícios com densidades de 

ocupação mais baixas, pelo facto de requerer uma baixa manutenção e limpeza, de ser 

facilmente adaptável ao conceito do edifício e de não consumir energia. Por outro lado, para 

edifícios ou espaços com grandes densidades de ocupação, o sistema de ventilação natural é 

de difícil integração porque são necessários caudais de ar elevados.  

Dentro da ventilação natural, existem diferentes tipos, descrevendo-se de seguida os mais 

comuns. 
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Efeito Chaminé (Gradiente Térmico) 

O efeito de chaminé ocorre quando existe uma variação de temperatura entre o ar interior e o 

exterior, motivo pelo qual também é chamado Gradiente Térmico. O ar quente, por ser menos 

denso que o ar frio, sobe. Gera-se então uma corrente de ar em que o ar interior é mais quente 

que o exterior, o ar interior tende a sair pelas aberturas mais elevadas do edifício, enquanto o ar 

exterior entra pelas aberturas inferiores. 

Quando o ar quente sobe até à cobertura de um edifício, um pequeno vácuo é criado ao nível 

mais baixo, sugando o ar fresco através de janelas abertas ao nível do chão, sendo assim 

criado um fluxo de ar natural. Devido à sua natureza física, para que este princípio de 

ventilação funcione é necessário haver uma certa diferença de altura entre as janelas de saída 

e de entrada de ar. As janelas da cobertura são utilizadas para deixar sair o ar "viciado", 

enquanto que, as janelas dos níveis inferiores são para permitir a admissão de ar ambiente 

fresco para o edifício (Montoro, 2004; CBE, 2013). Neste sistema, o efeito de convecção é 

combinado com o movimento do vento no exterior do edifício (Figura 1). 

A eficiência desta técnica é tanto maior quanto maior a diferença de temperaturas entre o ar 

interior e o ar exterior (Montoro, 2004). 

 

Figura 1. Esquema representativo da ventilação natural por efeito chaminé. 
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Ventilação simples 

Este é o tipo de ventilação natural mais comum e processa-se apenas através das aberturas 

numa só fachada (Figura 2). Isto deve-se ao facto de, normalmente, os edifícios só terem uma 

fachada disponível para o efeito.  

Esta ventilação efetua-se pela diferença de pressão e temperatura entre o exterior e o interior, 

quanto maior for esta diferença mais ar exterior entra e mais eficaz é esta ventilação. No 

entanto, este tipo de ventilação é a menos eficiente estando também dependente das 

condições climatéricas exteriores: velocidade do vento, temperatura e pressão atmosférica 

(Montoro, 2004; CBE, 2013). 

 

 

Figura 2. Esquema representativo da ventilação natural por ventilação simples.  

 

Ventilação Cruzada  

A ventilação cruzada processa-se entre aberturas localizadas em fachadas diferentes 

(Figura 3). Esta troca de ar pode dar-se tanto por duas janelas abertas como por uma janela e 

uma porta com alinhamentos diferentes. A eficiência desta ventilação depende das barreiras à 

circulação do ar resultantes do mobiliário interno.  

Ao contrário da ventilação simples, este tipo de ventilação pode originar um número elevado de 

renovações horárias e efeitos consideráveis nas condições de conforto térmico (Montoro, 2004). 
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Figura 3: Esquema representativo de ventilação natural por ventilação cruzada. 

 

2.3.2. Ventilação mecânica  

Existem diversos tipos de sistemas de ventilação mecânica, podendo englobar um ou dois 

sistemas de condutas, com volume e temperatura de ar insuflado constantes ou variáveis 

(Figura 4). A ventilação mecânica é baseada na exigência de que a taxa de ventilação é 

mantida em todas as condições climatéricas, sem envolver os ocupantes do edifício. Este tipo 

de ventilação pode ser constituído por dois tipos de sistemas. Os sistemas simples, como por 

exemplo uma ventoinha, permitem a injeção de ar. Os sistemas mais complexos, como os 

sistemas de aquecimento ventilação e ar condicionado (AVAC), proporcionam a injeção e 

acondicionamento de ar. 

Na maioria dos edifícios recentes é adotado o método de ventilação mecânica. Uma vez que a 

ventilação mecânica tem consequências diretas nos consumos de energia, estimados pelo seu 

próprio funcionamento, sobretudo em sistemas AVAC, podendo ser responsáveis por cerca de 

30% dos gastos de energia nos grandes edifícios (Ferreira, 2014), dever-se-á então ajustar o 

mais possível a quantidade de ar novo na ventilação (EN 15242, 2007).  



_______________________________________________________________________________________  

    22 

 
Figura 4. Esquema típico de um sistema de ventilação mecânico num compartimento ou edifício com os 
seguintes componentes: (1) Fontes de contaminação – Contaminant Sources; (2) Exaustor – Hood; (3) 
Filtro purificador ou bloqueador - Filter/Scrubber; (4) Ventoinha do exaustor - Hood Fan; (5) Ventilação do 
sistema de aquecimento e ar condicionado - Heating Ventilation & Air Conditioning; (6) filtro – Filter; (7) 
Permutador de calor/ar - Air Handler; (8) Insuflador - Make-up Air; (9) Chaminé de exaustão ou 
campânula extratora - Exhaust Stack. (Carrington e Peper,2009). 

A eficiência energética de ventilação pode ser melhorada através de recuperação de calor da 

exaustão do ar, sendo a extração controlada dependente da humidade, da ocupação ou fatores 

de qualidade do ar. O ar fornecido para a ventilação deve ser limpo de poluentes do ar exterior. 

Além disso, aquecimento e refrigeração podem ser facilmente combinados com os sistemas de 

ventilação mecânica desde que, para viabilizar esta opção, seja dada especial atenção à 

localização dos pontos de tomada de ar novo (face a fontes de poluentes) e à escolha de filtros 

adequados ao tipo de uso do edifício ou compartimento.  

Nos sistemas que promovem a ventilação mecânica, além do ventilador, integram-se outros 

módulos de forma a controlar parâmetros que garantam as necessidades de qualidade do ar e 

conforto térmico dos ocupantes. As necessidades dos ocupantes dividem-se numa diversidade 

de parâmetros de controlo: a temperatura mínima na situação de aquecimento e a temperatura 

máxima na situação de arrefecimento; o controlo de humidade (garantido através de 

humidificação quando o ar apresenta valores mínimos de humidade específica) e arrefecimento 

quando apresenta valores máximos (condensação). 

Os sistemas AVAC têm como objetivo manter ou melhorar o conforto ambiental conjugado com 

outros fatores como os custos da instalação, a facilidade de manutenção e a eficiência 

energética. Dentro dos sistemas de ventilação mecânica, o sistema AVAC é o mais utlizado em 
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grandes edifícios de serviços de construção mais recente, nomeadamente nas universidades. 

São sistemas mais complexos que englobam as condições de aquecimento, arrefecimento, 

filtragem e humidificação do ar interior. No entanto, devido ao seu elevado número de 

componentes, são sistemas que podem ser eles próprios uma fonte de poluição se não tiverem 

uma manutenção regular e adequada.  

 

2.3.3. Ventilação híbrida  

Esta ventilação tenta combinar o que existe de melhor nos dois primeiros sistemas. A ventilação 

natural por si só origina diferenças de pressão para que a circulação do ar se processe de 

acordo com o pretendido. Essas forças são a ação das variações da temperatura entre o 

exterior e o interior do edifício, bem como, a ação do vento neste. Na ventilação mecânica, tais 

variações de pressão são originadas, predominantemente, por aparelhos mecânicos 

designados por ventiladores. 

O modo misto ou uso misto de ventilação natural e sistema de climatização pode ser 

considerado como a possibilidade de controlar estes dois modos de fornecimento de ventilação 

para o ambiente (natural ou climatizada), de forma a garantir as condições de conforto térmico e 

de qualidade de ar de um ambiente ocupado. Este sistema usa uma combinação da ventilação 

natural proveniente de janelas com abertura controlável (de forma manual ou automática) com 

sistemas de climatização (CBE, 2013). 

 

2.4. Modelação Matemática em Qualidade do Ar Interior 

Uma das primeiras tentativas para simular numericamente o fluxo de ar teve lugar na década de 

70 num estudo acerca do fluxo de ar em compartimentos com ar condicionado (Nielsen, 1974). 

Estas primeiras modelações originaram fluxos em compartimentos realistas, mas estavam 

limitados a 2-D. Posteriormente, surgiram inúmeros artigos (Mushatet, 2006; Pepper e Wang, 

2007) que utilizaram a função fluxo-vorticidade para simular fluxos 2-D em recintos fechados. 

No entanto, esta abordagem estava praticamente limitada a fluxos 2-D, não permitindo 
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facilmente a introdução de turbulência e efeitos 3-D próprios de compartimentos ventilados. 

Mais tarde, no início da década de 80, foram desenvolvidos modelos 3-D para fluxos 

isotérmicos por Gosman et al. (1980), bem como, por Sakamoto e Matsuo (1980). Estes 

investigadores, Sakamoto e Matsuo (1980), e também Awbi (1991) resolveram numericamente 

o fluxo de ar em 2-D com distribuições de temperatura em compartimentos com difusores em 

vários locais de ventilação, numa tentativa de simular efeitos 3-D (Carrington e Peper, 2009). 

Presentemente, a modelação da QAI tem evoluído consideravelmente, com diversos estudos 

em modelação matemática, nomeadamente, em cenários de universidades e escolas públicas 

(Griffiths e Efterkhari, 2008; Alves et al, 2013; Rodrigues, 2013). A par desta evolução, surge 

também a modelação computacional, com o aparecimento de vários softwares que simulam a 

evolução e a dispersão dos poluentes internos com cenários cada vez mais complexos e, 

portanto, cada vez mais próximos da realidade da QAI (Tomic et al., 2014). 

A modelação matemática e a modelação computacional constitui hoje uma poderosa 

ferramenta de cálculo para projeto, permitindo antecipar e/ou corrigir decisões e processos 

construtivos iniciais. Na fase de ocupação do edifício pode, também, servir para adequar 

medidas preventivas na manutenção de caudais de ar novo, métodos de ventilação e 

aconselhamento de boas práticas para a manutenção de qualidade do ar interior. 

As técnicas de modelação matemática para simulação do comportamento térmico e do 

escoamento do ar em compartimentos climatizados têm sido alvo de forte investigação, embora 

a variedade de casos possíveis a torne numa área com necessidade de inúmeros estudos para 

a avaliação das condições de climatização e ventilação (Gaspar et al., 2008; Carrington e 

Peper, 2009; Fan e Ito, 2014).  
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3. Metodologia 

 

3.1. Caracterização da área em estudo 

Esta investigação decorreu em Vila Real, mais concretamente no campus da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, situado na Quinta dos Prados (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Em cima: Localização do distrito, concelho e cidade de Vila Real em Portugal Continental 
(CAOP, 2014). Em baixo: Campus da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (Google Earth, 2014)  
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Vila Real é uma cidade a norte de Portugal (41°17′45″N, 7°44′46″W), capital de distrito e sede 

de concelho. A cidade está rodeada por várias serras, das quais se destacam a serra do Marão 

e do Alvão. A cidade fica na margem direita do rio Corgo, um dos afluentes do Douro, num 

planalto que surge na confluência dos rios Corgo e Cabril a uma altitude de cerca de 450 

metros. Dista aproximadamente 85 quilómetros, em linha reta, do Oceano Atlântico. 

O Concelho de Vila Real, sem comprometer as características urbanas da sua sede, mantém 

particulares rurais bem marcadas. Dois tipos de paisagem dominam: a zona mais montanhosa 

das Serras do Marão e do Alvão, separadas pela terra verdejante e fértil do Vale da Campeã e, 

para o Sul, com a proximidade do Douro, os vinhedos em socalco. Por toda a parte existem 

linhas de água que irrigam a área do Concelho, com destaque para o Rio Corgo, que atravessa 

a cidade num pequeno mas profundo vale, originando um canhão (CMVR, 2013). 

Devido à sua situação geográfica (as Serras do Marão e Alvão atuam como barreiras naturais), 

Vila Real tem um clima de extremos. Com um inverno bastante prolongado, chegando a 

temperatura frequentemente abaixo dos 0°C, é comum nevar pelo menos uma vez por ano. O 

verão é bastante quente e com muito menos pluviosidade que o inverno (CMVR, 2013). Os 

períodos com temperaturas amenas são raros, sendo as diferenças de temperatura bastante 

bruscas. Geralmente, julho é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de  

21,7 °C. O mês mais frio é normalmente janeiro com uma temperatura média de 6,8 °C. Em 

relação à precipitação a região regista uma média anual de 1131 mm, sendo julho o mês mais 

seco com 12 mm de precipitação e janeiro o mês com maior precipitação, apresentando uma 

média de 168 mm. Pode classificar-se o clima da região de Vila Real como Csb (ou 

mediterrânico) de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger (CMVR, 2013; 

Climate, 2014).  

Estas características de extremos climáticos deram origem ao provérbio "Nove meses de 

inverno, três meses de inferno". 
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3.1.1. Campus Universitário  

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está inserida num jardim botânico, que 

com uma extensão de cerca de 80 ha, é considerado, atualmente, um dos maiores jardins 

botânicos da Europa onde existem espécies vegetais vindas dos quatro cantos do mundo (JB-

UTAD, 2014). O campus da UTAD é uma vasta área onde se inserem edifícios de diferentes 

tipologias: edifícios de aulas, de investigação, de apoio à academia e um hospital veterinário. 

Cada edifício tem, associado a si, um parque de estacionamento e uma estrada que os une a 

todos (Figura 5). O campus fica fora do centro da cidade de Vila Real, numa zona mais rural 

junto ao rio Corgo e à localidade de Folhadela.  

 

3.1.2. Locais de amostragem 

Visando a escolha adequada para uma estandardização do estudo da presente dissertação, 

identificaram-se duas tipologias de edifícios: edifícios com sistema AVAC em funcionamento, 

que simultaneamente têm um alto nível de estanquidade; edifícios em que não existe sistema 

AVAC nem outro tipo de sistema de ventilação mecânica, com uma baixa estanqueidade. Esta 

escolha dos edifícios teve em vista comparar o comportamento da evolução da concentração 

de CO2 nos edifícios preparados para ter sistema AVAC quando este está em funcionamento 

(período de inverno) e se encontra desligado (período de verão). Adicionalmente pretendeu-se 

analisar as diferenças destas duas situações para edifícios mais antigos em que o isolamento 

térmico é menor e não está instalado nenhum sistema de ventilação mecânico. 

Segue-se uma descrição geral de cada edifício amostrado: Edifício Prof. Dr. Fernando Real 

(Geociências); Edifício de Ciências Florestais e Edifício de Apoio ao Parque Desportivo. São 

ainda caracterizadas as respetivas salas alvo do decorrente estudo que se podem observar na 

figura 9. 
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3.1.2.1. Edifício Prof. Dr. Fernando Real (Geociências) 

Escolheu-se o Edifício Prof. Dr. Fernando Real designado também por Geociências, doravante 

referido nesta dissertação somente como Geociências, para o caso de estudo de edifícios sem 

sistema AVAC. Por ser um edifício antigo tem uma baixa estanquidade térmica, verificando-se 

junto às janelas e portas infiltrações de ar exterior. 

Este edifício é um espaço multidisciplinar que envolve uma grande variedade de atividades e 

formas de ocupação. Nele existem espaços letivos, gabinetes, bares, secretarias, um museu e 

laboratórios onde se manuseiam diferentes compostos químicos e físicos que podem influenciar 

toda a QAI no edifício. Este edifício é composto pelo rés-do-chão, onde está situado o museu 

de Geologia, laboratórios e alguns gabinetes. No primeiro piso tem um bar, laboratórios, salas 

de aula e gabinetes. No segundo e terceiro pisos funcionam uma secretaria, salas de aula, 

laboratórios e gabinetes. O edifício em estudo encontra-se aberto ao público no período 

semanal de segunda a sábado, havendo muita circulação de pessoas nos seus corredores. 

É um dos edifícios mais antigos do campus, construído no início da década de 80 do século XX. 

Tem um sistema de ventilação centralizado de frio e resistências elétricas para aquecimento, no 

entanto, o sistema de ventilação não está ligado e as resistências elétricas só o estão nalguns 

espaços (Lourenço, 2011). 

Salas A1.10 e A1.12 

As salas selecionadas, a sala A1.10 e a sala A1.12, estão situadas no primeiro piso do edifício 

das Geociências, pertencem à Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA). Estas salas 

são similares nas suas características do mobiliário e uso (Tabela 3).Têm janelas de vidro duplo 

com armações em alumínio; o mobiliário (cadeiras e mesas) é de alumínio e madeira já antigos, 

possuem um quadro branco onde se escreve com um marcador, um retroprojetor e um projetor 

multimédia (Figura 9; Tabela 3). A sala A1.10 tem capacidade 29 pessoas e a capacidade da 

sala A1.12 é de 40 pessoas. Cada uma destas salas tem uma mesa e uma cadeira por 

ocupante. 

As janelas da sala A1.10 encontram-se viradas para um pátio onde existem algumas espécies 

arbóreas e arbustivas. No caso da sala A1.12, as janelas estão voltadas para o parque de 
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estacionamento, no entanto, protegidas por uma pequena “cortina verde” que o jardim botânico 

faz entre o edifício e o estacionamento. 

3.1.2.2. Edifício de Ciências Florestais 

O Edifício de Ciências Florestais, doravante referido como Edifício de Florestal (ou somente 

Florestal), é de construção relativamente recente com grande capacidade estanque devido à 

sua construção com materiais com características isolantes. Tem implementado na sua 

edificação um sistema AVAC, não estando contudo, por motivos de cariz economicista, sempre 

em funcionamento. Está rodeado de floresta composta essencialmente de eucaliptos e pinheiro 

bravo. No entanto, na sua envolvente existe um parque de estacionamento, com algum tráfego 

automóvel, que em horas de ponta se torna bastante elevado. Este edifício é composto por: 

uma cave, onde se encontra o laboratório de microscopia eletrónica; rés-do-chão, onde existe 

um auditório, uma sala de reuniões e um café/restaurante; primeiro piso, onde funciona uma 

secretaria e alguns gabinetes; um segundo e terceiro pisos onde existem salas de aula, 

gabinetes e laboratórios. 

Sala 2.1 

A sala escolhida foi a sala 2.1 que, à semelhança de todo o edifício, possui um sistema AVAC 

que se encontra desligado por longos períodos de tempo. A sala tem uma capacidade para 49 

pessoas. O seu mobiliário é constituído por 49 cadeiras (plástico e metal), 25 mesas (plástico e 

metal), cortinas, um projetor multimédia e um retroprojetor (Figura 9). Tem janelas voltadas para 

duas fachadas, uma virada para norte e a outra para este. A porta de entrada da sala dá para 

um corredor onde existem outras salas de aula e gabinetes, e está junto a uma porta de saída 

para o exterior (Tabela 3).  

Sistema AVAC 

O sistema AVAC do Edifício de Florestal está projetado para fornecer um caudal de ar variável, 

pré tratado para um conjunto de salas climatizadas. Este sistema tem uma bateria de pré- 

-aquecimento, para amenizar a temperatura do ar no inverno. A temperatura de cada espaço 

individual é controlada de modo a obter a temperatura ambiente selecionada. A sala 2.1 é 

servida pela UTA UF 2.1 (Unidade de tratamento de ar no Edifício de Florestal). A distribuição 
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de ar é realizada por difusores, de fluxo descendente 3D, ao longo do teto. As grelhas de 

extração, colocadas ao longo da parede a sul oferecem uma extração ascendente vertical. 

Como um dos difusores está distanciado das grelhas cerca de 2,5m, há a possibilidade de 

ocorrer algum by-pass. A eficiência de ventilação pode ser avaliada na ordem dos 70%. 

A dimensão dos difusores (2 unidades na sala) é de 375x375mm2. Cada um destes 

equipamentos permite a insuflação de 1105 m3/h de ar novo. Segundo Borges (2014) a 

temperatura à saída dos difusores intalados nesta sala é de 24ºC, por forma a garantir uma 

temperatura interna de 22ºC. As grelhas de extração (2 unidades na sala) têm de dimensões 

800x200mm2 e permitem, cada uma delas, a extração de 1050m3/h. Assim, quando o sistema 

AVAC se encontra em funcionamento, são insuflados 2210m3/h de ar e extraídos 2100 m3/h de 

ar mantendo a sala em ligeira sobrepressão. 

 

Figura 6 – Detalhe da planta do projeto de AVAC evidenciando a sala de aulas 2.1 do Edifício de 
Florestal (Escala 1:100) (Hidrotécnica Portuguesa, 1993). 
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Figura 7. Vista geral da sala 2.1 do Edifício de Florestal com o equipamento AVAC instalado no teto. 
UTAD, 2012. 

 

3.1.2.3. Edifício de Apoio ao Parque Desportivo  

O Edifício de Apoio ao Parque Desportivo, doravante também referido como Edifício de 

Desporto, foi escolhido por ter um sistema AVAC instalado. Neste edifício onde os alunos têm 

regularmente aulas semanais, permanecendo um elevado tempo dentro da sala, à semelhança 

do Edifício de Florestal, o sistema AVAC nem sempre se encontra em funcionamento. Ao 

terminar o período do inverno este sistema é desligado. É de construção relativamente recente 

e conta com um elevado grau de estanquidade. 

Este edifício está localizado numa zona mais elevada do campus e é ladeado por um campo de 

futebol e por uma estrada com algum movimento. Tem ainda na sua envolvente um parque de 

estacionamento. O Edifício é formado por dois pisos: Rés-do-chão e Cave. No rés-do-chão 

existe um bar, uma secretaria, gabinetes, um ginásio, balneários, uma sala de reuniões, três 

salas de aulas, laboratório de fisiologia, uma sala de musculação, vestiários\balneários e casas 

de banho. Na cave encontram-se campos de jogos, assim como, um pequeno tanque de 

hidromassagem, sauna e um squash. 
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Sala 1 

Foi escolhida uma sala (Sala 1) que tem mobiliário seminovo, composto de cadeiras (25 de pvc 

e 9 de madeira e metal) e 15 mesas (alumínio e pvc). Possui um quadro branco onde se 

escreve com um marcador, um retroprojetor, uma televisão e um projetor multimédia (Tabela 3). 

As janelas, à semelhança de todo o edifício, são de vidro duplo com armações de alumínio; a 

porta é de vidro e madeira e possui estores de alumínio. A porta acede a um pequeno corredor 

interno onde estão várias entradas (três entradas para gabinetes e outra para duas salas de 

aula incluído a que é alvo deste estudo). No fim deste pequeno corredor existe mais uma porta 

para um outro conduzindo a uma porta de saída para o exterior. 

 

 

Sistema AVAC 

O Edificio de Desporto à semelhança do Edifício de Florestal, para se satisfazer as necessidade 

de uma boa QAI simultaneamente aliada ao conforto dos ocupantes do edifício, possue na sua 

edificação uma instalação de sistema AVAC (Figura 9). Esta é compartimentada de forma a 

haver um maior controle da qualidade do ar nos diferentes espaços, tendo em conta os 

diferentes tipos de atividade a que os mesmos estão destinados. 

A Sala 1 é servida por uma UTAN (UTAN10) e por uma caixa de ventilação com ventilador 

centrífugo de transmissão direta (CV10) (Meira, 1998). Uma UTAN é uma unidade de 

tratamento de 100% ar novo, ou seja, uma unidade que não permite a reciclagem de ar 

climatizado. 

A UTAN10 serve ainda outras salas de aula e outros espaços de utilização semelhante 

(gabinetes e salas de reuniões), sendo os mesmos espaços servidos pela caixa de ventilação 

CV10. O esquema de distribuição de ar é apresentado na figura 8. 

 

 



_______________________________________________________________________________________  

    33 

 

Figura 8 – Detalhe da planta do projeto de AVAC evidenciando a sala1 do Edifício de Desporto (Escala - 
1:100) Vasconcelos, 2012. 

A distribuição de ar é realizada por difusores tipo grelha, de fluxo descendente, ao longo da 

parede que fica para o sudeste. As grelhas de extração, colocadas ao longo da parede oposta 

oferecem uma extração ascendente vertical. Os difusores e grelhas (2 unidades na sala) estão 

distanciados cerca de 5m (Meira, 1998). A eficiência de ventilação poderá ser considerada 

como boa e avaliada na ordem dos 80%. 

A dimensão de cada difusor é de 250x100mm2 e permite a insuflação de 125m3/h de ar novo. 

As grelhas de extração têm, dimensões de 350x150mm2 e permitem a extração de 120m3/h em 

cada uma. Assim, quando o sistema AVAC se encontra em funcionamento, são insuflados 

250m3/h e extraídos 240m3/h de ar, mantendo a sala em ligeira sobrepressão. 
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Figura 9. Vista geral da sala 1 do Edifício de Desporto com o equipamento AVAC instalado no teto. 
UTAD, 2012. 

 

3.1.2.4. Síntese das características das salas em estudo 

Na figura 10 apresentam-se as quatro salas alvo deste estudo: sala A1.10; sala A1.12, sala 2.1 

e sala 1. Em três destas salas é possível observar-se os equipamentos de medição da QAI em 

funcionamento em situação em que a sala se encontra sem ocupação. 

Na tabela 3 encontram-se resumidamente as características das salas de aula alvo deste 

estudo. 
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Figura 10 – Vista parcial das salas em estudo. Em cima, à esquerda sala A1.10, à direita sala A1.12 do 

Edificio das Geociências. Em baixo, à esquerda, sala 2.1 do Edificio de Florestal, à direita sala 1 do 

Edificio de Desporto. UTAD, 2012. 
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Tabela 3. Resumo das caraterísticas das salas de aulas estudadas. 

Caracteristicas 

Local de Medição 

Edifício 
Geociências 
Sala A1.10 

Edifício 
Geociências     
Sala A1.12 

Edifício de 
Florestal  
Sala 2.1 

Edifício de 
Desporto 

Sala 1 

Número de 
ocupantes 

29 40 51 35 

Área da sala (m
2
) 40 61 91,4 50 

Volume da Sala  
(área*pé direito) 

(m
3
) 

40*2,95=118 61 *2,95=180 91,4*3,10=228,6 50*3,10=155 

Número de 
janelas com 

abertura 
4 8 10 2 

Área de abertura 
das janelas 

(m
2
) 

2,97 5,94 6,9 3,16 

Mobiliário 
(mesas/cadeiras) 

29/29 40/40 25/51 15 / 35 

Equipamento 
multimédia 

Retroprojetor 
Projetor 

multimédia 

Retroprojetor 
Projetor 

multimédia 

Retroprojetor 
Projetor 

multimédia 

Retroprojetor 
Projetor 

multimédia 
Televisão 

Cortinas/estores Cortinas Cortinas Cortinas Estores 

Quadro Branco Branco Branco Branco 

Frequência da 
Limpeza 

Diária Diária Diária Diária 

Isolamento Sem isolamento Sem isolamento Com isolamento Com isolamento 

Ventilação 
Ventilação 

natural Ventilação natural AVAC AVAC 
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3.2. Medição de parâmetros da Qualidade do Ar Interior 

 

3.2.1. Equipamento de medição  

Foram utilizados métodos contínuos dinâmicos de leitura direta, para se realizar o estudo da 

evolução dos poluentes. Estes métodos são equiparados aos métodos de referência, segundo 

Nota Técnica NT-SCE-02 (2009).  

Utilizou-se o equipamento portátil GrayWolf (DirectSense® IAQ Monitors - modelo IQ-410) para 

a medição dos parâmetros físico-químicos COVT, CO2, CO (Monóxido de Carbono), O3 

(Ozono), Temperatura e Humidade Relativa.  

O medidor “GrayWolf” é constituído por vários sensores, uma sonda e um Personal Digital 

Assistant (PDA) para o qual são transmitidas as informações sobre as concentrações de gases 

no ambiente (Graywolf, 2013), bem como, sobre os parâmetros físicos. Na tabela A1 do Anexo I 

desta dissertação encontram-se em maior detalhe as características deste equipamento.  

O equipamento de medição Dusttrak TM Aerosol Monitor permite medir concentrações de 

partículas com diferentes tamanhos (PM1, PM2,5, PM4 e PM10) na qualidade do ar interior, 

usando filtros seletivos, separadamente, que retêm as partículas com características 

específicas, recolhidas num prato de recolha metálico, da massa de ar que circula a 3,0 l/min, 

aspirado por uma bomba de vácuo (TSI, 2013). Na tabela A2 do Anexo I encontram-se em 

maior detalhe as caraterísticas deste equipamento. 

A medição da concentração em massa (mg/m3) é feita de forma contínua para cada minuto. O 

método utilizado é a amostragem por varrimento de luz, em que é medida a concentração por 

amostragem de ar e feita a análise do feixe de luz espalhada, em função do número e do 

tamanho das partículas para o volume de ar medido (TSI, 2013). 

Todos os equipamentos foram previamente calibrados antes de cada período de medição. Os 

equipamentos foram calibrados pelo Laboratório de Metrologia de Gases, Lda., no âmbito do 

projeto “Metodologia de amostragem de QAI em áreas complexas”; Projeto Individual SI 
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Qualificação PME (Vale Inovação) financiado pelo QREN (projeto n.º 18967) concretizado pela 

UTAD.  

3.2.2. Medição da Qualidade do Ar Interior nas salas de aula  

A recolha de dados da medição da QAI estabeleceu-se em três etapas: 

1) Inicialmente recolheu-se informação sobre os edifícios, de forma a caracterizar os locais em 

análise, ou seja, plantas dos edifícios, memórias descritivas, plantas dos sistemas AVAC 

quando estes existiam, horários de funcionamento dos períodos letivos e dos bares, bem como, 

o horário de limpeza do edifício e frequência da limpeza. Esta recolha foi efetuada junto dos 

responsáveis pelos edifícios e dos serviços técnicos da UTAD, através da Pró-Reitoria para o 

Património e Ordenamento. Após esta recolha procedeu-se à análise desta informação. 

2) Seguiu-se uma visita preliminar aos edifícios para confirmar e atualizar a informação 

recolhida. Simultaneamente, foi feito um levantamento das condições construtivas das 

edificações e de possíveis fontes de contaminação do ar, internas e externas ao edifício. Foram 

verificados/registados/medidos os seguintes parâmetros/elementos: (1) o uso; (2) a ocupação; 

(3) a área das salas de aula; (4) o volume das salas de aula e (5) os elementos constituintes do 

espaço considerados relevantes. Para este último parâmetro foram considerados o tipo de 

mobiliário, entradas de ar, tipo de quadro, existência de equipamentos elétricos, como por 

exemplo: projetores multimédia, computadores, retroprojetores. Efetuou-se a observação da 

eventual presença de infiltrações ou bolores visíveis. Partindo desta análise, foram 

selecionadas as salas a integrar no estudo. 

3) Nesta etapa, procedeu-se ao planeamento da medição dos parâmetros físico-químicos 

referidos no RSECE, e no Anexo II da Nota Técnica NT-SCE-02 (2009). Nesta fase calculou-se 

o número mínimo de pontos de medição, em cada espaço selecionado. No caso em estudo, 

este número foi calculado para cada sala, recorrendo à fórmula que é sugerida nesta Nota 

Técnica. Estes elementos legislativos serviram de base para a fase de amostragem, uma vez 

que, aquando da realização desta, eram os que estavam em vigor no panorama legislativo 

nacional. 
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Assim, para o cálculo do número mínimo de pontos de amostragem para cada local em estudo 

usou-se a equação 1: 

𝑁𝑖 = 0,15 × √𝐴𝑖                                                                                                           (1) 

Ni – Número mínimo de pontos de amostragem na sala de aula i (Ni ≥ 1) 
Ai – Área da sala de aula i em m2  

Verificou-se desta forma que era necessário considerar-se, no mínimo, um ponto de 

amostragem para cada sala selecionada (ver capitulo 3.1.2 a descrição detalhada de cada 

edifício e salas de aulas). Na tabela 4 são apresentados os números de pontos de amostragem 

Ni obtidos com a fórmula acima referida. 

Tabela 4. Salas de aula com as respetivas áreas, número mínimo de pontos de amostragem Ni, de 
acordo com a Nota Técnica NT-SCE-02 (2009) e número de pontos de amostragem considerados neste 
estudo. 

Sala de aula Área 

(m
2
) 

Número mínimo de 
pontos de amostragem  

Número de 
pontos de 

amostragem 

Florestal Sala 2.1 91,4 1,4 1 

Desporto Sala 1 49,5 1,1 1 

Geociências         

A 1.10 
40 0,9 1 

Geociências          

A 1.12 
61 1,2 1 

 

Em todos os locais de análise e durante todo o período de medição, foram registadas as 

variáveis da sala que poderiam de alguma forma influenciar a concentração dos parâmetros em 

análise. Estas variáveis foram: número de ocupantes; abertura e fecho de portas e janelas; 

circulação pela sala; movimentações com o mobiliário (cortinas, cadeiras e mesas); manuseio 
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de equipamentos eletrónicos; condição das luzes e cortinas; utilização do quadro; hora da 

limpeza; material utilizado na limpeza; condição do equipamento de AVAC, sempre que este se 

encontrava presente, e outras variáveis pontuais que pudessem interferir nos resultados das 

medições (ver Tabela 5).  

Foram feitas medições no exterior para avaliação das concentrações dos contaminantes do ar 

ambiente e, consequentemente perceber também a fonte dos mesmos, isto é, se é interna ou 

externa aos edifícios. Estas medições foram realizadas em períodos de 30 minutos nos dias em 

análise, num total de seis períodos totalizando 180 minutos, cada minuto correspondendo a 

uma amostragem. 

 

 
Figura 11 - Pormenor da Sala A1.10 do Edifício Geociências e equipamento de medição da QAI, UTAD, 
2012. 

Os equipamentos foram colocados no centro da área com maior ocupação da sala (Figura 12). 

Visto que os ocupantes passavam grande parte do tempo sentados, a cabeça de amostragem 

foi colocada à mesma altura a que estão situadas as vias aéreas de uma pessoa adulta sentada 

(altura média de 115 cm). 
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Figura 12 - Sala 2.1 do edifício de Florestal em período de ocupação. Equipamentos de medição da QAI, 
assinalados com círculo vermelho, colocados no centro da sala. UTAD, 2012. 

 

 

Figura 13 - Sala A1.10 do edifício das Geociências. Equipamentos de medição da QAI. Pormenor da 
cabeça de amostragem a 115 cm do chão. UTAD, 2012. 

Os equipamentos de medição de QAI estavam programados para registar as concentrações de 

minuto a minuto. Os equipamentos Graywolf e o DustTrak TM Aerosol Monitor mediram em 

contínuo durante todos os períodos de medição, só com uma interrupção de cerca de 30 
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minutos para descarregar os dados. Esta interrupção ocorreu antes do início da atividade nas 

salas entre as 7:30 h e as 8:30 h. A referida paragem servia para a recolha de dados, troca de 

pilhas do equipamento Graywolf e calibragem do DustTrak TM Aerosol Monitor com o “branco”, 

seguindo as instruções dadas pelo fabricante. 

As medições foram feitas para períodos contínuos com uma duração de cerca de uma semana 

para cada uma das quatro salas da Universidade e para cada fase de medição (com o sistema 

AVAC em funcionamento e com o sistema AVAC desligado).  

Nas salas do edifício de Florestal e do edifício de Desporto, foram realizadas medições de QAI 

em duas fases distintas. Numa primeira fase, em que as salas em estudo nestes dois edifícios 

(com bom isolamento térmico) tinham o sistema AVAC em funcionamento no período de 

outono/inverno (casos de estudo 1 e 3 da Tabela 5). A segunda fase de medições ocorreu 

durante o período primavera/verão em que o sistema AVAC estava desligado (casos de estudo 

2 e 4 da Tabela 5). Deste modo, os parâmetros de QAI foram medidos duas vezes por ano, 

durante o período primavera/verão e outono/inverno para ter em conta a influência da poluição 

do ar ambiente e as condições atmosféricas, fatores que influenciam também as condições do 

ar interior. Por outro lado, durante o período de verão, nos locais em que o sistema AVAC 

estava desligado, foi possível obter um cenário próximo de isolamento total e sem qualquer 

entrada de ar forçado ou natural. 

Visando uma análise mais detalhada do efeito do isolamento térmico numa situação em que 

poderá existir, ou não, uma renovação de ar de forma natural (janelas e portas) ou forçada (com 

o sistema AVAC ligado), foram escolhidas duas salas do campus da UTAD: no Edifício de 

Florestal na sala 2.1 e no Edifício de Desporto na sala 1. Efetuou-se ainda uma pesquisa para o 

caso de estudo de um edifício sem isolamento térmico, ou seja, com fraca estanqueidade e sem 

sistema AVAC instalado. Neste caso, foram usadas duas salas de aulas do edifício 

Geociências, as salas A1.10 e A1.12 (casos de estudo 5 e 6 da Tabela 5). Para cada semana 

de medição foi escolhido um dia útil para uma análise com maior detalhe (Tabela 5). Esta 

escolha teve por base amostrar o período em que as salas de aula tiveram mais ocupação e 

durante mais tempo, para reunir desta forma as melhores condições para a realização de uma 

análise mais pormenorizada da variação da concentração de CO2 ao longo do tempo 

relacionando com o número de ocupantes e as atividades destes. Em cada período de 
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monitorização, sempre que existia ocupação, registaram-se as alterações e possíveis 

interferências no ambiente interno da sala. 

Tabela 5. Descrição dos diversos casos de estudo, datas de recolha e datas selecionadas para a criação 
de diferentes casos de estudo. 

Caso de 
estudo 

Sala AVAC Datas de recolha Período analisado 

1 Florestal 2.1 Ligado 17 - 22 nov. 2012 19 nov. 2012 

2 Florestal 2.1 Desligado 14 - 22 set. 2012 18 set. 2012 

3 Desporto sala 1 Ligado 26 nov. a 2 dez. 2011 28 nov. 2011 

4 Desporto sala 1 Desligado 16 - 23 mar. 2012 21 mar. 2012 

5 Geociências. A1.10 Sem 10 - 16 mar. 2012 12 mar. 2012 

6 Geociências. A1.12 Sem 17 mar. 2011 17 mar. 2011 

Posteriormente, todos os registos de atividades da sala foram transferidos para um ficheiro 

Excel organizados em tabelas onde se adicionou a informação recolhida de ambos os 

equipamentos de medição da QAI. 

 

3.3. Folha de Cálculo Qventila_RECS_2013_12_10_v01b  

Tendo em vista uma análise comparativa com as situações reais medidas nos edifícios com 

diferentes características construtivas e diferentes sistemas de ventilação e/ou aquecimento, 

acima descritas, utilizou-se como ferramenta uma folha de cálculo do Excel desenvolvida e 

disponibilizada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) - a folha de Cálculo 

Qventila_RECS_2013_12_10_v01b (doravante chamada apenas por folha de Cálculo). Esta 

folha de cálculo permite avaliar o desempenho dos sistemas de ventilação no contexto da 

regulamentação do desempenho térmico e energético dos edifícios e da verificação do requisito 

mínimo de ventilação através do Método de Cálculo Analítico definido na Portaria 353-A/2013 

de 4 de dezembro (Pinto, 2013).  
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Esta ferramenta de cálculo é um instrumento que auxilia na determinação do caudal mínimo de 

ar novo e permite ainda uma estimativa da concentração de CO2 nos diferentes locais em 

estudo. Esta estimativa foi usada para estabelecer comparações com o valor real da 

concentração de CO2 medido nas diferentes salas de aula. 

3.3.1 Método do Cálculo Analítico definido na legislação nacional  

O método analítico definido no ponto 2 da Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro baseia-se na 

resolução da equação de conservação de massa em regime transiente da concentração de 

CO2, para que o valor médio da concentração interior de CO2 durante a ocupação não exceda 

os limiares de proteção definidos na portaria. 

Para um espaço com uma mistura perfeita, a evolução da concentração de CO2 pode ser 

determinada pela equação 2 da Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro  

 

𝐶𝑖𝑛𝑡(𝑡𝑖) = 𝐶𝑒𝑥𝑡 +
𝐺𝐶𝑂2

𝑄𝐴𝑁
+ (𝐶𝑖𝑛𝑡(𝑡𝑖−1) − 𝐶𝑒𝑥𝑡 −

𝐺𝐶𝑂2

𝑄𝐴𝑁
) . 𝑒−

𝑄𝐴𝑁
𝑉

.(𝑡𝑖−𝑡𝑖−1)
 

(mg/m3) 

ou 

(m3/m3) 

 

                       (2) 

 

Em que:  

t - Instante genérico, ou instante final de cada incremento de tempo considerado no cálculo 

numérico, (h); 

Cint(ti) - Concentração de CO2 no ar interior no instante ti, (mg/m3) ou (m3/m3); 

QAN - Valor do caudal de ar novo, (m3/h); 

Cext - Valor médio típico da concentração de CO2 no ar exterior para a zona onde se insere o 

edifício, (mg/m3) ou (m3/m3); 

GCO2 - Taxa total de geração de CO2 no espaço, (mg/h) (ou (m3/h)); 

V - Volume de ar no interior do espaço, (m3); 

Cint (t i-1) - Valor da concentração de CO2 no ar interior no instante inicial (ti-1) de cada intervalo 

de tempo considerado no cálculo numérico, (mg/m3) (ou (m3/m3)). 
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Fazendo a integração da equação 2, para um intervalo de tempo de uma hora, é possível obter 

a concentração média de CO2 durante períodos de uma hora e assim calcular a concentração 

média de CO2 durante a ocupação. O valor do caudal de ar novo (QAN) é obtido de forma 

iterativa, para que a concentração média interior de CO2 durante a ocupação não exceda os 

limiares de proteção aplicáveis ao espaço (Pinto, 2013). 

 

3.3.2. Dados de entrada na folha de cálculo  

Para o preenchimento da folha de Cálculo (Figura 14) foram tidos em consideração os passos 

que seguidamente se explicam. 

 

Figura 14 - Folha de Cálculo para a introdução de dados de entrada para o cálculo da concentração de 
CO2 nas salas de aula (adaptação de Pinto, 2013). 

 

1) Concentração de CO2 exterior 

O Anexo da Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro, indica para a concentração exterior de CO2 

(Cext) o valor de 702 mg/m3, correspondente a 390 ppm à pressão atmosférica normal e a 25oC. 

No entanto, seguindo a categorização de ar exterior, dada na norma EN13779 indicada pela 
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Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro, o ar do campus da UTAD, pelas características 

apresentadas no capítulo 3.1.1, pode ser considerado como rural, e assim ter como referência 

para a concentração de CO2 exterior o valor de 350ppm. A norma EN13779 (2007) classifica o 

ar exterior por classes “Classification of Outdoor Air” – ODA (Tabela 6).  

Tabela 6. Caracterização do Ar Ambiente em três níveis, tendo em conta a norma EN13779, focando a 
concentração de CO2 exterior.  

Topologia da 
Localização 

CO2 (ppm) 
Nível de 

Concentração 

Áreas rurais 350 ODA* 1 

Cidades pequenas 400 ODA* 2 

Centro de cidades 450 ODA* 3 

*ODA - Classification of Outdoor Air (Classificação do ar exterior) 

Como já foi referido no subcapitulo 3.3.2, no decorrer deste estudo foram aínda efectuadas 

medições no exterior, para obter um valor mais próximo do real das concentração de CO2 no ar 

exterior de todo o campus da UTAD. 

2) Perfil de ocupação  

Obtido com base na média horária da taxa de ocupação de cada hora, sendo que, para efeitos 

do presente cálculo, um dado período horário só será contabilizável se a ocupação for, pelo 

menos, de 50% num dos períodos de uma hora das 24 horas diárias (ver Tabela 16, 

subcapitulo 4.1.2). 

3) Número máximo de ocupantes do espaço durante um dia. 

4) Área e pé-direito médio do espaço. 

5) Método de Ventilação  

Para a introdução dos dados de entrada na folha de cálculo, foi necessário a escolha do 

método de ventilação que melhor se adaptava à situação em estudo, nela estava também 

incluida a eficácia da remoção de poluentes. A eficácia de remoção de poluentes (Ɛv) avalia de 
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que forma um poluente existente no ar interior é removido do compartimento em análise pelo 

sistema de ventilação (Tabela 7). 

Tabela 7. Método de ventilção com o respectivo valores de eficácia de remoção de poluentes (Ɛv) para 
diferentes métodos de ventilação (Pinto, 2013). 

Método de ventilação Ɛv 

Insuflação pelo teto, ar frio 1 

Insuflação pelo teto e extração junto ao pavimento, ar quente 1 

Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos 8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto 0,8 

Insuflação pelo teto, de ar quente pelo menos 8ºC acima da temperatura do local e 
extração/retorno pelo teto, desde que o jato de ar de insuflação, tenha velocidade superior a 
0,8m/s e alcance até 1,4m do pavimento (nota: para velocidades mais baixas, 

1 

Insuflação de ar frio junto ao pavimento e extração/retorno junto ao teto, desde que o jato de 
ar de insuflação com uma velocidade de 0,8m/s, tenha um alcance de 1,4m ou mais, em 
relação ao pavimento 

1 

Insuflação de ar frio a baixa velocidade junto ao pavimento e extração junto ao teto, numa 
estratégia de ventilação do tipo deslocamento, proporcione um fluxo unidirecional e 
estratificação térmica 

1,2 

Insuflação de ar quente junto ao pavimento e extração junto ao pavimento, no lado oposto do 
compartimento 1 

Insuflação de ar quente junto ao pavimento e extração/retorno junto ao teto 0,7 

Admissão natural de ar no lado oposto do compartimento em relação ao ponto de 
extração/retorno mecânica 0,8 

Admissão natural de ar junto ao ponto de extração/retorno mecânica 0,5 

Insuflação de ar quente junto ao pavimento e extração/retorno junto ao teto, no mesmo lado 
do compartimento ou em localização próxima 0,5 

Insauflção de ar frio junto ao teto e extração/retorno junto ao pavimento, do mesmo lado do 
compartimento ou em localização próxima 0,5 

Na escolha do método de ventilação a introduzir na folha de cáculo, optou-se para a situação 

em que o sistema AVAC estava em funcionamento a opção “3 - Insuflação pelo teto, de ar 

quente pelo menos 8ºC acima da temperatura do local e extração/retorno pelo teto (ventilação 

mecânica e híbrida)”. Esta escolha teve como fundamento a caracterização do sistema AVAC 

de ambos os edificios (subcapitulos 3.1.2 e o facto do sistema AVAC ser apenas ligado quando 

no inverno se atingem temperaturas muito baixas.). Para os casos de estudo em que o sistema 
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AVAC estava desligado e nas salas em que este sistema não existia, optou-se por colocar 

“Ventilação natural”, em que a Ɛv é igual a zero. 

6) Tipo de espaço (carga poluente do edifício) 

O valor do caudal mínimo de ar novo do espaço para diluição e remoção da carga poluente 

devida aos materiais e às atividades desenvolvidas deve satisfazer os valores indicados 

(Tabela 8).  

Tabela 8. Valores de caudal de ar novo dependente do tipo de espaço (Portaria 353-A/2013 de 4 de 
dezembro). 

Situação do edifício (Espaço) 
Caudal de ar novo 

(m
3
/(hora.m

2
)) 

Predominância (superior a 75%) de materiais de baixa emissão 

poluente e sem atividades que envolvam a emissão de poluentes 

específicos 

2 

Sem atividades que envolvam poluentes específicos 3 

Com atividade que envolvam a emissão de poluentes específicos * 5 

Piscinas (área de referência será a área do plano de água) 20 

*Nas atividades que envolvam a emissão de poluentes específicos incluem-se: lavandarias, perfumarias, farmácias, salões de 
beleza, lojas de animais, salas de aula de artes, laboratórios de escolas, estabelecimentos comerciais de mobiliários e de madeiras. 

 

7) Nível de atividade metabólica, Área da superfície corporal e Faixa etária 

O valor da taxa total de geração de CO2 (G) num espaço é função do nível da atividade 

metabólica, da corpulência e do número de ocupantes do espaço em causa, sendo calculada 

de acordo com as expressões 3 e 4. 

G CO2 = (17000.ADu.M).N    (mg/h)                              (3) 

ou 

G CO2 = (0,0094.ADu.M).N    (m3/h)                              (4) 
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em que: 

ADu - Área de DuBois da superfície corporal (m2); 

M - Taxa de metabolismo dos ocupantes (met) (1 met= 58,15 W/m2), obtida em função 

da atividade física desenvolvida no mesmo espaço; 

N - Número de ocupantes do espaço.  

 

A Área de DuBois da superfície corporal foi obtida a partir da equação 5. 

𝐴𝐷𝑢 = 0,202. 𝑊𝑏
0,425. 𝐻𝑏

0,725                 (m)                                                (5) 

Wb - Massa corporal típica, (kg);  

Hb - Altura típica do corpo humano, (m). 

Na ausência de informação mais detalhada, na determinação da ADu são adotados os valores 

indicados na tabela 9, em função da idade dos ocupantes. Em caso de dúvida sobre a faixa 

etária dos ocupantes, deve ser adotado o valor correspondente a adultos. 

 

Tabela 9. Área de DuBois (ADu) em função da idade dos ocupantes e parcela a adicionar à atividade 
metabólica em função da faixa etária (∆M) (Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro).  

Idade dos ocupantes ADu (m
2
) ∆M (met) 

3 anos 0,65 0,19 

Até 6 anos 0,80 0,14 

Até 9 anos 1,10 0,09 

Até 11 anos 1,30 0,07 

Até 14 anos 1,60 0,05 

Até 18 anos e adultos 1,80 0,00 
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A taxa de metabolismo dos ocupantes para diversas atividades encontra-se indicada na 

tabela 10. Em espaços ocupados por indivíduos com mais do que um tipo de atividade, deve 

ser calculada a média ponderada do nível de atividade metabólica (M med) de acordo com a 

expressão 6. 

𝑀𝑚𝑒𝑑 =
∑ (𝑁𝑀𝑖

. 𝑀𝑖)𝑖

∑ 𝑁𝑀𝑖𝑖
           (met)                                          (6) 

 

Tabela 10. Taxa de metabolismo por tipo de atividade (Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro). 

Tipo de 
atividade 

Taxa de metabolismo 
dos ocupantes - M 

(met) 

Exemplos de tipo de espaço 

Sono 0,8 Quartos, Dormitórios e similares 

Descanso 1,0 
Salas de repouso, Salas de espera, Salas de conferências, 
Auditórios e similares, Bibliotecas. 

Sedentária 1,2 

Escritórios, Gabinetes, Secretarias, Salas de aula, 
Cinemas, Salas de espetáculo, Salas de Refeições, Lojas e 
similares, Museus e galerias, Salas de convívio, Salas de 
atividade de estabelecimentos de geriatria e similares 

Salas de jardim-de-infância e pré-escolar, Salas de creche 

Moderada 1,75 (1,4 a 2,0) Laboratórios, Ateliers, Salas de Desenho e Trabalhos 
Oficinais, Cafés, Bares, Salas de Jogos e similares 

Ligeiramente 
Alta 2,5 (2,0 a 3,0) 

Pistas de dança, Salas em ginásios, Salas de ballet e 
similares 

Alta 5,0 (3,0 a 9,0) Salas de musculação, Salas em ginásios e pavilhões 
desportivos e similares 

 

8) Limiar de proteção para as concentrações de CO2 

Na tabela 11 indica-se o limiar de proteção definido para as concentrações de CO2 como 

indicador da QAI em espaços onde a principal carga “poluente” e sensorial são os ocupantes. 
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Para o preenchimento deste parâmetro na Folha de Cálculo deve ser selecionado o limiar de 

proteção para o valor da concentração de CO2 aplicável ao espaço.  

Tabela 11. Limiares de proteção da concentração de CO2 (Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro). 

Âmbito mg/m
3
 ppm 

Edifícios novos com ventilação natural e edifícios sujeitos a 
grandes intervenções, com ou sem sistemas mecânicos de 

ventilação* 

2925 1625 

Edifícios novos com ventilação híbrida ou mecânica 2250 1250 

* Quando for justificado que existem incompatibilidades de ordem técnica funcional ou económica. 

 

Após a introdução de todos os parâmetros acima descritos, a concentração de CO2 no interior é 

calculada e apresentada graficamente e numericamente na Folha de Cálculo. 

Posteriormente, os dados de saída da Folha de Cálculo (previsão da média horária da 

concentração de CO2) foram inseridos numa nova folha de cálculo no programa Excel, 

juntamente com os valores das médias horárias da concentração de CO2 medidos para cada 

caso de estudo. Estes valores tinham sido recolhidos em amostras de um minuto para as 24 

horas do dia, sendo depois necessário realizar as médias horárias para se obter uma maior 

semelhança entre o valor cálculado e o valor medido (real). 

O mesmo processo foi realizado para a taxa de ocupação, em que também existia o registo de 

cada minuto. Dividindo este parâmetro pelo valor de máxima ocupação para cada sala e 

multiplicando por cem, obteve-se o valor da taxa de ocupação em cada hora para cada um dos 

casos de estudo. 

A junção destas três variáveis (perfil de ocupação, concentração de CO2 medida e 

concentração de CO2 calculada) deu origem aos gráficos de comparação que se apresentam no 

capitulo 4.1.3 desta dissertação. 
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3.4. Abertura e fecho de janelas durante um dia de aulas para avaliar a 

concentração de CO2 

Para analisar o efeito da abertura de janelas e da porta realizou-se um caso de estudo para a 

sala de aula A1.10 do edifício das Geociências. No dia 13 de março de 2012 foram realizadas 

medições com períodos de tempo contabilizados (ver Tabela 12) em que se abriram as janelas 

e a porta, com diferentes situações de ocupação para desta forma se observar a evolução da 

concentração de CO2 nos diferentes cenários. 

Tabela 12. Plano de abertura de janelas para o dia 13 de março de 2012, na sala A1.10 do edifício das 
Geociências na UTAD. 

Tempo de abertura das janelas 

(minutos) 

Período de Abertura 

(hora) 

Janelas/porta abertas  

(número) 

5 09:18 - 09:22 1 Janela 

5 09:57 - 10:01 1 Janela 

5 10:17 - 10:22 2 Janelas 

4 11:05 - 11:09 2 Janelas 

5 11:35 - 11:39 1 Porta 

10 12:01 - 12:11 1 Porta 

63 12:31 - 13:30 1 Janela 

5 15:15 - 15:20 4 Janelas 

14 15:59 - 16:13 4 Janelas 

 

Na perspetiva de avaliar a importância do arejamento natural, efetuado com abertura das 

janelas e a porta da sala de aula A1.10 do edifício Geociências da UTAD, na redução dos níveis 

de concentração de CO2, foi efetuada uma análise exploratória em vários períodos de tempo de 

distintos cenários onde se pretendeu ter uma perceção da evolução da concentração de CO2 

por situações distintas de ocupação e de condição da janela (aberta ou fechada, e por quanto 

tempo). Foi ainda efetuada uma análise de estatística para os diferentes casos de estudo 

(Capitulo 4.1.1, Tabela 14). Em toda a modelação estatística utilizou-se o programa R versão 

3.0.2. 
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Para o período da noite, para todos os casos de estudo, considerou-se apenas a situação em 

que as noites eram o seguimento dos dias em que as salas tiveram ocupação, tendo sido 

calculado o valor mínimo da concentração de CO2 com base em todos os dados monitorizados. 

No que concerne ao fim de semana, foi excluido o sábado sempre que neste existiu actividade 

dentro da sala de aula, por forma a obter-se o valor mais próximo possivel de “Zero” da amostra 

referente ao valor de concentração de CO2 dentro da sala de aula. Para esta situação foi 

calculado o valor minimo registado.  

Para a situação correspondente ao periodo de ocupação, considerou-se o intervalo de tempo 

com início no minuto em que entrou o primeiro ocupante do dia na sala, depois de realizada a 

manutenção dos equipamentos de medição da QAI (situação já referida anteriormente) até à 

saída do último ocupante do dia. Este intervalo de tempo incluiu o horário de almoço e alguns 

intervalos de alguns minutos (entre cinco a vinte minutos) entre as aulas, situação em que não 

existia ocupação dentro das salas de aula.  

A Figura 15 mostra a sala de aula A1.10 com destaque para as janelas que foram 

monitorizadas neste caso de estudo. 

 

Figura 15 - Sala A1.10 do Edifício Geociências com destaque para as janelas que se abriram no dia 13 
de março de 2012. UTAD, 2012. 

Com base nos dados recolhidos no dia 13 de março de 2012, conforme plano de monitorização 

apresentado na tabela 12, para a construção do modelo foram definidos nove perfis temporais 

em sala de aula (Tabela 13). Estes perfis designaram-se por M1 a M9, períodos que vão de 
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20 minutos a 60 minutos, considerando fases em que as condições por ocupação eram as mais 

homogéneas possíveis, para que a predição dos valores da concentração de CO2 na sala de 

aula fossem tidos em conta mais pela abertura da janela, ou porta, e não pela variabilidade da 

ocupação. Desta forma previne-se o efeito de confundimento natural dos valores de 

concentração de CO2 sejam tendencialmente mais elevados para valores de ocupação mais 

altos como se pode observar em diferentes estudos realizados em diferentes instituições de 

ensino superior (Lourenço, 2011; Rodrigues, 2013), não deixando transparecer a relação que a 

ventilação natural (com a abertura de janelas e porta) possa ter na evolução da concentração 

de CO2. 

Estes perfis temporais (Tabela 13) foram estudados separadamente e posteriormente 

agrupados por condições idênticas de forma a avaliar a evolução temporal da concentração de 

CO2 em sala de aula, quando as janelas/porta estavam sempre fechadas ou pelos períodos em 

que estas estavam abertas (só uma porta ou janela), ou mais que uma janela, para se poder 

comparar a concentração de CO2 em ambientes idênticos. 

Para se encontrar o intervalo de tempo de cada período de medição procurou-se, em cada um, 

abranger condições semelhantes da ocupação, e da condição de abertura de janela e porta, 

como se pode observar na tabela 13. 

Para cada situação temporal avaliaram-se inicialmente modelos Lineares para a previsão da 

concentração de CO2 considerando a: Dependência unicamente do tempo (a); dependência do 

tempo e da introdução do fator (janela/porta aberta ou fechada) (b) ou ainda acrescentando a 

ocupação (c). Com base na avaliação dos coeficientes de correlação ao quadrado (r2) foram 

construidos perfis temporais que são apresentados no subcapitulo 4.2.2. desta dissertação. 
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Tabela 13. Resumo das principais características dos perfis temporais em estudo para a sala de aula 
A1.10 do Edifício Geociências. 

Perfil 
Temporal 

 

Hora 

Tempo 
Total 

(minutos) 

Ocupação 
Média 

(Min-Max) 

Porta 
aberta 

Período de abertura de janela (h) 

Observações Janela 
1  

Janela 
2 

Janela 
3 

Janela 
4  

M1 

9:18 

– 

9:37 

20 
19 

(16-22) 
 

9:18 

– 

9:22 

- - - 

Inicio de 
contagem 18 

minutos 
depois do 

inicio de aula 

M2 

9:57 

– 

10:16 

20 
22 

(20-23) 
 

9:57 

- 

10:01 

- - - Final de aula 

M3 

11:35 

– 

11:57 

20 
23 

(22-24) 

11:35 

- 

11:39 

- - - - Meio da aula 

M4 

11:05 

- 

11:24 

20 
21 

(19-24) 
 

11:05 

– 

11:09 

- - 

11:05 

– 

11:09- 

Meio da aula 

M5 

15:59 

– 

16:13 

25 
0 

(0-2*) 
 

15:59 

– 

16:13 

15:59 

– 

16:13 

15:59 

– 

16:13 

15:59 

– 

16:13 

Intervalo sem 
aulas, meio 

da tarde. 

M6 

14:19 

– 

14:58 

40 
12 

(12-12) 
 - - - - 

Inicio de 
contagem 19 

minutos 
depois do 

inicio de aula 

M7 

15:36 

– 

15:55 

20 
12 

(12-12) 
 - - - - Final de aula 

M8 

16:36 

– 

16:55 

20 
20 

(20-20) 
 - - - - 

Inicio de 
contagem 12 

minutos 
depois do 

inicio de aula 

M9 

12:31 

- 

13:30 

60 
0 

(2*-0) 
 

12:31 

- 

13:30 

- - - Intervalo para 
almoço 

*apenas no primeiro minuto de registo existem duas pessoas na sala, passando para zero nos seguintes. 
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Após este estudo da modelação dos perfis temporais, foi também efetuado o estudo de 

modelação de previsão ao longo de um dia de aulas, dia 13 de março de 2012. Para esta 

previsão foram considerados diversos cenários de abertura de janelas e de ocupação da sala 

de aula, nos vários períodos de tempo, avaliando-se assim a sua influência na manutenção da 

QAI. Este caso de estudo foi apresentado no I Encontro Luso-Galaico de Estatísticas em 

Ambiente e Ecologia (Anexo IV). 

A modelação da QAI com ventilação natural foi efetuada de acordo com a equação 7 de forma 

semelhante à indicada pela Portaria nº353-A/2013 de 4 de dezembro, referida anteriormente, e 

usada por diversos autores (Griffiths e Eftekhari, 2008; Alves et al., 2013; Almeida e Freitas, 

2014; Seixas et al., 2014), foi aplicada para calcular a taxa de entrada de ar novo na sala de 

aula. Para a construção do modelo de acordo com a equação 7 teve-se como principal 

pressuposto a lei da conservação da massa na sala de aula em estudo. 

 

Assim: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑒𝑥𝑡 +
𝑞𝐶𝑂2

× 106

𝑄
− (𝐶𝑒𝑥𝑡 − 𝐶0 +

𝑞𝐶𝑂2×106

𝑄
) . 𝑒(−𝑄𝑡 𝑉⁄ ) 

(ppm)                      (7) 

 

Onde: 

Ct é a concentração de CO2 no interior da sala para o período de tempo t (ppm) 

Cext é a concentração de CO2 no exterior (ppm) 

C0 corresponde à concentração de CO2 no interior no tempo t=0 (ppm) 

Q é o caudal de entrada de ar novo (m3s-1) 

qCO2 a taxa volúmica de emissão de CO2 no interior (m3s-1) 

t é o intervalo desde t = 0 (s) da sala de aula 

V o volume do espaço (m3) 
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Com a situação de sala desocupada, não há emissão de CO2 pelos ocupantes. Temos então 

que o valor de emissão de CO2 emitido é zero (qCO2=0). Desta forma, a equação 7 pode ser 

simplificada obtendo-se a equação 8. 

𝑄 = −
𝑉

𝑡
. ln (

Ct − Cext

C0 − Cext
)                  (m3s-1)                                               (8) 

Pode, assim, a partir de duas concentrações medidas no interior para o período de tempo t, e 

na ausência de ocupantes, calcular o caudal de entrada de ar novo (Q) para os diferentes 

cenários em estudo (isto é com porta e janelas fechadas, com uma, duas ou quatro janelas 

abertas). 

Com o valor de Q e com o volume da sala (V) obtiveram-se estimativas iniciais dos valores de 

taxa de ar novo através da equação 9, que entram na sala nas situações distintas descritas 

anteriormente. 

Para o cálculo da taxa de ar novo (q) foi usada a equação 9. 

𝑞 =  
𝑄

𝑉
 (s-1)                                                             (9) 

Optou-se por fazer ainda variar os valores de taxa de troca de ar (q) nos quatro parâmetros (em 

que nenhuma janela estava aberta, e na situação de abertura de uma, duas e quatro janelas). 

Estes intervalos de valores incluíam as estimativas iniciais que pareciam ser razoáveis segundo 

as referências de Griffiths e Eftekhari (2008). Desta forma obtiveram-se diversos modelos, 154 

simulados, e que foram comparados quanto à qualidade do ajustamento aos dados. Isto é, 

consideraram-se 15 valores em cada um dos intervalos de cada um dos quatro parâmetros a 

usar na equação 7. 

Os diversos modelos foram comparados usando os valores de desvio padrão empírico 

generalizado (RMSE), a raiz da média das diferenças (quadráticas) entre os valores previstos 
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pelo modelo e os valores efetivamente observados. Essas diferenças individuais são, também, 

chamadas de resíduos. O RMSE serve para agregá-los em uma única medida de poder de 

previsão (Skon et al., 2012). Em todos os modelos também se calcularam os valores do 

coeficiente de correlação ao quadrado (r2) que permite identificar se existem relações lineares 

entre os valores observados e os estimados. Os parâmetros estatísticos, r2 e RMSE, verificam a 

qualidade do ajuste do modelo aos dados de forma diferente (Skon et al., 2012). 

Como a modelação da evolução da concentração de CO2 na sala de aula não é linear, na 

escolha do melhor modelo teve-se em conta o menor valor de RMSE. No caso de modelos com 

valores de RMSE idênticos optou-se por aquele que apresentava maior valor de r2 com os 

dados observados. 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

4.1. Evolução das concentrações de CO2 nas salas de aula 

4.1.1. Concentração de CO2 medida nos casos de estudo  

Para cada caso de estudo foi realizada uma análise de estatística descritiva com vista a criar 

conhecimento mais próximo da realidade (Tabela 14). Verifica-se que os valores de 

concentração mínimos atingidos durante a noite ocorrem sensivelmente no mesmo período 

(entre as 6h00 e as 8h00), sendo que, os valores para os casos de estudo 5 e 6 (sala A1.10 e 

sala A1.12 do Edifício do Geociências) são semelhantes ao valor mínimo registado no ar 

exterior do campus da UTAD. Este valor baixa ainda ligeiramente durante o fim de semana. 

Esta situação poderá estar relacionada com o facto de a sala ter um fraco isolamento e assim, 

previsivelmente, refletir as concentrações exteriores (devido à ausência de circulação 

automóvel no campus da UTAD, o valor da concentração de CO2 observado para ar ambiente é 

mais baixo que durante a semana). 

No que diz respeito aos valores mínimos de concentração de CO2 registados durante a noite e 

fim de semana nas salas 2.1 e sala 1 (casos de estudo de 1 a 4), estes apresentam valores 

mais elevados relativamente ao caso de estudo 1 e 2, e quando comparados ao valor de 

concentração de CO2 do ar ambiente. Este facto poderá indiciar que as salas têm uma elevada 

estanqueidade, não permitindo deste modo entradas de ar exterior. Simultaneamente estes 

dados indicam que, presumivelmente, quando o sistema AVAC está desligado, a noite e o fim 

de semana, não são por si só suficientes para garantir que haja um nivelamento das 

concentrações de CO2 internas face às concentrações de CO2 externas. Quando o sistema 

AVAC está ligado (caso de estudo 1 e 3) a situação anterior também se verifica, mas de forma 

menos acentuada, podendo justificar-se com a paragem do sistema AVAC durante a noite e o 

fim de semana. 

Relativamente aos valores de concentração de CO2 no período em que existiu ocupação, todos 

os casos de estudo, à exceção do caso de estudo 1, apresentam um valor máximo acima do 

valor do Limiar de Proteção de concentração de CO2 para uma média de 8 horas (1625 ppm) 
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indicado pelo Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro. Este valor está relacionado diretamente 

com a taxa de ocupação das salas de aulas e das atividades dos ocupantes nas mesmas. 

Verifica-se, ainda, que para os casos de estudo 2 e 4, o mínimo das concentrações de CO2 com 

ocupação é inferior ao mínimo sem ocupação, justificado pela ocorrência da abertura das 

janelas por parte dos ocupantes. 

Tabela 14. Resumo dos valores de medição da concentração de CO2 nos diferentes casos de estudo em 
estudo. 

Casos de estudo 

1º 

(1) 
 

2º  

(2)  

3º  

(3)  

4º  

(4)  

5º  

(5)  

6º 

(6)
 

[CO2] (ppm) 

Noite (Mínimo) 

(hora) 

478 

(6:02) 

560 

(8:00) 

354 

(6:43) 

725 

(7:56) 

306 

(7:54) 

312 

(6:39) 

[CO2] (ppm) 

Fim de semana 
(Mínimo)  

470 302 368 416 294 295 

[CO2] 

 (ppm) 
Horário com 
Ocupação 

Mínimo 517 371 378 512 493 349 

Máximo 1479 2568 2406 5086 5067 4604 

Desvio 
padrão 

258 512 535 1181 1260 870 

Mediana 885 1116 547 2750 2227 1421 

Nota: (1) sala 2.1 Edifício de Florestal (AVAC ligado); (2) sala 2.1 Edifício de Florestal (AVAC desligado); (3) sala 1 do Edifício de 

Desporto (sistema AVAC ligado); (4) sala 1 Edifício de Desporto (sistema AVAC desligado); (5)
 sala A1.10 Edifício Geociências (sem 

sistema AVAC instalado); (6) sala A1.12 Edifício Geociências (sem sistema AVAC instalado). 

 

4.1.2. Concentrações de CO2 simuladas nos casos de estudo 

Para o uso da folha de Cálculo Qventila_RECS_2013_12_10_v01b (Subcapitulo 3.3) foi 

necessário definir os dados de entrada da mesma. As características adotadas para a 

realização dos casos de estudo no modelo foram os dados mais próximos do real. Para colocar 
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o modelo a correr inseriram-se os dados da tabela 15. As características refentes às salas 

(dimensões) encontram-se na tabela 5, do subcapítulo 3.2.2. Para os perfis de ocupação foram 

realizadas médias horárias de ocupação das salas (Tabela 16).  

Das medições efetuadas no exterior (campus da UTAD), obtiveram-se os valores de 

concentração de CO2 no ar ambiente. Estes valores situaram-se num intervalo compreendido 

entre o minimo de 306 ppm de concentração de CO2, dia 21 de março 2012, no exterior do 

edifício de Desporto, e o valor máximo para a concentração de CO2 de 388 ppm, a 15 de 

fevereiro de 2013, no exterior do Edificio de Florestal. Optou-se, desta forma, para a 

concentração de CO2 exterior de 306 ppm, para todos os casos estudados, para evitar 

situações em que o valor obtido pela folha de Cálculo da concentração de CO2 interior fosse 

inferior ao valor da concentração de CO2 exterior. 

Para todos os casos de estudo, na caracterização do parâmetro “Carga do Edificio” designou-se 

como sendo “Sem actividade que envolvam poluentes específicos”. No que respeita à 

actividade dos ocupantes designou-se como sendo actividade “Moderada” em todas as salas de 

aula e o parâmetro de ADu considerou-se “1,8 m2” para “idades até 18 anos ou mais”. 
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Tabela 15. Valores de entrada para a Folha de Cálculo utilizados na elaboração dos casos de estudo. 

Nota: (1) sala 2.1 Edifício de Florestal (AVAC ligado); (2) sala 2.1 Edifício de Florestal (AVAC desligado); (3) sala 1 do Edifício de 

Desporto (sistema AVAC ligado); (4) sala 1 Edifício de Desporto (sistema AVAC desligado); (5)
 sala A1.10 Edifício Geociências (sem 

sistema AVAC instalado); (6) sala A1.12 Edifício Geociências (sem sistema AVAC instalado). 

 

Casos de 
estudo 

1º 

(1) 

2º 

(2) 

3º 

(3) 

4º 

(4) 

5º 

(5) 

6º 

(6) 

[CO2] 
exterior 
(ppm) 

306 306 306 306 306 306 

Número 
Maximo de 
ocupantes 

51 51 35 35 31 40 

Método de 
ventilação 

Insuflação pelo 
teto, de ar quente 
pelo menos 8 oC 

acima da 
temperatura do 

local e 
extração/retorno 

pelo 
teto.(ventilação 

mecânica/hibrida) 

Ventilação 
Natural 

Ventilação 
Natural 

Insuflação pelo 
teto, de ar 

quente pelo 
menos 8º C 

acima da 
temperatura do 

local e 
extração/retorno 

pelo teto. 
(ventilação 

mecânica/hibrid
a) 

Ventilação 
Natural 

Ventilação 
Natural 

Tipo de 
espaço 

(carga de 
poluente 

do edifício) 

Sem atividade 
que envolvam a 

emissão de 
poluentes 

específicos 

Sem 
atividade 

que 
envolvam 
a emissão 

de 
poluentes 

específicos 

Sem 
atividade 

que 
envolvam 
a emissão 

de 
poluentes 

específicos 

Sem atividade 
que envolvam a 

emissão de 
poluentes 

específicos 

Sem 
atividade 

que 
envolvam 
a emissão 

de 
poluentes 

específicos 

Sem 
atividade 

que 
envolvam 
a emissão 

de 
poluentes 

específicos 

Nível de 
atividade 

Metabólica 
Moderada Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Limiar de 
Proteção 
de CO2 
(ppm) 

1625 1625 1625 1625 1625 1625 
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Tabela 16. Perfil de ocupação para os diferentes casos de estudo. 
H

o
ra

 

0
 a

 6
 

6
 a

 7
 

7
 a

 8
 

8
 a

 9
 

9
 a

 1
0

 

1
0
 a

 1
1

 

1
1
 a

 1
2

 

1
2
 a

 1
3

 

1
3
 a

 1
4

 

1
4
 a

 1
5

 

1
5
 a

 1
6

 

1
6
 a

 1
7

 

1
7
 a

 1
8

 

1
8
 a

 1
9

 

1
9
 a

 2
0

 

2
0
 a

 2
1

 

2
1
 a

 2
2

 

2
2
 a

 2
3

 

2
3
 a

 2
4

 

Casos 
de 

estudo 

                   

1 

 

0 0 0 2 36 21 15 16 1 21 61 32 35 4 10 10 0 0 0 

2 

 

0 0 0 5 31 28 50 4 2 8 1 2 2 8 0 0 0 0 0 

3 

 

0 0 0 6 6 63 63 35 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

 

0 0 0 5 3 62 58 63 2 48 51 42 1 0 0 0 0 0 0 

5 

 

0 0 1 20 66 69 50 1 5 80 14 70 63 92 2 2 0 0 0 

6 0 0 0 0 70 45 34 2 0 37 66 50 46 0 0 0 0 0 0 

Nota: (1) sala 2.1 Edifício de Florestal (sistema AVAC ligado); (2) sala 2.1 Edifício de Florestal (sistema AVAC desligado); (3) sala 1 do Edifício de Desporto (sistema AVAC ligado);  
(4) sala 1 Edifício de Desporto (sistema AVAC desligado); (5)

 sala A1.10 Edifício Geociências (sem sistema AVAC instalado); (6) sala A1.12 Edifício Geociências (sem sistema AVAC 

instalado). 
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4.1.3 Sala 2.1 do Edifício de Florestal 

No que concerne à sala 2.1 do Edifício de Florestal foram realizados dois casos de estudo. Uma 

primeira situação em que o sistema AVAC estava a funcionar em pleno (Caso de estudo 1) e 

uma segunda situação em que o sistema AVAC se manteve sempre desligado (Caso de 

estudo 2) (Figura 16).  

  

Figura 16 - Valores da concentração de CO2 modelado e valores da concentração de CO2 medido ao 
longo do dia na sala 2.1 no Edifício de Florestal com o sistema AVAC ligado (à esquerda) e com o 
sistema AVAC desligado (à direita). 

 

1ºCaso de estudo - sala 2.1 do Edifício de Florestal com o sistema AVAC ligado 

Através da análise da figura 16 verifica-se que os valores simulados ou modelados e os valores 

medidos ou reais têm um comportamento semelhante, sendo que os valores reais são 

ligeiramente mais elevados em todos os pontos do gráfico. Apesar da taxa de ocupação atingir 

uma percentagem de 61%, o valor da concentração real de CO2 atingiu o valor de concentração 

médio máximo de 1328ppm e o modelado ficou-se por uma concentração de 1250ppm. 

Também o valor inicial e final do dia em estudo são valores baixos (505ppm e 566ppm, 

respetivamente) quando comparados com o caso de estudo 2, indiciando uma boa renovação 

de ar através do sistema AVAC da sala de aula.  
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2º Caso de estudo - sala 2.1 do Edifício de Florestal com o sistema AVAC desligado 

No caso de estudo em que o sistema AVAC está desligado, verifica-se que o valor real é 

sempre superior ao valor simulado (Figura 16). Durante o período da noite, o valor real da 

concentração de CO2 é bastante elevado, estando no início da manhã com um valor de 

620 ppm (às 9h00). No período de almoço (das 13h00 às 14h00), esteve em média uma pessoa 

presente na sala. No entanto, este período de baixa ocupação não foi suficiente para baixar a 

concentração de CO2 medido; a ferramenta de cálculo assumiu que este valor descia 

acentuadamente. Das 15h00 às 17h00 o valor medido esteve acima do Limiar de Proteção, no 

entanto, o valor calculado só igualou o valor de 1625 ppm referente ao Limiar de Proteção às 

17h00, quando a ocupação foi de 52%.  

O valor médio máximo medido para a concentração de CO2 foi de 2402 ppm quando existia 

uma percentagem de ocupação de 25%, às 16 horas, correspondendo ao valor de 

concentração de CO2 modelado de 1177ppm. O valor real a partir daqui desceu, apesar de 

aumentar a percentagem de ocupação, pois ocorreu a abertura de duas janelas da sala de aula 

das 15h40 até às 17h30. 

O valor calculado desce até estabilizar a concentração de CO2, às 21h00. Os valores medidos 

decrescem, mas não chegam a haver estabilizar, registando o valor de concentração de CO2 de 

789 ppm, às 24h00. Assim, observa-se que quando o sistema AVAC não se encontra em 

funcionamento, a concentração de CO2 medido demora a regressar a valores mais baixos, ao 

passo que este valor na modelação é rapidamente atingido. O facto da sala de aula ser 

bastante isolada em termos térmicos, dificulta as trocas de ar que ocorrem de forma natural em 

edifícios mais antigos, o que leva a concluir que quando o AVAC está desligado a sala fica com 

a QAI comprometida. 
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4.1.4 Sala 1 do Edifício de Desporto 

Os casos de estudo referentes à sala 1 do Edifício de Desporto foram obtidos de forma 

semelhante ao Edifício de Florestal em que numa primeira situação o sistema AVAC estava a 

funcionar em pleno (caso de estudo 3) e uma segunda situação (caso de estudo 4) em que o 

sistema AVAC se manteve sempre desligado (Figura 17). 

 
 

Figura 17 - Valores da concentração de CO2 modelado e valores da concentração de CO2 medido ao 
longo do dia na Sala 1 do Edifício de Desporto com o sistema AVAC desligado (à esquerda) e com o 
sistema AVAC ligado (à direita). 

 

3º Caso de estudo - sala 1 do Edifício de Desporto com o sistema AVAC ligado 

Com o sistema AVAC em funcionamento verifica-se que o valor de concentração de CO2 

modelado é em alguns momentos ligeiramente superior ao medido, sendo que ambos definem 

a mesma tendência na evolução das concentrações de CO2. Nesta situação é de referir ainda 

que ambos ultrapassam o valor de Limiar de Proteção, entre as 11h00 e as 12h00, em que o 

valor modelado tem um valor de 1857 ppm e o valor de concentração de CO2 real é 

ligeiramente inferior com uma concentração de 1828 ppm. Este facto, em que o valor medido é 

inferior ao modelado, deve-se à abertura da porta da sala (Figura 17). 
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4º Caso de estudo - sala 1 do Edifício de Desporto com o sistema AVAC desligado 

Neste caso, e relativamente ao 3º caso de estudo, nota-se um crescimento muito mais rápido 

das concentrações de CO2 no valor medido, mesmo com uma percentagem de ocupação 

semelhante (58% e 63%), verificada entre as 11h00 e as 13h00. Porém, o valor da 

concentração de CO2 modelado é muito inferior ao valor real (Figura 17). A situação descrita 

pode dever-se às características de isolamento térmico e consequente estanqueidade da sala, 

pois estando preparada para a renovação de ar ser feita exclusivamente através de ar forçado 

(sistema AVAC) não foi tida em conta uma outra alternativa que não seja a abertura das janelas 

e da porta. Esta situação é referida de forma semelhante por outros autores (Almeida e Freitas, 

2014; Gao et al., 2014). 

Os resultados obtidos durante a hora de almoço (entre as 13h00 e as 14h00) corroboram a 

afirmação anterior. Neste período não existiu ocupação da sala de aula verificando-se uma 

redução do valor da concentração de CO2, no entanto, insuficiente para regressar a valores 

inferiores ao Limiar de Proteção, voltando imediatamente a crescer quando aumenta a 

ocupação.  

Evidência do isolamento da sala e falta de renovação de ar é, também, o facto de no final do 

dia, somente após quatro horas sem ocupação (das 19h00 às 22h00), se verificar que a 

concentração de CO2 regressa a valores abaixo do Limiar de Proteção. De salientar que os 

únicos resultados da Folha de Cálculo em que se verifica que a concentração é superior ao 

valor do Limiar de Proteção, correspondem às duas horas em que se registou um maior valor 

da taxa de ocupação (entre as 11h00 e 12h00). 

Desta forma, observa-se um acentuado efeito cumulativo da concentração de CO2 na sala, 

dependente sempre da situação de ocupação nas horas que antecedem a situação em estudo. 

Esta situação é notória no final do dia (entre as 17h00 e as 18h00) em que, mesmo com a 

diminuição da percentagem de ocupação da sala de aula, verifica-se um crescimento da 

concentração de CO2. 

Este facto torna-se mais relevante se tivermos em conta que durante este estudo não foi 

alcançada a taxa de ocupação máxima de 100%. Estima-se, assim, que estes valores seriam 
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ainda mais elevados nesta situação, com todas as consequências que já foram indicadas 

anteriormente na produtividade e na saúde dos ocupantes. 

4.1.5 Salas A1.10 e A1.12 do Edifício do Geociências 

Os casos de estudo 5 e 6, referentes à sala A1.10 e A1.12 do Edifício do Geociências, 

apresentam-se de seguida na figura 18. 

  

Figura 18 - Valores da concentração de CO2 modelado e medido ao longo do dia na sala A1.10 e na sala 
A1.12 do Edifício de Geociências (sem AVAC instalado). 

 

5º Caso de estudo - sala A1.10 do Edifício Geociências sem sistema AVAC instalado 

Nesta situação observa-se que apesar das concentrações iniciais de CO2 serem baixas, com 

valores de 351 ppm, a concentração de CO2 aumenta até valores acima do Limiar de Proteção 

logo na primeira aula do dia, para uma ocupação de 66% da capacidade da sala (Figura 18).  

Verifica-se ainda que entre as 14h00 e as 15h00, embora exista uma diminuição do valor 

modelado, o valor real aumenta. Este facto deve-se ao efeito da presença de elevadas 

concentrações de CO2 na hora anterior. 
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6º Caso de estudo - Sala A1.12 do Edifício Geociências sem sistema AVAC instalado 

Observa-se nesta situação que apesar das concentrações iniciais de CO2 serem baixas, com 

valores de concentração de CO2 de 349 ppm, a concentração de CO2 aumenta até valores 

acima do Limiar de Proteção logo na primeira aula do dia, chegando ao valor real de 4079 ppm, 

às 11h00, para uma ocupação de 45%. A seguir ocorreu a abertura de uma janela, o que 

contribui para que, na situação em que existe uma ocupação de 70% da capacidade da sala de 

aula, a concentração de CO2 não seja mais elevada. Para os valores obtidos através da Folha 

de Cálculo, verifica-se um máximo de 1714ppm, às 17h00, quando a ocupação foi de 50% 

(Figura 18). Para este caso de estudo a Folha de Cálculo consegue prever a tendência 

crescente e decrescente da concentração de CO2 ficando, no entanto, longe dos valores 

medidos. 

4.1.6. Comparação das concentrações de CO2 medidas com as simuladas 

No caso do edifício de Desporto (Sala 1) e do Edifício das Ciências Florestais (Sala 2.1), 

verifica-se que as salas são bastante isoladas em termos térmicos e estanques uma vez que 

estão preparadas para que a renovação de ar seja feita exclusivamente através de ar forçado 

(sistema AVAC). Nestes edifícios não foram consideradas outras alternativas que não sejam a 

abertura das janelas e das portas, facto que dificulta as trocas de ar, que ocorrem de forma 

natural em edifícios mais antigos (através de frinchas, fissuras e permeabilidade dos materiais 

de construção). Esta caraterística faz com que as concentrações de CO2 sejam elevadas 

durante a ocupação. Quando deixa de haver ocupação, estes valores não regressam à 

normalidade (a valores do mesmo nível dos do ar exterior) mesmo após várias horas sem 

ocupação. A situação descrita leva a concluir que, quando o sistema AVAC está desligado, a 

sala fica com a QAI mais comprometida do que quando este está em funcionamento. 

Em ambos os casos de estudo da sala de Desporto e de Florestal, o modelo acompanha a 

tendência de crescimento observado e de decréscimo da evolução da concentração de CO2 

medido. No entanto, na situação resultante da folha de Calculo no caso de estudo em que o 

sistema AVAC está desligado, o modelo não acompanha em “ordem de grandeza” os valores 

reais. 
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É, no entanto, importante salientar que na Folha de Cálculo se assumiu a ventilação natural 

quando o sistema AVAC estava desligado (por falta de outra opção que melhor se enquadrasse 

no caso de estudo em análise). Importa, também, referir ainda que a Folha de Cálculo foi 

elaborada para situações em que, em fase de projeto se pretende fazer o dimensionamento de 

caudais de entrada de ar novo. 

Embora não seja o propósito da ferramenta de cálculo criada pelo LNEC, verifica-se que o 

Modelo se aproxima bastante dos valores reais da concentração de CO2 para os casos em que 

o sistema AVAC está em funcionamento. No entanto, observa-se sempre um pequeno défice de 

ar novo. Esta situação pode dever-se a uma manutenção inadequada do sistema AVAC e ou à 

insuflação de um volume de ar novo inferior ao projetado (Figura 6 e Figura 8, subcapítulo 

3.1.2). Porém, a Folha de Cálculo, como era espectável, não se ajusta a situações em que o 

sistema está desligado. Nestes casos, embora as curvas acompanhem a tendência de 

crescimento e decrescimento, os valores modelados ficam aquém dos valores medidos. 

No que diz respeito ao edifício do Geociências e em ambas as salas em estudo (sala A 1.10 e 

sala A 1.12), verificou-se que o período da hora de almoço (entre as 13h00 e as 14h00), em 

que não existiu ninguém dentro da sala de aula, foi suficiente para os valores de CO2 

regressarem abaixo do Limiar de Proteção. Contudo, este valor é claramente superior ao valor 

registado ao início da manhã. No decorrer do dia, quando deixa de haver ocupação, as 

concentrações de CO2 decrescem continuamente e chegam a valores inferiores aos registados 

no caso de estudo em que o AVAC esteve desligado (sala 1 e sala 2.1). 

É de referir ainda que, à semelhança das observações efetuadas por Gao et al. (2014), quando 

o sistema de ventilação mecânica está ligado, este é capaz de assegurar taxas de fornecimento 

de ar novo mais eficazes do que quando essa troca de ar é assegurada apenas pela abertura 

de portas e/ou janelas nas salas de aula. 
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4.2. Evolução da concentração de poluentes no ar interior com 

abertura e fecho de janelas e porta 

No período em que foram realizadas as medições, a sala A1.10 do edifício das Geociências 

teve uma ocupação que variou entre 0% (durante a hora de almoço e os intervalos) a uma 

percentagem de 83% (período de aulas). 

Para cada período de tempo em que ocorreu a abertura das janelas e da porta, só existiu um 

minuto em que houve a alteração em cerca de 10% da taxa de ocupação da sala. Sendo que 

3,4 % da taxa de ocupação corresponde à entrada ou saída de apenas uma pessoa da sala em 

estudo. 

 

4.2.1. Evolução temporal das concentrações medidas 

Com o objetivo de avaliar a eficiência da renovação de ar pela abertura das janelas procedeu- 

-se à monitorização da sala de aula A1.10, durante um dia de aulas, tendo por base os 

seguintes casos de estudo: 

 Abertura de uma janela em dois períodos de cinco minutos, sem alterações relevantes 

no número de ocupantes                                   

(Horas de ocorrência: 9h18m e 9h57m).  

Em ambos os períodos verificou-se uma diminuição acentuada das concentrações de CO2, no 

entanto, esta diminuição passa ligeiramente o período de fecho da janela em cerca de três 

minutos para todos os casos. Assumiu-se que esta diminuição deverá estar relacionada com o 

tempo que o sensor de gases leva a estabilizar.  

As concentrações de COVT no primeiro período ficaram inalteradas (não detetadas no 

equipamento de medição), e no segundo período da abertura das janelas, o valor das 

concentrações de COVT diminui consideravelmente na sala de aulas (passou de 0,39 mg/m3 

para 0,27mg/m3).  
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Verifica-se um aumento ligeiro dos níveis da concentração de PM10 (Figura 19) após a abertura 

das janelas nos períodos da manhã. Estes valores podem dever-se ao elevado nível de pólenes 

presentes no ar. Segundo a informação do Boletim polínico de 9 a 15 de março de 2012 

(SPAIC, 2014) a atmosfera encontrava-se com concentrações de pólen “elevados a muito 

elevados”. Este aumento também pode dever-se à corrente de ar que se forma e ao 

consequente levantamento das partículas que se encontravam depositadas. Durante os dias 

que antecederam as medições e no próprio dia de medições, existiram na região norte, 

incluindo no distrito de Vila Real, diversos incêndios (ICNF, 2014). Outra causa provável de 

origem das PM10 são as poeiras provenientes do deserto que também foram registadas durante 

a semana (BSC, 2014). 

 Abertura durante 5 minutos de duas janelas não alterando também a ocupação        

(Hora de ocorrência:10h17m).  

Neste período de tempo os compostos tiveram um comportamento semelhante aos períodos 

em que havia uma janela aberta. Verifica-se, no entanto, a ampliação do seu efeito, ou seja, a 

concentração de CO2 e a concentração dos COVT mantiveram a tendência de diminuir como 

nos anteriores períodos mas, desta vez, com uma redução mais acentuada. No que respeita à 

concentração de PM10 estas, também, mantiveram a tendência de subida verificada nos 

períodos anteriores, mas agora com um aumento mais significativo. 

 Final da manhã, coincidindo com a saída de todos os ocupantes da sala, abertura de 

quatro janelas num período de uma hora (Hora de ocorrência: 12h30m).  

No final deste período ocorreu uma diminuição acentuada da concentração de CO2 e da 

concentração dos COVT. Neste caso, também a concentração de PM10 teve a tendência de 

baixar, mesmo que de forma pouco relevante. Esta redução pode dever-se ao facto da sala 

estar vazia e livre de agitação, evitando-se assim a ressuspensão das partículas presentes no 

chão para o ar e a entrada destas através dos seus ocupantes (por exemplo através das suas 

roupas e sapatos) (Canha, et al., 2013). 
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  Abertura de uma janela, aproveitando o intervalo das aulas, situação de sala 

praticamente sem ocupação, apenas com duas pessoas no interior   

(Hora de ocorrência: 15h16m). 

Neste período de cinco minutos com uma janela aberta e sem ocupação foi mais acentuada a 

diminuição da concentração de CO2, dos COVT e também das PM10, comparativamente ao 

mesmo período de tempo, mas com todos os ocupantes na sala. Isto deve-se ao facto de na 

inexistência de ocupantes, consequentemente, deixar de existir emissão de CO2 e COVT. 

Também indica que a provável fonte ou causa da ressuspensão das partículas existentes na 

sala de aulas são os ocupantes. 

 Abertura de quatro janelas para um período de 25 minutos sem ocupação         

(Hora de ocorrência: 15h59m) 

As concentrações de CO2 e das PM10 diminuíram gradualmente, já a concentração de COVT 

passaram de 1,05mg/m3 a 0,04 mg/m3, representando uma diminuição de 96%. Estes valores 

sugerem que para a sala em estudo a principal fonte de contaminação do ar interior por COVT 

e CO2 é exclusivamente interna.  
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Figura 19 - Evolução das concentrações de PM10, COVT e de CO2 e influência da ocupação com 
abertura de janelas na sala A1.10 do Edificio das Geociencias da UTAD, Vila Real, 2012. 

Através de uma análise simples da caixa de bigodes (Anexo III - Figura A1) de cada um dos 

poluentes durante o período do dia em estudo, observa-se que 50 % das concentrações 

medidas de PM10 encontram-se no intervalo de valores entre as 0,061 mg/m3 e as 0,082 mg/m3, 

sendo estes dados assimétricos em relação à média que tem um valor de concentração de 

0,073 mg/m3.  

Em relação às concentrações de COVT, 50% encontram-se no intervalo de valores que vai de 

0,25 mg/m3 e os 0,92 mg/m3. Contudo, existem alguns momentos com valores elevados, 

atingindo um máximo de 4,01 mg/m3. 
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As concentrações de CO2 situaram-se entre os valores 5658 mg/m3 e os 933 mg/m3, sendo que 

50% dos valores medidos ficaram no intervalo de valores de concentração entre os 1766 mg/m3 

e os 2735 mg/m3. 

A variação do tempo de abertura e do número de janelas influência as concentrações de forma 

bastante rápida comparativamente a uma sala em que a ventilação seja feita de forma 

mecânica, o que está de acordo com as observações efetuadas por Santamouris et al. (2008). 

A concentração de PM10 no ar interior está associada aos níveis de concentração destas 

partículas no ar do ambiente externo. Verificando-se, assim, a sua dependência direta com a 

ventilação natural (entrada de ar exterior através da abertura de portas/janelas e fendas 

estruturais) permitindo desta forma que rapidamente o ambiente interno fique contaminado por 

partículas com origem externa, como observado também por outros autores (Goyal e Khare, 

2011, Byrne et al., 1981 citado por Massey et al., 2012, Canha, 2014). As partículas do ar 

interno dependem ainda das taxas de troca de ar e das características de deposição das 

próprias partículas (Byrne et al., 1981 citado por Massey et al., 2012). 

Segundo Theodosiou e Ordoumpozanis (2008), o tempo em que as janelas devem estar 

abertas para uma boa ventilação depende não só do número de janelas, mas também da sua 

área de abertura. Verificou-se de igual forma neste estudo quando se abriram mais janelas, e 

consequentemente a área de abertura para o exterior aumentou, que as concentrações de CO2 

baixam mais rapidamente. Em Munique, Alemanha, Fromme et al. (2009) analisaram a 

qualidade do ar em salas de aula e verificaram que no inverno a quantidade de PM10 era de 

0,105 mg/m3, enquanto no verão era de 0,072 mg/m3. Em Portugal, no estudo desenvolvido em 

onze escolas do Porto, Madureira et al. (2009), observaram que a concentração de PM10 

encontrada no interior dos edifícios era em média 4,4 vezes superior à detetada no exterior.  

Constatou-se que, apesar de existir uma redução das concentrações de CO2 e COVT, quando 

se faz o arejamento da sala de aulas, os níveis de PM10 aumentam. No entanto, segundo 

Canha et al. (2014) na situação de ventilação natural (abertura de portas e janelas), quando 

esta não é realizada, e a fonte de partículas é interna (por exemplo, giz), resulta numa maior 

concentração de partículas no interior dos edifícios. Contudo, a análise dos resultados do 

presente trabalho, permite concluir que o material particulado tem como principal origem no ar 

exterior. No que se refere ao dia em estudo, as partículas podem ter como principal origem os 

poléns. Segundo a informação do Boletim polínico de 9 a 15 de março de 2012 (SPAIC, 2014) a 
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atmosfera encontrava-se com valores concentrações de pólen “elevados a muito elevados”. 

Outras possíveis origens poderão ser nas areias do deserto e em particular, nas zonas urbanas, 

na ressuspensão das partículas de estradas pavimentadas (Massey et al., 2012). Desta forma, 

é de ter em atenção que sempre que existam situações de contaminação no ar exterior, a 

ventilação natural que resulta da abertura de portas e janelas, nem sempre é um bom método 

para manter ou melhorar a qualidade do ar interior. Mesmo no caso dos edifícios em estudo, 

que estão inseridos num jardim botânico onde empiricamente seria de esperar uma boa 

qualidade do ar exterior, isso poderá nem sempre se concretizar. 

Durante todo o período de medição observou-se uma concentração elevada de PM10 no ar. 

Verificam-se algumas oscilações nestas concentrações, primeiramente, com um aumento dos 

níveis de PM10 após a abertura das janelas nos períodos da manhã. Estes valores podem 

dever-se ao elevado nível de pólenes presentes no ar.  

Em todas as situações de estudo e perfis temporais verifica-se que a concentração de CO2 

varia com a ocupação de forma direta (quando uma cresce a outra acompanha a mesma 

tendência). Observa-se, também, que a concentração de CO2 no instante inicial do período de 

medição depende do que lhe antecedeu. Deste modo, quando se faz uma monitorização da 

QAI deve ter-se em consideração todas as atividades que antecederam o momento desta 

monitorização da QAI. Neste estudo, à semelhança de outros (Noh et al., 2007; Santamouris et 

al., 2008) verifica-se que em grande parte das salas de aula existe uma dificuldade em manter 

níveis de QAI aceitáveis. 

Verifica-se uma evolução sempre crescente da concentração de CO2 quando se mantém a 

ocupação constante e as portas e janelas fechadas. Em todos os períodos temporais quando se 

abrem as janelas da sala observa-se uma diminuição da concentração de CO2 no interior da 

sala. Contudo, não se pode generalizar para todas as situações como sendo uma melhoria da 

QAI, uma vez que através do arejamento efetuado pela abertura das janelas fica muito 

dependente da qualidade do ar exterior. Assim, tem de se ter em consideração que sendo um 

dia ou um local em que se pretende efetuar este tipo de arejamento e esteja com uma 

qualidade do ar exterior fraca deverá ponderar-se sobre as vantagens e desvantagens da 

utilização deste tipo de ventilação natural.  
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De acordo com a tabela A3 (Anexo II) ao se verificar que grande parte do tempo a concentração 

de CO2 dentro das salas é superior em 600 ppm que o ar ambiente, este classifica-se como 

sendo Moderado a Baixo. 

4.2.2. Modelo matemático para estimativa das concentrações de CO2 

Com base nas conclusões obtidas no subcapitulo 4.2.1 pretendeu-se criar uma ferramenta que 

permitisse simular a evolução das concentrações de CO2 na sala em estudo de forma a dar 

indicações para a manutenção da QAI durante o periodo letivo. Constata-se que em grande 

parte das salas de aula existe uma dificuldade em manter níveis de QAI aceitáveis. 

Considerando que vários estudos indicam efeitos adversos na aprendizagem, saúde e conforto, 

seria aconselhável que a instituição (UTAD), à semelhança do que já se verifica em outras 

escolas, nomeadamente nas da região Região Autonoma da Madeira com a publicação de um 

“Guia para a eficiência energética e a qualidade do ar interior na escola” (AREAM, 2013), 

fizesse circular um manual de boas práticas para a manutenção da saúde e bem estar dos 

ocupantes.  

Os resultados para a construção do modelo matemático tiveram por base a avaliação do 

modelo a partir do valor de r2. Assim, foram preteridos os modelos (b) Dependente do tempo e 

janelas e (c) Dependente do tempo, ocupação, janelas; relativamente ao modelo (a). 

Simplificando, desta forma, o modelo de predição mas mantendo os modelos que se ajustavam 

bem aos dados (Maroco, 2010). 

De acordo com a visualização da evolução da concentração de CO2 em função do tempo de 

aula, para ocupação constante, optou-se pelo uso do modelo linear simples (só em função do 

tempo). Para este caso as janelas estavam fechadas e a visualização gráfica sugeria a 

modelação por uma reta. Para a situação de, no início dos períodos considerados, existir uma 

janela aberta optou-se pela modelação polinomial de segunda ordem (dependente do Tempo e 

Tempo2 para uma ocupação constante), pois em comparação com o modelo linear simples, os 

resultados de correlação ao quadrado são mais elevados. Foram agrupados os perfis idênticos 

entre si através da análise da curva da evolução da concentração de CO2 ao longo do tempo e 

da variação da ocupação.  
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1) Os períodos de tempo de M1 a M4, tiveram a duração de vinte minutos, com pouca variação 

na ocupação e valores de ocupação média elevados (ver Tabela 17).  

Considerou-se assim para as condições temporais M1 a M4 (Tabela 17) a modelação da 

evolução da concentração de CO2 por um polinómio de segundo grau do tipo que vem 

representado na equação 10. 

[CO2] = α2T2+ α1T+ α0                                                                                                        (10) 

O nível de significância considerado foi de 5% para os coeficientes em cada um dos modelos, e 

para o valor do coeficiente de correlação r. O valor de significância é descrito pelos limiares 

usuais de significativo * (<0,05) , muito significativo **(<0,01) até ***(<0,001) - altamente 

significativo.  

Tabela 17. Modelo linear (a) dependente do tempo para os perfis temporais M1,M2, M3 e M4. 

Modelo linear (a) coeficiente 
Condição Temporal 

M1 M2 M3 M4 

(constante) (α0) 2957,46 5373,27 5559,513 5413,128 

Tempo (α1) 
-95,69 

 (***) 

-174,43 

(***) 

-215,26 

(***) 

-281,22 

(***) 

Tempo
2
 (α2) 

5,67 

(***) 

7,86 

(***) 

8,32 

(***) 

11,29 

(***) 

r
2
 0,8995 0,8338 0,7574 0,8462 

Onde * (<0,05), **(<0,01) até ***(<0,001). 

 

Apresenta-se de seguida os gráficos para os períodos de tempo M1 a M4 (Figura 20), em que 

se pode observar a redução da concentração de CO2 com a abertura da janela (M4).  
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Figura 20 - Perfis temporais M1, M2, M3 e M4. 

 Para o período de tempo M1 abriu-se uma janela durante cinco minutos, período 

em que a sala estava com uma ocupação bastante elevada. Durante o período da 

abertura da janela verificou-se uma diminuição da concentração de CO2. No entanto, 

este período de tempo de abertura da janela não foi suficiente para baixar os valores de 

concentração de CO2 para o valor do Limiar de Proteção da Portaria 353-A/2013 de 4 de 

dezembro. 

Salienta-se ainda o facto de se ter registado o valor mínimo da concentração de CO2 no período 

temporal M1 que foi logo no início da primeira aula deste dia de estudo. Constata-se, assim, 

que existe uma acumulação de CO2 ao longo do dia de aulas.  
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 Para o período de tempo M2 que se realizou no decorrer da mesma aula que M1, 

mas correspondendo ao final da mesma, verifica-se que quando se abre a janela (início 

do período temporal) a concentração de CO2 é bastante elevada (4981 mg/m3). À 

semelhança de M1, também neste período se reduziu gradualmente a concentração do 

poluente até ao valor de 4475 mg/m3. Existe depois um ligeiro aumento da concentração 

de CO2 até ao valor de 4635 mg/m3. Este acréscimo deveu-se, muito provavelmente, a 

movimentações perto do equipamento de medição devido à passagem de uma pessoa 

que abriu a porta e saiu da sala. Essa influência também se fez notar nos minutos 

seguintes com a continuação da diminuição da concentração de CO2 por mais 4 minutos 

até ao valor de 4333 mg/m3. Os valores de concentração de CO2 aumentaram até ao fim 

do perfil temporal em análise com um valor final de concentração de CO2 de 4994 

mg/m3. 

 No período de tempo M3, testou-se a abertura da porta para verificar se 

influência a QAI da sala de aula. No momento em que se deu a abertura da porta, a 

concentração de CO2 estava no valor de 4975 mg/m3, aumentando ainda ligeiramente 

nos três minutos seguintes até ao valor de 5088 mg/m3 Este valor de concentração 

diminuiu posteriormente até aos 3992 mg/m3, três minutos depois de se ter fechado a 

porta. Após esta descida dos valores de concentração de CO2, registou-se novamente 

um aumento dos valores de concentração de CO2, obtendo-se o valor de 4596 mg/m3. 

De notar que este valor ainda sofreu a influência de dois momentos em que se abriu a 

porta e saíram duas pessoas da sala. No caso da abertura da porta é necessário 

perceber, também, a influência das atividades que decorrem no corredor, podendo 

existir o efeito inverso ao pretendido em determinadas horas do dia. Esta influência 

estará inerente ao facto do corredor - ao qual sala de aula se encontra ligado - sofrer 

interações de todas as atividades existentes pelos ocupantes, bem como, atividades aos 

quais faz ligação (nomeadamente laboratórios, outras salas de aula e bares). 

 No decorrer do período de tempo M4, foram abertas duas janelas, uma em cada 

ponta da sala. No momento da abertura das janelas, a concentração de CO2 registada 

foi de 5122 mg/m3. Durante esse período foi ainda aberta a porta momentaneamente 

duas vezes para entrada e saída de uma pessoa. No final da abertura das janelas 

registaram-se 3680 mg/m3 de CO2. O valor mínimo de 4231 mg/m3 foi registado passado 
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um minuto após o fecho das janelas, aumentando logo de seguida e registando-se o 

valor máximo no minuto em que terminou o período temporal M4 - 4318 mg/m3. Houve 

ainda três momentos de abertura de porta com a saída de quatro pessoas e entrada de 

uma pessoa para a sala de aula, ocorrendo assim breves instantes em que houve 

entrada de ar para a sala e consequente atenuação do aumento da concentração de 

CO2 dentro da sala. 

 É de realçar ainda que, apesar de passados os cinco minutos se fechar a janela 

ou porta (em todos os casos M1, M2, M3 e M4) nos dois ou três minutos seguintes ainda 

se nota uma descida no valor da concentração de CO2. Este facto poderá ser explicado 

devido ao tempo que o equipamento demora a estabilizar, e ainda ao tempo que o ar, 

devido às correntes de fluxo de ar quando se fecha a janela ou porta, demora a 

homogeneizar por toda a sala. No entanto, passado este tempo começa imediatamente 

a aumentar a concentração de CO2.  

 

2) Para a situação dos períodos temporais M5, M9 com 25 minutos e 60 minutos 

respetivamente, com o objetivo de melhorar os resultados de predição aproveitou-se o máximo 

de tempo medido com condições semelhantes entre cada período (ver tabela 13). 

Para esta modelação foi utilizado um modelo linear (a) dependente do tempo (Tabela 18). Para 

estes perfis temporais tem-se uma situação quadrática (equação 11) em que: 

 

[CO2] = α1T2+ α1T+ c                                                                                                          (11)  
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Tabela 18. Modelo linear (a) dependente do tempo para as condições temporais M5 e M9. 

Modelo linear (a) dependente do tempo 
Condição Temporal 

M5 M9 

T *** *** 

T
2
 . *** 

Coeficiente 1 (α1) -230,46 -37,58 

Coeficiente 2 (α2) 1,91 0,10 

r
2
 0,9719 0,9811 

Relativamente às situações dos perfis temporais M5 e M9 (Figura 21) em que há ausência de 

ocupantes e se abriram as janelas para restaurar os níveis de CO2 para valores mais baixos 

obtiveram-se os seguintes resultados: 

 Para o perfil temporal M5 foram abertas as quatro janelas da sala. Este período 

foi a meio da tarde, no final de uma aula, e teve início com uma concentração de CO2 de 

5701 mg/m3, baixando para 1894 mg/m3 ao fim de 25 minutos. 

 O perfil temporal M9 foi obtido durante o intervalo de almoço em que uma janela 

permaneceu aberta. Este período de tempo teve início com uma concentração de CO2 

de 3828 mg/m3, baixando para 2012 mg/m3 ao fim de 60 minutos. 

Ao longo de ambos os perfis temporais houve uma descida acentuada do valor da 

concentração de CO2 na sala de aula. No entanto, no período M5 apesar de se iniciar com uma 

maior concentração de CO2 que no perfil temporal M9, esta diminui mais rapidamente. São 

necessários apenas 22 minutos com quatro janelas abertas para se atingir o mesmo valor de 

concentração de CO2 que em M9 (uma janela aberta) se atinge ao fim de uma hora. 
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Figura 21 - Perfis temporais M5 e M9. 

3) Os perfis temporais M6, M7 e M8 corresponderam a períodos em que as janelas e a porta da 

sala A1.10 permaneceram fechadas. Existiu para M6 e M7 uma ocupação constante de 12 

pessoas, durante 40 minutos no primeiro caso e 20 minutos para o segundo caso. O perfil 

temporal M8 teve uma ocupação constante de 20 pessoas num período de 20 minutos 

(Tabela 13). 

Para a situação destes perfis temporais tem-se uma modelação linear (simples) do tipo em que 

a concentração de CO2 é função do tempo, mas neste caso ainda se optou pela comparação de 

dois modelos (Tabela 19). 

Tabela 19. Modelo linear (a) dependente do tempo para os perfis temporais M6, M7, M8. 

Modelo linear (a) 
dependente do tempo 

Perfil Temporal 

M6 M7 M8 

α0 (interceção) 2880,27 (*) 4758,99 (***) 2471,61 (***) 

Tempo (α1) 46,09 41,00 79,79 

r
2
 0,9987 0,9967 0,9948 

Onde * (<0,05), **(<0,01) até ***(<0,001). 
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Com os resultados da tabela 19 pode-se estimar a concentração de CO2 através equação 12 na 

sala A1.10 para a situação em que porta e janelas permanecem sempre fechadas, para uma 

ocupação de 12 e 20 pessoas. Para esta situação, pode ainda alterar-se o valor da constante 

α0. Como por exemplo, na situação da concentração de CO2 ser diferente do valor indicado 

para α0 (Tabela 19) para o início do intervalo de tempo que se pretende estimar. 

[CO2]t = Ci+ α1t                                                                                                                     (12) 

Assim, admitindo que no início da aula se tinha uma concentração de CO2 de 617 mg/m3, 

semelhante à concentração mínima registada durante a semana de medição nesta mesma sala, 

tem-se para uma situação com portas e janelas fechadas e uma ocupação constante de 12 

pessoas durante os 60 minutos, uma concentração de CO2 esperada ao fim desse tempo de 

3382,4 mg/m3. No caso em que uma aula fosse de 90 minutos, o valor para a concentração de 

CO2 estimado no final da aula seria de 4765,1 mg/m3. 

Para a situação de uma ocupação de 20 pessoas nas mesmas condições tem-se um valor 

esperado para a concentração de CO2, para o final de uma hora de aula na sala em estudo, de 

5339 mg/m3. Caso a duração da aula fosse de 90 minutos nas mesmas condições seria de 

esperar um valor para a concentração de CO2 no final da aula de 7271,1 mg/m3.  

Ambas as situações de elevados valores de concentração de sala de aula foram já relatados 

em vários estudos, nomeadamente em Lourenço (2011) que inclui na sua análise esta mesma 

sala. 

Pode ainda verificar-se que o valor indicado no Anexo da Portaria 353-A/2013 de 4 de 

dezembro para 8 horas com uma margem de tolerância de 30%, é esperado ser ultrapassado 

ao fim de 50 minutos, dada a taxa de aumento de concentração de CO2 de 46,09 mg/m3 por 

minuto para a sala de aula A1.10, e ao fim de 29 minutos, para uma ocupação de 20 pessoas, 

em situação semelhante. 
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Figura 22 - Perfis temporais M6, M7 e M8. 

 

Todos os perfis temporais, em que houve registo da abertura de janelas, iniciaram-se quando 

se abriram as janelas, tendo em vista avaliar o que ocorria nos minutos seguintes (variação da 

concentração de CO2). Para todos os períodos temporais em sala de aula (de M1 a M9) foi 

usado o máximo período de tempo consecutivo em que se mantinham constantes as 

características acima descritas para cada situação, por forma a se obter melhores resultados de 

predição dos valores da concentração de CO2. A concentração exterior de CO2 considerada 

para estes cálculos foi de 617 mg/m3. Este valor corresponde à concentração mínima medida 

no decorrer da semana de medições na sala de aula em questão. Este valor é inferior à 

concentração de CO2 de 702 mg/m3 referida no Anexo da Portaria 353-A/2013 de 4 de 
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dezembro. Tentou-se, assim, uma maior aproximação ao valor real da concentração exterior de 

CO2 no dia correspondente ao estudo. Na construção dos gráficos, para representar a evolução 

temporal da concentração do CO2 ao longo de todos os períodos escolhidos, considerou-se que 

o eixo das abcissa, o Tempo, vinha em minutos, iniciando-se sempre no minuto um e variando 

até ao minuto do fim do período temporal de medição (20, 25, 40 e 60 respetivamente). Já no 

que diz respeito ao eixo das ordenadas da concentração de CO2, considerou-se em todos os 

gráficos os valores limite mínimo de 617 mg/m3, que foi, como referido acima, o valor mais 

baixo medido no período em estudo nesta sala de aula. O limite máximo da concentração foi 

definido ser de 6000 mg/m3 para se abranger todos os valores medidos no dia em estudo.  

De notar o facto dos perfis temporais se iniciarem com valores de concentração de CO2 

diferentes. Este facto deve-se à acumulação de CO2 verificada nos períodos imediatamente 

anteriores ao período estudado. 

Adicionalmente para a estimativa da evolução da concentração de CO2 do dia em estudo para 

os diferentes cenários de abertura e fecho de janelas, foi ainda realizado um estudo de 

modelação, utilizando vários valores de entrada descritos na tabela 20 (Seixas et al., 2014) por 

forma a se consseguir ter a evolução do dia todo, cujos resultados se apresentam de seguida. 

Para essa modelação foram estimados os valores da taxa de entrada de ar (q) com base no 

cálculo de q estimado de acordo com Griffiths e Efterkhari (2008). 

Tabela 20. Parâmetros e intervalos de valores de entrada para estimativa do modelo.  

Parâmetros Estimativa inicial 
de q 

Intervalos de 
valores de q  

Estimativas de q que 
geram o “melhor” 

modelo  

Janelas e 
Portas 

Fechadas 
3,15 1-15 1 

Uma janela 
aberta 

26,44** 20- 40 34,2857 

Duas janelas 
abertas 

52* 40-60 60 

Quatro janelas 
abertas 

110 100-120 100 

*Devido à falta de dados para a estimativa do q, fez-se com base na bibliografia e considerou-se, valor para uma janela aberta, um 
intervalo de entrada de valores de q que contivesse o valor em dobro do resultado estimado para uma janela. 
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Segundo os valores de estimativas de q que geram o “melhor” modelo, com o menor valor de 

RMSE, obteve-se o gráfico representado na figura 23. 

 

 

Figura 23 - Simulação da concentração de CO2 durante o dia 13 de março de 2012 (r2=0,3766, RMSE= 
605,87ppm). 

O modelo criado quando os parâmetros (janela) se mantêm constantes durante um período 

maior de tempo refletiram na simulação demonstrada na figura 23, razoavelmente bem, os 

valores reais da concentração de CO2 do estudo. No entanto, este modelo carece ainda de um 

aperfeiçoamento quando existem muitas alterações (na abertura de janelas) como foi o caso do 

período entre as 9h00 às 11h00.  

A modelação matemática efetuada refletiu a realidade, pelo que se poderá considerar uma 

ferramenta útil para prever a QAI das salas de aulas em distintas situações de ventilação e 

tomar medidas preventivas e/ou corretivas. 

Posteriormente poderá ser efectuado um estudo mais abragente para as diversas salas de aula 

e laboratórios com base nestes resultados agora apresentados.  

 

          Concentração de CO2 medido (ppm) 
 -----   Simulação da evolução da concentração de CO2 (ppm) 
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5. Considerações finais 

Neste trabalho foi avaliada a QAI em salas de aulas de três diferentes Edifícios situados no 

campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real: Edifício de Desporto, 

Edifício das Ciências Florestais e Edifício do Geociências. Foram consideradas diferentes 

situações de ventilação. Estudaram-se salas de aula em que o sistema AVAC estava 

implementado, primeiro caso de estudo em que este estava ligado e, depois, quando o sistema 

se encontrava desligado. Foi avaliada a QAI, também, em salas em que a única forma de 

ventilação era pela abertura das janelas e porta. Em todos os casos de estudo consideraram-se 

ainda diferentes percentagens de ocupação.  

Observou-se alterações nos valores das concentrações dos poluentes, em todas as situações 

analisadas. No Edifício de Desporto (Sala 1) e no Edifício das Ciências Florestais (Sala 2.1), 

verificou-se que o facto das salas serem bastante isoladas em termos térmicos, e consequente 

estanqueidade da sala, quando o sistema AVAC está desligado a sala fica com a QAI 

comprometida chegando rapidamente a valores superiores ao valor do Limiar de Proteção 

definido na Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro (1625ppm). Já quando o sistema AVAC está 

em funcionamento, os valores da concentração de CO2 são significativamente mais baixos. No 

que diz respeito às salas do Edifício das Geociências (Sala A 1.10 e Sala. A 1.12), ambas 

atingem valores da concentração de CO2 bastante elevados, no entanto, comparativamente aos 

valores dos casos de estudo das salas em que o sistema AVAC está desligado, estas 

recuperam mais rapidamente para valores de QAI aceitáveis. Este facto pode ser atribuído à 

estanqueidade ou não das salas. 

Foi também observado que, dependendo da hermeticidade de cada edifício do campus da 

UTAD analisado, as concentrações de CO2 diminuem após o horário escolar de forma gradual 

até se assemelhar à concentração exterior.  

Comparando os valores reais (medidos) das concentrações de CO2 com os valores obtidos pelo 

Método Analítico (simulados), verifica-se que estes últimos se aproximam bastante dos valores 

reais da concentração de CO2 para as situações em que o sistema AVAC está em 

funcionamento. No entanto, os valores simulados não se ajustam quando o sistema AVAC está 
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desligado ou não existe, levando a concluir que o Método Analítico não é adequado para 

estimar concentrações de CO2 nestas situações. 

Em relação ao caso de estudo do comportamento da evolução da QAI com a abertura das 

janelas e porta, verifica-se que em termos gerais, todos os parâmetros analisados (CO2, PM10 e 

COVT) melhoram significativamente. O resultado da simulação traduziu de forma semelhante 

os valores reais. Verifica-se, assim, que mantendo a porta e as janelas fechadas da sala de 

aulas em estudo, mesmo quando há pouca ocupação, a tendência dos valores de concentração 

de CO2 é aumentar sempre. A QAI, dependendo do comportamento dos ocupantes 

(abertura/fecho das janelas e portas e da atividades efetuadas no interior dos edifícios), altera-

se substancialmente em poucos minutos. O modelo criado refletiu os valores reais da 

concentração de CO2 do estudo sendo, portanto, uma ferramenta útil para prever a QAI da sala 

de aula e tomar medidas preventivas da mesma.  

Embora seja possível e vantajoso em termos práticos e económicos modelar a QAI, este facto 

não invalida a necessidade de se realizar medições, uma vez que a QAI é uma variável 

complexa que depende de muitos fatores que nem sempre os modelos matemáticos 

conseguem traduzir. Contudo, é sempre uma mais-valia recorrer-se à modelação matemática 

na fase de projeto dos edifícios e, posteriormente, na fase de ocupação dos edifícios para 

indicar um melhor ajustamento ao uso dos compartimentos. Assim, a medição e a modelação 

da QAI são complementares entre si; Usadas em simultâneo contribuem para a tomada de 

decisões mais adequadas na gestão da QAI, permitindo prever e atuar de forma mais eficaz e 

eficiente na manutenção da mesma. 
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Anexo I – Características do Equipamento 

 de Medição 
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Graywolf 

O aparelho Graywolf exibe as medições em tempo real, permitindo a passagem dos dados 

obtidos para o computador através do software WolfSense™ PC®, bem como o seu tratamento 

e análise. As suas principais características, apresentadas pela “GrayWolf Sensing Solutions 

são resumidas na tabela A1 (Graywolf, 2013). 

Tabela A1. Principais características do aparelho Graywolf.  

Parâmetro Intervalo de Leitura Precisão 

Dióxido de Carbono 0 a 10.000 ppm ± 3% Leitura ± 50ppm 

Monóxido de Carbono 0 a 500 ppm ± 2ppm <50ppm ± 3% Leitura> 50ppm 

Humidade Relativa 0 a 100% UR ± 2% <UR 80% ± 3% UR> 80% RH 

Temperatura 15 ° a 160 ° F 

(-10 ° a 70 ° C) 

1% Leitura ± 0,6 ° C (± 0,3 ° C) 

Ponto de Orvalho -27 ° a 158 ° F 

(-33 ° a 70 ° C) 

± 4 ° F para % UR> 10% (± 2 ° C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________  

    105 

DUSTTRAK II  

O sensor de Partículas DUSTTRAK II é um fotómetro a laser, com bateria, com armazenamento 

de dados, que permite a leitura em tempo real da concentração de partículas no ar. Uma bomba 

interna permite a utilização de diversos filtros para captura de diferentes tamanhos de partículas 

(PM10, PM2,5, PM1, ou respiráveis) (TSI, 2013). Na tabela A2 apresentam-se algumas 

características técnicas do funcionamento do sensor de partículas DUSTTRAK II. 

Tabela A2. Características técnicas do sensor de partículas DUSTTRAK II. 

Características Definições 

Tipo de sensor Dispersão da luz a 90 ° 

Tamanho das partículas 0,1 a 10 µm 

Resolução ±0,1% de medição ou 0,001 mg/m3, o que for superior 

Estabilidade ± 0,002 mg/m3 por 24 horas a 10 segundos 

Caudal do ar 3,0 L/min definido na fábrica ou ajustável de 1,4 a 3,0 
L/min 

Eficiência da circulação do caudal ± 5 % 

Coeficiente de temperatura +0,001 mg/m3 por °C 

Temperatura de funcionamento 0 a 50°C 

Temperatura de armazenamento -20 a 60°C 

Humidade de funcionamento 0 a 95 % sem condensação 

Constante de tempo Ajustável de 1 a 60 segundos 

Armazenamento MB de memória interna 

Intervalo de registo 1 s a 1hora 

 

O TRAKPRO™Data Analysis Software é uma ferramenta útil para estudos de qualidade do ar 

interior, estudos de risco e monitorização ambiental. É muito utilizado em estudos relacionados 

com saúde, bem como, em muitas aplicações de medida de segurança. Vem calibrado de 

fábrica com uma taxa de fluxo total -3 l/min; 2 l/min de fluxo total; 1 l/min do fluxo total é dividido, 

filtrado e utilizado para o fluxo de bainha. (1,4 l/min a 3 l/min ajustáveis). O Dust Trak TM II tem 

um fluxímetro que controla a taxa de fluxo entre ± 5%. 
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Anexo II – Classificação da Qualidade do Ar Interior pela 

Norma EN 13779  
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Tabela A3. Classificação do ar interior segundo a Norma EN13779 (2007). 

Categoria do 

Ar Interior 

Descrição da 

Qualidade do Ar 

Nível de concentração de CO2 acima 
da concentração exterior (ppm) 

IDA* 1 Boa <400 

IDA 2 Média 400-600 

IDA 3 Moderada 600-1000 

IDA 4 Baixa >1000 

*IDA – Classificação da Qualidade de Ar Interior (Classification of Indoor Air Quality) 
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Anexo III – Concentração de poluentes quando se efetua a 

abertura de janelas e porta 
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Variação das concentrações das PM10 (mg/m3) ao 
longo de todo dia de aulas com abertura das janelas 

Variação das concentrações dos COVT (mg/m3) ao 
longo de todo dia de aulas com abertura das janelas 

  

Variação das concentrações de CO2 (mg/m3) ao longo de todo dia de aulas com abertura das janelas 

 

Figura A1 : Caixas de bigodes dos parâmetros em estudos referente ao dia 13 de março de 2012, sala 
A1.10 
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Anexo IV – Publicação/Comunicação em Evento Científico 
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Figura A2: Poster apresentado no I Encontro Luso-Galaico de Estatística em Ambiente e Ecologia. 
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