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PLANO DO PROJECTO 

Este trabalho insere-se no âmbito da unidade curricular de Projeto, do 3º ano do 

curso de licenciatura de Energia e Ambiente e tem como finalidade acompanhar o 

funcionamento da empresa de engenharia e gestão ambiental, ENVIRO. Para isso, a 

estrutura definida foi, numa primeira etapa a integração na empresa, conhecendo os seus 

procedimentos e metodologias. Numa segunda etapa, acompanhar o funcionamento 

normal da ENVIRO. Já a terceira e última fase, consiste no acompanhamento de 

técnicos nos serviços contratados e posterior recolha de dados para a futura elaboração 

de relatórios. 
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RESUMO 

Este projeto tem como objetivo descrever e acompanhar as atividades normais 

da empresa ENVIRO – Engenharia e Gestão Ambiental, Lda. no âmbito da engenharia e 

gestão ambiental. 

No primeiro capítulo do relatório estará descrita uma introdução à ENVIRO, 

dando a conhecer a estrutura da empresa, a sua acreditação e as suas atividades. Neste 

capítulo encontram-se descritos os objectivos definidos para o estágio. 

No segundo capítulo o tema abordado será o ruído. Inicialmente é descrita uma 

introdução ao tema e devido à importância da legislação no ruído será feito um breve 

resumo das normas aplicáveis e o que é que as mesmas relatam. De seguida, são 

mostrados os ensaios realizados pela empresa na área do ruído, assim como os materiais 

e o procedimento a utilizar. Para terminar este segundo capítulo irá ser descrito ainda 

um caso prático. 

A questão discutida no terceiro capítulo é a qualidade do ar interior. Numa 

primeira fase é feita uma introdução à questão discutida, sendo que ao longo do capítulo 

será também abordada a legislação importante relativo ao QAI. Posteriormente, será 

feito uma catalogação dos ensaios realizados, e assim como no segundo capítulo, 

também este irá ser concluído com a demonstração de um caso prático. 

O quarto capítulo é relacionado com as emissões gasosas. Inicialmente é feita 

uma pequena introdução ao tema assim como uma abordagem à legislação. Uma vez 

que a empresa ENVIRO recorre a subcontratações no que toca à monitorização das 

emissões gasosas, não será descrito os processos e metodologias usadas. 

O quinto e penúltimo capítulo aborda a higiene e segurança no trabalho. Como 

em todos os capítulos anteriores é feita uma pequena introdução sobre o tema e é 

referida a legislação que a envolve. Também é mostrado um caso prático. 

Por fim, no último capítulo serão feitas as considerações finais em que será dada 

a opinião deste estágio assim como as dificuldades e aspetos a melhorar. 

Palavras-chave: Emissões Gasosas, Gestão Ambiental, Legislação, Ruído, Qualidade do 

ar interior, Higiene e Segurança no trabalho.  



Relatório de projeto em contexto de estágio Página v 

ABSTRACT 

This project aims to describe and follow up the normal activities of the company 

ENVIRO - Engenharia e Gestão Ambiental, Lda. in the area of engineering and 

environmental management. 

In the first chapter of the report an introduction will be described about ENVIRO 

informing the company structure, its accreditation and its activities. This chapter 

describes the objectives defined for the internship. 

In the second chapter the theme will be noise. An introduction to the topic is 

initially described and due to the importance of legislation of noise a brief summary of 

the applicable standards. After that are shown the tests performed by the company in the 

area of noise, as well as the materials and the procedure to be used. To conclude this 

second chapter it will still described one practical case. 

The topic discussed in the third chapter is indoor air quality. In the first stage, an 

introduction is made to the discussed topic, and important legislation related to QAI will 

also be addressed throughout the chapter. Subsequently, a cataloging of the tests 

performed by the company, and as in the second chapter, this will also be concluded 

with the demonstration of a practical case. 

The fourth chapter is related to gaseous emissions. Initially, a brief introduction 

to the topic is made as well as an approach to legislation. Since ENVIRO uses 

subcontracting for the job of monitoring gaseous emissions, the processes and 

methodologies used will not be described. 

The fifth and penultimate chapter addresses occupational health and safety. As 

in all previous chapters a small introduction of the subject is made and the legislation 

that involves it is referred to. A practical case is also shown. 

Lastly, in the last chapter the final considerations will be made, which will give 

the opinion of this stage as well as the difficulties and aspects to be improved. 

Keywords: Gas Emissions, Environmental Management, Legislation, Noise, 

Indoor Air Quality, Occupational Health and Safety. 
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Símbolo Descrição Unidade 

LEX,8h Exposição pessoal diária ao ruído dB (A) 

Te Duração diária de exposição pessoal de um trabalhador ao ruído 

durante o trabalho 

s 

T0 Duração referência de 8 horas (28 800 s) s 

pA(t) Pressão sonora instantânea ponderada A Pa 

p0 Pressão de referência (2×10
-6

) Pa 

LEX,8h,efect Exposição pessoal diária efetiva dB (A) 

Tk Tempo de exposição ao ruído k s 

LAeq,Tk,efect Nível Sonoro contínuo equivalente a que fica exposto o 

trabalhador equipado com protetores auditivos 

dB (A) 

�̅�𝐸𝑋,8ℎ Média semanal dos valores diários de exposição pessoal ao ruído dB (A) 

(LEX,8h)k Valor de LEX,8h para cada um dos m dias de trabalho da semana dB (A) 
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Ln ou Lnight Indicador de ruído noturno dB (A) 
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d.p. Desvio padrão --- 

i calibração Incerteza da calibração --- 

med. máx Medição máxima num ponto --- 
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Res Resolução do equipamento --- 

u
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Incerteza combinada --- 

U Incerteza expandida --- 

C Concentração µg/m
3
;mg/m

3
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c.s. Coeficiente de sensibilidade --- 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1.  ENVIRO 

 

A ENVIRO presta serviços de Engenharia e de Gestão Ambiental desde 2000 e é 

hoje reconhecida pela Indústria e por outros sectores produtivos nacionais. 

Como empresa especializada, com um laboratório de monitorização ambiental 

acreditado pelo IPAC, a ENVIRO proporciona aos seus clientes o rigor, a experiência e 

a flexibilidade essenciais para assegurar o contributo positivo dos fatores ambientais no 

sucesso das suas operações. 

 

As principais atividades da ENVIRO são a monitorização de efluentes gasosos, a 

monitorização de conforto ambiental (ar interior, conforto térmico e iluminância), a 

monitorização de ruído ambiental, a monitorização de ruído ocupacional e a realização 

de estudos de impacte ambiental. 

A ENVIRO presta ainda serviços de Consultoria e Assessoria Técnica e Formação. 

 

Figura 1 - Estrutura da empresa ENVIRO 

Fonte: http://www.enviro.pt/index.php/mnu-equipa 

  

http://www.enviro.pt/index.php/mnu-equipa
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1.2. Objetivos 

 

Tendo em conta a prestação de serviços da empresa ENVIRO, os objetivos do 

projeto são: 

 Acompanhamento do normal funcionamento da ENVIRO; 

 Aquisição de conhecimentos práticos, através de ensaios, na área da engenharia 

e gestão ambiental, mais especificamente nas áreas do ruído, qualidade do ar 

interior e higiene e segurança no trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - RUÍDO 

 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o som é qualquer variação 

de pressão que o ouvido possa detetar. O nível de pressão sonora é expresso em decibel 

(dB) e a escala de medição da pressão sonora varia entre 0 dB, valor definido como o 

limiar da audição e os 140 dB, valor definido como limiar da dor. Como a maior parte 

dos sons não são puros é necessário corrigi-los com um filtro de ponderação de 

frequências, expresso em dB (A). 

O ruído é definido como qualquer sensação sonora considerada indesejável. A 

definição de ruído depende de pessoa para pessoa, uma vez que não temos todos a 

mesma perceção em relação ao som. De acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de 

Janeiro, em zonas sensíveis (zonas de uso habitacional, escolas, hospitais, podendo 

conter pequenas unidades de comércio e de serviços sem funcionamento no período 

noturno) o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno não poderá ser superior a 55 

dB (A), enquanto que o indicador de ruído noturno não deverá ser superior a 45 dB (A). 

Em Portugal, as principais fontes emissoras de ruído são os transportes, apesar 

das indústrias também terem algum relevo nas emissões do mesmo.  

O ruído, apesar de raramente afetar o sistema auditivo pode ser prejudicial para a 

saúde humana, já que a exposição a este pode levar a stress ou irritações, e pode ainda 

ter consequências mais graves como a hipertensão arterial ou a surdez. 

Também nos seus postos de trabalho, os trabalhadores podem estar expostos a níveis 

de ruído elevado. Estes trabalhadores quando expostos ao ruído num curto período de 

tempo podem sofrer uma perda de audição temporária ou perda de audição permanente, 

quando expostos durante um período prolongado. A exposição ao ruído pode ser 

controlada, através da implementação de medidas de mitigação ou eliminação, dois 

exemplos dessas medidas são o uso de protetores auditivos por parte dos trabalhadores 

ou a atualização dos equipamentos por equipamentos menos ruidosos. 
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2.1 Legislação aplicável 

 

O Decreto-Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro aborda as prescrições mínimas de 

segurança e saúde no que toca aos riscos dos trabalhadores em relação à exposição ao 

ruído. Um dos temas abordados no mesmo documento é os valores limites de exposição 

e os valores de ação. Também indica medidas a tomar, caso o ruído seja elevado, de 

eliminação ou redução do mesmo. 

No que se refere aos valores limite de exposição / níveis de ação, não é permitido, 

em situação alguma, a exposição pessoal diária ou semanal dos trabalhadores a níveis de 

ruído iguais ou superiores a 87 dB (A) ou a valores de pico iguais ou superiores a 140 

dB (C). Antigamente, estes valores eram, respetivamente 90 dB (A) e 140 dB. 

Tabela 1 - Valores limite de exposição 

Fonte: http://www.4work.pt/ 

 

Exposição pessoal 

diária (LEX, 8h) 

Pressão Sonora de Pico 

(LCpico) 

Níveis de Ação Inferior 80 dB (A) 135 dB (C) 

Níveis de Ação Superior 85 dB (A) 137 dB (C) 

Valores Limite de Exposição 87 dB (A) 140 dB (C) 

 

Sempre que os níveis de ação inferiores forem atingidos ou ultrapassados o 

empregador deve informar o trabalhador sobre os potenciais riscos que corre devido à 

exposição ao ruído, dos resultados das medição e avaliação de ruído, sobre a correta 

utilização dos protetores auditivos e também deve fornecer equipamentos de proteção 

auditiva adequados ao ruído a que o trabalhador é exposto. 

Sempre que os níveis de ação superiores forem atingidos ou ultrapassados o 

empregador deve garantir que os trabalhadores utilizam protetores auditivos adequados 

e também desencadear um conjunto de medidas técnicas e organizacionais destinadas a 

diminuir a produção e propagação do ruído. 

 

Caso os valores limite de exposição sejam igualados ou ultrapassados, o 

empregador deve tomar medidas para a redução dos níveis de ruído, de imediato, e 

http://www.4work.pt/
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também assegurar que a exposição ao ruído dos trabalhadores seja reduzida ao 

mínimo possível. 

O Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro ou o Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda 

da saúde humana e o bem-estar das populações. O decreto obriga os municípios a 

assegurarem a qualidade do ambiente sonoro dos seus municípios, assim como a 

obrigação da criação de mapas de ruído em todos os municípios portugueses e aborda 

ainda também a questão das licenças especiais de ruído. 

Outro dos documentos de referência é a NP ISO 1996 de 2011 que tem como 

objetivo contribuir para a harmonizar os procedimentos de medição e de tratamento de 

resultados. A norma portuguesa define quais são os períodos de referência assim como 

os indicadores de ruído. Também refere os locais e distâncias de medição, como é ainda 

destacado como se deve realizar a medição e como proceder caso as medições estejam 

sujeitas às condições meteorológicas, uma vez que as mesmas influenciam os valores 

obtidos. Esta norma também informa como se devem tratar os dados obtidos pelos 

ensaios acústicos e que elementos (mínimos) devem constar no relatório de um ensaio 

acústico. 

  



Ruído 

Relatório de projeto em contexto de estágio Página 6 

2.2  Ensaios Realizados 

3.2.1 Nível Sonoro médio de longa duração 

Material: 

o Sonómetro (ANEXO 1- G); 

o Calibrador; 

o Extensor 10 metros; 

o Termo higrómetro; 

o Anemómetro omnidirecional; 

o Tripé para anemómetro (3m). 

3.2.2 Pressão Sonora – Critério de Incomodidade 

Material: 

o Sonómetro com microfone (ANEXO 1- G),  

o Calibrador e analisador; 

o Estação meteorológica. 

3.2.3 Exposição ao Ruído durante o trabalho 

Material: 

o Sonómetro com microfone (ANEXO 1- G); 

o Dosímetro com microfone (ANEXO 1- H); 

o Analisador de bandas de oitavas; 

o Calibrador. 

 

Procedimento: 

 

Segundo a NP ISSO 1996/2011, deve-se calibrar o sonómetro (a 93.9 dB) e 

registar o valor. Terminadas as medições, colocar o calibrador no sonómetro, verificar e 

registar o valor, caso o valor esteja desviado 0.3 dB dos 93.9 dB, os ensaios deverão ser 

repetidos. 
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2.3 Caso Prático 

O caso prático de medição de ruído é referente a uma estação de tratamento de 

águas residuais. O processo inicia-se com a chegada de uma consulta à Enviro da 

necessidade da medição de ruído em determinados pontos na empresa. Após a receção 

da consulta à Enviro, a mesma é analisada e é elaborada uma proposta. Após a 

adjudicação são propostas datas para a realização das medições. Posteriormente são 

criados vários documentos: a ficha de registo de amostragens, a ficha de preparação de 

equipamentos e a guia de remessa. Os documentos possuem modelos pré-criados de 

forma a facilitar a sua elaboração e uniformização. 

A ficha de registo de amostragens tem a informação do cliente e o número de pontos 

a medir (já definidos na proposta). A ficha de preparação de equipamento é um 

documento que contém todos os materiais necessários a levar para a realização das 

medições, que serve para verificar se todos os equipamentos se encontram no meio de 

transporte. A guia de remessa é um documento que tem informações do cliente e a 

listagem dos equipamentos a levar para o local da medição. 

No local da medição, deverão ser calibrados os equipamentos. Em ambos os casos 

(sonómetro e dosímetro) deverá definir-se no calibrador 94 dB e no equipamento deverá 

ter-se o valor de 93.9 dB. O valor deverá ser registado na ficha de registo de 

amostragens. O sonómetro deverá ser utilizado em pontos em que o trabalhador tem 

uma tarefa fixa e o dosímetro deverá ser utilizado em casos em que o trabalhador tenha 

tarefas móveis, como por exemplo, trabalhar com empilhadores. Em cada ponto deverão 

ser efectuadas pelo menos três medições, sendo que a diferença entre essas medições 

deve ser inferior a 3 dB, os valores obtidos deverão ser registados na ficha de registo de 

amostragem. Todas as medições ficarão gravadas nos equipamentos que mais tarde 

serão descarregadas para o computador, de modo a facilitar a elaboração do relatório. 

No final das medições, os equipamentos utilizados deverão ser calibrados novamente, 

sendo que a diferença entre a calibração inicial e a calibração final não pode ser superior 

a 0.3 dB, senão as medições realizadas ficam inválidas. 

Após as medições no local, é enviada uma folha de cálculo para a empresa, para 

preenchimento, com informações dos trabalhadores e o tempo que passam em cada 

tarefa. 
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2.3.1 Medições realizadas 

Tabela 2 - Medições de ruído 

Amostra/Zona 
Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5 

Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico 

L1 79,0 95,9 76,1 98,3 82,8 98,3 82,4 100,0 87,5 107,5 

L2 80,0 98,3 76,2 98,3 82,7 98,9 82,0 101,4 89,4 107,5 

L3 80,0 98,2 75,8 98,3 82,7 98,3 83,3 108,8 87,5 107,0 

LAeq/LCpico 80 98 76 98 83 99 83 109 88 108 

 

Amostra/Zona 
Tarefa 6 Tarefa 7 Tarefa 8 Tarefa 9 Tarefa 10 

Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico 

L1 98,1 114,2 83,2 98,3 74,6 93,0 86,0 114,1 65,4 94,2 

L2 98,1 114,3 83,2 98,3 75,2 94,8 89,0 106,1 65,5 84,5 

L3 98,6 114,7 84,4 99,9 74,8 96,9 89,1 114,2 65,6 85,8 

LAeq/LCpico 98 115 84 100 75 97 88 114 66 94 

 

Amostra/Zona 
Tarefa 11 Tarefa 12 Tarefa 13 Tarefa 14 Tarefa 15 

Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico Leq A LCpico 

L1 74,0 90,9 73,0 98,3 52,4 83,1 58,0 84,3 80,1 114,4 

L2 73,9 90,6 74,8 98,3 51,9 84,2 58,3 85,4 78,8 114,9 

L3 73,9 90,3 72,9 98,3 49,6 89,3 58,5 85,8 78,8 114,8 

LAeq/LCpico 74 91 74 98 51 89 58 86 79 115 
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2.3.2 Cálculo do LEX,8h e das incertezas 

Para calcular a exposição diária ao ruído (LEX,8h) é necessário calcular a média 

energética. 

𝐿𝑝 𝐴𝑒𝑞 ,𝑇 ,𝑚 = 10 × log (
1

𝑛. º 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠
) . (10

𝐿𝑃𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚1

10 + 10
𝐿𝑃𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚2

10 + 10
𝐿𝑃𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚3

10 ) 

Em que:  

LpAeq, T, m1,2,3 são os valores do Leq A medidos 

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 10. log [∑
𝑇𝑚

𝑇0
10

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞 ,𝑇 ,𝑚

10𝑀
𝑚=1 ] Em que, 

Tm é a duração da tarefa m; 

T0 é o tempo de exposição de referência (8h); 

Lp Aeq , T ,m é a média energética; 

Para calcular a incerteza combinada (U) é necessário calcular várias incertezas 

relacionadas com a tarefa. A incerteza da amostragem da tarefa (𝑢1𝑎,1) e a incerteza de 

duração (𝑢1𝑏,1), são expressas em dB (A) e são calculadas através das seguintes 

formulas, respetivamente: 

𝑢1𝑎,1

= √
1

𝑛º 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 × (𝑛º 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠 − 1)
× ((𝐿𝑃𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚1 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 + (𝐿𝑃𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚2 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎)2(𝐿𝑃𝐴𝑒𝑞𝑇,𝑚3 − 𝑚é𝑑𝑖𝑎)2) 

𝑢1𝑏,1

= √
1

𝑛º 𝑑𝑢𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 × (𝑛º 𝑑𝑢𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 − 1)
× ((𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 1 − 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎)2 + (𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 2 − 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎)2) 

Também é necessário calcular incertezas em relação à medição. A incerteza do 

instrumento (u2) têm um valor de 0,7 dB (A) e o valor da incerteza em relação à posição 

de medição (u3) é de 1 dB (A). 

𝑢2 = 0.7 𝑑𝐵 (𝐴) 

𝑢3 = 1 𝑑𝐵 (𝐴) 

Coeficientes de sensibilidade são calculados também para o calculo da incerteza 

combinada. Para a amostragem (c1a,1) e para a duração (c1b,1) são calculados através das 

seguintes fórmulas: 
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𝑐1𝑎,1 =
𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
× 10

𝐿𝑝 𝐴𝑒𝑞 ,𝑇 ,𝑚−𝐿𝐸𝑋,8ℎ

10  

𝑐1𝑏,1 = 4.34
𝑐1𝑎,1

𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎
 

Para terminar, é calculada a incerteza combinada (𝑢2(𝐿𝐸𝑋,8ℎ)). Para a 

determinação da incerteza expandida, é multiplicado o coeficiente de expansão (1.65) 

pela raiz quadrada da incerteza combinada. 

𝑢2(𝐿𝐸𝑋,8ℎ) = 𝑐1𝑎,1
2 × (𝑢1𝑎,1

2 + 𝑢2
2 + 𝑢3

2) + (𝑐1𝑏,1 × 𝑢1𝑏,1)
2
 

𝑈 = 𝑘 × √𝑢2(𝐿𝐸𝑋,8ℎ) 
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2.3.3 Medições de nível sonoro contínuo equivalente em bandas de oitavas 

 

Depois do cálculo das incertezas de forma automática, através de uma folha de 

cálculo automatizada, é necessário verificar quais os valores de exposição diária ao 

ruído com a adição da incerteza da mesma, ultrapassa o valor de 80 dB (A). Caso os 

valores sejam iguais ou superiores, deverão obter-se as bandas de oitavas, através da 

seleção de um ponto da medição em questão e abri-lo com o programa próprio do 

sonómetro/dosímetro. Também é aplicado a atenuação dos protetores nas bandas de 

oitavas com valores superiores a 80 dB (A). 

 

2.3.4 Relatório das medições 

 

Para a elaboração do relatório, é utilizado um programa para facilitar a 

elaboração dos mesmos. Com os ficheiros criados das medições e de uma folha de 

cálculo preenchida pelos órgãos da empresa adjudicadora com informações sobre os 

trabalhadores, o relatório é elaborado com alguma facilidade. 

No relatório constam os locais de amostragem, assim como o equipamento 

utilizado nas medições. Também é referido os valores limites de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 182/2006 de 6 de Setembro. Nos resultados obtidos, são mostrados 

os valores de nível sonoro contínuo equivalentes (LAeq, T) expresso em dB (A) e o 

pico da pressão (LCpico) expresso em dB (C). Também é mostrada a análise de 

bandas de oitavas, em que e mostrado o valor de LAeq medido, o LAeq com a adição 

da incerteza, o valor do LAeq,efect, tendo em conta a atenuação proporcionada pelos 

protetores auditivos BILSOM Leightning L2 e EAR ULTRAFIT. É elaborado 

automaticamente um quadro com os perfis dos trabalhadores, tendo em conta os 

postos de trabalho que frequentam durante o horário de trabalho. Neste caso, todos 

os trabalhadores exercem funções no mesmo sítio durante o mesmo período de 

tempo, ou seja, apenas foi criado um grupo de trabalho. 
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Tabela 3 - Perfis operativos dos trabalhadores 

ID Tarefas 
Ocupação 

(min) 
Avaliação 

Nº de 

trabalhadores 
Operador LEX,8h 

dB(A) 

ULEX,8h 

dB(A) 

LEX,8h,efect 

dB (A)
(1)

 

LEX,8h,efect 

dB (A)
(2)

 

LCpico 

dB(C) 

GRUPO 

I 

Tarefa 1 20min Sonometria 

13  84 1,4 71 73 115 

Tarefa 2 20min Sonometria 

Tarefa 3 20min Sonometria 

Tarefa 4 10min Sonometria 

Tarefa 5 40min Sonometria 

Tarefa 6 10min Sonometria 

Tarefa 7 20min Sonometria 

Tarefa 8 25min Sonometria 

Tarefa 9 10min Sonometria 

Tarefa 10 10min Sonometria 

Tarefa 11 20min Sonometria 

Tarefa 12 35min Sonometria 

Tarefa 13 120min Sonometria 

Tarefa 14 110min Sonometria 

Tarefa 15 10min Sonometria 

(1) Com protetores auditivos BILSOM Leightning L2 

(2) Com protetores auditivos EAR ULTRAFIT 
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Por fim é feita uma conclusão, a qual aborda o decreto-lei anteriormente 

referido, assim como medidas que o empregador deve tomar em relação à saúde 

auditiva dos seus empregados. 

 Em anexo é incorporado um quadro individual de avaliação de exposição 

pessoal diária de cada trabalhador ao ruído durante o trabalho, que é criado através 

de um programa próprio. Nos quadros individuais indica qual é o valor de exposição 

diária ao ruído do trabalhador, assim como o nível de pressão sonora de pico a que o 

trabalhador é exposto. Também são indicados os níveis de exposição diária ao ruído 

com os protetores escolhidos e o nível contínuo equivalente a que fica exposto o 

trabalhador com os protetores escolhidos por posto de trabalho. 
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CAPÍTULO 3 - QUALIDADE DO AR INTERIOR 

 

Segundo a APA, a qualidade do ar interior define-se como as características 

químicas, físicas e biológicas do ar em espaços públicos interiores, não incluído espaços 

interiores industriais. 

Existem vários fatores que influenciam a qualidade do ar interior, entre os quais a 

ventilação do espaço, a temperatura, a humidade do local, a existência de odores, a 

concentração de microrganismos, a concentração de poeiras em suspensão, os próprios 

materiais de construção do edifício ou produtos de limpeza. 

Hoje em dia, através da Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de Abril todos os poluentes 

físico-químicos, como o CO2, CO, COV, PM10, PM2.5, CH2O, e os poluentes 

microbiológicos, os fungos e as bactérias, possuem limiares de proteção definidos. 

As principais causas de valores extremos de humidade podem dever-se à quantidade 

de equipamentos instalados ou devido ao rácio de pessoas existentes no local com a 

capacidade total do mesmo. A concentração de CO2 depende do número de pessoas no 

local de amostragem ou da queima de combustíveis fósseis. Os níveis de monóxido de 

carbono (CO) são influenciados pelas emissões de veículos ou por fumo de tabaco. Os 

valores de formaldeídos (CH2O) variam consoante o mobiliário existente no local, 

assim como a presença de carpetes ou a existência de madeira prensada. As 

concentrações de partículas suspensas (PM10 e PM2.5) são influenciadas pela presença 

de papel no local, carpetes, entradas de ar, fumo ou mesmo relacionado com limpezas. 

As causas da elevada concentração de compostos orgânicos voláteis (COV) são devido 

à presença de impressoras, fotocopiadoras, computadores, carpetes, mobiliário ou 

perfumes. A presença de microrganismos (fungos e bactérias) pode ser devido à 

presença de água estagnada no sistema de ar condicionado ou devido a uma humidade 

excessiva no local. 

A concentração destes poluentes nos edifícios poderá ter impacto negativo nas 

pessoas presentes no edifício. A humidade em excesso poderá levar à condensação no 

interior do edifício ou levar ao envelhecimento dos materiais, como a madeira, ou pelo 

contrário, num edifício em que os níveis de humidade são baixos (inferiores a 25%) 
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levarão à formação de gretas e irritação na pele. Num edifício com elevada 

concentração de dióxido de carbono (CO2) poderá a levar a mau estar por parte dos 

ocupantes ou em casos mais graves, à asfixia. Níveis elevados de exposição a monóxido 

de carbono poderá levar a dores de cabeça, náuseas, fadiga, dores de peito ou confusão. 

Os sintomas da exposição a formaldeídos revelam-se na forma de garganta seca, dores 

de barriga, problemas de memória, falta de ar ou ardor nos olhos. A exposição excessiva 

a partículas pode causar reações alérgicas, como olhos secos ou dificuldades 

respiratórias, enquanto a exposição de curta duração às partículas de fumo de tabaco 

levam a irritações nos olhos e dores de cabeça. Os COV têm como efeitos na saúde a 

irritação dos olhos, dores de cabeça, a perda de coordenação e em casos mais graves, 

pode causar cancro. Por fim, os efeitos na saúde humana da exposição a fungos e 

bactérias vão desde irritações, reações alérgicas a infeções. 
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3.1. Legislação aplicável 

 

A Portaria n.º 353-A/2013 indica os valores mínimos de caudal de ar novo por 

espaço, assim como os limiares de proteção e as condições de referência para os 

poluentes do ar interior. 

O Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de Agosto visa promover a melhoria do 

desempenho energético dos edifícios, abordando a questão da qualidade do ar interior. 

Interligado à Portaria 353-A/2013, o Decreto-Lei informa que os novos edifícios 

devem ser projetados privilegiando a ventilação natural, sendo que a ventilação 

mecânica irá complementar no que toca ao cumprimento dos valores mínimos de caudal 

de ar novo.  

Também na Nota Técnica NT-SCE-02 consta um guia auxiliar, com metodologia 

para efetuar a auditoria de QAI em edifícios, ajudando em vários aspetos, entre os quais, 

na realização das amostragens, tratamento de dados ou nos critérios de conformidade. 
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3.2. Medição da qualidade do ar interior 

Materiais: 

o Medidor de formaldeído (ANEXO 1 – A); 

o Medidor de PM10 e PM2.5 (ANEXO 1 – B); 

o Medidor de CO2 (ANEXO 1 – C); 

o Medidor de CO e COV (ANEXO 1 – D); 

o Medidor de temperatura e humidade (ANEXO 1 – E); 

o Recolha de fungos e bactérias (ANEXO 1 – F). 

 

Procedimento: 

 

De acordo com a NT-SCE-02, previamente à monitorização é necessário 

determinar o número de pontos. O número de pontos pode ser definido pela entidade ou 

pode ser calculado através da seguinte fórmula: 

𝑁𝑖 = 0,15 × √𝐴𝑖 Em que, 

Ni é o número de pontos de medida na zona i; 

Ai é a área da zona i, em m
2
. 

Na fase da monitorização, é necessário contar a ocupação total e a ocupação 

máxima do espaço a ser monitorizado, a existência de entrada de ar novo e, caso exista, 

verificar se o ar condicionado está ou não ligado. Em todos os pontos, é necessário 

recolher 5 amostras de cada um dos pontos, à exceção da recolha de fungos e bactérias.  

É também necessário efetuar uma medição exterior. Caso exista, a medição deve 

ser realizada perto da unidade de tratamento de ar (UTA) e em caso de impossibilidade, 

deverá ser efetuada o mais perto possível da UTA. Caso não exista entrada de ar novo, a 

medição deverá ser realizada no exterior do edifício. 

Após a realização da monitorização, será elaborado um relatório em que serão 

feitas comparações dos valores obtidos com os valores limites máximos e em que é 

verificada a conformidade legal e medidas a adotar, caso os valores não se encntrem 

dentro do limite legal.   
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3.3. Caso Prático 

 

O caso prático das medições de QAI é relativo a uma empresa call-center com 

várias instalações em Portugal. O processo inicia-se com a chegada de uma consulta à 

Enviro relativa à necessidade de medição dos poluentes físicos e biológicos. Após a 

receção da consulta, a mesma é analisada e é elaborada uma proposta que é enviada ao 

cliente. Após adjudicação da proposta são apontadas datas ao cliente para a realização 

dos trabalhos. Posteriormente são criados vários documentos: a ficha de registo de 

amostragens, a ficha de preparação de equipamentos e a guia de remessa. Os 

documentos possuem modelos pré-criados para facilitar a sua elaboração e uniformizar 

todos os documentos 

A ficha de registo de amostragens tem informações do cliente, o número de pontos a 

medir (já definidos na consulta), os poluentes a medir, em que são necessários 5 valores 

por ponto de amostra e por fim a recolha de poluentes microbiológicos (bactérias e 

fungos). A ficha de preparação de equipamento é um documento que contém todos os 

materiais necessários a levar para a realização das medições, que serve para verificar se 

todos os equipamentos se encontram no meio de transporte. A guia de remessa é um 

documento em que tem informações do cliente e a listagem dos equipamentos a levar 

para o local da medição. 

Também é feita uma requisição para a preparação das placas de recolha de fungos e 

bactérias, preparadas por laboratório acreditado. No dia anterior ao trabalho, todo o 

material é carregado e preparado para as medições.  

Em relação aos equipamentos de medição, devem ser tidos em conta alguns 

pormenores. O equipamento de recolha de ar para a monitorização de fungos e bactérias 

deverá ser desinfetado antes da realização da amostra, assim como quando as medições 

são terminadas. O volume de recolha de ar deverá ser entre 100 a 400 litros. O 

equipamento utilizado efetua uma recolha de ar de 300 litros. As placas de cultura de 

bactérias deverão ser identificadas por local e colocadas num ambiente fresco (geleira 

com gelo) até à sua entrega em laboratório acreditado. Em relação ao equipamento de 

medição do CO2, deverá deixar os valores estabilizar e ter o cuidado de não respirar 

para perto do equipamento. No que toca à medição de formaldeídos, o equipamento 
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deve ser reiniciado para efetuar uma nova amostra. Por fim, a medição de partículas 

(PM10 e PM2.5) é realizado com o mesmo equipamento, mudando apenas o topo do 

equipamento para a medição pretendida. 

 

                                                    

Figura 2 - Seleção do tamanho do impactor 

                                                                                                                 Figura 3 - Impactor PM10 e PM 2.5 

Fonte: 

http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products

/Literature/Manuals/8530-8531-8532-DustTrak_II-

6001893-web.pdf 

 

Em todas as medições QAI é necessário realizar uma medição no exterior para 

comparação dos parâmetros interiores com os exteriores. A medição exterior deve ser 

realizada junto à entrada de ar novo do edifício em questão. Caso não seja possível a 

medição junto à entrada de ar novo, a medição deve ser feita o mais perto possível da 

entrada de ar novo. Na medição exterior não é necessário a medição dos parâmetros de 

humidade, temperatura e velocidade do ar. Neste caso, o ponto exterior é denominado 

de Ext. 

Posteriormente às medições no local, as amostras de colheita de fungos e bactérias 

vão para laboratório acreditado para a contagem de fungos e bactérias. Será emitido um 

relatório com a análise das amostras que será anexado ao relatório final a entregar ao 

cliente. Os valores recolhidos nos pontos de amostragem são introduzidos numa folha 

de cálculo modelo previamente criada para verificar a conformidade dos parâmetros 

analisados. Os critérios de conformidade utilizados na empresa para os parâmetros 

PM10, PM2.5, COV, CO, H2CO, CO2, bactérias e fungos encontram-se na Portaria n.º 

353-A/2013 e os parâmetros da temperatura, humidade relativa e velocidade do 

encontram-se no Decreto-Lei n.º 243/86. 

  

Fundo 

Topo (2.5 ou 10 µm) 

 

Placa de impactação 

http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Manuals/8530-8531-8532-DustTrak_II-6001893-web.pdf
http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Manuals/8530-8531-8532-DustTrak_II-6001893-web.pdf
http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Manuals/8530-8531-8532-DustTrak_II-6001893-web.pdf
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3.3.1 Calculo das incertezas 

 

Para calcular a incerteza combinada é necessário calcular a repetibilidade, a 

incerteza da calibração, a incerteza da resolução e a incerteza combinada. A 

repetibilidade é calculada através da seguinte fórmula: 

𝑖 𝑟𝑒𝑝. =
𝑑.𝑝.

√𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠
 Em que, 

d.p. é o desvio padrão; 

nº de medições é o número de medições por ponto (5). 

A incerteza da calibração (i calibração) é calculada através de: 

𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜 =
𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (5%)×𝑚𝑒𝑑.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

√3
 Em que, 

med. máxima é a medição máxima num ponto; 

i calibrador é a incerteza do calibrador, definida por 5%. 

A incerteza da resolução é calculada através da seguinte fórmula: 

𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 =
𝑟𝑒𝑠

2

√3
, Em que, 

res é a resolução do equipamento; 

i resolução é a incerteza da resolução. 

Em que a incerteza combinada é calculada coma fórmula: 

𝑢2 = √𝑖 𝑟𝑒𝑝.2+ 𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜2 + 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜2 Em que, 

u
2
 é a incerteza combinada. 

A incerteza expandida (U) é calculada através da multiplicação entre a incerteza 

combinada e o fator de expansão. 

𝑈 = 𝑢2 × 𝑓. 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 Em que, 

U é a incerteza expandida; 

f.expansão é o fator de expansão (≈ 2). 
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3.3.2 Medição de PM10 e PM2.5 

Os resultados obtidos para as medições de PM10 e PM2.5 foram: 

Tabela 4 - Resultados de medição de PM10 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Medição de 

PM10 

(mg/m
3
) 

1 0.040 0.041 0.042 0.044 0.046 0.045 0.047 0.053 

2 0.040 0.040 0.042 0.047 0.045 0.046 0.049 0.053 

3 0.042 0.041 0.041 0.045 0.049 0.047 0.048 0.051 

4 0.042 0.042 0.043 0.042 0.046 0.049 0.047 0.052 

5 0.043 0.040 0.044 0.044 0.047 0.046 0.048 0.052 

Média 0.041 0.041 0.042 0.044 0.047 0.047 0.048 0.052 

Mínimo 0.040 0.041 0.042 0.044 0.045 0.045 0.047 0.051 

Máximo 0.043 0.042 0.044 0.047 0.049 0.049 0.049 0.053 

 

Tabela 5 - Resultados da medição de PM2.5 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Medição de 

PM2.5 

(mg/m
3
) 

1 0.040 0.040 0.042 0.042 0.044 0.044 0.047 0.051 

2 0.039 0.040 0.042 0.043 0.044 0.044 0.046 0.051 

3 0.039 0.041 0.042 0.044 0.045 0.046 0.047 0.050 

4 0.039 0.041 0.042 0.042 0.044 0.044 0.048 0.050 

5 0.039 0.040 0.042 0.043 0.044 0.044 0.046 0.051 

Média 0.039 0.040 0.042 0.043 0.044 0.044 0.047 0.051 

Mínimo 0.039 0.040 0.042 0.042 0.044 0.044 0.046 0.050 

Máximo 0.040 0.041 0.042 0.044 0.045 0.046 0.048 0.051 

Para a verificação da conformidade dos mesmos, os valores obtidos deverão ser 

convertidos para µg/m
3
, através da fórmula: 

𝐶 (𝜇𝑔 𝑚3⁄ ) =  𝐶 (𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) × 1000 Em que, 

C (µg/m
3
) é a concentração em microgramas por metro cúbico; 

C (mg/m
3
) é a concentração em miligramas por metro cúbico. 
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Tabela 6 - Verificação da conformidade de PM10 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Concentração PM10 (µg/m
3
) 41 41 42 44 47 47 48 52 

Incerteza (µg/m
3
) ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 

 

No caso das PM10 o limiar de proteção aplicável é de 50 µg/m
3
, mas uma vez que o 

edifício não possui entrada de ar novo, como referido na Portaria n.º 353-A/2013, é 

aplicado uma margem de tolerância de 100%, ou seja, neste caso o limite de proteção é 

de 100 µg/m
3
. Para verificar a conformidade é comparado o valor do limite de proteção 

(100 µg/m
3
) com a soma da média de cada ponto com o valor da incerteza calculada. 

Assim, verifica-se que a concentração de PM10 está em conformidade em todos os 

pontos medidos. 

Tabela 7 - Verificação da conformidade de PM2.5 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Concentração PM2.5 (µg/m
3
) 39 40 42 43 44 44 47 51 

Incerteza (µg/m
3
) ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 

 

No caso das PM2.5 o limiar de proteção aplicável é de 25 µg/m
3
, mas de acordo com 

a Portaria nº 353-A/2013 é exercido uma margem de tolerância de 100% devido à não 

existência de ventilação mecânica, tornando o limiar de proteção de 50 µg/m
3
. Após 

somar a concentração média de PM2.5 em cada ponto com a incerteza calculada no 

ponto, é comparado o valor com o limiar e verifica-se que todos os pontos estão em 

conformidade com os limiares definidos, à exceção da medição no ponto exterior. 
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3.3.3 Medição de COV e CH2O 

Os resultados obtidos para as medições de COV e CH2O encontram-se nas tabelas 8 

e 9, respetivamente: 

Tabela 8 - Resultados da medição de COV 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Medição de COV 

(ppm) 

1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

4 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Média 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Mínimo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Máximo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

Tabela 9 - Resultados da medição de formaldeídos 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Medição de 

CH2O (ppm) 

1 <0.1 0.03 0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

2 <0.1 0.03 >0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

3 <0.1 0.08 0.01 0.04 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

4 <0.1 0.02 0.01 0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

5 <0.1 0.01 0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Média 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

Mínimo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Máximo 0.01 0.08 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 

Os valores obtidos são convertidos para µg/m
3
, através da fórmula: 

𝐶 (𝜇𝑔 𝑚3⁄ ) =  
𝐶(𝑝𝑝𝑚)×𝑀𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
 Em que, 

C(µg/m
3
) é a concentração em microgramas por metro cúbico; 

C(ppm) é a concentração em partes por milhão; 

MMcal é a massa molar do gás de calibração em g/mol; 

Vmolar é o volume molar em l/mol. (24.4 l/mol)  
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A massa molar do gás de calibração dos COV é de 56.106 g/mol e no caso dos 

formaldeídos a massa molar do gás de calibração é 30.03 g/mol. 

Tabela 10 - Verificação da conformidade de COV 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Concentração COV 

(µg/m
3
) 

<230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 <230 

Incerteza (µg/m
3
) ±13 ±13 ±13 ±13 ±13 ±13 ±13 ±13 

 

No caso dos compostos orgânicos voláteis o limiar de proteção aplicável é de 

600 µg/m
3
, mas devido ao edifício não possui entrada de ar novo, é aplicada uma 

margem de tolerância de 100%, neste caso o limiar de proteção é de 1200 µg/m
3
. Em 

comparação entre o limite de proteção com a soma das concentrações e suas incertezas, 

verificamos que em todos os pontos a concentração de COV está em conformidade com 

a Portaria. 

Tabela 11 - Verificação da conformidad de formaldeído 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Concentração CH2O (µg/m
3
) <12 42 <12 20 <12 <12 <12 <12 

Incerteza (µg/m
3
) ±1 ±6 ±1 ±3 ±1 ±1 ±1 ±1 

 

No caso da medição de formaldeído o limiar de proteção aplicável é de 100 µg/m
3
. 

Em relação à conformidade das medições, verifica-se que em todos os pontos se 

encontram dentro do limiar referido na Portaria n.º 353-A/2013. 
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3.3.4 Medição de CO e CO2 

Os resultados obtidos para as medições de CO e CO2 foram os seguintes: 

Tabela 12 - Resultados da medição de CO 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Medição de CO (ppm) 

1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Média 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Tabela 13 - Resultados da medição de CO2 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Medição de CO2 (ppm) 

1 768 710 672 759 918 779 938 384 

2 765 711 671 761 915 777 945 372 

3 767 715 672 758 915 774 943 367 

4 769 717 670 755 886 774 940 368 

5 760 717 674 751 884 776 941 373 

Média 766 714 672 757 904 776 941 373 

Mínimo 760 710 670 751 884 774 938 367 

Máximo 769 717 674 761 918 779 945 384 

 

Os valores obtidos são convertidos para µg/m
3
, através da seguinte fórmula: 

𝐶(𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) =  
𝐶(𝑝𝑝𝑚)×𝑀𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
 Em que, 

C(mg/m
3
) é a concentração em microgramas por metro cúbico; 

C(ppm) é a concentração em partes por milhão; 

MMcal é a massa molar do gás de calibração em g/mol; 

Vmolar é o volume molar em l/mol. (24.4 l/mol)  
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A massa molar do gás de calibração do CO é de 28.01 g/mol, no caso do CO2, a 

massa molar do gás de calibração é de 44.01 g/mol. 

Tabela 14 - Verificação da conformidade de CO 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Concentração CO (mg/m
3
) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Incerteza (mg/m
3
) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

 

No caso do CO o limiar de proteção aplicável é de 10 mg/m
3
. Em comparação do 

limite de proteção com a soma das concentrações e suas incertezas, verifica-se que em 

todos os pontos a concentração de CO está em conformidade com a Portaria. 

Tabela 15 - Verificação da conformidade de CO2 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Concentração CO2 (mg/m
3
) 1381 1288 1212 1365 1630 1400 1698 672 

Incerteza (mg/m
3
) ±80 ±75 ±70 ±79 ±96 ±81 ±98 ±40 

 

No caso do dióxido de carbono o limiar de proteção aplicável é de 2250 mg/m
3
, mas 

uma vez que o edifício não possui entrada de ar novo, é aplicada uma margem de 

tolerância de 30%, ou seja, neste caso o limite de proteção é de 2925 mg/m
3
. É 

verificado que os valores obtidos se encontram dentro dos limiares estabelecidos pela 

Portaria 353-A/2013 uma vez que a soma da concentração por ponto com a sua 

incerteza é inferior ao limiar estabelecido. 

  



Qualidade do ar interior 

Relatório de projeto em contexto de estágio Página 27 

3.3.5 Medição de temperatura e humidade relativa 

Os resultados obtidos para as medições de temperatura e humidade relativa foram: 

Tabela 16 - Resultados da medição da temperatura 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 

Medição da temperatura (ºC) 

1 25 24 24 25 26 26 26 

2 25 24 24 25 26 26 26 

3 25 24 24 25 26 26 26 

4 25 24 24 25 26 26 26 

5 25 24 24 25 26 26 26 

Média 25 24 24 25 26 26 26 

Mínimo 25 24 24 25 26 26 26 

Máximo 25 24 24 25 26 26 26 

 

Tabela 17 - Resultados da medição de humidade relativa 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 

Medição de humidade relativa (%) 

1 49 50 51 49 48 47 47 

2 49 50 51 49 48 47 47 

3 49 50 51 49 48 47 47 

4 49 50 51 49 48 47 47 

5 49 50 51 49 48 47 47 

Média 49 50 51 49 48 47 47 

Mínimo 49 50 51 49 48 47 47 

Máximo 49 50 51 49 48 47 47 

 

Tabela 18 - Verificação da conformidade da temperatura 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 

Medição da temperatura (ºC) 25 24 24 25 26 26 26 

Incerteza (ºC) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 

Na monitorização da temperatura existem duas gamas ótimas de temperatura, uma 

inferior (18 ºC) e uma superior (22 ºC). Os valores da temperatura deverão estar 

compreendidos entre entres dois valores. Em comparação do limite de proteção com a 
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soma das concentrações e suas incertezas, verifica-se que em todos os pontos a 

temperatura está elevada, em relação à gama ótima do Decreto-Lei n.º 243/86. 

Tabela 19 - Verificação da conformidade da humidade relativa 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 

Medição da humidade (%) 49 50 51 49 48 47 47 

Incerteza (%) ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 

 

Na monitorização da humidade existe duas gamas ótimas de humidade, uma inferior 

(50 %) e uma superior (70%). Os valores da humidade deverão estar compreendidos 

entre entres dois valores. Em comparação do limite de proteção com a soma das 

concentrações e suas incertezas, verificamos que em todos os pontos a humidade está 

baixa em relação à gama ótima do Decreto-Lei n.º 243/86, à exceção do ponto 3. 

3.3.6 Monitorização de bactérias e fungos 

Os resultados obtidos para a monitorização de bactérias e fungos apresentam-se nas 

tabelas 20 e 21, respetivamente: 

Tabela 20 - Resultados da monitorização de bactérias 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

Estafilococos spp. 20 --- 20 --- 20 --- --- --- 

Micrococos spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bacilos spp. / Bactérias Gram (+) 70 80 70 110 90 30 10 20 

Bacilos Gram (-) --- --- --- --- --- --- --- --- 

Contagem de bactérias totais em Ar 90 80 90 110 110 30 10 20 

 

Tabela 21 - Resultados da monitorização de fungos 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

(1) Espécies comuns, excluindo 

as produtoras de toxinas 

Cladosporium 

spp. 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Penicillium spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Aspergillus spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Alternaria spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Eurotium spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 
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(continuação) 

Ponto 1 2 3 4 5 6 7 Ext. 

(1) Espécies comuns, 

excluindo as produtoras de 

toxinas 

Paecilomyces spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Wallemia spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

(2) Espécies comuns 

Acremonium spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Chrysonilia spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Tricothecium spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Curvularia spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

Nigrospora spp. --- --- --- --- --- --- --- --- 

(3) Espécies patogénicas 

Chryptococcus 

neoformans 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Histoplasma 

capsulatum 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Blastomyces 

dermatitidis 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Coccedioides 

immitis. 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

(4) Espécies toxinogénicas 

Stachybotrys 

chartarum 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Aspergillus 

versicolor 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Aspergillus flavus --- --- --- --- --- --- --- --- 

Aspergillus 

ochraceus 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

(4) Espécies toxinogénicas 

Aspergillus terreus         

Aspergillus 

fumigatus 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Fusarium 

monoliforme 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Fusarium 

culmorum 
--- --- --- --- --- --- --- --- 

Trichoderma víride --- --- --- --- --- --- --- --- 

Outros --- --- --- --- --- --- --- --- 

Contagem de bolores e leveduras em ar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Para a verificação da conformidade das bactérias, a fórmula utilizada é: 

[𝐵𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠]𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 < [𝐵𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑎𝑠]𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 350 

Assim, verifica-se que em relação a bactérias a conformidade de acordo com a Portaria 

n.º 353-A/2013. 

Para a verificação da conformidade de fungos são necessárias cumprir várias condições: 
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Espécies comuns (1)  𝑀𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠é𝑐𝑖𝑒𝑠: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 ≤  500 𝑈𝐹𝐶/𝑚3; 

Espécies comuns (2) 𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 <  50 𝑈𝐹𝐶/𝑚3; 

Espécies patogénicas (3)  Ausência de toda e qualquer espécie; 

Espécies toxinogénicas (4)  𝐶𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 <  12 𝑈𝐹𝐶/𝑚3; 

E ainda: [𝐹𝑢𝑛𝑔𝑜𝑠]𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 < [𝐹𝑢𝑛𝑔𝑜𝑠]𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 . 

Após verificar todas as condições, constatou-se que a medição de fungos está em 

conformidade com a Portaria n.º 353-A/2013. 

3.3.7 Relatório das medições 

O relatório das medições que será entregue ao cliente possui um modelo pré-criado 

de modo a uniformizar os documentos criados e também para facilitar a elaboração do 

mesmo. O relatório é composto por uma primeira fase que apresenta os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos monitorizados, a equipa técnica que realiza os 

ensaios e uma breve descrição dos pontos de amostragem. É feito uma identificação dos 

métodos utilizados, dos equipamentos e os resultados obtidos. 

Numa segunda fase do relatório é exposto os limites para os poluentes analisados, 

assim como a análise de conformidade. São sugeridas algumas recomendações, 

observações e opiniões de modo a melhorar a qualidade do ar interior. Neste caso as 

medidas propostas foram: garantir uma boa ventilação nos diferentes pisos do edifício; 

assegurar o conforto térmico dentro dos intervalos óptimos; manutenção dos locais em 

boas condições sanitárias; identificação das potenciais fontes de contaminação química 

ou biológica e posterior controlo e garantir que as operações de limpeza são efetuadas 

de modo a minimizar a exposição dos ocupantes do espaço a possíveis contaminantes. 

Para terminar são anexados os certificados de calibração dos equipamentos e os boletins 

de análise fornecidos pelo laboratório. 
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CAPÍTULO 4 - EMISSÕES GASOSAS 

 

A poluição atmosférica traduz-se na presença de quantidades anormais de materiais 

ou causas físicas com origem na atividade humana nos ecossistemas susceptíveis de 

ocasionar efeitos adversos na vida, quer imediatos, quer a longo prazo. Para além do 

efeito da concentração, é igualmente importante o efeito do tempo de exposição aos 

poluentes e a própria tolerância do ser vivo.  

Sob os pontos de vista referidos não há dúvida de que a produção industrial e os 

transportes, devido às suas características de produção em massa, são dos agentes mais 

importantes em termos da formação de poluentes atmosféricos e que podem dar origem 

a ocorrência de episódios agudos de poluição atmosférica ao nível do solo. 

A emissão de subprodutos num processo industrial ocorre naturalmente ao longo das 

várias fases porque a passagem da matéria-prima até ao produto final, a eficiência de 

conversão de qualquer processo não é de 100%. Assim em algumas situações ocorrem 

problemas de poluição do ar que exigem procedimentos de controlo específicos.  

Quando ocorre um problema de poluição atmosférica há três tipos de opções de 

controlo disponíveis: usar estratégias de redução dos níveis de poluição mantendo a 

mesma tecnologia de produção, substituir o processo de produção fabril ou ainda usar 

dispositivos de controlo de poluentes. Em muitos casos a solução a adotar passa por 

uma combinação destes três procedimentos 
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4.1 Legislação aplicável 

 

A definição de valores limite de concentração de poluentes na atmosfera, ao nível do 

solo, que se reconheçam adequados à proteção da saúde humana e do ambiente é um 

dos principais instrumentos da política da qualidade do ar. Por outro lado, a fixação de 

valores limite de emissão na fonte para os poluentes mais significativos, pelos seus 

efeitos na saúde das populações e no ambiente em geral, constitui uma medida essencial 

para uma política de prevenção e controlo da poluição atmosférica. 

O Decreto-Lei n.º 78/2004 de 3 de Abril estabelece o regime de prevenção e 

controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e 

instrumentos apropriados à garantia de proteção do ar. 

Abordando também instrumentos/técnicas de prevenção e controlo de emissões de 

poluentes. Os valores limite de emissões (VLE) são estipulados neste documento, assim 

como onde se aplica os VLE. Os parâmetros de medição, como o número de medições e 

a periocidade encontram-se definidos.  

Tabela 22 - Número de chaminés a monitorizar no caso de fontes múltiplas 

Fonte: Decreto-Lei n.º78/2004 

Número total de fontes Número de fontes a monitorizar 

2-4 1 

5-8 2 

9-12 3 

13-16 4 

17-20 5 

21-24 6 

25-28 7 

29-32 8 

33-36 9 

>36 10 
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CAPÍTULO 5 – HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Hoje em dia, a Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (HSST) tem uma 

importância enorme no sucesso das empresas, ultrapassando o facto de ser uma 

obrigação legal. 

A higiene e segurança no trabalho visa a identificar os fatores de risco do 

trabalhador e do seu ambiente de trabalho, de modo a reduzir e se possível eliminar os 

riscos profissionais. A segurança no trabalho existe com a intenção de diminuir os 

acidentes de trabalho, tentando eliminar condições inseguras do ambiente de trabalho, 

mas também promover os trabalhadores a utilizarem medidas preventivas. 

A prevenção de riscos deve passar pela tentativa de combater o risco na sua 

origem, de maneira a substituir o que é perigoso por algo sem perigo (ou com menos 

perigo), assim como promover o uso de equipamentos de proteção, implementação de 

medidas de proteção coletiva e também o uso de proteção individual, uma vez que os 

mesmos levam a uma redução elevada dos riscos de acidentes de trabalho. Mas nada é 

mais importante que a sensibilização dos trabalhadores para o perigo e para medidas de 

prevenção fornecendo-lhes instruções adequadas sobre as medidas de proteção e a sua 

utilização   

A implementação de medidas preventivas poderá trazer inúmeros benefícios à 

empresa tais como o aumento da produtividade, uma vez que os empregados estão 

menos tempo ausentes devido a doenças/lesões, as despesas de saúde serão menores, 

também levará à utilização de métodos de trabalho mais eficientes. Também se verifica 

que o dinheiro gasto na saúde e segurança no trabalho é um investimento e não uma 

despesa, uma vez que o dinheiro investido tem um retorno superior em relação ao 

dinheiro gasto. 
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5.1  Legislação aplicável 

 

A norma OHSAS 18001 é uma série de normas para a orientação de formulação de 

um Sistema de Gestão e certificação da segurança e saúde ocupacional. A norma 

OHSAS expõe requisitos mínimos para a construção de um sistema de gestão de 

segurança e saúde ocupacional onde a organização deve estudar os perigos e riscos do 

trabalho aos quais os trabalhadores podem estar expostos. 

O Decreto-Lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro apresenta as prescrições mínimas em 

matéria de proteção dos trabalhadores contra o risco para a segurança e saúde devido à 

exposição a agentes químicos no trabalho. 

O documento começa por mostrar os valores limites de exposição profissional a 

certos a certos compostos, bem como medidas de prevenção e protecção dos mesmos 

compostos. O Decreto-Lei também enumera como agir em caso de acidente e que 

decisões tomar. No caso do composto chumbo, o documento mostra como proceder 

para a determinação da concentração de chumbo no ar e o que fazer caso os VLE sejam 

ultrapassados 

Na Norma Portuguesa 1796 de 2014 encontram-se os valores limite de exposição 

(VLE) para vários agentes químicos medidos. Os VLE fornecidos na NP estão 

diferenciados entre VLE de curta duração e VLE de longa duração 
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5.2 Ensaios Realizados 

5.2.1 Partículas totais em ambiente de trabalho 

Materiais: 

o Filtro de PVC (5µm de diâmetro) em cassete apropriada; 

o Bomba de amostragem pessoal (ANEXO 1- I); 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Calibrador de caudal. 

 

Procedimento: 

 

Para calibrar o equipamento liga-se a cassete à bomba de amostragem 

com os tubos flexíveis e a cassete ao calibrador, também através de tubos 

flexíveis. Calibrar a bomba para que o valor do caudal no calibrador ronde os 2 

l/min e registar o valor obtido 3 vezes. O calibrador também apresenta a média 

dos 3 ensaios de calibração, sendo que esse valor também deve ser registado. A 

diferença entre o valor mais alto e o valor mais baixo não pode ser superior a 

5%. A bomba de amostragem deve ser montada com a cassete ao nível do nariz 

do trabalhador e durante o tempo de amostragem (60 minutos) não deve ser 

virada ao contrário. Após terminada as medições, devemos voltar a ligar 

novamente o filtro (cassete) ao calibrador e registar 3 valores da calibração e a 

sua média, caso a diferença entre a medição mais alta e a mais baixa seja 

superior a 5%, a medição torna-se inválida. Também é necessário verificar que 

as médias (iniciais e finais) não têm uma diferença de 5% entre elas. 

 

5.2.2 Poeiras respiráveis em ambiente de trabalho 

Materiais: 

o Ciclone de alumínio; 

o Bomba de amostragem pessoal (ANEXO 1- I); 

o Sensor de temperatura; 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Filtro de PVC; 
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Procedimento: 

 

Para calibrar o equipamento liga-se a cassete à bomba de amostragem 

com os tubos flexíveis e a cassete ao calibrador, também através de tubos 

flexíveis. Calibrar a bomba para que o valor do caudal no calibrador ronde os 2.5 

l/min e registar o valor obtido 3 vezes. O calibrador também apresenta a média 

dos 3 ensaios. Esse valor também deve ser registado. A diferença entre o valor 

mais alto e o valor mais baixo não pode ser superior a 5%. Deve-se montar o 

ciclone de alumínio na cassete. A bomba de amostragem deve ser montada com 

a cassete com ciclone ao nível do nariz do trabalhador e durante o tempo de 

amostragem (60 minutos) e a mesma não deve ser invertida. Após terminada as 

medições, devemos voltar a ligar novamente o filtro (cassete) ao calibrador e 

registar 3 valores da calibração e a sua média, caso a diferença entre a medição 

mais alta e a mais baixa seja superior a 5%, a medição torna-se inválida. 

Também é necessário verificar que as médias (iniciais e finais) não têm uma 

diferença de 5% entre elas. 

 

5.2.3 Determinação de sílica cristalina em ambiente de trabalho 

Materiais: 

o Ciclone de alumínio; 

o Bomba de amostragem pessoal (ANEXO 1- I); 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Filtro de PVC. 

 

5.2.4 Determinação de metais pesados em ambiente de trabalho 

Materiais: 

o Bomba de amostragem pessoal (ANEXO 1- I); 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Filtro de membrana de celulose (10,8 µm de diâmetro); 

o Calibrador de caudal. 
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5.2.5 Determinação de formaldeído em ambiente de trabalho 

Materiais: 

o Papel de alumínio; 

o Tubos de adsorção contendo sílica gel com 2,4-DNPH; 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Ferramenta para abertura dos tubos flexíveis; 

o Sensor de temperatura; 

o Caixa Isotérmica com gelo. 

 

5.2.6 Índice de conforto e stress térmico 

Material necessário para a medição do conforto térmico: 

o Sistema de aquisição de dados BACUM; 

o Sonda psicrométrica; 

o Sonda anemométrica; 

o Sonda globométrica; 

 

Material necessário para a medição do stress térmico: 

o Sonda psicométrica; 

o Sonda globométrica; 

o Sonda de bolbo húmido e seco a ventilação natural. 

 

5.2.7 Iluminância em espaços interiores: 

Materiais: 

o Sistema de aquisição de dados; 

o Luxímetro. 
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5.3 Caso Prático 

5.3.1 Medição das poeiras totais e respiráveis em ambiente de trabalho 

 

O caso prático das medições poeiras em ambientes de trabalho numa empresa que 

trabalha com cortiça. O processo inicia-se com a chegada de uma consulta à Enviro da 

necessidade da medição de poeiras em ambiente de trabalho em determinados postos de 

trabalho na empresa. Após a receção da consulta, a mesma é analisada e é elaborada 

uma proposta que é enviada ao cliente. Após a adjudicação da proposta são apontadas 

datas ao cliente para a realização dos trabalhos. Posteriormente são criados vários 

documentos: a ficha de registo de amostragens, a ficha de preparação de equipamentos e 

a guia de remessa. Os documentos possuem modelos pré-criados para facilitar e 

uniformizar todos os documentos 

A ficha de registo de amostragens tem informações do cliente, o número de pontos a 

medir. A ficha de preparação de equipamento é um documento que contém todos os 

materiais necessários a levar para a realização das medições, que serve para verificar se 

todos os equipamentos se encontram no meio de transporte. A guia de remessa é um 

documento em que tem informações do cliente e a listagem dos equipamentos a levar 

para o local da medição. Deverão ser encomendados as cassetes com os filtros a 

laboratórios para a medição das partículas totais e respiráveis. Deverá encomendar-se 

dois filtros que servirão de “branco”. 

No local, deverá efetuar-se a calibração do equipamento. A bomba de amostragem 

pessoal deve ser ligada à cassete através de tubos flexíveis, e a cassete deverá ser ligada 

ao calibrador, também através de tubos. Para a medição de poeiras totais a bomba 

deverá ser calibrada de modo a que a mesma tenha um caudal próximo de 2 l/min, se a 

medição for de poeiras respiráveis o caudal definido deverá ser de cerca de 2.5 l/min.. 

Deverá registar-se 3 valores do mostrador do calibrador, assim como a sua média. Para 

a validação da calibração, a diferença entre o valor superior e o valor inferior não 

poderá ser superior a 5%. 

A montagem da bomba e cassete no trabalhador no caso das partículas totais e 

simples, uma vez que e prender a bomba à cintura do trabalhador e a cassete deverá 

estar ao nível do nariz do mesmo, durante a amostragem, o filtro não deverá ser 

invertido. Relativamente à medição das partículas respiráveis, na parte inferior da 
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cassete tem de ser montado um ciclone em alumínio. A montagem da bomba e cassete 

no trabalhador é realizada do mesmo modo que para a medição de partículas totais, e a 

cassete também não poderá ser invertida, durante a amostragem. A amostragem tem um 

tempo de recolha de cerca de 60 minutos. 

Após terminar a recolha, deverá ser efetuada a calibração das bombas novamente 

utilizando a mesma metodologia. Também para validar a medição é necessário garantir 

que a diferença entre a média da calibração inicial e a média da calibração final é 

inferior a 5%. Posteriormente, os filtros deverão ser entregues a um laboratório 

acreditado para análise de partículas. 

Após a receção dos resultados das amostras recolhidas na empresa, através de um 

modelo de folha de cálculo para poeiras totais e respiráveis, são inseridas informações 

sobre as amostras e os caudais obtidos na calibração inicial e final. Automaticamente é 

verificado os critérios de aceitação das amostras 

5.3.2 Resultados obtidos e cálculo de incertezas 

Tabela 23 - Resultados obtidos da análise de poeiras em atmosferas de trabalho 

Local 1 2 3 4 5 

Poeiras totais 

Concentração 

(mg/m
3
) 

<1 17 21 23 4 

Incerteza (mg/m
3
) 0.2 4 5 6 1 

Poeiras respiráveis 

Concentração 

(mg/m
3
) 

<1 7 7 <1 <1 

Incerteza (mg/m
3
) 0.2 2 2 0.2 0.2 
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5.3.3 Calculo das incertezas 

 

Para calcular a incerteza das medições é necessário ter em conta a incerteza da massa 

e do caudal. Em relação à massa, é atribuído uma incerteza relativa à pesagem, valor 

que se encontra presente no relatório emitido pelo laboratório. Também é considerado 

um coeficiente de sensibilidade: 

𝑐1 =
1

𝑉𝑜𝑙
 Em que, 

Vol é o volume amostrado expresso em m
3
. O volume é calculado com a média de 

caudais (Qmédio) e o tempo de amostragem. 

Nomeadamente às incertezas relacionadas com o caudal, deve ser calculada a 

incerteza relativa à calibração. A fórmula utilizada é a seguinte: 

𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜 = 2.5% ×
𝑄𝑚é𝑑𝑖𝑜

√3
 

A incerteza relativamente a resolução deve ser calculada através da resolução do 

equipamento (1ml/min), através da seguinte fórmula: 

𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 =
0.001/2

√3
 

Por fim a ultima incerteza relativa ao caudal, a repetibilidade deve ser calculado para 

o caudal inicial e para o caudal final. A fórmula a utilizar é a seguinte: 

𝑖 𝑟𝑒𝑝. =
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙/𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

√3
 

Nos casos da incerteza de calibração, resolução e de repetibilidade todos possuem 

um coeficiente de sensibilidade de 1 (𝑐2 = 𝑐3 = 𝑐4 = 𝑐5 = 1). 

Para determinar a incerteza combinada (u
2
) e a incerteza expandida (U), as fórmulas 

a utilizar são as seguintes: 

𝑢2 = √𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚2 × 𝑐1
2 + 𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜2 × 𝑐2

2 + 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 × 𝑐3
2 + 𝑖 𝑟𝑒𝑝.𝑄 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

2× 𝑐4
2 + 𝑖 𝑟𝑒𝑝.𝑄 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2× 𝑐5
2 

𝑈 = 𝑘 × √𝑢2 Em que, 

K é o fator de expansão, com o valor de 2.  
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5.3.4 Verificação da conformidade 

Tabela 24 - Verificação da conformidade da medição das poeiras 

Local 1 2 3 4 5 

Poeiras totais 

VLE-MP (mg/m
3
) 10 10 10 10 10 

Conformidade Sim Não Não Não Sim 

Poeiras respiráveis 

VLE-MP (mg/m
3
) 3 3 3 3 3 

Conformidade Sim Não Não Sim Sim 

Para a verificação da conformidade em relação às poeiras, a ENVIRO baseia-se na 

NP 1796 de 2014. Na norma portuguesa, os valores limites de exposição apenas se 

encontram ponderados para um dia de trabalho de 8 horas, a qual todos os trabalhadores 

possam estar expostos sem efeitos adversos para a saúde dos próprios. No caso das 

poeiras totais, o VLE é de 10 mg/m
3
, enquanto nas poeiras respiráveis o VLE 

estabelecido é de 3 mg/m
3
. No caso de exposição de curta duração, a norma não tem 

limites fixados. Após a verificação da conformidade, observa-se que apenas no posto de 

trabalho 1 e 5 os valores obtidos estão abaixo do VLE. 

5.3.5 Relatório das medições 

 

Nos relatórios emitidos para ENVIRO a entregar à empresa, consta algumas 

informações contratuais e informações sobre a caracterização das medições. Possui uma 

breve descrição dos locais de amostragem, das metodologias e equipamentos utilizados. 

São destacados os resultados obtidos e a comparação com a legislação aplicável (NP 

1796 de 2014 e o Decreto-lei n.º 242/2012 de 7 de Novembro). No caso anteriormente 

referido, as poeiras totais e respiráveis não têm limites fixados no Decreto-Lei. 

Também é incluído nos relatórios, os certificados de calibração dos equipamentos 

utilizados e os boletins de análise emitidos pelo laboratório. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto em contexto de estágio foi importante para pôr em prática alguns dos 

conhecimentos adquiridos em algumas unidades curriculares, mas também para a 

aquisição de conhecimentos, teóricos e práticos, das atividades da Enviro. 

A escolha da Enviro para a elaboração do projeto revelou-se a escolha mais 

acertada, devido aos seus conhecimentos no âmbito do ruído, qualidade de ar interior, 

emissões gasosas e higiene e segurança no trabalho, mas também pela capacidade de 

integração e aliado ao facto de estarmos sempre a colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos. 

Relativamente aos ensaios, devido à organização da empresa, em qualquer uma 

das etapas a realizar, desde a preparação de equipamentos, a procedimentos de ensaio, 

até ao tratamento dos dados, o trabalho foi facilitado. 
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Equipamentos 

  



Anexo 

Relatório de projeto em contexto de estágio Página 45 

A. Monitorização de formaldeído 

Monitor Portátil de Formaldeído  

Modelo: Formaldemeter htv 

Marca: PPM Technology 

Monitor portátil para medição instantânea 

de formaldeído. 

Inclui técnicas de compensação de 

humidade, de modo a medir com precisão 

baixos níveis de formaldeído, mesmo em 

condições extremas. 

Leituras em ppm 

Gama de Medida: 0 a 10 ppm 

Resolução: 0,01 ppm 

Precisão: 94% 

 

Figura 4 - Medidor de formaldeído 

 

B. Monitorização de partículas – PM10 e PM2.5 

Monitor de Aerossóis 

Modelo: DustTrak II 8530 

Marca: TSI 

Usa um sistema de ar que isola o aerossol 

para manter a ótica limpa para uma maior 

confiabilidade e a sua manutenção de 

baixo custo. 

O DustTrak II mede os contaminantes de 

aerossóis, como poeira e fumos. 

Leituras em mg/m
3 

Gama de Medida: 0,001 a 400 mg/m
3
 

Resolução: 0,001 mg/m
3
 

Precisão: 95% 

 

Figura 5 - Monitor de aerossóis 
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C. Monitorização de CO2 

Medidor portátil de CO2 

Modelo: 7515 

Marca: TSI 

O medidor TSI 7515 oferece uma rápida 

e precisa medição de dióxido de carbono 

(CO2) no ar ambiente. O medidor TSI é 

um medidor profissional de CO2 

facilmente utilizável. 

Leituras em ppm 

Gama de Medida: 0 a 5000 ppm 

Resolução: 1 ppm 

Precisão: ± 50 ppm 

 

Figura 6 - Medidor portátil de CO2 

 

D. Monitorização de CO e COV 

Monitor Portátil de Gases 

Modelo: MultiRAE Lite Pumped 

Marca: RAE Systems 

Este monitor multigás fornece deteção e 

monitoramento versátil. Este 

equipamento permite medir os COV, CO, 

os LEL e o Oxigénio. A conexão sem fios 

envia dados de ameaça e alarme em 

tempo real para um comando central, 

proporcionando uma rápida resposta a 

incidentes. 

Leituras em ppm e % 

Gama de Medida: 

COV: 0 a 1000 ppm 

CO: 0 a 500 ppm 

LEL: 0 a 100% 

OXY: 0 a 30% 

Resolução COV: 0.1 ppm 

Resolução CO: 1 ppm 

Resolução LEL: 1% 

Resolução OXY: 0.1% 

 

Figura 7 - Monitor portátil de gases MultiRAE Lite 

Pumped 
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E. Monitorização de temperatura e humidade 

Medidor portátil de temperatura e 

humidade  

Modelo: 605-H1 

Marca: Testo 

O higrómetro térmico testo 605-H1 é 

capaz de medições precisas de humidade 

e temperatura do ar. 

O testo 605-H1 é ideal para medições, 

devido à sua forma delgada e capacidade 

de leitura de múltiplos ângulos, com uma 

sonda rotativa. 

Leituras em °C e % 

Gama de Medida: 

Temperatura:0 até +50ºC 

Humidade: 5 a 95% 

Resolução temperatura: 0.1 °C 

Resolução humidade: 0.1 % 

Precisão: 

Temperatura: ±0.5 °C 

Humidade: ±3 % 

 

Figura 8 - Medidor de temperatura e humidade 

Testo 

 

 

 

F. Monitorização de fungos e bactérias 

Recolha de bactérias e fungos 

Modelo: Air Ideal 3P 

Marca: Biomérieux 

O equipamento Air Ideal é uma solução 

totalmente integrada e preparada para 

trabalhar em rede da deteção de 

microrganismos contaminantes do ar. 

Garantindo um controlo total, prático e 

fiável do ar, a tecnologia do equipamento 

assenta no comprovado método por 

impacto: após a filtragem do ar através de 

um crivo validado, quaisquer 

microrganismos viáveis ficam 

 

Figura 9 – Recolha de bactérias e fungos 

Biomérieux 
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depositados sobre uma placa de gelose, 

permitindo a deteção. 

Leituras em UFC 

Tempo de recolha: 300 l 

 

G. Medição de ruído - Sonómetro 

Sonómetro 

Modelo: SC310 

Marca: Cesva 

O sonómetro SC310 é um sonómetro 

integrador de fácil manuseamento. Pode 

funcionar como sonómetro ou como 

analisador espetral em tempo real por 

bandas de terço de oitava e oitava. 

Leituras em dB  

Gama de Medida: 23 a 137 dB (A) 

Lcpico : 0-160 dB 

Resolução: 0.1 dB 

Precisão: ±0.5 dB 

 

Figura 10 – Sonómetro Cesva 

H. Medição de ruído - Dosímetro 

Sonómetro 

Modelo: DC112 

Marca: Cesva 

O DC112 é um dosímetro de altas 

prestações, sendo o instrumento ideal 

para a medição de ruído que adapta ao 

progresso técnico a norma sobre proteção 

da saúde e a segurança dos trabalhadores 

contra os riscos relacionados com a 

exposição ao ruído. 

Leituras em dB  

Gama de Medida: 23 a 140 dB (A) 

Lcpico : 0-143 dB 

Resolução: 0.1 dB 

Precisão: ±0.5 dB 

 

Figura 11 – Dosímetro Cesva 
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I. Bomba de amostragem pessoal 

Bomba de amostragem pessoal 

Modelo: Apex 

Marca: Casella 

A bomba de amostragem pessoal de ar 

Casella Apex tem um excelente 

desempenho e características 

profissionais para amostragem de ar em 

todas as situações de monitorização. 

A bomba Apex pode ser usada em 

aplicações como a monitorização pessoal 

de poeiras ou solventes ou na área da 

construção/demolição ou fábricas 

Leituras em l/min  

Gama de Medida: 0.5 a 5 l/min 

Precisão: <±3% do caudal selecionado 

 

Figura 12 – Bomba de amostragem pessoal Casella 

 


