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CONTEXTO E
DEFINIÇÃO DE
QUALIDADE DO
AR INTERNO

A Qualidade do Ar Interno (QAI) é muito importante para as

Escolas Públicas de Boston.

“Uma boa QAI contribui para um ambiente favorável
aos alunos, desempenho dos professores e funcionários
e uma sensação de conforto, saúde e bem-estar. Esses
elementos se combinam para ajudar a escola em sua
missão principal - educar as crianças.”
- EPA dos EUA
As Escolas Públicas de Boston seguem a orientação do programa
“Ferramentas de QAI para as Escolas” da EPA dos EUA e
implementa uma abordagem de redução de risco em camadas ao
programa de Gestão da Qualidade do Ar Interno.

Ferramentas de QAI para Escolas
da EPA dos EUA

A definição de boa gestão da qualidade do ar interno das
Ferramentas de QAI para as Escolas inclui::
● Controle de poluentes transportados pelo ar;
● Introdução e distribuição de ar externo adequado; e
● Manutenção de temperatura e umidade relativa aceitáveis.

PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR INTERNO DAS BPS UMA ABORDAGEM DE REDUÇÃO DE RISCO EM CAMADAS
●

Auditorias ambientais anuais nas escolas
○ Uma realizada pela Divisão Ambiental
das BPS
○ Uma realizada pela Comissão de Saúde
Pública de Boston

●

Monitoramento e controle de temperatura

●

Controle de mofo e umidade

●

Controle Integrado de Pragas (IPM)

●

Manutenção preventiva e reparos de edifícios

●

Limpeza

●

Operações, manutenção, reparos de
equipamentos e sistemas de AVAC

●

Gestão química

●

Gestão de resíduos

●

Anti-ociosidade

●

Política Ambiental Livre de Tabaco e
Nicotina

●

Monitoramento e relatórios da qualidade do ar
interno
○ Sensores de qualidade do ar interno e
painel on-line

LINHA DO TEMPO DE QUALIDADE DO AR INTERNO E VENTILAÇÃO
DURANTE A COVID-19
2020

2020

Março - Agosto

Julho - Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Manutenção preventiva
de AVAC e ajustes em
andamento; 12.000
filtros substituídos

Recebimento de
orientação sobre a
COVID-19 para as
escolas do CDC, DESE,
ASHRAE etc. As Escolas
Públicas de Boston
criam documentos de
conformidade.

Teste de Qualidade do
Ar Interno de Edifícios
Escolares e divulgação
dos resultados

Teste de qualidade do
ar interno de edifícios
administrativos e
divulgação dos
resultados

Teste de troca de ar em
escolas de alta
prioridade presencial
(HIPP) e divulgação dos
resultados

Distribuição de 5.164
purificadores de ar de
HEPA

Inspeção de 27.000
janelas em andamento

2021

2021

2020

Distribuição de 6.437
ventiladores
2021

2020

Início das auditorias
ambientais anuais nas
escolas

2021

2020

2021

2020

RFP para sensores de
qualidade do ar
interno
2021

Fevereiro - Março

Abril

Junho

Junho - Agosto

Julho - Dezembro

Futuro

Teste de troca de ar nas
escolas restantes

Divulgação dos
resultados dos testes de
ACH

Contrato do sensor de
qualidade do ar interno
finalizado

Todos os filtros de
AVAC e purificadores de
ar substituídos

Instalação de unidades
de ar-condicionado de
janela.

Reparação necessária
em 12.000 janelas
concluídas

Auditorias ambientais
anuais nas escolas
concluídas

Implementação da
Iniciativa de Sensores
de Qualidade do Ar
Interno

Instalações de 4.327
filtros MERV-13
concluídas

Expandir a ventilação
mecânica em mais
escolas

QUALIDADE DO AR E
VENTILAÇÃO
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O Distrito das Escolas Públicas de Boston
conseguiu fazer tudo isso acontecer com
financiamento do ESSER, para ajudar a
fornecer a qualidade de ar apropriada para
as escolas.
Melhoria e manutenção contínuas da qualidade
do ar
● As trocas de filtro são realizadas nos purificadores
●

●

de ar a cada 6 meses e conforme solicitado.
Os filtros Merv 13 passam por manutenção a cada 3
a 6 meses com base nas diretrizes específicas do
equipamento
Ventiladores e purificadores de ar adicionais
também estão disponíveis mediante solicitação em
qualquer escola para ajudar a aumentar a qualidade
do ar.
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INICIATIVA DE SENSOR DE
QUALIDADE DO AR INTERNO
Por que instalar sensores de qualidade do ar
interno?

Camada de redução de risco de monitoramento e
relatório
● Coletar, monitorar, medir e avaliar os dados da

●
●

qualidade do ar interno para tomar as medidas
adequadas e fazer melhorias.
○ Os níveis de dióxido de carbono são usados
como um indicador de ventilação adequada e
taxas de troca de ar.
Comunicar e educar sobre as medidas de qualidade
do ar interno.
Desenvolver agência, colaboração e confiança em
torno do tema de ambientes escolares saudáveis das
BPS.

7

INICIATIVA DE SENSOR DE
QUALIDADE DO AR INTERNO
Atualmente, as BPS estão instalando sensores de
qualidade do ar interno em todas as salas de aula das
BPS. Cada sensor registrará as seguintes medições de
QAI:
●
●
●
●
●
●

Dióxido de carbono (CO2)
Monóxido de carbono (CO)
Partículas transportadas pelo ar - Total (PM10)
Partículas transportadas pelo ar - Respiráveis
(PM2.5)
Temperatura (T)
Umidade relativa (UR%)

Fase I, salas de aula: 4.047 sensores instalados
Instalação da fase II:
● Enfermaria
● Secretaria principal
● Telhado da escola (sensor externo para linha de base)

Os dados de QAI são usados para direcionar as mudanças na disposição
de uma sala de aula e constatar qualquer trabalho adicional que precise
ser feito para atingir a qualidade do ar e ventilação ideais.
O trabalho adicional pode incluir, mas não se limitar a, abrir uma janela,
ajustar as configurações de AVAC ou identificar e controlar uma fonte de
níveis elevados.

As BPS adotaram os padrões de QAI seguindo as recomendações federais,
estaduais e municipais sobre a qualidade do ar interno e ventilação nas
escolas, e a Gestão de Instalações das BPS tomará medidas sobre os
excessos que ocorram fora desses padrões. Essas medidas são descritas
no Plano de Qualidade do Ar Interno e Ventilação das BPS.
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ESTRATÉGIAS DE SALA DE AULA
PARA ATINGIR O IDEAL
TROCAS DE AR POR HORA (ACH)
● Deixar no sistema mecânico
existente (se aplicável)
● Abrir uma janela operável a 4
polegadas (10 cm) (se aplicável)
● Abrir uma porta voltada para o
corredor
● Ligar um purificador de ar

