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Consumo de energia nos edifícios 

29% da energia final  

64% da energia elétrica 

Elevado potencial em 

termos de eficiência 

energética 

 

Contributo para a 

redução de emissões 

(DGEG, 2013 - Balanço 

energético provisório 

de 2011) 



(INE , 2013 - Consumo de energia 

eléctrica (kWh) por Localização 

geográfica e Tipo de consumo, 

2001-2011) 
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Iluminação interior de edifícios do Estado, 
Região Centro 

Iluminação interior de edifícios do Estado

Aumento de 58% 
entre 2001 e 

2011 

 
(dados para a Região 

Centro, NUTS II) 

Exemplo para consumo de eletricidade 



Diretiva 2010/31/EU de 19 Maio 2010  

(Energy Performance of  Buildings Directive) 
 

Novos edifícios terão de ser “energia quase 

zero” a partir de 2020 

 

Revisão da atual legislação na componente 

de QAI 

 

Pacote Clima-Energia ( “três vintes até 

2020”) 

• (-)20% GEE 

• (+)20% energia renovável  

• (-)20% consumo energético 

 

Planos Sectoriais na Administração Pública - 

Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC), 

Programa de Eficiência Energética (ECO.AP)  

Desafios em curso  



Outros desafios: impacto das Alt. Climáticas 

Alterações 
Climáticas 

Qualidade   
do ar interior 

Consumo 
energético 

Qualidade  
do ar 

Eventos 
extremos 

Mudança de 
comportamentos 

Emissões 

Eficiência energética 

Aumento 
temperatura, 
incêndios 

Trocas 
interior/exterior 

Ondas calor, 
ozono 

Mais tempo em 
espaços interiores 

Ondas de calor, 
ondas de frio, 
inundações 

maior utilização de 
climatização 

Fontes de 
emissão 

maior 
utilização de 
climatização 

Incremento 
de exposição 

Mais tempo em 
espaços interiores 

Ventilação, 
materiais  



Conforto 
térmico 

Qualidade 
do ar 

interior 

Eficiência 
energética 

Relação entre Eficiência Energética e QAI 

Construção 
sustentável 



C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
o

 p
o

lu
e

n
te

 

taxa de ventilação 

concentração  
máxima desejada 

taxa mínima 
 de ventilação 

Qualidade do ar 

interior e 

ventilação 



Cerca de 90% do tempo em 

ambiente interior 

exposição exterior 

outdoor 

poluição 

atmosférica 

exposição interior 

indoor  

Importância da QAI 



Fontes de 

emissão 

Concentrações no ar 

ambiente 
Exposição Dose 

Efeitos na 

saúde 

Concentração  
é uma 

característica 
física do 

ambiente num 
dado local e 

tempo  

Exposição 

descreve a 
interação 

entre o 
ambiente e 
um ser vivo, 

implica o 
contacto de 
um indivíduo 

com um 
poluente  

Dose  

implica passagem 
do poluente através 

de uma fronteira 
física;  

é a quantidade de 
material absorvido 
ou depositado no 
corpo durante um 
dado intervalo de 

tempo  

Emissão   
é a 

quantidade 
de uma 

substância 
libertada/ 
lançada 
para o ar 

Da fonte ao efeito… 



Utilização de metodologias de medição e modelação 

Relações 
in/out 

Concentração 
em cada 

microambient
e (MA) 

Perfis    
atividade/ 

tempo 

Taxa de 
ventilação 

Da fonte ao efeito… 

Fontes de 

emissão 

Concentrações no ar 

ambiente 
Exposição Dose 

Efeitos na 

saúde 



Seleção do caso de estudo 

Determinação da exposição e 

dose inalada 

Relação poluição atmosférica 

saúde 

• monitorização 

• modelação 

Realizada em conjunto com 

equipa médica da UNL, que 

fez a caracterização médica 

dos indivíduos (crianças) 

Projeto SaudAr Metodologia 

QAI – casos de estudo 



•  existem associações significativas entre as variáveis médicas e 

ambientais (maior poluição atmosférica agravamento da asma nas 

crianças) 

SaudAr - Qualidade do ar vs Asma 

• indivíduos que vivem na mesma área geográfica (mesma 

concentração) podem apresentar valores de exposição e dose inalada 

muito distintos. 

• apesar dos níveis de concentração de poluentes no ar ambiente não 

serem preocupantes face à legislação, a exposição-dose inalada é 

claramente associada ao agravamento de asma nas crianças.  



Medições em 557 habitações 

Caracterização dos espaços 

e da saúde dos moradores 

Caracterização da qualidade 

do ar interior, avaliação de 

existência de correlações 

• medições pontuais de 
vários poluentes 

•questionários 

Realizada em conjunto com 

SPAIC e UCB 

Projeto HabitAr Metodologia 

QAI – casos de estudo 
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CO2 parâmetro típico de 

dimensionamento e controle 

  7,6%  

 

 

92,4%  
 

 



CO2 vs PM10 
• Parâmetros sem 

correlação (r2=0,0189) 

• 7,6% excedências para 
CO2 (>1800 mg.m-3) 

• 23,5% 
excedência para PM10 
(> 50 µg.m-3) 

 

87% das 

excedências de 
PM10 ocorrem para  

CO2<1800 mg.m-3
 



HabitAr - Análise e comentários 

•  a utilização do CO2 para aferição do estado da qualidade do ar 

interior, não reflete necessariamente a existência de problemas.  

• intervenção na qualidade do ar interior baseada na concentração de 

CO2 pode levar a que não se considere a maioria dos casos em que 

existe ultrapassagem do valor de referência para as partículas e COV. 

• cerca de 90% das ultrapassagens dos limites foram registadas com 

níveis de CO2 inferiores a 1800 mg.m-3.  



Características dos edifícios e equipamentos 

•Utilização intensiva de equipamentos, 24h/dia 

•Elevados consumos energéticos 

Requisitos dos espaços 

•Espaços com diferentes requisitos energéticos e 

de qualidade do ambiente interior (T, HR,..) 

•Restrição à circulação de ar entre diferentes 

áreas/serviços (contaminações) 

Utentes e funcionários 

•Elevado número de pessoas em circulação 

•Utentes dos espaços como grupo vulnerável aos 

problemas de ar interior 

Fontes de emissão 

•Substâncias, produtos utilizados 

•Localização típica em centros de urbanos 

Algumas 

especificidades: 

Estudos e 

avaliações em 

espaços  

hospitalares 

QAI – casos de estudo 



Espaços hospitalares – problemas/observações 

• Níveis de CO2, sobrelotação de alguns espaços 

• Características dos sistemas de AVAC face às atuais exigências, em 

termos de renovação do ar, sistemas de filtragem,.. 

• Localização das captações de ar novo, recirculações 

• Importância da componente microbiológica (bactérias, fungos, 

Legionella) 

• Concentração de COV, presença de compostos associados a 

produtos utilizados, ou relativos a fontes externas (tráfego,..) 

• Capacidade de resposta em eventos  extremos como ondas de calor, 

e manutenção de condições de conforto térmico 



 Concentrações máximas 
admissíveis de poluentes e 
valores mínimos de 
renovação de ar   
  auditoria periódica 2 em 2 

anos(*)  

 Concentrações máximas 
admissíveis para exposição 
profissional. 

 

 

 

 

 

Poluente 
Concentração máx. 

ref. 

PM10 0,15 mg.m-3 

CO2 1800 mg.m-3 

CO 12,5 mg.m-3 

O3 0,2 mg.m-3 

Formaldeído 0,1 mg.m-3 

COV 0,6 mg.m-3 

Bactérias 500 UFC.m-3 

Fungos 500 UFC.m-3 

Legionella(1) 100 UFC.m-3 

Radão(2) 400 Bq.m-3  

UFC – Unidades formadoras de colónias. 
Bq – becquerel 
(1) Colheitas de água em locais de risco. 
(2) Apenas em edifícios construídos em zonas graníticas. 

Qualidade do ar interior–Obrigações Legais 

(*)De dois em dois anos no caso de edifícios ou locais que funcionem como 
estabelecimentos de ensino ou de qualquer tipo de formação, desportivos e centros de 
lazer, creches, infantários ou instituições e estabelecimentos para permanência de crianças, 
centros de idosos, lares e equiparados, hospitais, clínicas e similares; 



 Intervenção na fonte permitindo a redução da 
emissão de poluentes identificados (atividades, materiais, 
equipamentos, ocupação) 

 Otimização da ventilação (caudais, distribuição do 
ar, manutenção) 

 Gestão de atividades e ocupação dos espaços 
 

 Benefícios 
 Conforto, saúde e bem-estar de utentes e funcionários 

 Conservação e manutenção de edifício e equipamentos 

 Utilização eficiente de recursos, minimização de impactes 

Qualidade do ar interior– Boas Práticas 



Obrigado 

A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ARSC IP,  
E O PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO PEBC 

http://www.ua.pt/idad/ 

 

 

http://www.ua.pt/idad/

