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Resumo 

O presente documento trata-se de um Relatório de Estágio apresentado no contexto da 

unidade curricular de Projeto do curso de Energia e Ambiente. O período de estágio 

académico foi realizado na ENVIRO – Engenharia e Gestão Ambiental, empresa 

especializada com reconhecimento no mercado ambiental, localizada em Paço de Arcos. As 

principais actividades da ENVIRO são a monitorização de efluentes gasosos, a monitorização 

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

ruído ambiental, a monitorização de ruído ocupacional, avaliações de qualidade do ar interior 

e a realização de estudos de impacte ambiental. Esse relatório está organizado da seguinte 

forma: Introdução; quatro capítulos dedicados aos ensaios: ruído, qualidade do ar interior, 

emissões gasosas e higiene e segurança no trabalho; e Considerações Finais. A experiência 

adquirida durante esse período foi de grande valia e importância para o desenvolvimento 

pessoal e profissional do aluno, que mostrou particular interesse nos trabalhos realizados fora 

do escritório (in loco). O maior desafio foi, sem dúvida, habituar-se às particularidades 

impostas pelo Sistema Integrado de Gestão da empresa, o qual gostava de ter desenvolvido 

com mais pormenor. 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental; Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho 
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Abstract 

This document is an Internship Report presented in the context of the course unit of the 

Energy and Environment course. The academic internship period was carried out at ENVIRO 

- Engenharia e Gestão Ambiental, a specialized company with recognition in the 

environmental market, located in Paço de Arcos. ENVIRO's main activities are the 

monitoring of gaseous effluents, the monitoring of environmental comfort (ambient air, 

thermal comfort and illuminance), environmental noise monitoring, occupational noise 

monitoring, indoor air quality assessments and studies of environmental impact. This report 

is organized as follows: Introduction; four chapters dedicated to the tests: noise, indoor air 

quality, gaseous emissions and hygiene and safety at work; and Final Considerations. The 

experience gained during this period was of great value and importance for the personal and 

professional development of the student, who showed particular interest in the work done 

outside the office (in loco). The biggest challenge was undoubtedly to get accustomed to the 

particularities imposed by the Integrated Management System of the company, which he 

liked to have developed in more detail. 

Keywords: Environmental Management System; Environment, Health and Safety at Work. 
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Introdução 

O estágio profissional desempenha diversos papéis na formação profissional de um 

estudante, seja ele de qualquer área do conhecimento. Primeiramente, é fato que a experiência 

permite ao aluno aliar os conhecimentos adquiridos em contexto de aula com as competências 

exigidas no mercado de trabalho. Para além disso, espera-se que sejam desenvolvidas 

capacidades essenciais à todo profissional da atualidade, nomeadamente boa comunicação, 

proatividade, sentido de responsabilidade, capacidade na resolução de problemas, entre 

outras.  

Dessa forma, o presente Relatório de Estágio pretende descrever as atividades desenvolvidas 

pelo aluno durante o período de realização do estágio profissional, bem como os 

conhecimentos teóricos e práticos envolvidos nelas. 

Na Introdução do presente Relatório consta o objetivo do presente relatório. Em seguida, no 

segundo item, fez-se uma descrição da empresa onde o estágio foi realizado, descrevendo 

sua organização, princípios e atuação no mercado ambiental, assim como foram elencadas as 

atividades desempenhadas, acompanhadas de uma breve explicação. Nos capítulos seguintes, 

há um aprofundamento nos temas de interesse, onde se explica cada uma das medições 

ambientais realizadas pela ENVIRO: ruído, qualidade do ar interior, emissões gasosas e 

higiene e segurança no trabalho. No penúltimo item, apresentou-se um caso prático com 

dados reais de uma das medições ambientais, descrevendo cada uma das fases do trabalho. 

Por fim, no último capítulo fez-se as considerações finais, onde foi realizada uma avaliação 

geral do estágio. 
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1. SOBRE A ENVIRO 

A ENVIRO é uma empresa de engenharia e gestão ambiental que atua no mercado desde 

2000. Hoje é reconhecida pela indústria e outros sectores produtivos nacionais. Possui uma 

vasta gama de clientes para os quais presta diversos serviços ambientais. Sua instalação 

localiza-se em Paço de Arcos, Portugal. 

A empresa possui um laboratório de monitorização ambiental acreditado pelo Instituto 

Português de Acreditação – IPAC nas áreas de Ar Ambiente e Ruído e é conhecida por 

proporcionar aos seus clientes o rigor, a experiência e a flexibilidade essenciais para 

assegurar o contributo positivo dos factores ambientais no sucesso das suas operações. 

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

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

monitorização de ruído ambiental, a monitorização de ruído ocupacional, avaliações de 

qualidade do ar interior e a realização de estudos de impacte ambiental. A empresa presta 

ainda serviços de Consultoria e Assessoria Técnica e Formação. 

A ENVIRO possui implementado o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, 

Saúde e Segurança, o qual está certificado pela APCER de acordo com as Normas NP EN 

ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 / NP 4397:2008. 

 

Figura 1: Logo de certificação da Apcer. 

A ENVIRO assume a integração da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde como um 

modo de gestão envolvendo a intervenção participativa de todos os colaboradores de forma 

a assegurar a competitividade da empresa e o seu crescimento sustentado, orientando 

prioritariamente a sua actividade para a melhoria contínua do desempenho ambiental, de 
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segurança e saúde e para obtenção da confiança e a fidelização dos clientes, e tendo como 

referência os seguintes princípios: 

• Satisfação dos requisitos acordados com as partes interessadas relevantes, a um custo 

optimizado, melhorando constante e continuamente os serviços prestados, de forma a 

corresponder às suas expectativas. 

• Realizar o serviço e cumprir em conformidade com as normas, legislação e 

regulamentação da Qualidade, Ambiente e da Segurança e Saúde e outras obrigações de 

conformidade aplicáveis; 

• Adoptar como padrão de desempenho o realizar bem à primeira, ao custo esperado, 

melhorando continuamente a qualidade do serviço e a gestão dos impactes ambientais e dos 

riscos para a Segurança e Saúde no Trabalho; 

• Criar condições para um envolvimento participativo e o comprometimento de todos 

os intervenientes na realização do serviço. 

A estrutura organizacional da empresa é compreendida por meio da Figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura da ENVIRO 

1.1 Atividades Desempenhadas 

Durante o período de estágio, as principais atividades desempenhadas foram as elencadas 

abaixo: 
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• Acompanhamento a trabalhos de campo: 

Todas os trabalhos de medição são realizados nas instalações da empresa que contrata os 

serviços da ENVIRO. Em alguns desse trabalhos foi feito acompanhamento com técnico da 

empresa responsável pelo ensaio, nos quais foi possível auxiliar as medições sempre que 

possível. 

 

• Preparação de documentos de campo: 

Antes que os técnicos da ENVIRO possam realizar um trabalho de campo, são necessários 

documentos que auxiliam o trabalho e que devem ser preparados previamente. São eles: ficha 

de registo de amostragens, ficha de preparação de equipamentos e guia de remessa. 

 

• Acompanhamento dos técnicos em suas tarefas de escritório: 

Sobretudo no primeiro mês de estágio, uma das tarefas mais recorrentes consistiu no 

acompanhamento dos engenheiros nas suas tarefas de escritório, fase essencial para obter 

informações e conhecimentos acerca dos trabalhos e do funcionamento e organização da 

empresa. 

 

• Preenchimento de folhas de cálculo: 

Quando o trabalho de campo é concluído, os dados levantados pelos técnicos in loco precisam 

ser tratados e analisados. Para cada tipo de trabalho (ar ambiente, ruído, emissões gasosas, 

conforto ambiental) é atribuída uma folha de cálculo específica, na qual todas as informações 

devem ser precisamente inseridas. 

 

• Auxílio na emissão de Relatórios: 

O trabalho final é entregue ao cliente na forma de um Relatório. Nele constam todas os dados 

levantados em campo, bem como outras informações importantes, como a análise desses 

dados face à uma legislação específica. 

 

Outros trabalhos desenvolvidos: 
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• Preparação de material de Formação sobre Legionella: 

Diante da recente demanda de análises de Legionella, foi necessário preparar uma 

apresentação que reunisse todas as informações acerca da bactéria, bem como explicitar os 

procedimentos de prevenção e controlo de Legionella nos sistemas de água, à luz da 

legislação Lei nº. 52/2018. 

 

• Modelo de Plano de Prevenção e Controlo de Legionella: 

Foi necessário desenvolver um modelo de Plano de Prevenção e Controlo de Legionella que 

unisse tanto conhecimentos técnicos quanto o atendimento à legislação específica (Lei nº 

52/2018 de 20 de agosto). 

 

• Preparação do Documento “Código de Ética Profissional da ENVIRO”: 

A finalização do documento era uma pendência da empresa, que foi designada a mim. Dessa 

forma, tive a oportunidade de conhecer a estrutura e poder construir um Código de Ética 

Profissional. 
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2. RUÍDO 

A ENVIRO realiza medições tanto de ruído ambiental como de ruído ocupacional. A empresa 

possui experiência comprovada na área da Acústica, com vários trabalhos em diferentes 

sectores do tecido empresarial português para comprovar o cumprimento da legislação 

aplicável. 

Na área da Acústica a ENVIRO está acreditada para a realização dos seguintes ensaios: 

Quadro 1: Ensaios de acústica realizados pela ENVIRO 

Ensaio Método 

Medição de Níveis de pressão sonora 
NP ISO 1996-1:2011 

NP ISSO 1996-2:2011 

Determinação do nível sonoro de 

longa duração 
PAL_ME_RE 

Medição de Níveis de pressão sonora 

– critério de incomodidade 

NP ISO 1996-1:2011 

NP ISSO 1996-2:2011 

Anexo I do Decreto-Lei nº 9/2007 

PAL_ME_RI 

 

O ruído é definido como qualquer sensação sonora considerada indesejável, o que depende 

de pessoa para pessoa, uma vez que não temos todos a mesma perceção em relação ao som. 

O nível de pressão sonora é expresso em decibel (dB), cuja escala varia entre 0 dB, valor 

definido como o limiar da audição, e os 140 dB, valor definido como o limiar da dor. Pelo 

fato de a maior parte dos sons não serem puros, é necessário corrigi-los com um filtro de 

ponderação de frequências, expresso em dB (A). 

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. Nos postos de trabalho, 

os trabalhadores podem estar expostos a níveis de ruído elevado. Estes trabalhadores, quando 

expostos ao ruído por um curto período, podem sofrer uma perda de audição temporária, ou 

ainda perda de audição permanente, quando expostos durante um período prolongado. 

A exposição ao ruído no ambiente de trabalho pode ser controlada por meio da 

implementação de medidas de mitigação ou eliminação, como o uso de protetores auditivos 
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por parte dos trabalhadores e a atualização dos equipamentos por equipamentos menos 

ruidosos, respetivamente. 

2.1 Legislação 

As legislações que dizem respeito ao ruído em território português e que são utilizadas para 

avaliação nos trabalhos da ENVIRO são o Decreto Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro e o Decreto 

Lei nº 182/2006 de 6 de setembro. 

O DL 9/2007 de 17 de janeiro, conhecido como Regulamento Geral do Ruído, 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. 

Nele são definidas diferentes zonas para avaliação do ruído: as zonas mistas e zonas 

sensíveis. As primeiras são a área definida em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível. Esta, por sua vez, é a área definida em plano municipal de 

ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais 

ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades 

de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período nocturno 

De acordo com DL em questão, em zonas sensíveis o indicador de ruído diurno-entardecer-

noturno (Lden) não poderá ser superior a 55 dB (A), enquanto que o indicador de ruído 

noturno (Ln) não deverá ser superior a 45 dB (A). Já nas zonas mistas, o Lden não deverá ser 

superior a 65 dB (A) e o Ln não deverá exceder 55 dB (A). 

Além disso, o Regulamento Geral do Ruído, em seu Anexo I, estabelece o critério de 

incomodidade, ao qual todas as actividades ruidosas permanentes devem cumprir. É 

considerado, portanto, como a diferença entre o LAeq do ruído ambiente (durante a 
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ocorrência do ruído particular de alguma actividade) e o LAeq do ruído residual. Segundo o 

art. 13°, essa diferença não pode superar: 

• 5 dB (A) no período diurno – das 7 às 20 horas; 

• 4 dB (A) no período do entardecer – das 20 às 23 horas; 

• 3 dB (A) no período nocturno – das 23 às 7 horas. 

O Decreto-Lei nº 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 de eliminação ou redução do ruído, caso ele seja elevado. 

Com relação aos valores limite de exposição e aos níveis de ação, não é permitido, em 

hipótese 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). 

 

Tabela 1: Valores Limites de Exposição (DL 182/2006 de 6 de setembro) 

 Exposição Pessoal Diária (LEX, 8h) Pressão Sonora de Pico (Lcpico) 

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

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

Valores Limites de Exposição 87 dB (A) 140 dB (A) 

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. 

Caso os níveis de ação superiores forem atingidos ou ultrapassados, o empregador deve, além 

de garantir que seus trabalhadores utilizem protetores auditivos adequados, tomar um 

conjunto de medidas técnicas e organizacionais destinadas a diminuir a produção e 

propagação do ruído.  
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Caso os valores limites de exposição sejam igualados ou ultrapassados, o empregador deve 

tomar medidas para reduzir os níveis de ruído, de imediato, e também assegurar que a 

exposição ao ruído dos trabalhadores seja reduzida ao mínimo possível. 

2.2 Ensaios de Ruído 

Segundo a NP ISO 1996:2011, antes das medições, deve-se proceder à calibração do 

sonómetro ao valor de 93.9 dB. Em seguida, ligar o equipamento e esperar pelo tempo de 

medição determinado. 

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

ele esteja desviado 0.3 dB dos 93.9 dB (valor específico para o equipamento utilizado pela 

ENVIRO), os ensaios devem ser repetidos. 

A seguir são listados os materiais necessários para cada tipo de ensaio de ruído: 

• Exposição de trabalhadores ao Ruído: 

o Sonómetro com microfone; 

o Dosímetro com microfone; 

o Analisador de bandas de oitavas; 

o Calibrador. 

• Nível Sonoro médio de longa duração: 

o Sonómetro; 

o Calibrador; 

o Termo higrómetro; 

o Anemómetro omnidirecional; 

o Extensor de 10 metros; 

o Tripé para anemómetro (4m). 

• Pressão sonora - Critério de Incomodidade: 

o Sonómetro com microfone; 

o Calibrador; 

o Mini estação meteorológica. 

O sonómetro utilizado nas medições é o modelo SC310 da marca Cesva. Ele pode funcionar 

como sonómetro ou analisador espetral em tempo real por banda de terço de oitavas e oitava. 

Sua gama de medida varia de 23 a 137 dB (A), com Lcpico de 0 a 160 dB, resolução de 0.1 

dB e precisão de ±0.5 dB. 
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Figura 3: Sonómetro CESVA 

Já o dosímetro utilizado é o modelo DC112, também da marca Cesva. É 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. Sua 

gama de medida varia de 23 a 140 dB (A), com Lcpico de 0 a 143 dB, resolução de 0.1 dB e 

precisão de ±0.5 dB. 

 
Figura 4: Dosímetro CESVA 
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2.3 Cálculo do LEX,8h e das incertezas 

A exposição diária ao ruído (LEX,8h) é calculada da seguinte maneira: 

LpAeq = 10 * log (
1

𝑛º 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠
) ∗ (10

LpAeq 1

10
+ 10

LpAeq 2

10
+ 10

LpAeq 3

10
) 

Em que: 

LpAeq é a média energética; 

LpAeq 1, 2, 3 são os valores de Leq A medidos. 

LEX, 8h = 10 * log ( ∑𝑚=1
𝑀  

𝑇𝑚

𝑇0
 10 

LpAeq 

10
) 

Em que: 

Tm é a duração da tarefa m; 

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

LpAeq é a média energética. 

 Para o cálculo da incerteza combinada (𝑢2(LEX, 8h)) é necessário calcular primeiro 

a incerteza da amostragem da tarefa (𝑢1𝑎,1) e a incerteza de duração (𝑢1𝑏,1), ambas expresas 

em dB(A) e calculadas respetivamente conforme as seguintes expressões: 

 

É também necesário calcular incertezas em relação à medição em si. A incerteza atribuída ao 

instrumento (𝑢2) e a incerteza atribuída à posição de medição (𝑢3) assumem os seguitnes 

valores: 

𝑢2 = 0.7 dB (A); 

𝑢3 = 1 dB (A). 
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São calculados coeficientes de sensibilidade para a amostragem (𝑐1𝑎,1) e para a duração 

(𝑐1𝑏,1), conforme as seguintes expressões: 

𝑐1𝑎,1 = 
𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
 𝑥 10 

LpAeq− LEX,8h 

10
 

𝑐1𝑏,1 = 4.34 
𝑐1𝑎,1

𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎
 

Por fim, a incerteza combinada (𝑢2(LEX,8h)) é calculada da seguinte maneira: 

𝑢2(LEX,8h) = 𝑐1𝑎,1² * (𝑢1𝑎,1² + 𝑢2² + 𝑢3² ) + (𝑐1𝑏,1* 𝑢1𝑏,1)² 

A incerteza expandida (U) é calculada conforme expressão abaixo: 

U = k * √𝑢2(LEX,8h) 

Em que: 

k é o coeficiente de expansão = 1.65. 
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3.  QUALIDADE DO AR INTERIOR 

Em se tratando de qualidade do ar interior, a ENVIRO possui capacidade para realizar os 

seguintes ensaios: PM10 (Particulate Matter), PM2.5, CO, CO2, CH2O, COVtotais, 

Bactérias e Fungos, Legionella e Radão. 

A qualidade do ar interior é uma preocupação crescente por passarmos grande parte do nosso 

tempo em ambientes fechados. A lista de problemas de saúde e sintomatologias associada ao 

ar interior dos edifícios justifica inspecções e análises de forma a aferir os índices da sua 

qualidade. 

A qualidade do ar interior é quantificada em função de vários parâmetros físicos, químicos e 

biológicos, atendendo a que cada ambiente apresenta sempre um quadro específico. É 

importante fazer a articulação entre estes factores de modo a que não se agravem as condições 

dos ocupantes dos edifícios. 

O ar interior não deverá conter contaminantes em concentrações prejudiciais à saúde ou que 

causem desconforto aos ocupantes. Os riscos para a saúde relacionados com a poluição do ar 

interior são grandes, podendo originar doenças não associadas a uma sintomatologia 

específica. 

O ar interior para consumo humano deve ser analisado periodicamente. De acordo com os 

resultados das análises retiram-se as conclusões e recomendações adequadas, de forma a 

melhorar o ambiente interior e erradicar efeitos nocivos aos ocupantes, em benefício do 

conforto geral e de um melhor desempenho produtivo.  

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

equipamentos instalados ou devido à razão entre as pessoas existentes no local e a sua 

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

de amostragem ou da queima de combustíveis fósseis. Já 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 
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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%) levarão à formação de 

gretas e irritação na pele. 

Um edifício com elevada concentração de dióxido de carbono poderá a levar a mal-estar por 

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

monóxido de carbono poderão 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 leva a irritações nos olhos e dores de cabeça.  

Os COV, por sua vez, 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. 

3.1 Legislação 

A Portaria nº 353-A/2013 estabelece os valores mínimos de caudal de ar novo por espaço, 

bem como os limiares de proteção e as condições de referência para os poluentes do ar interior 

dos edifícios de comércio e serviços novos, sujeitos a grande intervenção e existentes e a 

respetiva metodologia de avaliação. Para os parâmetros químicos, os limiares de proteção 

definidos pela Portaria são apresentados abaixo: 
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Tabela 2: Limiares de Proteção e Margens de Tolerância de parâmetros químicos fixados pela Portaria 

nº 353-A/2013. 

Parâmetro Unidades Limiar de Proteção Margem de Tolerância 

PM10 µg/m3 50 100% 

PM2.5 µg/m3 25 100% 

COV µg/m3 600 100% 

CO µg/m3 10 --- 

CH2O µg/m3 100 --- 

CO2 µg/m3 2250 30% 

 

Para os parâmetros microbiológicos, a Portaria nº 353-A/2013, define que a contagem de 

bactérias totais no ar deve obedecer ao seguinte critério: 

Bactérias interior < (Bactéria exterior + 350) 

Para a bactéria Legionella spp, a sua concentração na água deve ser inferior a 100 UFC/L, 

exceto no caso da pesquisa em tanques de torres de arrefecimento, em que deve verificar-se 

uma concentração inferior a 1000 UFC/L. Além disso, deve-se verificar a ausência de 

Legionella pneumophila. Com relação aos fungos, para além de critérios específicos 

atribuídos consoante cada uma das espécies (detalhados no Item 7.3), a concentração no 

interior do edifício deve ser sempre inferior à detetada no exterior. 

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. 

3.2 Ensaios da Qualidade do Ar Interior 

De acordo com a NT-SCE-02, antes da monitorização é necessário determinar o número de 

pontos, que pode ser definido pela própria entidade ou calculado por meio 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 m2. 
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Aquando da monitorização, é necessário contar a ocupação atual 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 ligado. Em todos os pontos, é necessário recolher 5 amostras de cada um 

dos pontos, à exceção da recolha de fungos e bactérias. 

Além disso, é necessário efetuar uma medição exterior. Caso exista unidade de tratamento 

de ar (UTA), a medição deve ser realizada próximo dela, e caso não seja possível, deverá ser 

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

realizada no exterior do edifício. 

A seguir são listados os materiais necessários para os ensaios de qualidade do ar interior: 

• Medidor de formaldeído; 

• Medidor de PM10 e PM2.5; 

• Medidor de CO2; 

• Medidor de CO e COV; 

• Medidor de temperatura e humidade; 

• Recolha de fungos e bactérias. 

O medidor de formaldeído é um monitor portátil, modelo Formaldemeter htv, da marca PPM 

Technology. Realiza medições instantâneas de CH2O numa gama de medida que varia de 0 

a 10 ppm (partes por milhão). Inclui técnicas de compensação de humidade, o que garante a 

precisão de baixos níveis de formaldeído, mesmo em condições extremas. Sua resolução é 

de 0,01 ppm e precisão de 94%. 

 

Figura 5: Medidor de formaldeído da marca PPM Technology. 
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O analisador de poeiras PM10 e PM2.5 utilizado é o modelo SidePack AM520, da 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. Sua gama de medida está compreendida 

entre 0,001 a 100 mg/m³, com resolução de 0,001 mg/m³.  

 

Figura 6: Monitor de aerossóis, marca TSI. 

 

O medidor de CO2 utilizado é o portátil também da marca TSI, modelo 7515. Ele oferece 

uma rápida e precisa medição de dióxido de carbono no ar ambiente. Faz leituras em partes 

por milhão (ppm), com gama de medida que varia de 0 a 5000 ppm, com resolução de 1 ppm 

e precisão de ± 50 ppm. 

 

Figura 7: Medidor portátil de CO2, da marca TSI 
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Para medição de monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (COV), utiliza-

se um monitor portátil de gases da marca RAE Systems, modelo MultiRAE Lite Pumped. 

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. Sua gama de medida e resoluções variam com o parâmetro: para COV 

é de 0 a 1000 ppm, resolução de 0,1 ppm; e para o CO é de 0 a 50 ppm, com resolução de 1 

ppm.  

 

Figura 8: Monitor portátil de gases, marca RAE Systems 

 

Para a temperatura e humidade, utiliza-se um termohigrómetro da marca Testo, modelo 605-

H1. Ele possui uma sonda rotativa, com capacidade de leitura de múltiplos ângulos devido à 

sua forma delgada. Sua gama de medida de temperatura varia de 0 a +50 °C, com resolução 

de 0,1 °C. A gama de medida da humidade é de 5 a 95%, com a mesma precisão de 0,1%. A 

precisão do medidor é de ±0.5 °C e ±3% para temperatura e humidade, respetivamente. 



19 
 

 

Figura 9: Medidor de temperatura e humidade, da marca Testo. 

 

Por fim, o equipamento de recolha de fungos e bactérias é da marca Biomériux, modelo Air 

Ideal 3P. 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 depositados sobre a placa de gelose, 

permitindo a deteção. O equipamento funciona com um volume de recolha de 300 L e permite 

a leitura em UFC (unidades formadoras de colónia). 

 

Figura 10: Recolha de bactérias e fungos da marca Biomériux 
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3.3 Cálculo das Incertezas 

A incerteza combinada depende do cálculo da repetibilidade, da incerteza da acalibração e 

da incerteza da resolução.  

A incerteza da repetibilidade (i.rep) é calculada por meio da seguinte fórmula: 

i.rep = 
𝑑.𝑝

√𝑛º𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖çõ𝑒𝑠
 

Em que: 

d.p: desvio padrão. 

A incerteza da cabilbração (i.calib) é calculada da seguinte forma: 

i.calib = 
𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 (5%)∗𝑚𝑒𝑑.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

√3
 

Em que: 

i calibrador: incerteza do calibrador, definida por 5%; 

med.máxima: medição máxima num ponto. 

A incerteza da resolução (i.resol) é calculada por meio da seguinte fórmula: 

i.resol = 

𝑟𝑒𝑠

2

√3
 

Em que: 

res: resolução do equipamento; 

Dessa forma, a incerteza combinada é calculada da seguinte forma: 

u² = √𝑖. 𝑟𝑒𝑝2 + 𝑖. 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏2 + 𝑖. 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙2 

Em que: 

u²: incerteza combinada; 

 Por fim, a incerteza expandida (U) é calculada por meio da multiplicação entre a 

incerteza combinada e o fator de expansão (aproximadamente 2). 

U = u² * f. Expansão 
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4. EMISSÕES GASOSAS 

A ENVIRO possui experiência consolidada na monitorização de emissões gasosas, fruto dos 

vários anos de trabalho nesta área e de um número muito significativo de fontes fixas 

monitorizadas nos seus clientes espalhados por todo o país, Continente e Ilhas, ao longo de 

mais de 10 anos. 

Possui capacidade técnica e experiência nas seguintes vertentes: 

• Monitorização de fontes difusas; 

• Estudos técnicos de dimensionamento de chaminés; 

• Estudos técnicos de dispersão de poluentes 

• Assessoria técnica na área das 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. Em se tratando de poluição atmosférica 

causada por uma indústria, 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, conhecidos 

como tecnologias “end of pipe”. Em muitos casos a solução a adotar passa por uma 

combinação destes três procedimentos. 

4.1 Legislação 

A monitorização dos poluentes emitidos pelas fontes fixas é obrigatória e da responsabilidade 

dos operadores. O Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, estabelece o regime legal relativo 

da prevenção e controlo das emissões atmosféricas fixando os princípios, objetivos e 

instrumentos apropriados à garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, 

procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou 

reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. 
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Os valores limite de emissões (VLE) são estipulados neste documento legal, com o objetivo 

de asegurar a protecção da saúde humana e do ambiente. Constitui, portanto, um intrumento 

essencial da política de prevenção e controlo do ambiente atmosférico. A determinação de 

VLE, segundo a lesgilação, tem por base a existência de tecnologia disponível com 

desempenho ambiental adequado aplicável ao processo em causa; a necessidade de protecção 

do ambiente, da saúde e do bem-estar das populações; e o programa para os tectos de emissão 

nacionais. 

Os parâmetros de medição, assim como o número de medições e a periocidade encontram-se 

também definidos. 

A monitorização consiste, salvo algumas exceções, na realização de duas medições pontuais 

em cada ano civil, com um intervalo mínimo de dois meses entre as medições. Os resultados 

da monitorização devem se remetidos à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional competente no prazo máximo de 60 dias seguidos a contar da data da realização da 

monitorização. 
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5. HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

A ENVIRO encontra-se apta a realizar as seguintes monitorizações no âmbioto da higiene e 

segurança no trabalho: Ruído Ocupacional, Avaliação de Atmosferas de Trabalho, 

Iluminância, Conforto Térmico, entre outras. Relativamente ao ruído ocupacional, importa 

destacar que foi explanado com detalhes no item 1 deste documento.  

A prevenção dos riscos laborais é da responsabilidade do empregador e visa a melhoria das 

condições de trabalho a nível de higiene e segurança no trabalho. 

Quadro 2: Ensaios relativos à Higiene e Segurança no Trabalho realizados pela ENVIRO 

Ensaio Método 

Avaliação da exposição ao ruído durante o 

trabalho 

Decreto-Lei nº 182/2006 

PAL_ME_RT 

Determinação de fugas de compostos orgânicos 

voláteis em equipamentos 

EPA 21:2000 

PAL_ME_AT 

Amostragem de formaldeído 
NIOSH 2016:2003 

PAL_ME_FM 

Amostragem de metais: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, 

P, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, V, Y, Zn e Zr. 

NIOSH 7300:2003 

PAL_ME_MA 

Amostragem de poeiras respiráveis 
NIOSH 0600:1998 

PAL_ME_PR 

Amostragem de poeiras totais 
NIOSH 0500:1994 

PAL_ME_PT 

Amostragem de sílica livre cristalina 
NIOSH 7602:2003 

PAL_ME_SC 

Determinação de Índices de Conforto – 

ambientes moderados 

ISO 7730:2005 

PAL_ME_CT 

Determinação de Índices de stress térmico – 

ambiente severos 

ISO 7243:1989 

PAL_ME_CT 

Determinação dos níveis de iluminância 

ISO/CIE 8995-1:2002 

ISO/CIE 8998-1:2002/Cor. 1:2005 

PAL_ME_DI_Rev.7 

Medição da Humidade Relativa 

ISO 7730:2005 

ISO 7243:1989 

PAL_ME_CT_Rev.10 

Medição da temperatura ambiente 

ISO 7730:2005 

ISO 7243:1989 

PAL_ME_CT_Rev.10 

Medição da temperatura de radiação 

ISO 7730:2005 

ISO 7243:1989 

PAL_ME_CT_Rev.10 

Medição da velocidade do ar 

ISO 7730:2005 

ISO 7243:1989 

PAL_ME_CT_Rev.10 
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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 equipamentos de proteção individual, uma vez que eles levam a 

uma redução elevada dos riscos de acidentes de trabalho. Apesar disso, destaca-se o 

importante papel da sensibilização dos trabalhadores quanto aos perigos e suas respetivas 

medidas de prevenção, fornecendo-lhes instruções adequadas. 

A implementação de medidas preventivas poderá trazer inúmeros benefícios à empresa, 

como o aumento da produtividade, uma vez que os empregados estarão menos tempo 

ausentes devido a doenças/lesões. Também, as despesas de saúde serão menores, além de 

que levará à utilização de métodos de trabalho mais eficientes. 

5.1 Legislação 

A ENVIRO possui certificação OHSAS 18001, a qual diz respeito ao 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 nº. 24/2012 de 6 de fevereiro e sua revisão, o DL 41/2018 de 11 de junho, 

legisla sobre a protecção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a agentes químicos 

e se aplica a todas as actividades dos sectores privado, cooperativo e social, da administração 

pública central, regional e local, dos institutos públicos e das demais pessoas colectivas de 

direito público, bem como a trabalhadores por conta própria; ao transporte de mercadorias 

perigosas, sem prejuízo das disposições previstas em legislação especial. 

Além de estabelecer os valores limites de exposição (VLE) para diversos compostos 

químicos, o referido documento legal prevê uma avaliação de riscos de exposição por parte 
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do empregador, bem como medidas de prevenção e protecção. 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. 

A Norma Portuguesa 1796/2014 estabelece valores limites de exposição (VLE) para uma 

gama maior de agentes químicos, os quais são diferenciados entre curta duração e longa 

duração (MP), definido para 8 horas de trabalho. 

5.2 Ensaios de Segurança e Conforto Ambiental 

A seguir detalha-se os procedimentos e materiais utilizados para cada ensaio no âmbito 

laboral: 

• Partículas Totais: 

Os materiais utilizados na colheita de partículas totais no ambiente de trabalho são: 

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

o Bomba de amostragem pessoal; 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Calibrador de caudal. 

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. É necessário calibrar a bomba 

para que o valor do caudal no calibrador ronde os 2 L/min. Regista-se 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, deve-se voltar a ligar o filtro (cassete) ao calibrador 

e registar novamente 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 e deve-se repetir o 

ensaio. Também é necessário verificar que as médias dos caudais (iniciais e finais) não têm 

uma diferença de 5% entre si. 
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As bombas de amostragem pessoal utilizadas nos ensaios são das marcas Casella, modelo 

Apex e Gilian, modelo GilAir Plus. Elas apresentam um excelente desempenho para 

amostragem de ar em todas as situações de monitorização. A da marca Casella apresenta uma 

gama de medida que varia entre 0,5 a 5 L/min e a precisão é de ± 3% do caudal selecionado. 

Já a bomba da marca Gilian possui gama de medida entre 0,02 L/min a 5 L/min, com precisão 

de ± 5% do caudal. 

 

Figura 11: Bombas de amostragem pessoal das marcas CASELLA e Gilian. 

 

O calibrador de fluxo para bombas de amostragem utilizado é o da marca Casella, modelo 

Defender Serie 510-M, cuja variação de caudal é entre 0,05 a 5 L/min e precisão de ± 1% da 

leitura.  

 

Figura 12: Calibrador de fluxo da marca Bios – CASELLA. 
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• Poeiras respiráveis: 

Os materiais utilizados na colheita de partículas respiráveis no ambiente de trabalho são: 

o Ciclone de alumínio; 

o Bomba de amostragem pessoal (Figura 11); 

o Sensor de temperatura; 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Filtro de PVC; 

o Calibrador de caudal (Figura 12). 

 

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. É necessário calibrar a bomba 

para que o valor do caudal no calibrador ronde os 2,5 L/min. Regista-se o valor obtido 3 

vezes. O calibrador também apresenta a média dos 3 ensaios, valor ester que 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. Durante o tempo de 

amostragem (60 minutos), ela não deve ser invertida. Após terminada as medições, deve-se 

voltar a ligar o filtro (cassete) ao calibrador e registar novamente 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 e, por isso, deve-se repetir o ensaio. Também é necessário verificar 

que os valores das médias (iniciais e finais) não têm uma diferença de 5% entre si. 

As bombas de amostragem pessoal e o calibrador utilizados são os mesmos que os de ensaio 

para partículos totais. 

• Sílica cristalina: 

Os materiais utilizados na determinação de sílica critalina no ambiente de trabalho são: 

o Ciclone de alumínio; 

o Bomba de amostragem pessoal (Figura 11); 

o Tubos de ligação flexíveis; 

o Filtro de PVC. 
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• Metais pesados: 

Os materiais utilizados na determinação de metais pesados no ambiente de trabalho são: 

o Bomba de amostragem pessoal (Figura 11); 

o Tubos de ligação flexíveis; 

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

o Calibrador de caudal (Figura 12). 

• Formaldeído: 

Os materiais utilizados na determinação de formaldeído (CH2O) no ambiente de trabalho 

são: 

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. 

 

• Conforto e stress térmicos: 

 Os materiais utilizados na determinação dos índices de conforto térmico (PMV e PPD) no 

ambiente de trabalho são: 

o Sistema de aquisição de dados BACUC M; 

o Sonda psicrométrica; 

o Sonda anemométrica; 

o Sonda globométrica. 

Antes de iniciar a medição, é necessário permitir que a temperatura do globo estabilize a 

±2ºC (quando ocorrer mudança de ambiente a estabilização demora aproximadamente 20 

minutos). As medições devem ser feitas ao nível do abdómen do trabalhador e o tempo de 

medição mínimo deve ser de 5 minutos (tempo de medição adequado para a determinação da 

velocidade média do ar). Para proceder o ensaio, deve-se colocar as sondas no local de 
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medição, realizar o ensaio durante o tempo necessário, registando os valores dos diferentes 

parâmetros.  

É importante registar também, durante as medições: as operações/processos que se realizam 

no local a monitorar (sistemas de aquecimento e de ar condicionado existentes);a realização 

de atividades com características específicas (geração de calor); os períodos de 

funcionamento da instalação;a quantidade de indivíduos que se agrupam num mesmo espaço; 

a presença de janelas de grandes dimensões ou a existência de fontes de radiação 

significativas. Além disso, é necessário identificar o tipo de roupa que os indivíduos utilizam 

e a atividade desempenhada; 

Os materiais utilizados na determinação dos índices de stress térmico (WBGT) no ambiente 

de trabalho são: 

o Sistema de aquisição de dados BABUC M; 

o Sonda psicométrica; 

o Sonda globométrica; 

o Sonda de bolbo húmido e seco a ventilação natural. 

Antes de iniciar o ensaio, verificar em cada ponto as condições de homogeneidade de 

temperatura, realizando uma medição vertical da temperatura do ar a 1,1 m e a 0,1 m do chão 

(ao nível da cabeça e do tornozelo), sendo que esta diferença deve ser inferior a 5%. Para 

situação homogénea + posição sentado: realizar as medições ao nível do abdómen 

(aproximadamente 0,6 m); para situação homogénea + posição em pé: realizar as medições 

ao nível do abdómen (aproximadamente 1,1 m); para situação heterogénea+ posição sentado: 

realizar as medições ao nível da cabeça, do abdómen e do tornozelo (aproximadamente 1,1 

m, 0,6 m e 0,1 m, respetivamente); para situação heterogénea + posição em pé: realizar as 

medições ao nível da cabeça, do abdómen e do tornozelo (aproximadamente 1,7 m, 1,1 m e 

0,1 m, respetivamente). Colocar as sondas no local de medição nas alturas anteriormente 

referidas e realizar o ensaio durante o tempo necessário, registando os valores dos diferentes 

parâmetros. 

Durante a realização do ensaio, é importante registar as seguintes informações: as 

operações/processos que se realizam no local a monitorar (sistemas de aquecimento e de ar 

condicionado existentes); a realização de atividades com características específicas (geração 
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de calor);os períodos de funcionamento da instalação; a quantidade de indivíduos que se 

agrupam num mesmo espaço; e a presença de janelas de grandes dimensões ou a existência 

de fontes de radiação significativas. 

• Iluminância em espaços interiores: 

Os materiais utilizados na determinação da iluminância no ambiente de trabalho são: 

o Sistema de aquisição de dados BABUC M;  

o Luxímetro;  

o Régua ou fita-métrica ou distanciómetro, se necessário. 
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6. CASO PRÁTICO 

Dentre os ensaios realizados pela ENVIRO, escolheu-se a área de Qualidade do Ar Interior 

(QAI) para a exposição de um caso prático com dados reais, em que os procedimentos são 

descritos em detalhe, passo a passo. A escolha desse campo justifica-se pela maior 

familiaridade do autor do presentes relatório com os procedimentos. Por questões de sigilo, 

importa mencionar que algumas informações, como nome da empresa, foram omitidas no 

presente Relatório. 

6.1 Fase de Preparação do Equipamento 

O processo inicia-se com o contacto da empresa à Enviro relativo à necessidade de medição 

da qualidade do ar. Muitas vezes esse contacto é feito por e-mail. Após feito isso, o pedido é 

então analisado e se elabora uma proposta que é enviada ao cliente. 

Quando a proposta de trabalho é aprovada, são previamente definidos os parâmetros, a 

quantidade de amostras e, eventualmente, os locais onde serão realizados os ensaios, sendo 

que esses podem também ser determinados aquando do trabalho in situ.  

No caso em questão, o trabalho foi requisitado devio a queixas dos trabalhadores, como 

alergias respiratórias, irritação da pele e olhos. Foram definidos 5 pontos de amostragem, 

sendo 4 deles dentro da instalação e 1 externo. Os parâmetros analisados no âmbio da 

Qualidade do Ar Interior (QAI) são: 

• Parâmetros químicos: 

o Dióxido de carbono (CO2); 

o Monóxido de carbono (CO); 

o Compostos Orgânicos Voláteis (COV); 

o Formaldeído (CH2O); 

o Poeiras PM10; 

o Poeiras PM2.5. 

• Parâmetros microbiológicos: 

o Fungos no ar; 

o Bactérias no ar. 

• Parâmetros físicos: 
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o Temperatura do ar; 

o Humidade relativa do ar; 

o Velocidade do ar. 

Após a adjudicação da proposta é definida a data de realização dos trabalhos. Posteriormente 

são criados vários documentos: a Ficha de Registo (FR) de amostragem, a Ficha de 

Preparação de Equipamentos (FPE) e a Guia de Remessa (GR). Cada documento possui um 

modelo pré-definido no qual deve-se inserir as informações de cada trabalho.  

A FR possui informações básicas do cliente, como nome da empresa adjudicadora, nome da 

empresa caracterizada (onde ocorrem os ensaios), morada da instalação, responsáveis das 

empresas e seus contactos, identificação do técnico responsável pelo ensaio, a data, hora de 

início e término dos trabalhos na instalação. Há também um quadro onde encontra-se a 

relação da identificação do local (feita por algarismos), os parâmetros a se medir em cada 

ponto, identificação do local de medição (por exemplo: sala de reuniões) e eventuais 

observações a serem feitas. Por fim, para cada local de medição, há um quadro onde são 

inseridos os valores medidos in loco. Para cada amostra, no caso dos parâmetros químicos e 

físicos, são necessários medir 5 valores. 

A FPE contém uma lista de todos os equipamentos e materiais necessários para realização 

do trabalho. Seu objetivo é orientar o técnico responsável pelo ensaio a preparar todo o 

material e garantir que ele seja levado ao local onde são feitas as amostragens. A GR é 

parecida com a FPE porque também contém os equipamentos a se levar para as instalações 

do cliente, mas também contém outras informações deste, como endereço, bem como 

informação do veículo de transporte utilizado para o trabalho. 

Também, antes da data de realização da amostragem, é feita uma requisição de placas de 

recolha de fungos e bactérias, as quais são preparadas por laboratório acreditado para tal. 

Além disso, no dia anterior ao trabalho, é importante verificar se todos os equipamentos 

possuem cargas suficientes em suas baterias e, caso negativo, colocá-los para carregar. 

6.2 Fase de amostragem in loco 

Uma vez nas instalações do cliente, são feitas as amostragens em todos os pontos pré-

definidos. Todos os valores e informações devem ser inseridos adequadamente na Ficha de 

Registo. Todos os equipamentos utilizados já foram descritos no Item 4.2 deste documento.  
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No entanto, há alguns pormenores que são importantes destacar: o equipamento de recolha 

de ar para a monitorização de fungos e bactérias deve ser desinfetado antes e após a realização 

de cada recolha. O volume de recolha de ar deve ser entre 100 a 400 litros, por isso o 

equipamento utilizado efetua uma recolha de ar de 300 litros. Após terminada a amostragem 

em cada ponto, as placas de cultura de bactérias devem ser identificadas por local e colocadas 

em ambiente fresco (caixa isotérmica com gelo) até sua entrega ao laboratório que fará as 

análises. Com relação ao equipamento de medição de CO2, deve-se esperar um tempo até 

que os valores estabilizem e o técnico deve ter o cuidado para, na hora da leitura, não respirar 

muito próximo do aparelho, pois isso irá alterar os valores. Com relação ao formaldeído, seu 

equipamento de medição deve ser reiniciado na colheita de cada novo valor. Portanto, para 

um mesmo ponto de amostragem, o equipamento é reiniciado 5 vezes. Por fim, a medição de 

partículas (PM10 e PM2.5) é realizada com o mesmo equipamento, trocando-se apenas o 

topo do equipamento de acordo com o tipo de matéria particulada. 

Importa dizer que em todas as medições de QAI é necessário amostrar um ponto externo, 

para fins de comparação. A medição exterior é feita junto à entrada de ar novo do edifício 

mas, caso não seja possível, a medição é então feita o mais perto possível da entrada de ar 

novo. No exterior não é necessário medir os parâmetros físicos (humidade, temperatura e 

velocidade do ar). 

As tabelas seguintes apresentam os resultados dos parâmetros químicos levantados em 

campo, bem como as fórmulas de conversão apropriadas. 

Tabela 3: valores obtidos in loco para poeiras, em mg/m³ (PM10 e PM2.5) 

  
PM10 (mg/m³) 

  

PM2.5 (mg/m³) 

1 2 3 4 Ext. 1 2 3 4 Ext. 

1 2,166 1,010 0,745 0,060 0,063 2,032 1,034 0,837 0,064 0,049 

2 1,903 0,999 0,761 0,053 0,055 1,926 1,000 0,805 0,057 0,050 
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(continuação Tabela 3). 

  
PM10 (mg/m³) 

  
PM2,5 (mg/m³) 

1 2 3 4 Ext. 1 2 3 4 Ext. 

3 1,911 1,023 0,781 0,057 0,055 

 

1,949 1,055 0,807 0,071 0,053 

4 1,970 0,971 0,755 0,071 0,063 1,973 1,025 0,808 0,067 0,055 

5 1,959 0,980 0,734 0,063 0,065 1,993 1,036 0,801 0,062 0,050 

Média 1,982 0,997 0,755 0,061 0,060 1,975 1,030 0,812 0,064 0,051 

Para análise de conformidade com a lesgislação, os valores de PM10 e PM2,5 são convertidos 

para µg/m³, por meio da seguinte fórmula: 

𝐶 (𝜇𝑔⁄𝑚3) = 𝐶 (𝑚𝑔⁄𝑚3) × 1000 

Tabela 4: valores obtidos in loco para COV, em ppm 

  
COV (ppm) 

1 2 3 4 Externo 

1 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

2 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

3 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

4 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

5 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

Média <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 

 

Tabela 5: valores obtidos in loco para CO2, em ppm 

  
CO2 (ppm) 

1 2 3 4 Externo 

1 320 419 428 282 253 

2 320 420 424 281 244 

3 316 423 425 279 243 

4 317 424 421 282 242 

5 313 423 420 279 243 

Média 317 422 424 281 245 

 

Tabela 6: valores obtidos in loco para CO, em ppm 

  
CO (ppm) 

1 2 3 4 Externo 

1 <1 <1 <1 <1 <1 

2 <1 <1 <1 <1 <1 

3 <1 <1 <1 <1 <1 

4 <1 <1 <1 <1 <1 
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(continuação Tabela 6). 

  
CO (ppm) 

1 2 3 4 Externo 

5 <1 <1 <1 <1 <1 

Média <1 <1 <1 <1 <1 

 

Tabela 7: valores obtidos in loco para formaldeído, em ppm 

  
CH2O (ppm) 

1 2 3 4 Externo 

1 0,040 0,130 0,090 0,060 0,010 

2 0,060 0,140 0,210 0,060 0,010 

3 0,040 0,130 0,110 0,060 0,010 

4 0,060 0,200 0,310 0,060 0,010 

5 0,080 0,180 0,150 0,060 0,010 

Média 0,056 0,156 0,174 0,060 0,010 

Importa mencionar que os valores para compostos orgânicos voláteis e para monóxido de 

carbono foram inferiores ao limite de deteção do equipamento, que equivalem a 0,1 ppm e 1 

ppm, respetivamente. Para análise de conformidade com a legislação, os valores de CO e 

CO2 são convertidos para mg/m³, por meio da seguinte fórmula: 

C (m𝑔⁄𝑚3) = 
𝐶 (𝑝𝑝𝑚)∗ 𝑀𝑀

𝑉𝑚𝑜𝑙
 

Em que: 

MM: massa molar do gás de calibração, em g/mol; 

Vmol: volume molar a 25°C em l/mol (24,41 l/mol); 

 Para análise de conformidade com a legislação, os valores de COV e formaldeído 

(CH2O) são convertidos para µg/m³ por meio da seguinte fórmula: 

C (µ𝑔⁄𝑚3) = 
𝐶 (𝑝𝑝𝑚)∗ 𝑀𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑉𝑚𝑜𝑙
 * 1000 

Em que: 

MM: massa molar do gás de calibração, em g/mol; 

Vmol: volume molar a 25°C em l/mol (24,41 l/mol); 



36 
 

 A massa molar dos COV equivale a 56,106 g/mol (equivalente ao isobutileno, gás de 

calibração do sensor), enquanto do CO2 é 44,0 g/mol, do CO é 28,01 g/mol e do CH2O é 30,0 

g/mol. 

Os resultados referentes ao parâmetros físicos em cada um dos pontos (com exceção do 

exterior) são apresentados nas tabelas seguintes. 

Tabela 8: valores obtidos in loco para a temperatura, em °C 

  
Temperatura (°C) 

1 2 3 4 

1 19 19 20 20 

2 19 19 20 20 

3 19 19 20 20 

4 19 19 20 20 

5 19 19 20 20 

Média 19 19 20 20 

 

Tabela 9: valores obtidos in loco para a humidade do ar, em porcentagem 

  
Humidade Relativa do Ar (%) 

1 2 3 4 

1 58 74 65 64 

2 58 73 65 64 

3 58 73 65 64 

4 58 73 64 64 

5 58 73 64 64 

Média 58 73 64 64 

 

Tabela 10: valores obtidos in loco para a velocidade do ar, em m/s 

  
Velocidade do ar (m/s) 

1 2 3 4 

1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Média <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Importa destacar que em ambientes internos, a velocidade do ar é sempre nula, mas o limite 

de deteção do equipamento é 0,1 m/s.  
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6.3 Fase Final 

Após as amostragens nas instalações do cliente, as placas de bactérias e fungos são enviadas 

para análise em laboratório. Os valores levantados no campo são então introduzidos em 

folhas de cálculo específicas que verificam a conformidade dos parâmetros com os limites 

definidos pela legislação, bem como calculam a incerteza expandida, como já detalhado no 

Item 4.3.  

Por fim, é elaborado um Relatório Final que será enviado ao cliente. Ele reune todas as 

informações do trabalho, desde informações básicas de ambas as empresas e do laboratório 

subcontratado à análise de conformidade dos resultados perante a legislação.  

Em seguida, são apresentados os resultados finais para cada um dos parâmetros e sua análise 

de conformidade. 

Tabela 11: Concentração de PM10, dada em μg/m³ 

PM10  

Pontos 1 2 3 4 Ext. 

Concentração (μg/m³) 1982 997 755 61 60 

 
Tabela 12: Concentração de PM2.5, dada em μg/m³ 

PM2.5 

Pontos 1 2 3 4 Ext. 

Concentração (μg/m³) 1975 1030 812 64 51 

 

Com relação às partículas PM10, o limiar de proteção aplicável é de 50 μg/m3. No caso de 

edifícios novos ou que possuem entrada de ar novo (ou ainda Unidade de Tratamento de Ar 

- UTA), a Portaria nº. 353-A/2013 determina a fixação de uma margem de tolerância de 100% 

aplicada sobre o limiar de proteção, pelo que essa valor passa a ser 100 μg/m3, o que não é o 

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

pontos medidos, uma vez que os valores obtidos são superiores ao limiar de proteção. 

O limiar de proteção aplicável para as partículas PM2.5 é de 25 μg/m3 e, com a margem de 

tolerância também de 100%, passa a ser de 50 μg/m3 para edifcícios com entrada de ar novo. 

Observa-se que todos os pontos da instalação não estão em conformidade com a lesgislação. 
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Tabela 13: Concentração de COV, dada em μg/m³ 

COV 

Pontos 1 2 3 4 Ext. 

Concentração (μg/m³) <230 <230 <230 <230 <230 

No caso dos compostos orgânicos voláteis (COV), o limiar de proteção fixado pela legislação 

é de 600 μg/m3, a que deve ser aplicada margem de tolerância de 100% para edifícios com 

UTA. Percebe-se que os valores de COV no presente caso foram inferiores ao limite inferior 

captado pelo equipamento, por isso encontra-se em conformidade com a Portaria em todos 

os pontos. 

Tabela 14: Concentração de CO2, dada em mg/m³ 

CO2 

Pontos 1 2 3 4 Ext. 

Concentração (mg/m³) 572 761 764 506 442 

O limiar de proteção de CO2 fixado pela Portaria já mencionada é de 2250 mg/m3, ao qual é 

aplicada margem de tolerância de 30% caso o edifício seja novo ou possua UTA, 

concentração que atinge o valor de 2925 mg/m3. Mesmo sem a margem de tolerância, que 

não é aplicada no presente caso, todos os pontos estão em conformidade com a lesgislação 

com relação a este parâmetro. 

Tabela 15: Concentração de CO, dada em mg/m³. 

CO 

Pontos 1 2 3 4 Ext. 

Concentração (mg/m³) <1 <1 <1 <1 <1 

Quanto ao monóxido de carbono, o limiar de proteção fixado é de 10 mg/m³, não sendo 

aplicável nenhuma margem de tolerância. Como os valores obtidos foram inferiores ao limite 

inferior de deteção do equipamento e, portanto, menores que o limiar de proteção, todos os 

pontos encontram-se em conformidade com a legislação. 
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Tabela 16: Concentração de formaldeído, dada em μg/m³. 

CH2O 

Pontos 1 2 3 4 Ext. 

Concentração (μg/m³) 69 192 214 74 <12 

Com relação ao parâmetro formaldeído, o limiar de proteção fixado é de 100 μg/m3, ao qual 

não é aplicado margem de tolerância. Observa-se que os pontos 2 e 3 da instalação 

apresentam valores de formaldeído superiores ao limiar fixado pela Portaria e, portanto, não 

estão em conformidade com a Portaria nº. 353-A/2013. 

Os resultados dos parâmetros físicos para todos os pontos, com exceção do externo, são 

apresentados nas tabelas seguintes. 

Tabela 17: Valores médios de Temperatura, dados em °C 

Temperatura  

Pontos 1 2 3 4 

Resultados (°C) 19 19 20 20 

 

Tabela 18: Valores médios de Humidade Relativa do Ar, dados em % 

Humidade Relativa do Ar 

Pontos 1 2 3 4 

Resultados (%) 58 73 64 64 

 

Tabela 19: Valores médios de Velocidade do Ar, dados em m/s 

Velocidade do Ar 

Pontos 1 2 3 4 

Resultados (m/s) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

 

Com relação aos parâmetros físicos, o Decreto Lei nº. 243/86, de 20 de Agosto define um 

intervalo ótimo para a temperatura e humidade. Quanto à velocidade do ar, apesar de 

apresentados os resultados, não é definido nenhum intervalo e, portanto, não se faz análise 

de conformidade. O intervalo ótimo fixado para a temperatúra é de 18 a 22 °C, pelo que se 

observa a conformidade em todos os pontos da instalação. Já para a humidade, o intervalo 
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ótimo é de 50 a 70%, pelo que se observa que o ponto 2 não se enquadra ao exceder em 3 

valores o limite superior fixado para este parâmetro. 

Com relação aos parâmetros microbiológicos, após análise de laboratório acreditado, obtém-

se conhecimento das espécies de fungos e bactérias detetadas, ou não, no ar em cada um dos 

pontos. Os resultados são apresentados conforme as tabelas seguintes. Os critérios de 

conformidade, já apresentados no Item 4.1 deste documento, são agora apresentados 

novamente juntamente com seus respetivos resultados.  

Tabela 20: Contagem de bactérias no ar, dada em UFC/m³, e condições de referência da Portaria nº. 

353-A/2013 

Bactérias 

Unidades (UFC/m3) 
Portaria n.º 353-A/2013 Pontos 

Condições de referência 1 2 3 4 Ext. 

Estafilococos spp. ---  30 10   

Micrococos spp. ---      

Bacilos spp. / Bactérias 

Gram (+) 
--- 10 50 60 40 10 

Bacilos Gram (-) ---      

Contagem de bactérias 

totais em Ar 

(Bactérias interior) < (Bactérias exterior 

+ 350) 
10 80 70 40 10 

 

Observa-se que, com relação às bactérias no ar, em todos os pontos é cumprida a condição 

de referência determinda pela Portaria e que, portanto, eles estão em conformidade. Importa 

destacar que os espaços em branco significam que não houve deteção de nenhuma bactéria 

ou fungo naquele ponto. Importa destacar que os espaços em branco significam que não 

houve deteção de bactérias naquele ponto. 

Tabela 21: Contagem de fungos no ar, dada em UFC/m³, e condições de referência da Portaria nº. 353-

A/2013 

Fungos 

Unidades (UFC/m3) Portaria n.º 353-A/2013 
Local 

1 2 3 4 Ext. 

Cladosporium spp. 

Condição específica de conformidade: 

(Espécies comuns - excluindo as 

produtoras de toxinas) 

Mistura de espécies: concentração 

inferior ou igual a 500 UFC/m3 

     

Penicillium spp.      

Aspergillus spp.      

Alternaria spp.      

Eurotium spp.      

Paecilomyces spp.      

Wallemia spp.      

Acremonium spp. Condição específica de conformidade: 

(Espécies comuns) 

     

Chrysonilia spp.      



41 
 

Tricothecium spp. Cada espécie: concentração inferior a 50 

UFC/m3 

     

Curvularia spp.      

Nigrospora spp.      

Chryptococcus neoformans 
Condição específica de conformidade: 

(Espécies patogénicas) 

Ausência de toda e qualquer espécie 

     

Histoplasma capsulatum      

Blastomyces dermatitidis      

Coccedioides immitis      

Stachybotrys chartarum 

Condição específica de conformidade: 
(Espécies toxinogénicas) 

Cada espécie: concentração inferior a 12 
UFC/m3 (várias colónias por cada placa) 

--- 

     

Aspergillus versicolor      

Aspergillus flavus      

Aspergillus ochraceus      

Aspergillus terreus      

Aspergillus fumigatus      

Fusarium monoliforme      

Fusarium culmorum      

Trichoderma viride      

Outros      

Contagem de bolores e 
leveduras em ar 

Condição de referência: 
(Fungos interior) < (Fungos exterior) 

ND* ND*  ND*  ND*  ND*  

 

Na Tabela 21 encontram-se os critérios específicos de conformidade consoante o grupo de 

espécies de fungos, conforme a Portaria nº. 353-A/2013, bem como a condição de referência 

geral. Observa-se que não foram observados fungos em nenhum dos locais amostrados. 

Por fim, uma vez expostos todos os resultados e suas análises de conformidade com a 

lesgislação aplicável, são sugeridas algumas recomendações, observações gerais e opiniões 

de modo a melhorar a qualidade do ar interior. No presente caso, as recomendações gerais 

foram as seguintes:  

• Garantir uma boa ventilação no 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;  

• Garantir que as operações de limpeza são efetuadas de modo a minimizar a exposição 

dos ocupantes do espaço a possíveis contaminantes. 

• Reduzir ou até mesmo evitar a formação de poeiras e aerossóis uma vez que muitos 

agentes são transmitidos através do ar; 

• Aplicar procedimentos de higiene no trabalho e utilizar sinais de aviso adequados ao 

contexto em que se está inserido; 
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• Fornecer indicações sobre a correta eliminação de resíduos e procedimentos de 

emergência e primeiros socorros. 

Importa mencionar que são fornecidos ao cliente, na forma de anexos ao Relatório Final, os 

certificados de calibração de todos os equipamentos utilizados e os Boletins de Análise 

provenientes do(s) laboratório(s) subcontratado(s). 
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Conclusões 

Conclui-se o presente Relatório de Estágio com a segurança de que a experiência adquirida 

durante o período de aprendizado na ENVIRO foram de grande valia e importância para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do aluno envolvido.  

Para além da oportunidade de colocar em prática conhecimentos adquiridos em contexto 

académico, foi possível desenvolver novas capacidades e adquirir conhecimentos tanto 

teóricos quanto práticos que envolvem a prática profissional de um engenheiro do meio 

ambiente.  

Dentre as atividades desempenhadas, os trabalhos realizados in loco foram os que 

pessoalmente mais chamaram a atenção, pelo fato de romperem com a rotina típica de 

escritório e por constituírem fase fundamental no processo de cada um dos trabalhos 

realizados na empresa. O maior desafio foi, sobretudo no primeiro mês, adequar-me aos 

procedimentos internos estabelecidos pelo Sistema de Gestão, o qual possui uma estrutura 

muito bem definida que precisa ser entendida e seguida por todos os colaboradores.   

Ademais, exatamente por sua complexidade, gostava de ter compreendido mais a fundo as 

normas que implementam o Sistema Integrado de Gestão (Qualidade, Ambiente, Higiene e 

Segurança no Trabalho) e de que forma exatamente elas impactam na estruturação de uma 

empresa certificada, como é o caso da ENVIRO. 
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