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Enquadramento
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… de modo a contribuir para a diminuição dos riscos
ou efeitos negativos que o uso do tabaco acarreta para a 
saúde dos indivíduos. (Artigo 1º - Objecto)

Lei n.º 37/2007

de 14 de Agosto

Aprova normas para a protecção dos cidadãos da exposição
involuntária ao fumo do tabaco e medidas de redução da
procura relacionadas com a dependência e a cessação do
seu consumo.
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Consenso, em termos científicos, sobre efeitos adversos do Fumo 
de Tabaco na Saúde Humana, quer em fumadores activos, quer em 
fumadores passivos:

- Prevalência acrescida de doenças respiratórias
- Diminuição da função pulmonar
- Aumento da frequência de bronquites e pneumonias
- Aumento da frequência de efusão no ouvido médio
- Aumento de da frequência de episódios e sintomas de asma
- Maior risco de contrair asma
- Factor de risco para cancro do pulmão
- Factor de risco para doenças coronárias

Fontes: Relatórios da Organização Mundial de Saúde, dos Serviços de 
Saúde dos EUA, do Reino Unido, da Austrália, das Agências de 
Protecção Ambiental dos EUA e da Califórnia, de Sociedades Médicas 
Internacionais, etc



Possibilidades de Actuação
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Proibição total de fumar em espaços 
públicos interiores
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Salas com acesso só para fumadores e 
separadas fisicamente

Exemplo: França
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Salas para fumadores separadas fisicamente

Exemplos: Itália, Finlândia, Portugal



Possibilidades de Actuação
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Salas para fumadores 
separadas por estratégia 
de ventilação

Exemplos: Itália, Portugal (?), 
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Como evolui a concentração de um 

poluente num ambiente interior ?



Equação geral para a concentração média de um poluente 
num espaço interior uni-zona
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Variação da 
Concentração

Poluentes 
emitidos

Poluentes 
que entram

Poluentes 
que saem

Poluentes 
depositados 
ou absorvidos

Poluentes 
retirados
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C, concentração média instantânea do poluente (mg/m3)

G, geração de poluente no interior do compartimento (mg/h)

V, volume da sala (m3)

λv, taxa de renovação (h-1)

Cext, concentração no exterior (mg/m3)

νd, velocidade  de deposição do poluente (mg/h)

S, superfície de deposição (m2)

Qac, caudal através do purificador de ar (m3/h)

εac, eficiência do purificador de ar (adimensional)

(1)

Concentração de um poluente num espaço interior 
Formulação Analítica
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Equações Principais

Concentração de equilíbrio :

Resposta transitória:
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Concentração de um poluente num espaço interior 

Formulação Analítica

Cequi

C0 = Cext



13

Aplicação da equação de resposta transitória 

Evolução temporal da concentração de partículas numa sala ocupada por um 
fumador ao longo de uma hora
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Factores a ter em conta

Taxa de emissão 
da fonte

• Pontual /Multi-pontos
• Intermitente / Periódica / Contínua
• Constante / Variável

Caudal de ar 
novo

• Constante
• Variável

Características 
da Sala

Características 
do ar novo

• Concentração do poluente em causa
• Temperatura, pressão, humidade, etc

Ventilação
• Natural / Mecânica / Híbrida
• Mistura / Deslocamento
• Cortinas de ar

• Dimensões geométricas
• Tipos de revestimento e mobiliário
• Entradas e saídas de ar
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Como se avalia a QAI no caso particular 

da exposição ao fumo de tabaco?

1. A partir da concentração da medição de concentrações. 
Deve ser escolhido um marcador específico do fumo de 
tabaco

2. A partir da medição do caudal de ar novo usado para 
diluir o fumo de tabaco. ***
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O Fumo de Tabaco

Mistura bifásica (partículas sólidas e gases) de cerca de 4000 
componentes diferentes. Consideram-se dois fluxos:

- O fluxo principal, absorvido pelo fumador
- O fluxo secundário, libertado na ponta incandescente do cigarro
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Limites estabelecidos no RSECE

LIMITE

TIPO POLUENTE mg/m3 ppm

Partículas
Partículas suspensas no ar (PM10) 0,15

(pólens 
incluídos)

Químicos

Dióxido de Carbono (CO2) 1800 1000

Monóxido de Carbono (C) 12,5 10,9

Ozono (O3) 0,2 0,10

Formaldeído (HCHO) 0,1 0,08

Compostos Orgânicos Voláteis Totais 0,6 0,29
(base: 

isobutileno)

Radão 400 Bq/ m3

Orgânicos

Microorganismos - Bactérias 500 UFC/ m3

Microorganismos - Fungos 500 UFC/ m3

Legionella 100 UFC/L

(RSECE, Decreto-lei 79/2006 de 4 de Abril, Anexo VII)
Artigo 29º, nº 8 e nº 9
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TIPO POLUENTE mg

Partículas Partículas suspensas no ar (PM10) 18 (1)

Químicos

Dióxido de Carbono (CO2) 160 – 550 (2)

Monóxido de Carbono (CO) 60 (1)

Formaldeído (HCHO) 0,4 (2)

Compostos Orgânicos Voláteis Totais 3,6 (1)

(1) Simone Charles et al, VOC and Particles Emissions from Commercial Cigarettes: Analysis of 2,5 DMF as 
na ETS Tracer,  Environ Sci Tehnol 2008, 42, 1324-1331

(2) Ventilation and Smoking, REHVA GUIDE BOOK nº 4, Hakon Skistad & Ben Brosema ediitors

Emissões Típicas de um Cigarro (Poluentes do Rsece) 
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Caudais de ar novo para garantir limites de poluentes

Concentração de equilíbrio :

Por exemplo, para CO, considerando que um fumador fuma, 
em média , 2 cigarros/hora, o que dá uma emissão de 120 
mg/ h, e que o ar novo não traz CO, teremos:

Q
Cequi

120
0

Dando valores a Q, obtém-se o gráfico seguinte

Q

G
CC extequi 
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Caudais de ar novo – Monóxido de Carbono
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Caudais de ar novo - Formaldeído
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Caudais de ar novo – Compostos Orgânicos Voláteis
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Caudais de ar novo – Partículas
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Tabela Resumo

POLUENTE
Emissão/ cig 

(mg)
Lim Rsece 
(mg/m3)

Conc. Ext. 
(mg/m3)

Q ar novo 
(m3/h)

Conc (mg/m3)  
para Q = 60 

m3/h

CO2 160-550 1800 680 ** −−
CO 60 12,5 0 10 2

Formaldeído 0,4 0,1 0 8 0,01
Vocs Totais 3,6 0,6 0 12 0,13

Partículas PM10 18 0,15 0,01 250 0,61

** Caudal mínimo quando comparado com o imposto por CO2 exalado na respiração
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Problema actual

No enquadramento legislativo existente há dois critérios de verificação 
de conformidade que impõem condições completamente díspares:

Caudais de ar novo: 60 m3/(hora.ocupante)*

Concentrações de poluentes: 250 m3/(hora.ocupante)**

*  a aplicar a edifícios novos
** a aplicar a edifícios existentes

De acordo com a Circular Informativa nº46/DIR da Direcção Geral de Saúde de 27/12/2007
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Possibilidades

1.Usa-se só o critério das concentrações de poluentes, que implica 
caudais de ar novo de 250 m3/(hora.ocupante), e a actual lei deixa de 
fazer sentido. Deverá passar-se para uma filosofia parecida com a lei 
francesa (espaços de fumadores totalmente interditos a não fumadores)

2.Usa-se só o critério do caudal de ar novo de 60 m3/(hora.ocupante) e 
a verificação de conformidade das instalações passa a poder ser feita 
de forma expedita usando a técnica dos gases traçadores. Tem que se 
admitir um limite diferente para a concentração de partículas. O limite 
deverá ser fixado em termos de PM 5 ou mesmo PM2.5.
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Caso Prático – Bar “licenciado” para fumadores
Dados de ocupação
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Caso Prático – Bar “licenciado” para fumadores
Concentração de CO2 vs nr. de ocupantes
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Caso Prático – Bar “licenciado” para fumadores
Concentração de CO
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Caso Prático – Bar “licenciado” para fumadores
Concentração de Partículas PM10
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Caso Prático – Bar “licenciado” para fumadores
Concentração de Partículas PM10
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Uma curiosidade...
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Taxa de renovação – Concentração decrescente

Ajustamento através de uma exponencial, para determinação da taxa de 
renovação (caudal de infiltrações), em registo de resposta do tipo degrau com 
evolução descendente. 
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Taxa de renovação – Concentração crescente

Ajustamento através de uma exponencial, para determinação da taxa de 
renovação, em registo de resposta do tipo degrau com evolução ascendente. 
Utilização da função “Solver” no Excel

Cequi = 4250
C0 = 1919
λV = 1,232

SUM^2 = 279

corr = 0,99966
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Conclusões

• O espírito da lei é correcto e socialmente justificável

• A sua aplicação já conduziu a melhorias da QAI

• A implementação prática deve ser clarificada. A situação actual é
completamente “nebulosa” em relação aos espaços para fumadores

• A verificação de conformidade deve ser feita de forma simples, 
quantificada, rápida e pouco dispendiosa
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Obrigado, pela vossa atenção.

manuel.gameiro@dem.uc.pt


