
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE APLICAÇÃO 
 

PORQUE É QUE A QUALIDADE DO AR DEVERÁ SER A 
SUA PRIORIDADE DURANTE ESTE SURTO DE 
CORONAVIRUS 

 

  



A ventilação natural é essencial no controle de vírus e infecções 

 

Sejamos realistas: de uma forma ou de outra, a pandemia de coronavírus afectou o dia a dia de todos nós. 

O novo vírus domina a comunicação social, as viagens são restritas, as escolas estiveram fechadas e muitos 

eventos foram cancelados enquanto a situação não estabiliza. Em tempos de crise de saúde global como a 

causada pela COVID-19, é necessário mantermos a calma e uma atitude positiva. 

 

É importante seguir as medidas preventivas para se proteger do vírus - lavar as mãos com frequência e evitar 

contato com o próximo. Outro fator frequentemente negligenciado na prevenção de doenças é algo tão 

simples como ar fresco. É normal tomarmos o ar que respiramos como certo, mas, quanto aos vírus 

transportados pelo ar, cercar-nos de ar fresco pode ser a chave para manter nosso sistema imunológico em 

boa forma. 

 

 

Quando se trata de vírus, estudos mostram que taxas mais altas 

de ventilação externa e melhor filtração podem reduzir o risco de 

gripe, constipações, tuberculose e SRAG.  

 

Uma das principais razões para um pobre bem-estar em ambientes fechados é a alta concentração de 

dióxido de carbono (CO2) que deixa as pessoas ansiosas, sonolentas e incapazes de se concentrar. 

A maioria das pessoas está ciente de que a poluição do ar exterior pode afetar a sua saúde, enquanto que 

os riscos de saúde relacionados com a qualidade do ar interior são amplamente subestimados. Os estudos 

da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, Environmental Protection Agency) indicam que os níveis 



de poluentes no interior podem ser até cinco vezes mais altos do que no exterior. Além disso, a maioria de 

nós passa cerca de 90% do tempo dentro de portas com uma troca de ar insuficiente. 

Não é surpreendente se considerar que a maioria dos contaminantes do ar são produzidos em ambientes 

fechados, não ao ar livre - e que são o resultado da atividade humana [5]. 

Logo, o nível de CO2 no ar pode ser uma óptima ferramenta para avaliar a qualidade geral do ar em 

ambientes fechados. Evidências crescentes sugerem que níveis elevados de dióxido de carbono ou CO2 

podem representar riscos diretos para a saúde humana, incluindo um sistema imunológico fraco [6]. É 

especialmente importante agora, quando a maioria de nós está a trabalhar em casa - o nível de CO2 aumenta 

rapidamente quando mais pessoas passam longos períodos de tempo no mesmo espaço. Portanto, é mais 

importante do que nunca cuidar da ventilação para apoiar a sua resiliência imunológica e a de todos que 

partilham esse espaço. É aqui que um dispositivo como o Aranet4 pode ser uma ótima ferramenta para se 

lembrar de ventilar quando realmente for necessário. 

 

Ultimamente a qualidade do ar interior tem sido uma grande preocupação para a Escola Primária e 

Secundária Dr. Natuk Birkan da Fundação de Desenvolvimento da Universidade Técnica de Istambul em 

Istambul, na Turquia. A fim de melhorar a qualidade do ar e o bem-estar das crianças, o conselho escolar 

decidiu implementar o sistema de monitorização Aranet. 

 

Desafio 

A equipa da Escola Primária e Secundária Dr. Natuk Birkan relatou que, durante as aulas, era frequente que 

muitos alunos pareciam cansados e tinham problemas de concentração. A equipe estava preocupada que a 

qualidade do ar interno e os níveis de CO2 excedidos nas salas de aula estivessem a causar o problema. 

 

 

Pesquisas comprovam que a maioria das salas de aula ultrapassa rapidamente o limite permitido 
(1000ppm) para a concentração de CO2, causando cansaço prolongado, dificuldade de concentração, dor 
de cabeça, falta de ar, congestão nasal, tosse, espirros, tonturas, náuseas e irritação nos olhos, nariz, 
garganta e pele que resultam num menor desempenho e são especialmente perigosos para a saúde geral 
do aluno, já que as crianças são mais sensíveis a fatores ambientais. 

 

 

O principal objetivo do conselho escolar era de aumentar a produtividade dos alunos, bem como melhorar 

o nível de conforto nas salas de aula, diminuindo a concentração de CO2 em ambientes fechados. 

  



 

Solução 

Para garantir que o nível de CO2 nunca excede as recomendações, a escola introduziu um sistema piloto de 

monitorização de CO2 da Aranet nas salas de aula. A equipe instalou o Aranet PRO com 3 sensores Aranet4 

de temperatura, humidade relativa, CO2 e pressão atmosférica. Existem 27 salas de aula de 45m2 na escola. 

Em média, há 20 a 24 alunos em cada sala de aula durante as aulas. O sistema wireless de monitorização de 

CO2 e temperatura da Aranet foi colocado em 3 salas de aula para monitorizar os níveis de CO2 e enviar 

alertas quando os níveis de CO2 desejados fossem excedidos. Os sistemas de monitorização sem fios da 

Aranet detectaram que em algumas salas de aula o nível de CO2 podia chegar a 3535 ppm, o que é quase 4 

vezes a quantidade recomendada. Os sensores de temperatura sem fios também detectaram que 

ocasionalmente a temperatura nas salas de aula chegava aos 28⁰C, o que pode ter um impacto significativo 

nos níveis de conforto em ambientes fechados. 

Resultado 

Os funcionários da escola puderam monitorizar a qualidade do ar em ambientes fechados e reagir de acordo 

para ventilar as salas de aula quando necessário. 

 

 

“O desempenho dos alunos melhorou significativamente e globalmente estão muito mais contentes 
quando as salas de aula são ventiladas periodicamente. Com a solução da Aranet, agora podemos decidir 
imediatamente quando aumentar o fluxo de ar para tornar o ar fresco. Graças à solução da Aranet, agora 
podemos visualizar dados em tempo real e receber alertas se as leituras excederem os limites. ”Sr. Hüseyin 
Alabay, Chefe do Departamento de Tecnologias da Informação. 

 

 

  



 

 

A forma mais fácil e rápida de começar a monitorizar a qualidade do ar interior é de instalar um sistema de 

monitorização com sensores sem fios, tal como o Aranet. A solução da Aranet é rápida de implementar, fácil 

de operar e fornece alertas quando os níveis de CO2 ultrapassam os limites e a sala precisa de ventilação. A 

Aranet ajuda a aumentar os níveis de produtividade, o bem-estar geral dos estudantes e da escola! 

 

 

A Aranet oferece: 
 

• Alcance de recepção de 3 km entre a estação base e os sensores; 

• 100 sensores por estação base; 

• Software complementar para análise de dados; 

• Instalação simples e rápida; 

• Alertas de SMS e e-mail; 

• Monitorização sem fios de temperatura, humidade e CO2 24/7 
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