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POR DIA  OS NOSSOS PULMÕES FILTRAM CERCA DE 

 13. 000 LITROS DE AR !  



A POLUIÇÃO EM AMBIENTES FECHADOS É UMA DAS 
PRINCIPAIS CAUSAS DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  



  A maior parte  das nossas vidas é passada no interior dos 
edifícios.  

O ar que respiramos nas nossas casas, escolas,  locais 
de trabalho pode pôr-nos em risco de contrair 

doenças do foro respiratório. 



O nível de poluentes no ar interior pode ser 
até 70 vezes superior  ao da atmosfera!!! 
 
Conhecer as fontes poluidoras do ar interior e  
controlá-las  ajuda  a prevenir  as  doenças 
respiratórias. 



PARA CARACTERIZAR A QUALIDADE DO AR INTERIOR DEVEM 
SER AVALIADOS   

VALORES RECOMENDADOS 

20 - 24  º Centígrados 

40 a 60 % 

0,3 mg/m3- onde nenhum 
COV individual deve 
exceder  os 10% da 
concentração de COV total  

< 1000 partes por 
milhão 



PRINCIPAIS POLUENTES DO AR INTERIOR 



PRINCIPAIS POLUENTES DO AR INTERIOR 

Fumo Passivo – resulta do fumo dos 

produtos de tabaco. Pode provocar cancro e 

outras doenças respiratórias graves. 

 

As crianças são especialmente vulneráveis ao 

fumo passivo do tabaco. 

Pode causar ou agravar os sintomas de asma e 

está relacionado com o aumento das infeções de 

ouvidos e com o síndrome da morte súbita do 

lactente. 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

NÃO PERMITA QUE 
SE FUME EM 

ESPAÇOS FECHADOS, 
COMO A CASA, O 

LOCAL DE 
TRABALHO OU O 

AUTOMÓVEL. 



PRINCIPAIS POLUENTES DO AR INTERIOR 

Poluentes de Combustão - são gases 
ou partículas que resultam da 
combustão de materiais. 
 

Os mais comuns são: 
 

• Monóxido de Carbono (CO)  - sem cor nem cheiro e 
que interfere com a utilização de oxigénio pelo corpo 
humano. 
Provoca dores de cabeça, tonturas, fadiga, náuseas e 
até a morte. 
 
• Dióxido de Nitrogénio (NO2) - sem cor nem cheiro. 
Provoca irritação dos olhos, nariz, e garganta; falta de 
ar  e um risco aumentado de infeção respiratória. 



PRINCIPAIS FONTES DE POLUENTES DE 
COMBUSTÃO 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

Renovações de ar várias vezes ao dia , fornecem uma circulação de 
ar adequada, assim como diminui a concentração  dos poluentes  

Manutenção Periódica  dos Equipamentos 
por pessoal qualificado assegurando que os 

gases de combustão  são devidamente 
ventilados para o exterior. 



PRINCIPAIS POLUENTES DO AR INTERIOR 

Rádon  - é um gás radiactivo que se forma no 

solo, penetrando no interior dos edifícios através de 

fendas e aberturas nos pavimentos e paredes que 

estão em contacto com o solo. Acumula-se em áreas 

mal ventiladas. 

O Rádon é causa de  de cancro pulmonar.  

Nos indivíduos não fumadores é a segunda causa 

principal para o cancro do pulmão em geral. 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

Corrigir fendas e aberturas no solo e 
paredes dos edifícios impedindo  a entrada 

do gás rádon para o interior. 

Renovações de ar várias vezes ao dia , fornecem uma circulação de ar 
adequada, assim como diminui a concentração  dos poluentes.  



PRINCIPAIS POLUENTES DO AR INTERIOR 

 

COMPOSTOS ORGANICOS VOLÁTEIS  - (COVs.) 
 
São substâncias químicas encontradas nas tintas, lacas, 
decapantes, material de limpeza, vernizes, ceras, pesticidas, 
repelentes da traça, madeira prensada, materiais de construção e 
de mobiliário,  equipamentos de escritório, purificadores de ar, e 
no vestuário submetido a limpeza a seco… 
 
Os COVs  evaporam-se para o ar à temperatura ambiente quando 
aqueles produtos são utilizados ou mesmo quando  estão 
armazenados. 
 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Na compra e utilização de materiais como  tintas , 
vernizes, madeira prensada, etc.,  escolha os que 

possuam  baixa emissão de  COV 

Renovações de ar várias vezes ao dia , fornecem uma circulação de 
ar adequada, assim como diminui a concentração  dos poluentes.  



MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Nunca misture diferentes produtos de limpeza a não ser que o 
fabricante o indique 

 
Utilize produtos de limpeza com baixa toxicidade 

 
Garanta o armazenamento adequado dos materiais de limpeza 

em espaços permanentemente ventilados. 
 

Mantenha os produtos afastados das crianças. 

Renovações de ar várias vezes ao dia , fornecem uma circulação de ar 
adequada, assim como diminui a concentração  dos poluentes.  



PRINCIPAIS POLUENTES DO AR INTERIOR 

Em ambientes com alta percentagem de humidade 

ou sobrelotados   os microorganismos  têm maior 

capacidade de se desenvolverem mantendo-se vivos 

e activos quer flutuando no ar quer depositados nas 

superfícies. 

Estes microorganismos ao serem inalados podem 

provocar doenças respiratórias tais como: 

• PNEUMONIA 

• GRIPE 

• TUBERCULOSE 

 
 

 

MICROORGANISMOS - Vírus, Bactérias e Fungos (bolores) 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

LIMPAR AS MANCHAS DE BOLORES NAS 
PAREDES E TETOS 
 
 
 
 
 
 MANTER  NÍVEIS DE HUMIDADE ENTRE  40 e 60% 

CORRIGIR AS INFILTRAÇÕES DE ÁGUA reparando 
caleiras e tubos de água 

SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DOS FILTROS DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADO 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

LIMPEZA REGULAR DA POEIRA DOMÉSTICA - utilizando pano 
húmido   



MEDIDAS PREVENTIVAS 

AUMENTAR AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE AR 
 

ABERTURA REGULAR DE 
JANELAS AO LONGO DO DIA 



NÃO PERMITA QUE SE FUME EM ESPAÇOS FECHADOS 

Não 
Fumar 

Controlar 
as Fontes 

de 
Poluição 

ELIMINE AS FONTES DE POLUIÇÃO OU REDUZA AS SUAS 
EMISSÕES. A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS APARELHOS 
DE COMBUSTÃO REDUZ A EMISSÃO DE POLUENTES 

Aumentar 
a 

Ventilação 

Substituição 
Regular de 

Filtros 

AUMENTE A VENTILAÇÃO NATURAL COM A ABERTURA REGULAR 
DE JANELAS AO LONGO DO DIA. 

Melhore a 
Qualidade do Ar 

Interior 

Ajustar a 
Humidade 

GARANTA A SUBSTITUIÇÃO REGULAR DOS FILTROS 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

PARA NíVEIS ENTRE 40 - 60% 


