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resumo 
 

 

Os conteúdos audiovisuais disponíveis na Web têm estado cada vez mais 

presentes no dia a dia dos cibernautas. Verifica-se, ainda, que a Web tem 

vindo a apresentar-se como um meio de divulgação e sensibilização, 

assumindo um papel fundamental na promoção da mudança comportamental  

Neste cenário, a presente dissertação descreve o estudo e desenvolvimento 

de conteúdos audiovisuais, disponibilizados na Web, para a promoção da 

saúde na área da qualidade do ar.  Foi criada uma minissérie de dois episódios 

(Incêndios e Poluição em Espaços Fechados), que envolveu a respetiva pré-

produção, produção e pós-produção e, posteriormente, a divulgação e partilha 

online dos episódios na plataforma YouTube, assim como a análise da sua 

recetividade através de um inquérito por questionário, respondido por 122 

pessoas. 

A análise dos dados permitiu compreender melhor o papel dos meios 

audiovisuais na criação de novas estratégias de promoção da saúde em 

contexto online, revelando a importância da utilização destes media digitais 

para sensibilização nesta temática. O estudo também revelou uma grande 

recetividade por parte da audiência, que avaliou positivamente o conteúdo, 

validando a sua pertinência e adaptabilidade à plataforma YouTube. Contudo, 

este projeto deixa vários desafios, como a necessidade de avaliar eventuais 

mudanças de comportamento potenciadas por estes conteúdos.   
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The audiovisual content available on the Web has been increasingly 

present in the daily life of Internet users and it is confirmed that the Web 

has presented itself as a means of dissemination and awareness, 

becoming an essential tool to promote behavioral change. 

In this scenario, the present thesis describes the study and development of 

audiovisual content, available on the Web, to promote health in the air 

quality area. A two-episode miniseries (Fires and Pollution in Indoor 

Spaces) was created, which involved their pre-production, production and 

post-production, and subsequently, the online dissemination and sharing of 

the episodes on the YouTube platform, as well as the analysis of their 

receptivity through a questionnaire survey, answered by 122 people. 

The data analysis allowed a better understanding of the role of audiovisual 

media in the creation of new health promotion strategies in an online 

context, revealing the importance of using these digital media to raise 

awareness on this topic. The study also revealed a high audience 

responsiveness, which positively rated the content, validating its relevance 

and adaptability to the YouTube platform. However, this project leaves 

several challenges, such as the need to evaluate possible behavioural 

changes enhanced by these contents.   
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Capítulo 1 – Introdução 
 
 

O estudo que esteve na base da presente dissertação visou o 

desenvolvimento de conteúdos audiovisuais, disponibilizados na Web, 

nomeadamente na plataforma YouTube, para a promoção da saúde na área da 

qualidade do ar, tendo tido por base a seguinte pergunta de investigação: Como 

desenvolver conteúdos audiovisuais para a Web que sensibilizem a 

população para o impacto da qualidade do ar na saúde? 

A procura da resposta para esta pergunta assumiu-se como um desafio, 

tanto na área da comunicação multimédia, como na educação/promoção da saúde 

através dos media digitais, tendo convocado saberes de diferentes áreas 

disciplinares. No campo específico da Educação Ambiental, foi fundamental contar 

com a colaboração da Doutora Alexandra Monteiro, Investigadora do 

Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, que 

apoiou o processo de criação de uma minissérie com dois episódios que aborda 

temáticas relacionados com a qualidade do ar e seus possíveis impactes na saúde 

humana, considerando o papel essencial da comunicação na promoção da 

aprendizagem e mudança de comportamentos.  

É neste contexto que surge o presente projeto que pretende estudar e criar 

conteúdos audiovisuais para a Web, de sensibilização da população para 

questões relacionadas com a qualidade do ar. Os vídeos criados são de curta 

duração, de forma a captar mais facilmente a atenção dos 

consumidores/espectadores, e integram infografias, com o intuito de transmitir não 

apenas uma mensagem impactante, mas também informações que possam 

promover a sensibilização da população. 

Deste modo, esta dissertação começa por apresentar uma contextualização 

relativa ao desenvolvimento de conteúdos audiovisuais aplicados à promoção da 

saúde na área da qualidade do ar. Seguidamente, descreve-se o processo de 

produção dos vídeos que abordam temáticas relacionadas com os principais 

efeitos e riscos para a saúde humana da poluição do ar.  Foi através destes 

vídeos que se avançou para a aferição do seu potencial como sensibilizadores da 

população na área da qualidade do ar. 
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De modo a averiguar este impacto foi realizado um inquérito por 

questionário online, tendo sido possível identificar um conjunto de boas práticas 

que devem ser seguidas para o desenvolvimento deste tipo de conteúdos.  

 

1.1. Motivações pessoais 
 

Enquanto aluno finalista do mestrado em Comunicação Multimédia, ramo 

Audiovisual Digital, o tema da presente dissertação tem um nível pessoal com 

raízes profundas. Desde sempre que o aluno se considerou um ativista na 

temática da qualidade do ar, começando pela adolescência, com a aprendizagem 

das causas e consequências da chamada “camada de ozono”, que diziam ser 

provocada pela poluição atmosférica. 

Esta consciencialização dos efeitos da poluição do ar sobre a saúde 

humana esteve sempre presente, mesmo tendo crescido numa vila em Trás-os-

Montes, onde a qualidade de ar não é uma preocupação constante e onde se 

respira o ar puro das serras e não existem grandes preocupações com os 

poluentes saídos pelos tubos de escape dos carros, nem com as indústrias que se 

acumulam na periferia das localidades. Tal cenário nunca se tornou uma realidade 

até chegar o dia em que o aluno se mudou para a cidade do Porto. 

Numa cidade tão metropolitana como o Porto, não é fácil esquecer as 

decorridas preocupações com a poluição do ar, algo constante numa das maiores 

cidades de Portugal. Este é um assunto que passa quase despercebido para os 

seus habitantes, tão concentrados nos seus afazeres e responsabilidades do dia a 

dia. Porém, para alguém que vem de fora, é uma nova realidade e uma realidade 

avassaladora. O contraste entre o ambiente acolhedor e o crescente aumento do 

tráfego e da poluição começa a evidenciar-se de tal forma que passear pela ribeira 

não é mais um exercício de lazer, mas sim uma constante luta para inspirar algum 

oxigénio da poluição existente no ar. 

Esta é uma realidade à qual não é possível ficar indiferente para quem 

sempre teve cuidado com problemas respiratórios e se preocupa com os efeitos 

da poluição. Se não se gosta de estar em ambientes com fumo proveniente do 

tabaco, quanto mais em ambientes exteriores onde se é obrigado a respirar uma 

enchente de poluentes. Com isto, surge o interesse de querer, ao mesmo tempo 
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em que se aprende, consciencializar e promover a saúde na área da qualidade do 

ar. 

Posto isto, no decorrer deste mestrado e com os vastos conhecimentos e 

experiências que foram recolhidas e consolidadas na área da produção 

audiovisual para os novos media, foi com um grande interesse que se abraçou 

este projeto. 

Motivado por esta questão, e esperando que parte destes problemas 

possam ser resolvidos, considera-se que o desenvolvimento de conteúdos 

audiovisuais para a Web, com um cerne informativo e educativo, possa ser uma 

das soluções para abordar esta realidade.  

 

1.2. Caracterização do problema de investigação 
 

A poluição do ar é uma realidade reconhecida por todos. Importa, assim, 

investir em instrumentos de consciencialização que atuem junto das pessoas.  Em 

2017, um relatório da Agência Europeia do Ambiente analisou a qualidade do ar e 

os seus impactos, tendo demonstrado que as concentrações de poluição 

atmosférica são responsáveis pela morte prematura de mais de 400.000 europeus 

anualmente (EEA, 2017). 

Um fator importante do campo da qualidade do ar relaciona-se com o facto 

de esta não ser constante, visto depender das emissões de poluentes, como, por 

exemplo, da queima de combustíveis, tal como o carvão mineral e derivados do 

petróleo, que resultam na produção de monóxido e dióxido de carbono. Os 

principais responsáveis por este fenómeno são os setores industriais, elétricos e 

os meios de transporte. Quanto aos efeitos da má qualidade do ar, existe um 

consenso no que diz respeito ao surgimento de doenças respiratórias, 

nomeadamente a asma, sendo as crianças, os asmáticos, os cardíacos e, os 

idosos, os principais grupos de risco (Curtis et al., 2006). 

É neste cenário que se constata uma necessidade de investigar 

modalidades inovadoras de comunicação eficazes para tentar dar resposta a esta 

problemática, nomeadamente propondo novas soluções para prevenir danos 

futuros. Os conteúdos audiovisuais podem dar um contributo para a resolução 

deste problema; o alojamento e o consumo de vídeos através da Web têm 

aumentado consideravelmente nos últimos anos entre os internautas de todo o 
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mundo. Considera-se, portanto, que uma investigação que se debruce sobre o 

desenvolvimento e eficácia dos mesmos, nesta área, é de todo pertinente. 

Foi neste contexto que se baseou a formulação da pergunta de 

investigação que norteou o presente estudo. Segundo Quivy e Campenhoud 

(1998), uma boa pergunta cumpre com todos os requisitos quando é de fácil 

perceção e compreensão, inequívoca, sucinta, exequível, realista e pertinente. 

Assim, tal como referido anteriormente, a questão de investigação desta 

dissertação é: “Como desenvolver conteúdos audiovisuais para a Web que 

sensibilizem a população para o impacto da qualidade do ar na saúde?” e o seu 

enquadramento foi proposto em articulação com a Investigadora Alexandra 

Monteiro.  Foi neste cenário que se estruturou a presente investigação que visou a 

pré-produção, produção e pós-produção de vídeos que, contando com informação 

credível e fidedigna, sensibilizem e eduquem a população para a temática da 

qualidade do ar.  

Com esta pergunta de investigação procura-se explorar, encontrar 

alternativas e, acima de tudo, direcionar a abordagem adequada para chegar a 

respostas concisas (O’Leary, 2004). Acima de tudo, este estudo pretende 

apresentar um contributo para compreender o papel dos conteúdos AV na área da 

sensibilização da população para os problemas da poluição do ar e dos riscos que 

apresenta para a saúde humana.  

 

1.3. Modelo de Análise 
 

Numa investigação há uma série de etapas que se iniciam com a definição 

do problema de investigação, pesquisa bibliográfica, seguidos da definição dos 

objetivos e levantamento de hipóteses. Nestas etapas, o pesquisador deve 

conseguir desenvolver procedimentos e instrumentos de análise para o auxiliar a 

avançar no seu trabalho, sendo importante definir uma análise conceptual do 

modelo de pesquisa.  

Este modelo é, basicamente, uma estrutura analítica que visa representar, 

de forma simplificada, a realidade da investigação. Através deste modelo vai-se 

construir um conjunto de hipóteses que vão ser estudadas. No contexto do 

presente estudo, optou-se por produzir uma versão adaptada do modelo de 

análise, organizadas apenas em Conceitos, Dimensões e Subdimensões, esta 
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última de modo a possibilitar uma visão mais abrangente da Dimensão, incluindo a 

execução de tarefas e o planeamento do trabalho. 

 

 

Pergunta de investigação:  

 “Como desenvolver conteúdos audiovisuais para a Web que 

sensibilizem a população para o impacto da qualidade do ar na saúde?” 

 

Conceitos Dimensões Subdimensões 

Conteúdos audiovisuais 

para a Web 

Pré-produção 

 

 

Storyboard; 

Guião técnico; 

Planos de filmagem; 

Narrativa audiovisual. 

Produção Locais de filmagem; 

Equipamento; 

Entrevistados; 

Figurantes; 

Iluminação. 

Pós-produção Infografia; 

Linguagem técnica; 

Edição dos episódios; 

Sonorização; 

Duração dos vídeos. 

Plataformas de 

distribuição 

Facebook; 

YouTube. 

Impacto da qualidade do 

ar na saúde  

Causas para a má 

qualidade do ar 

Incêndios; 

Poluição em espaços 

fechados; 

Efeitos/riscos da 

poluição do ar 

Doença aguda ou 

morte; 

Dificuldades 

respiratórias; 

Irritação dos olhos, nariz 

e garganta; 

Doença crónica; 
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Desconforto, odor, 

alteração da 

visibilidade; 

Alterações de funções 

fisiológicas essenciais 

Grupos de risco Bebés prematuros; 

Recém-nascidos; 

Crianças; 

Idosos; 

Pessoas com doenças 

respiratórias (asmáticos). 

 

Sensibilização Análise aos questionários 

após a visualização da 

minissérie 

Sensibilização da 

população 

Tabela 1 - Modelo de análise da investigação 

 
Hipóteses: 
 

O desenvolvimento desta investigação teve como finalidade a produção de 

conhecimento e a sua validação científica, tendo-se procurado, ao longo do 

processo, testar algumas das premissas usadas como base de trabalho. Assim, 

apresentam-se as seguintes premissas: 

1. Os conteúdos audiovisuais para a Web têm um papel importante na 

promoção da sensibilização da população para o impacto da qualidade do ar na 

saúde. 

2. As plataformas de partilha de conteúdos audiovisuais na Web são um 

meio promissor na distribuição de conteúdos audiovisuais sobre promoção da 

saúde na área da qualidade do ar. 
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1.4. Finalidades e objetivos 
 

O projeto de investigação procura compreender a temática da qualidade do ar, 

os riscos da poluição atmosférica, bem como os seus efeitos e consequências na 

saúde humana. Para além disso, procura explorar de que forma se podem 

desenvolver conteúdos audiovisuais para a Web sobre a promoção da saúde na 

área da qualidade do ar e quais os efeitos destes de modo a sensibilizar as 

pessoas para esta temática. 

Espera-se que os resultados finais deste projeto possam proporcionar à 

população, neste caso, os utilizadores da Web, informações relativas à qualidade 

do ar e os riscos para a saúde humana através da visualização dos conteúdos 

audiovisuais. Procura-se também avaliar o impacto que os vídeos vão ter nos 

espectadores/consumidores. 

 

O objetivo geral desta investigação passa por  

− Estudar e desenvolver conteúdos audiovisuais para a Web que 

sensibilizem a população para o impacto da qualidade do ar na saúde.  

 

Os demais objetivos específicos são:  

− Estudar o potencial dos conteúdos audiovisuais em estratégias de 

sensibilização na área da saúde, especificando e definindo as características 

que os conteúdos audiovisuais para a Web devem ter na área da 

sensibilização para a qualidade do ar;       

− Compreender as principais particularidades (tipo de planos, duração dos 

vídeos, formato) que os conteúdos audiovisuais devem ter para estarem 

disponíveis em plataformas de partilha online na área da sensibilização para a 

qualidade do ar;  

− Pré-produzir, produzir e pós-produzir os vídeos;  

− Validar os conteúdos audiovisuais junto da audiência (participantes do 

questionário).  
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1.5. Estrutura da dissertação 
 

A presente dissertação está estruturada nos seguintes capítulos: Introdução, 

Enquadramento teórico, Metodologia de Investigação, Conceção e 

desenvolvimento do projeto, Apresentação e discussão dos resultados e 

Conclusões.  

No primeiro capítulo, Introdução, o objetivo é dar a conhecer o tema de 

investigação, começando por apresentar a pergunta de investigação e a 

caracterização do problema de investigação, o modelo de análise, as hipóteses de 

investigação, os objetivos de estudo e os resultados esperados, bem como a 

estrutura da dissertação. 

No capítulo que corresponde ao Enquadramento teórico, procura-se fazer um 

levantamento do estado de arte acerca do tema em questão, em particular no que 

respeita aos Conteúdos Audiovisuais e Promoção da Saúde na Área da Qualidade 

do Ar. Neste capítulo pretende-se fazer uma introdução aos conteúdos 

audiovisuais para a Web e às etapas de produção, desde a pré-produção, 

produção e pós-produção.  Incluirá, ainda, exemplos de vídeos, publicidades e 

campanhas de sensibilização que estão presentes na Web e em publicações 

científicas com o objetivo de sensibilizar a população para questões relacionadas 

na área da saúde. Ainda neste capítulo foram explanados conceitos como a 

qualidade do ar e os riscos e efeitos da poluição do ar na saúde humana, 

evidenciando o papel dos conteúdos audiovisuais para a sensibilização das 

pessoas.   

O terceiro capítulo da dissertação tem como intenção relatar a metodologia 

utilizada na investigação. De seguida, no quarto capítulo, apresenta-se o processo 

de a criação dos episódios: a construção da sinopse, dos guiões técnicos, dos 

storyboards e do guião das entrevistas; a validação com a perita na área em todos 

os momentos importantes e decisivos no projeto e a explicação das etapas de 

produção e os meios utilizados para chegar ao produto final. 

No capítulo Apresentação e discussão dos resultados apresentam-se os 

dados, recolhidos através de um inquérito por questionário. 

Finalmente, o último capítulo da investigação – Conclusões – apresenta as 

considerações finais acerca do estudo, partindo dos objetivos iniciais e específicos 
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da investigação, as limitações de estudo que foram encontradas ao longo da 

investigação e apontando pistas para uma investigação futura. 
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Capítulo 2 – Enquadramento teórico 
 

O presente capítulo foi dividido em dois grandes temas. Numa primeira 

fase, serão abordados os conteúdos audiovisuais, começando pela definição de 

produção audiovisual, seguido pelas etapas de desenvolvimento na criação de 

conteúdos audiovisuais, que passam pela pré-produção, produção e pós-

produção. Seguidamente, serão abordados os conteúdos audiovisuais num 

contexto online, através da sua importância no mundo digital e do seu potencial 

sensibilizador na vida dos cibernautas e fator decisivo na mudança de 

comportamentos. como dinamizador de informação.  

Numa segunda fase, será enquadrada e analisada, no contexto do projeto, 

a temática da promoção da saúde na área da qualidade do ar, elemento 

importante e científico para a implementação do estudo.  

 

2.1. Conteúdos Audiovisuais 
 

Com os avanços tecnológicos crescentes, é importante que os conteúdos 

audiovisuais acompanhem de forma criativa e eficaz estas novas mudanças. A 

televisão deixa de ser o único contexto onde é possível visualizar conteúdos 

audiovisuais. Hoje, qualquer conteúdo pode ser consumido em qualquer 

plataforma (Ericsson, 2014). Neste mundo digital, o vídeo online é cada vez mais 

importante e atua como um meio de distribuição de novos conteúdos. De acordo 

com um estudo da Hootsuite™ e We Are Social, Digital 2018: Q3 Global Digital 

Statshot (2018) – plataformas como o Facebook e Youtube tornam-se ferramentas 

indispensáveis para a visualização e partilha de conteúdos audiovisuais e são as 

que, dentro do universo digital, têm o maior número de utilizadores.  

Quanto ao consumo de vídeo online, a relação entre o emissor-recetor é 

mais próxima do que no caso da televisão (TV) comum. Neste seguimento, o 

utilizador deve ser pensado como um elemento individual e a narrativa audiovisual 

ponderada atendendo a esta particularidade. No universo tão vasto da Web e do 

vídeo online, o utilizador tem acesso a diferentes tipos de interações com o 

conteúdo que assiste, tendo acesso fácil a um novo leque de alternativas (Lemos, 

2009). Logo, um fator decisivo é a fiabilidade dos conteúdos e a interação, onde 

os utilizadores podem comentar, dar a sua opinião, tendo por base conteúdos 

audiovisuais credíveis com um carácter não só informativo como também decisivo 
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na mudança de comportamento dos consumidores. Neste contexto, a plataforma 

YouTube, revela-se uma das mais completas, seja pelo modo de dinamizar os 

vídeos, através de diferentes ferramentas disponibilizadas pelo serviço, para 

complementar informações e incentivar o espectador a clicar noutro conteúdo, ou 

mesmo pela obtenção de feedback estatístico em relação aos conteúdos 

disponibilizados, através das visualizações, comentários, tempo de visita e de 

visualização. Para além disso, o YouTube suporta diferentes formatos de ficheiro e 

de codificação.  

Para a criação dos vídeos que foram desenvolvidos no âmbito deste projeto 

foi necessário efetuar um estado de arte, na procura de conhecer produtos 

audiovisuais já existentes. Com base nesse levantamento de ideias, verificou-se 

que cada vez mais as campanhas audiovisuais têm contribuído para chamar a 

atenção para um vasto leque de temáticas.  

 

2.1.1. Produção Audiovisual 

  
 Existe apenas uma razão para um produtor produzir um filme, ou um 

guionista escrever um guião, um ator interpretar um papel ou um diretor dirigir um 

filme: mexer com as emoções da plateia. 

Jack Lemmon 

 

A produção audiovisual tem sofrido diversas evoluções ao longo do tempo, 

mas atualmente, abarca o teatro, o cinema, o vídeo online, a televisão e a rádio. 

Segundo Syd Field (1979), o audiovisual é uma “história contada em imagens, 

diálogo e descrição, dentro do contexto de uma estrutura dramática” (p. 11-12). Já 

para outros, é a “elaboração do argumento” onde “os elementos acrescentados 

são diálogo e descrição no drama, e narração no documental” (Comparato, 1993, 

p. 9). 

 Segundo Candelas, (2003), citado por Ferreira (2014) na produção de um 

conteúdo audiovisual há uma série de etapas e procedimentos que são 

essenciais, desde a pré-produção (fase de preparação), produção (período de 

filmagem) e pós-produção (fase de acabamentos). 

 Tendo a dissertação como base o desenvolvimento de conteúdos 

audiovisuais por episódios é importante, segundo Comparato (1993), apresentar a 
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história através de uma estrutura ondulante, onde a ação dramática sobe e desce 

constantemente no decorrer da mesma. Para além disso, e de forma a 

desenvolver vídeos online que sensibilizem a população, pretende-se um 

compromisso com a verdade. O tipo de vídeos que foram produzidos neste projeto 

têm uma relação forte com o documentário, pois “a máxima de um bom 

documentário é seu compromisso com a verdade” (Comparato, 1993, p. 341). 

Pretendeu-se, pois, criar material informativo, que visasse, tal como um 

documentário, reproduzir um facto, tal como é. Segundo Aufderheide (2007), os 

realizadores manipulam e distorcem a realidade, tal como todos os realizadores, 

mas continuam a ter o objetivo de representar a verdade. Deve-se prezar em 

mostrar os factos através do máximo de pontos de vista possíveis para o 

espectador fazer as suas próprias interpretações. Não se pretende convencer o 

espectador, mas sim fazê-lo refletir sobre o tema em questão (Comparato, 1993). 

 Como diz Batista e Tavares (2009), para além do argumento, o discurso 

gráfico e a utilização de animações e efeitos na pós-produção são um auxiliar à 

transmissão de informação, de forma a promover o uso de uma comunicação 

visual uniforme e que respeite as características inerentes ao meio de 

comunicação, que neste caso são: despertar a atenção, interesse, desejo e ação 

do consumidor. 

 Essencialmente, neste tipo de géneros audiovisuais informativos, a 

utilização de pessoais reais eleva a veracidade dos conteúdos, já que asseguram 

a produção de testemunhos reais, com diferentes pontos de vista, dando também 

a conhecer de melhor forma o objetivo do vídeo e que humanizam a voz narrativa, 

dando mais emoção à voz neutra que surge geralmente em documentários 

(Oliveira, 2010). 

 Deste modo, é importante ter em conta todos estes fatores e aplicá-los para 

o meio online, com todas as regras transversais a todos os produtos audiovisuais.  

  

2.1.1.1. Narrativa audiovisual e técnicas de filmagem 
 

 Visto que a narrativa audiovisual é constituída por imagens e sons, deve ser 

utilizada uma linguagem própria, de modo a permitir que o espectador perceba o 

mundo que está a ser transmitido. É através desta experiência sensorial que o 

espectador absorve os detalhes dos conteúdos e da forma como estes são 
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representados. Logo, a escolha dos planos, a sequência de imagens escolhida, 

juntamente com o som e com a montagem vai mostrar um ponto de vista, ou 

melhor, uma história contada de uma certa maneira (Oliveira, 2010).  

 Numa produção audiovisual conta-se uma história, mas a forma como esta 

é contada pode variar, começando pelo final da mesma (in ultimas res), ou 

saltando para o seu meio logo no início (in media res). Porém, mesmo recorrendo 

a este género estilístico, a estrutura mantém-se inalterada, pois a história não 

deixa de ter um princípio, meio e fim (Lemos, 2009).  

No caso dos vídeos online de sensibilização, com especial destaque ao 

vídeo documental, pode recorrer-se ao som (som de ambiente, música, efeitos 

sonoros, diálogos e narração); às imagens (filmagens dos locais, objetos, 

pessoas); e aos efeitos especiais no áudio e vídeo, incluindo animação 

(Aufderheide, 2007). Conta-se uma história com os recursos necessários que o 

produtor ou realizador têm à sua disposição com o objetivo de tirar o melhor 

partido destas ferramentas, com as técnicas adequadas.  

 No caso do projeto aqui descrito, e tendo em conta que se criaram 

episódios para a sensibilização do impacto da qualidade do ar na saúde, 

pretendia-se utilizar planos e técnicas cinematográficas capazes de funcionar 

como uma “chamada à ação”, persuadindo o espectador a agir depois de 

interiorizar as informações mais importantes.  

 De acordo com Rossini (2008), citado por Oliveira (2010), uma produção 

audiovisual caracterizada por planos aproximados, poucas transições, diálogos 

ágeis, montagem acelerada e fragmentada é sinónimo de credibilidade e 

transmissão de informação, retendo a atenção do espectador para o cerne da 

questão. 

 Cada enquadramento tem um impacto emocional diferente no espectador. 

Num plano conjunto (two, three, four-shot) dificilmente se consegue captar as 

emoções de um personagem/ator, visto ser um plano com um enquadramento de 

várias personagens. Já num plano próximo (close-up), vê-se os rostos com maior 

nitidez, de perplexidade, de dor, ou seja, percebe-se a reação do personagem 

com maior de detalhe, de modo ao espectador tornar-se entendedor e cúmplice da 

câmara (Aufderheide, 2007). Aqui entende-se que as cenas podem ser 

enquadradas de forma distinta, bem como terem significados diferentes. Por 

exemplo, um close-up de um pai a sofrer é diferente de um plano da sala inteira, 
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com o pai e o filho a discutirem. Por outro lado, percebe-se a importância dos 

efeitos sonoros, como por exemplo, o som ambiente do funeral a dominar a faixa 

sonora vai significar algo bem distinto do que uma faixa sonora triste (Aufderheide, 

2007). 

 Na presente dissertação foram estudados os seguintes planos1, que vão ao 

encontro da proposta de António Costa, na sua obra “Compreender o Cinema” 

(1985): 

− Extreme long shot/ long shot (plano geral): define-se em relação à cena, 

enquadrada na sua totalidade. Mostra o ambiente onde decorre a ação, 

como por exemplo o exterior de um jardim ou o interior de uma sala.  

− Medium long shot (meio plano geral): diz respeito a um enquadramento 

que dá destaque à figura humana, sem isolá-la do ambiente. 

− Full lenght shot (plano médio): o parâmetro da figura inteira que surge no 

enquadramento é utilizado para definir outras nomenclaturas, equivalentes 

ao plano fechado (close-up). 

− Medium shot (plano americano): plano original dos filmes westerns2 

americanos, enquadra a figura humana, aproximadamente, dos joelhos para 

cima.  

− Close-up (primeiro plano/plano próximo): plano apertado da cabeça da 

personagem, desde a linha dos ombros.  

− Extreme close-up (plano detalhe): enquadramento de detalhes do rosto, 

como os olhos, mãos.  

Para produções de cariz documental, os mais apropriados são os full lenght 

shot, o close-up e o extreme close-up. Logo, estes seriam de maior importância 

para a produção dos conteúdos audiovisuais do presente projeto.   

Para além destas descrições de planos, há planos em movimento, de forma a 

prolongar o olho humano. A câmara aproxima-se dos objetos, torna-se íntima dos 

personagens. Muitas vezes, a câmara leva-nos a um mundo que normalmente não 

temos acesso. Segundo Comparato (1993), podemos identificar os seguintes 

movimentos, descritos abaixo: 

 
1 É de extrema importância referir que, no que diz respeito a este género de nomenclaturas, há 
uma grande variedade de designações, podendo encontrar-se outras denominações corretas. 
2 Os chamados “filmes de cowboys” ou “filmes de faroeste”, que compõem um género clássico do 
cinema norte-americano. Retirado de https://dicionario.priberam.org/western. 

https://dicionario.priberam.org/western
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− Dolly shot: geralmente designa-se por travelling e respeita a qualquer 

movimento da câmara horizontal. Este movimento caracteriza-se pelo 

afastamento da objetiva, movendo-se de cima para baixo e em in media rés. 

Um Dolly in ocorre com o aproximar da câmara no objeto, já o Dolly back 

define-se pelo retrocedimento da câmara.  

− Ponto de vista: quando vemos o enquadramento ao mesmo nível dos olhos 

da personagem, tendo a sensação de estar a olhar através dela. É um 

plano de vista subjetivo.  

− Travelling shot: a câmara acompanha o movimento da personagem e 

qualquer coisa que se mexa à mesma velocidade. Dá-se a sensação de 

movimento.  

− Panorâmica: de forma a diferenciar todas as panorâmicas, temos a 

panorâmica horizontal e a panorâmica vertical. Isto deve-se, respetivamente, 

ao movimento da câmara da direita para a esquerda ou da cima para baixo.  

− Process shot (transparência): trata-se de um engenho técnico no qual o 

enquadramento projeta-se por trás das personagens. Por exemplo, quando 

as personagens estão dentro de um carro e vemos, pelo para-brisa, a 

paisagem a ficar para trás.  

− Ecrã partido ou múltiplo: o ecrã é dividido em partes. Geralmente usado 

quando há ações múltiplas, como quando as personagens falam ao telefone.  

− Zoom: designa-se pela aproximação ou afastamento da imagem por meios 

óticos, quando a imagem se aproxima de algum objeto, rápida e lentamente, 

até atingir um close.  

− Desfocagem (transfocator): diante de dois elementos a câmara concentra-

se apenas num, desfocando o outro.  

Pertinentemente, Costa (1985) evidencia a existência de outros movimentos de 

câmara, entre eles: 

− Câmara de mão (Handheld): define-se pelos movimentos obtidos através 

de deslocamentos do operador da câmara, sem a ajuda de qualquer 

instrumento.   

− Steadycam: trata-se da câmara fixada ao corpo do operador, mediante uma 

armação. Com um sistema de estabilização e amortecedor, há uma grande 

mobilidade e o máximo de fluidez na imagem.  
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De acordo com Das (2007), há algumas especificidades nos documentários. Deste 

modo, antes de escrever o guião, deve-se ter em conta alguns pontos:  

− Inspirar movimento e ação – descrever um problema e passar uma 

mensagem, que constitui a razão para se produzir o vídeo.  

− Eleger um assunto primordial – já que há um propósito específico e as 

circunstâncias não são fictícias. 

− Promover a credibilidade – um dos elementos-chave do documentário. 

Desde que o género cinematográfico surgiu, na década de 1920, que herdou 

a confiança do público quanto à veracidade da imagem como uma autêntica 

representação do real. Procura-se sempre esta verdade em todos os 

documentários e subgéneros deste género cinematográfico. 

 

2.1.1.2. Pré-produção 
 

 A fase da pré-produção mostra-se de uma importância essencial, na 

medida que vai definir o resultado do produto audiovisual final. Assim sendo, há 

alguns procedimentos e boas práticas a seguir, tais como as seguidamente 

descritas. 

 

a) Construção de uma mensagem e observar exemplos 

Primeiramente, devem iniciar-se as primeiras pesquisas sobre o tema para 

desenvolver as ideias primordiais que vão dar resultado ao produto audiovisual. 

Nesta fase há uma reunião da equipa, com o produtor, realizador e guionista, que 

vão dar as ideias para começar a delinear a narrativa audiovisual. Cada um 

desempenha um papel diferente, mas todos são de grande importância para o 

resultado do produto final (Ferreira, 2014). 

 Sem as ideias, não se consegue escrever uma storyline3. Trata-se de um 

processo de criatividade e originalidade. Para escrevermos um guião temos de 

partir de uma ideia. Cabe ao escritor procurar a ideia e a sua descoberta nem 

sempre é fácil. Para isso é importante a investigação, ter cuidado com o que se 

descobre, isolar e definir conceitos (Comparato, 1993).  

 
3 Ideia da narrativa. 
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 De acordo com Soares (2007), os produtos audiovisuais podem ter 

diferentes origens: projetos pessoais, iniciativas de empresas, órgãos públicos e 

não governamentais e ainda, um dos pressupostos do trabalho apresentado nesta 

dissertação, divulgação de determinados assuntos presentes na nossa vida e 

sociedade.  

Ainda nesta fase, devem tomar-se as decisões relativas à base do 

financiamento, fazer um levantamento exaustivo de material de arquivo, entre 

eles, fotos, filmes e arquivos sonoros, e visitar os locais de filmagem para se 

familiarizar com o espaço físico e com as pessoas que o habitam (Soares, 2007). 

 Soares (2007) avalia a importância de fazer uma pesquisa de campo para a 

posterior produção, fazendo um cuidadoso estudo dos locais, para prevenir 

possíveis imprevistos ou problemas técnicos relacionados com a iluminação e 

captação do som. 

Depois de fazermos esta pesquisa de campo, é essencial fazer uma análise 

comparativa, através de vídeos de sensibilização, presentes na Web, 

selecionando aspetos que podem ser aplicados na nossa produção, de modo a 

conduzir a um melhor desempenho (Oliveira, 2010). 

 

b) Criar um guião/storyboard 

Depois de concluídas estas fases, procede-se à escrita do 

argumento/sinopse. O argumento é constituído como uma técnica de elaboração, 

de pré-visualização do vídeo. Trata-se de um “resumo da história com início, 

desenvolvimento e resolução” (Soares, 2007, p. 91). 

O guião literário respeita, segundo Soares (2007), todos os detalhes das 

cenas, como os conteúdos, os principais elementos das cenas, os movimentos 

das personagens, os diálogos ou o ritmo.  Já o guião técnico é como “carregar um 

mapa quando vamos viajar” (Das, 2007, p. 3). Podemos deparar-nos com 

dificuldades e surpresas inesperadas, o mapa vai ajudar-nos a encontrar o nosso 

caminho e a prevenir que nos percamos. Da mesma forma, o storyboard é algo 

que nos auxilia ao longo do processo de produção. Basicamente, é uma descrição 

analítica do produto audiovisual, com a indicação exata das cenas, locais de 

gravação e dos diálogos (Costa, 1985).  
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c) Contar uma história 

No caso específico do documentário, o argumento deve responder a uma 

série de perguntas: “O quê?”, referindo-se ao assunto do documentário, ao 

desenvolvimento; “Quem?”, especificando os agentes sociais, para auxiliar a 

exposição do tema; “Quando”, tratando-se do tempo histórico do evento que está 

a decorrer; “Onde?”, espaço geográfico da ação; “Como”, tratando-se da forma 

como o tema vai ser interpretado e as estratégias de abordagem e, por último, 

“Porquê?”, que justifica a importância do produto, da realização do projeto 

(Soares, 2007). 

Para a escrita da sinopse ser o mais ponderada possível, deve-se fazer um 

rápido levantamento de vídeos do tipo documentário que estejam online para 

delinearmos melhor as estratégias de abordagem, estudando o universo que vai 

ser retratado, baseado em material informativo no decorrer da pesquisa. 

 

d) Escolha dos intervenientes/entrevistados 

Um passo importante no contexto do documentário é agendar as 

entrevistas com os agentes a serem entrevistados. Algo bastante usado nos 

documentários são personagens reais, que contam a sua história com base na 

sua biografia. Neste projeto foi usado o mesmo procedimento, construindo uma 

estrutura discursiva do vídeo em torno destes agentes sociais. Para isto Para isto, 

os entrevistados podem estar ou não em situação de ação. Caso as personagens 

estejam numa situação de ação, podem manifestar-se no espaço cenográfico, 

possibilitando ao realizador cobrir momentos diversos na vida de seus 

personagens. Segundo Soares (2007), uma das estratégias para se manter o 

interesse do espectador “é fazer com que o filme seja conduzido por personagens 

fortes, que vivam situações de risco, conflituosas, que enfrentem obstáculos, na 

busca de se atingir uma meta, e que consigam superar esses obstáculos.” (p. 95). 

Desta forma, o espectador cria empatia com a personagem.  

 

e) Captar a atenção dos consumidores 

Para além de todos estes procedimentos, deve-se estudar o público-alvo do 

produto audiovisual, para entender as suas características e preferências. Estudar 

uma forma criativa para captar a atenção do espectador (Ferreira, 2014).  
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Na captação de vídeos online, do tipo documentário, para criar interesse 

aos espectadores, a estética cinematográfica deve ser caracterizada por planos 

aproximados, diálogos ágeis, montagem com cortes rápidos e dinâmica sonora. 

Quanto aos movimentos de câmara, deve-se usar travelling ao invés do zooming 

(Oliveira, 2010).  

 

f) Definir plataformas de apoio online e duração dos vídeos 

Considerando o contexto e o meio onde os conteúdos audiovisuais vão ser 

divulgados, deve-se definir quais as plataformas online onde vão ser distribuídos 

os vídeos. Tendo em conta que são vídeos para a Web, devem ser de curta 

duração, sendo que o espectador se distrai mais facilmente navegando na 

Internet.  

Deve-se ainda reunir o material de filmagem (câmaras, tripés, objetivas, 

material de iluminação, microfones, gravadores, perches, cabos, entre outros), e, 

por último, elaborar um cronograma detalhado de forma a cumprir as atividades 

registadas (Ferreira, 2014). 

Dando continuidade à produção audiovisual, segue-se a fase de produção, 

que culmina no que foi projetado na pré-produção. 

 

2.1.1.3. Produção 
 

 Uma das fases mais importantes e essenciais deste processo é a produção, 

isto porque é o momento onde se recolhem as imagens e vídeos que vão ser 

usadas no produto audiovisual.  

 Depois de todos os processos da pré-produção terem sido detalhados, 

estipulados e decididos, estes vão ser cumpridos nesta etapa. Para isso, a equipa 

técnica desloca-se aos locais de filmagem para testar enquadramentos, luz e som. 

Fazem-se os primeiros ensaios para proceder às gravações finais. À medida que 

se filma o produto audiovisual, sucede-se o processo de Log and Capture, onde 

tudo o que foi filmado é arquivado e organizado, para a posterior visualização do 

realizador, a fim de se tomar decisões importantes (Lino, 2009). 

 Segundo Oliveira (2010), na fase de produção de um vídeo para a Web, 

devem seguir-se algumas sugestões:  
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a) Aplicar as regras da TV adaptadas ao meio online 

 Nesta fase há que ter em conta que se vai divulgar um vídeo para a Web, 

logo tem de se garantir a legibilidade dos elementos e, com isto, melhorar na 

composição e enquadramento dos planos.  

Deve-se usar uma composição simples, com cores claras e neutras, 

reduzindo a necessidade de compressão. 

Os planos devem ser mais próximos – não estamos a filmar para a TV 

mas sim para a Web, onde os consumidores podem visualizar os vídeos, tanto por 

via de um smartphone como no portátil. O uso de planos próximos serve para criar 

maior intimidade com o espectador.  

Uma boa iluminação promove um maior contraste de cores e maior 

qualidade e leitura no vídeo. 

Deve-se evitar movimentos de câmara desnecessários, permitindo uma 

experiência de visualização mais harmoniosa. Sendo vídeos de curta duração, 

pode tornar-se desconfortável para o espectador se forem usados movimentos de 

forma seguida e em demasia. Com isto, deve-se usar o tripé ou outro tipo de 

suporte, oferecendo maior estabilidade de imagem. 

O som é importante e, por isso, deve ser captado com o máximo de 

qualidade. 

 

b) Utilizar câmara que grave em FHD ou UHD (4K) 

 Com a elevada afluência de vídeos no meio online, importa produzir um 

vídeo com uma boa qualidade e aparência na Web, para que este se destaque no 

contexto atual de grande oferta. Aconselha-se, deste modo, a usar uma câmara 

que grave em resolução de Máxima Alta Definição (FHD) ou, se possível, em 4K, 

Ultra-Alta Definição (UHD). Estes tipos de formatos trazem diversas facilidades, já 

que ajuda na pós-produção, permitindo-nos destacar outra parte do plano, 

selecionar e reenquadrar sem perder demasiados pixéis.  

 

c) Escolha do material de filmagem 

 Relativamente a equipamentos de imagem, uma câmara DSLR é uma boa 

escolha para a captação de imagem, visto ter funções manuais à semelhança de 

câmaras profissionais, para além de ser fácil de transportar e com diferentes usos 

profissionais (Oliveira 2010). 
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Quanto ao som, devem-se usar microfones e gravadores áudio externos. 

Para entrevistas, é essencial o uso de microfones de lapela, pela captura 

direcionada do som. Já para a captura do som de ambiente, é essencial um 

gravador, podendo funcionar como base de gravação para os microfones de 

lapela, complementando câmaras que não possuem as conexões externas para 

microfones. Também se pode usar um gravador de áudio externo e sincronizar o 

som à imagem, na pós-produção, com a ajuda de um software de edição (Oliveira 

2010). 

 

d) Gravação dos testemunhos reais 

 Os intervenientes inseridos nos vídeos podem apresentar diferentes 

versões às perguntas interpoladas pelo entrevistador. No caso de um vídeo de 

sensibilização para a Web torna-se desnecessário fazer ensaios, visto que se 

pretende que os discursos sejam espontâneos e credíveis, de forma a que o 

produto final seja mais interessante e apelativo. 

 A duração da entrevista depende da forma como decorrer, não existindo 

limite de tempo nem condicionantes.  

 Segundo Soares (2007), na sua obra “Documentário e Roteiro de Cinema: 

da pré-produção à pós-produção”, nas filmagens de entrevistas o enquadramento 

deve iniciar com um plano aberto: plano inteiro ou plano médio. Decorrendo a 

entrevista, os planos vão mudando, sendo que se usa close-up para realçar uma 

expressão emocionada. São estratégias que tentam alcançar um efeito dramático 

proporcionado pelos depoimentos.  

 

2.1.1.4. Pós-produção 
  

 Depois de todas as cenas estarem gravadas é necessário editar e trabalhar 

o material que foi realizado. Assim, a equipa técnica vai finalizar a pós-produção, o 

que significa a edição não-linear de todos os conteúdos pretendidos, desde os 

efeitos visuais aos sonoros, bem como transições e grafismos do produto 

audiovisual (Candeias, 2003). 

 Para conhecer melhor a última fase da produção audiovisual, temos de 

considerar diversos fatores, tais como abaixo descrito: 
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a) Escolha da montagem  

De forma a captar a atenção dos espectadores, deve-se fazer mostrar o 

conteúdo de forma criativa, informativa e simples. Deve-se começar o vídeo com 

planos pormenor interessantes e o conteúdo restante revelado seguidamente. 

Deste modo, o vídeo torna-se mais apelativo e atrativo para a audiência (Oliveira, 

2010). 

Dependendo da montagem é que se vai determinar a estrutura narrativa do 

produto audiovisual. Isso implica cortar, selecionar e ajustar planos, atingindo o 

resultado esperado (Folgado, 2009).  

A seleção de planos deve ser o mais harmoniosa possível, sendo que se 

torna desagradável a passagem de um plano muito geral para um plano muito 

próximo. Não se devem fazer cortes muito bruscos e é recomendado prever o 

tempo de visualização de cada plano. Tendo em conta a curta duração do vídeo, 

os planos devem ser muito bem escolhidos, com uma maior dinâmica, ritmo e 

linguagem (Oliveira, 2010). 

Finalizando esta etapa de seleção inicial ter-se-á eliminado todos os planos 

que apresentam problemas técnicos, bem como aqueles que não possuem 

qualquer interesse para o vídeo (Soares, 2007).  

No contexto de vídeos para a Web de cariz documental, é de grande 

importância haver um registo preocupado com o relato dos factos como de criar 

um dinamismo que apresente a informação de forma coerente e entendível.  

 

b) Guia de edição e estrutura: 

 O guião de edição, segundo Soares (2010), orientará a montagem do corte 

bruto, que surge de um primeiro esforço de montagem. Nesta etapa vai decidir-se 

a estrutura do conteúdo audiovisual, a montagem dos blocos temáticos, a mistura 

de vozes e entrevistas, a ordem cronológica, a forma como vai ser desenvolvido o 

tema, a problemática e a sua resolução. 

 No projeto a desenvolver, cada episódio produzido terá de ter uma abertura 

e um encerramento. É importante definir quais as sequências que vão introduzir o 

assunto ao espectador, de forma a cativar a atenção da audiência para o que está 

para vir. O editor deve ter a atenção em perceber se o vídeo passou todo o 

conteúdo informativo que é necessário para a compreensão do tema, 

desvalorizando informações desnecessárias e redundantes (Soares, 2010). 
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c) Transições 

 Segundo Oliveira (2010), muitos principiantes costumam sobreutilizar 

efeitos e transições. O importante é passar a mensagem, logo a junção de 

diferentes tipos de efeitos e transições pode prejudicar o vídeo, tornando-o 

confuso e disperso esteticamente.  

 

d) Softwares de apoio à edição 

 Há diferentes tipos de software disponíveis que nos permitem aceder a 

ferramentas básicas de edição de vídeo. Se por um lado, temos os softwares 

gratuitos, disponíveis online, por outro, temos os softwares pagos. No contexto do 

presente projeto, a escolha do software de edição de vídeo recaiu sobre o Adobe 

Premiere Pro4, visto ser um dos programas mais explorados no decorrer do 

desenvolvimento dos projetos do Mestrado. Este, que é um software de edição 

não gratuito, assegura um grande controlo da qualidade do vídeo, com diversas 

ferramentas de edição, para além de incorporar ferramentas de edição de áudio e 

inserção de animação em formas gráficas (Oliveira, 2010). Um dos fatores que 

proporciona uma edição mais eficaz é a possibilidade de integração deste 

software com outras aplicações que façam parte da Creative Cloud5.  

 No que toca ao tratamento de som, para além das opções disponibilizadas 

no software do Adobe Premiere Pro, existem programas que são exclusivamente 

focados na edição de áudio, como por exemplo o Audacity6, um software gratuito 

de gravação e edição de som. 

 Já para a inserção de elementos gráficos, efeitos visuais e motion graphics, 

o programa Adobe After Effects7 é considerado uma boa opção como software de 

pós-produção.  

Tal como podemos verificar na Figura 1, a presença de elementos gráficos 

num produto audiovisual (nomeadamente de textos em overlay) acrescenta um 

valor informativo que dá eloquência à ação (Oliveira, 2010). Pereira (2009) refere 

a importância dos motion graphics, afirmando que é difícil ligar a televisão, ir ao 

 
4 Adobe Premiere: https://www.adobe.com/pt/products/premiere.html 
5 Creative Cloud, desktop com diferentes tipos de aplicações e serviços para vídeo, design, 
fotografia e Web: https://www.adobe.com/pt/creativecloud.html 
6 Audacity: https://www.audacityteam.org/ 
7 After Effects: https://www.adobe.com/pt/products/aftereffects.html 

https://www.adobe.com/pt/creativecloud.htmle
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cinema, ou mesmo ver conteúdos vídeo na Web sem, de alguma forma, os motion 

graphics introduzirem conteúdos. A aplicação dos motion graphics tem-se 

expandido a novos suportes resultantes das novas tecnologias e meios de 

comunicação, como jogos de consolas, Web, telemóveis, Videoarte, entre outros. 

É, pois, relevante que os conteúdos audiovisuais para a Web incorporem motion 

graphics, de modo a auxiliar a transmissão da informação e expressão da 

mensagem de forma efetiva (Pereira 2009).  

 

    

Figura 1 - ICAN8 Promo Vídeo, 2013 

Fonte: YouTube, em https://www.youtube.com/watch?v=ZjBd_GHvZ0Y (9 de janeiro, 2018) 

 

2.1.2. Conteúdos Audiovisuais para a Web 
 

Com o atual avanço dos meios digitais e dos serviços baseados na Internet, 

nomeadamente no campo da transmissão, visualização e partilha de vídeo online, 

assistiu-se a uma explosão do conceito Web video. Atualmente pode-se assistir a 

vídeos em plataformas online, bem como criar vídeos e divulgá-los na Web. Por 

esta razão, muitas entidades e marcas aproveitam a crescente adesão de 

conteúdo audiovisual online para publicitar os seus produtos e serviços através 

deste meio (Oliveira, 2010). Para muitos, este é o melhor meio para conseguir 

chegar a um público mais vasto e mais estratificado.      

O alojamento e o consumo de vídeos na Web têm aumentado 

consideravelmente nos últimos anos entre os internautas de todo o mundo. Um 

estudo levado a cabo pela GlobalWebIndex, denominado por Digital vs. Traditional 

Media Consumption (2019), refere que, num dia típico, os cibernautas passam, em 

média, 6 horas e 15 minutos online. O tempo passado em plataformas sociais tem 

vindo a aumentar, tal como verificado no mesmo estudo, sendo que, em 2018, os 

 
8 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjBd_GHvZ0Y
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consumidores digitais passavam mais de 39 minutos em redes sociais do que em 

2014 (GlobalWebIndex, 2019). 

Independentemente do avanço tecnológico e do constante aumento da 

visualização de conteúdos em plataformas Web, a televisão comum tem mantido a 

sua posição, com uma média de 2 horas de visualização por dia, perto de 1 hora 

por dia que os consumidores visualizam televisão online (GlobalWebIndex, 2019). 

Na Figura 2, retirada do mesmo estudo, podemos verificar a evolução do 

tempo de consumo dos conteúdos ao longo dos anos (hh:mm) nos media 

tradicionais (TV comum, jornal, rádio) e digitais. 

 

 

Figura 2 - Digital vs. traditional over time (GlobalWebIndex, 2019) 

A um nível global, o número de utilizadores de Internet tem vindo a 

aumentar consideravelmente. Segundo dados do estudo da GlobalWebIndex 

(2019), em julho de 2019 mais de 4.1 bilhões de pessoas estão presentes no 

mundo digital, isto significa que 54% da população total do mundo usa Internet. 

Quanto à aplicação de regras televisivas nos vídeos para a Web, Oliveira 

(2010) afirma que a “dinâmica do vídeo deve ter uma construção visual 

diferenciada” (p. 104). Tal construção deve a atender a um conjunto de regras de 

construção do vídeo e lógicas audiovisuais, tendo em conta uma linguagem 

audiovisual mais agressiva, de modo a aproximar-se do espectador e a despertar 

sensações, através de planos mais fechados e movimentos de câmara.  

 Segundo Nielsen (2009), quando navegamos na Internet, decidimos a cada 

10-120 segundos se queremos sair ou ficar na página ou no website. Logo, os 

conteúdos audiovisuais para a Web devem ser curtos, com uma duração de 

poucos minutos, sendo o objetivo manter a atenção do utilizador (Nielsen 2009). 
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Por exemplo, se as reportagens televisivas demoram entre 1 minuto e meio a 3 

minutos, adaptando o mesmo vídeo para a Web, deveriam ter uma versão de 30 

segundos. Ou seja, numa lógica Web, é necessário ter uma dinâmica, ritmo e 

linguagem diferentes (Oliveira 2010). 

No que toca à duração específica de um vídeo promocional para a Web, 

Oliveira (2010) afirma que um vídeo deve rondar entre 50 segundos e 1 minuto e 

15 segundos ou 30 segundos, sendo que os primeiros 45 segundos devem ser 

muito apelativos, com planos bem selecionados.  

Já em plataformas de divulgação de vídeos, como o YouTube, “para além 

dos elementos distrativos, as funcionalidades de interatividade também podem ser 

um quebra-cabeças. Isto no sentido em que essas funcionalidades permitem que 

não se visualize o vídeo sequencialmente” (Ferreira, 2014, p. 46). É então 

relevante adaptar os conteúdos audiovisuais ao ambiente Web, tendo em atenção 

as diferenças entre a Internet e a televisão, observando um conjunto de regras e 

procedimentos que cada meio exige para se tornar num bom conteúdo.  

Por último, os conteúdos audiovisuais presentes na Web surgem também 

numa tentativa de sair do controle capitalista que os meios tradicionais impõem e 

trazer mais subjetividade sobre temas que urgem atualmente.  

 

2.1.3. Potencial de Sensibilização dos Conteúdos Audiovisuais 

 
 Segundo Silbiger (2005), o potencial de sensibilização e educativo dos 

conteúdos audiovisuais é inquestionável, isto porque os meios audiovisuais têm 

uma grande influência sobre os internautas. 

 Atualmente, a imagem é a força superior de comunicação, sendo que 

muitos especialistas afirmam não ficar indiferentes a esta tecnologia, pois modifica 

profundamente o processo de assimilação emocional e racional da realidade 

(Silbiger, 2005).  

 De certo modo, através da produção audiovisual, pode-se vislumbrar a 

prática educativa sob uma perspetiva comunicacional, através de um fluxo de 

informação. Quando um espectador está perante um produto audiovisual, há um 

processo de aprendizagem e necessidade que gera um interesse pelo 

conhecimento. O espectador torna-se recetivo à aquisição de um novo conteúdo 



 

 

28 
 

através das mensagens chamativas do conteúdo, que podem ser produzidas por 

elementos gráficos, entrevistas, animações, narração em voz off, entre outros.  

 Os conteúdos audiovisuais têm um potencial de sensibilização devido ao 

interesse que ultimamente tem surgido por peças audiovisuais que mostram o 

desrespeito que o meio ambiente sofre. A Internet funciona como um alicerce de 

sustentação e disseminação desses vídeos, visto que nas salas cinematográficas 

não há espaço para este tipo de conteúdos, já que não seguem os padrões do 

mercado. Assim, as produções audiovisuais passam a ser veiculadas por canais 

digitais acessíveis, como o YouTube (Staudt & Mazzarino, 2016). 

 De acordo com Silbiger (2005), o audiovisual lança mão de uma identidade 

própria, com uma linguagem que o torna singular e extremamente sedutor. 

Sucintamente, comunica-se por meio de emoções. Esta forma de expressão 

mobiliza a sensibilidade, a intuição, a imaginação e as emoções, com o objetivo de 

seduzir. Através de uma linguagem única, podem-se envolver as pessoas com 

narrativas que tratem de questões profundas, relacionadas com diversas 

temáticas, havendo um processo inconsciente de projeção e identificação, onde o 

espectador participa no drama, tendo o sentimento de estar pessoalmente 

envolvido numa ação simbólica.  

Os conteúdos audiovisuais de sensibilização pretendem, primeiramente, 

aceder ao sistema sensorial, uma vez que estimulam emoções, e só depois 

chegar ao cognitivo, contribuindo para a aprendizagem (Serafini, 2010). 

 Segundo Silbiger (2005), “desconsiderar a importância da interação entre 

afetividade e razão para se produzir o conhecimento, significa condenar a 

produção ao fracasso” (p. 379). Numa perspetiva audiovisual, deve-se comunicar 

as emoções (por meio de imagens estéticas e banda sonora sugestiva) e as ideias 

(discurso verbal ou elementos gráficos). Através do audiovisual transmite-se a 

partilha de informações, emoções e experiências carregadas de sentido ou de 

significado.    

 Ainda no mesmo artigo, Silbiger (2005) descreve alguns fatores que 

determinam a eficácia do audiovisual na educação e sensibilização: o valor dos 

audiovisuais, visto que as pessoas aprendem mais em menos tempo e são 

capazes de reter o conteúdo, facilitando o pensamento crítico e a solução de 

problemas; a influência dos audiovisuais, uma vez que o conteúdo reforça e 

amplia conhecimentos, atitudes e motivações pré-existentes; a especificidade do 



 

 

29 
 

conteúdo audiovisual, já que quanto mais específico for o público-alvo, mais 

depressa os recetores beneficiam do conteúdo; e, por último, a relevância do 

produto audiovisual, tendo maior alcance se o vídeo tiver uma relevância direta 

para o público-alvo.   

 Surge, atualmente, uma potencialidade dos produtos audiovisuais 

impactarem culturalmente a sociedade por meio da disseminação ampla de 

produções, via redes sociais ou canais próprios (YouTube, Facebook, Vimeo, 

entre outros). Para além disso, a criação destas novas tecnologias de produção e 

de disseminação de conteúdos de sensibilização e de impacto para a população, 

cria novos conhecimentos e instiga novas questões (Staudt & Mazzarino, 2016). 

 

2.1.4. Canais de Difusão 
 

As plataformas de partilha de vídeo permitem o upload de vídeos para 

serem visualizados, classificados, comentados, recomendados e partilhados pelos 

utilizadores do serviço. Os canais de difusão de vídeos na Internet são os meios 

mais apetecíveis para a distribuição e divulgação de produtos audiovisuais, devido 

à facilidade de acesso por parte de todo o público e ao custo baixo associado, 

quando comparados com meios tradicionais. Existem várias plataformas de 

partilha de vídeo, como o caso do vimeo.com9, mas o caso mais popular, o 

Youtube.com10.  

No caso do YouTube, esta plataforma permite a criação de canais quer em 

nome individual como de empresas, onde se podem fazer upload de vídeos com 

diversas finalidades. Os vídeos partilhados no YouTube pertencem a diversos 

géneros temáticos, desde a ficção, comédia, entrevistas, vídeos antigos, 

documentários, vídeos publicitários, entre outros.       

Desde o aparecimento da plataforma YouTube, os utilizadores regulares de 

Internet passaram a ter o hábito de assistir a vídeos através da Web (Lino, 2009). 

É o serviço de partilha de vídeos mais conhecido entre os internautas e 

considerado, por muitos, o maior portal de partilha de vídeos que existe na 

Internet.  

 

 
9 Vimeo: https://vimeo.com/pt-br/ 
10 Youtube: https://www.youtube.com/ 
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O YouTube trabalha com o conceito de Web 2.0, que dá todo poder à 

comunidade, permitindo os usuários postar conteúdo próprio e definir os vídeos 

sucessos 

(Cannito, 2010, p. 97) 

 

Deste modo, este sucesso e inovação que resultou na criação do YouTube, 

fez com que este se consolidasse quase como um sinónimo de vídeo na Internet 

(Zanetti & Belo, 2012).  

Segundo Renó (2007), desde a criação do YouTube, em 2005, até maio de 

2006, o site atingiu a marca de 40 milhões de vídeos exibidos diariamente, 

considerando-se um crescimento impressionante para especialistas na área.  

Desde a aquisição do YouTube pela Google, em 2006, assistimos a uma 

maior largura de banda para os utilizadores, com serviços mais rápidos e 

melhores ferramentas promocionais. O propósito principal da Google foi adquirir a 

comunidade de utilizadores gerada pelo YouTube (Oliveira 2010). Até hoje, temos 

acompanhado o crescimento deste serviço. De acordo com o relatório realizado 

pela Hootsuite™ e We are Social em junho de 2018, este revela que o YouTube é 

a segunda plataforma social com maior número de contas a nível mundial, com 

cerca de 1.9 bilhões de utilizadores ativos no mundo (Kemp, 2018), tal como se 

pode verificar na Figura 3. 

 

Figura 3 - Ranking global das plataformas sociais, baseado no número de contas ativas a nível 
mundial – 2018 Q3 Global Digital Statshot. 

Fonte: https://datareportal.com/reports/digital-2018-q3-global-digital-statshot (28 de outubro, 2019). 

 

Nos tempos correntes, esta plataforma serve para alocar diariamente novos 

vídeos e novos comentários. Com isto, não atrai somente o utilizador comum 

https://datareportal.com/reports/digital-2018-q3-global-digital-statshot


 

 

31 
 

como também profissionais de produção de conteúdos, sendo possível encontrar 

conteúdos disponibilizados pela Sony, MTV, entre outros (Oliveira 2010).   

No YouTube também encontramos excertos selecionados de programas 

emitidos nas redes convencionais de televisão, trailers de cinema, clips de música, 

reportagens de informação diária, entre outros. Destaca-se aqui uma tendência 

por parte das emissoras de televisão, em colocar a sua programação no YouTube, 

com vista em aumentar o público-alvo (Pinheira de Oliveira, 2017). 

De acordo com Lino (2009), as empresas audiovisuais com canais de 

divulgação de vídeos no YouTube utilizam-no de forma a: 

− Criar uma ligação íntima com o público, de modo a criar uma 

organização à volta dos próprios conteúdos; 

− Dinamizar os vídeos com as diversas ferramentas disponibilizadas pelo 

serviço, como hiperligações, caixas “pop-up”, para complementar 

informações e incentivar o espectador a clicar noutro conteúdo do seu 

interesse no próprio canal; 

− Utilizar o canal para promover e mostrar outros produtos audiovisuais, 

como por exemplo trailers de programas e videoclips; 

− Obter um feedback estatístico em relação aos conteúdos 

disponibilizados, através de comentários, número de favoritos, número 

de visitas, tempo de visitas, entre outros; 

− Transportar conteúdos dos meios tradicionais para a Web, de modo a 

estarem sempre disponíveis e que, pouco a pouco, se transfiram para 

este meio.  

Esta plataforma de partilha de vídeos também tem um grande interesse 

para a indústria musical. Por exemplo o videoclipe de See You Again, de Wiz 

Khalifa e Charlie Puth (um tema utilizado como banda sonora do filme Velocidade 

Furiosa 7, em homenagem ao ator Paul Walker, que morreu num acidente de 

carro antes do filme estar concluído) tem cerca de 3,5 bilhões de visualizações no 

YouTube (Público, 2017b), comprovando o alcance desta plataforma.  

Por fim, o carregamento dos vídeos pode ser feito não apenas pelo 

computador, como também a partir de um smartphone ou tablet, através da 

aplicação do YouTube para Android ou Youtube Capture em iOS. De acordo com 
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as “Definições avançadas de codificação” do Youtube Ajuda11, os formatos de 

ficheiro suportados pelo YouTube são: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, MPEGS, 

.FLV, 3GPP e WebM (YouTube, 2018). Para além disso, as resoluções mais 

populares para os vídeos publicados são em HD (1280x720 px) e FHD 

(1920x1080 px). Os mesmos podem ser vistos em formato widescreen 16:9, 

sendo que há formatos aceites e apresentados corretamente, com barras verticais 

e horizontais geradas pelo leitor, conforme as dimensões do vídeo (Ferreira, 

2014).   

 

2.1.5. Levantamento do Estado de Arte  
 

Para o estado de arte foram consideradas diversas campanhas 

audiovisuais de sensibilização, que foram brevemente analisadas e serviram como 

referência para a dissertação.  

 Os seguintes vídeos são referentes a temas ligados à sensibilização da 

população, tanto a nível nacional como a nível mundial: 

a) WHO: BreatheLife12 (2016) 

A primeira campanha analisada denomina-se por “WHO: BreatheLife”, um 

programa da Organização Mundial da Saúde (WHO)13. Esta campanha pretende 

consciencializar a população sobre os riscos para a saúde de poluentes climáticos 

de curta duração, que contribuem significativamente para o aquecimento global e 

a poluição do ar. Para além disso, defende a ação nas áreas de partilha de 

conhecimento entre as cidades, aumentando a monitorização, apoiando soluções 

e educando pessoas, através de um Website de apoio14.   

Analisando brevemente o vídeo promocional que está presente na página 

inicial do Website oficial (Figura 3) considera-se que se optou por uma estratégia 

simples de abordar a temática. A narrativa audiovisual segue diferentes crianças, 

de diferentes continentes, mostrando, pouco a pouco, um problema maior, a 

poluição do ar, e de que modo esta dificuldade afeta o dia a dia das crianças. 

 
11 Retirado de: https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=pt-PT 50, em 9 de janeiro, 
2018. 
12 Retirado de: http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/en/ , em 10 de 
janeiro, 2018. 
13 WHO (World Health Organization) em português, OMS (Organização Mundial da Saúde)  
14 Retirado de: http://breathelife2030.org/, em 10 de janeiro, 2018. 

https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=pt-PT
http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/en/
http://breathelife2030.org/
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Pressente-se um problema elementar que prejudica silenciosamente a 

saúde das pessoas, denominado por “assassino invisível”. A mensagem final, na 

forma escrita, apaga o suspense e encerra a problemática com uma chamada de 

atenção aos espectadores para agir. 

 

 

Figura 4 - "WHO: BreatheLife - The Walk Home" 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=8ILIwAAYqAI (10 de janeiro, 2018). 

 

Nos restantes vídeos da campanha presentes na Web, especificamente no 

YouTube, a duração média é entre 30 segundos a 2 minutos.  

Aqui há uma linguagem audiovisual dinâmica e estimulante, onde vemos a 

presença de motion graphics, desde o início até ao fim, de modo a complementar 

a informação dada pela voz off. A presença de elementos gráficos animados é, 

neste modo, um fator-chave, visto que estes se fundem com as cenas gravadas, 

complementando a informação do espectador, no caso da Figura 6. Para além 

disso, podemos observar rapidamente, numa análise audiovisual, que não há 

presença de tempos mortos, sendo que os planos não passam dos 4 segundos. 

Os vídeos possuem uma linguagem muito apelativa, através da transição rápida 

de planos e de poucos movimentos de câmara, sendo que, quando existem, são 

suaves.  

Por fim, o público-alvo desta campanha é a população mundial, dum modo 

geral, apelando para a sensibilização da saúde na área da qualidade do ar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ILIwAAYqAI
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Figura 5 - "WHO: BreatheLife - Clean Air, Healthy Future" 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=GMkVr7nbNx0 (10 de janeiro, 2018). 

 

b) Friends of Earth: Clean Air Campaign15 (2017): 

 A segunda campanha de sensibilização identificada foi organizada pela 

federação “Amigos da Terra Internacional”, uma organização ambiental que tem 

como propósitos o ambientalismo e os direitos humanos. De forma a seguir os 

seus objetivos, construíram uma campanha denominada por “Clean Air 

Campaign”, com o intuito de alertar a população ao mesmo tempo que educa e 

informa dos problemas adjacentes à respiração de poluentes atmosféricos. No 

Website oficial, há uma aba que permite aceder a todas as informações relativas à 

campanha descrita, desde as suas causas, impactos, como evitar e como ajudar a 

parar (Figura 6).  

 

 

Figura 6 - Website oficial "Friends of the Earth" – Clear Air Campaign 

Fonte: https://friendsoftheearth.uk/clean-air (10 de janeiro, 2018). 

 
15 Friends of Earth: http://www.foei.org/, de 10 de janeiro, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=GMkVr7nbNx0
https://friendsoftheearth.uk/clean-air
http://www.foei.org/
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 Para além destas informações relevantes no Website, a organização tem 

um vídeo online, no Vimeo, onde, através de gráficos e outros elementos gráficos, 

apresenta toda a mensagem do vídeo, de forma a captar a atenção do espectador. 

É uma forma verdadeiramente dinâmica de estimular a atenção do espectador, 

com conteúdos realistas e dados estatísticos, tendo como base estudos da 

população e a poluição do ar. 

 

c) International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (2013): 

ICAN é uma Campanha Internacional para a proibição das Armas 

Nucleares, promovida por várias organizações não governamentais para abolir 

todas as armas nucleares por meio de um tratado internacional16. Em 6 de outubro 

de 2017, foi premiada com o Prémio Nobel da Paz (Diário de Notícias, 2017). Pela 

primeira vez na história foi reconhecido o prémio a uma campanha audiovisual, 

que engloba o discurso de diversos ativistas, testemunhos reais e uma recolha de 

imagens que alertam para a eliminação do armamento nuclear mundial. 

 Uma das formas essenciais de divulgar a campanha foi através dos 

audiovisuais, produzindo uma série de vídeos disponíveis na página oficial da 

campanha17 e no YouTube. A narrativa audiovisual usada pela campanha vai 

desde a utilização de filmagens com planos gerais a close-up, complementadas 

com uma banda sonora atrativa e suave e elementos gráficos, com informações 

preliminares da mensagem da campanha. As palavras a vermelho (Figura 6), 

chamam a atenção para a problemática que aborda, dando eloquência à ação.  

  

 
16 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons: http://www.icanw.org/campaign/campaign-
overview/, 10 de janeiro, 2018. 
17 Retirado de: https://www.youtube.com/user/ICANinAction, em 10 de janeiro, 2018. 

http://www.icanw.org/campaign/campaign-overview/
http://www.icanw.org/campaign/campaign-overview/
https://www.youtube.com/user/ICANinAction
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Figura 7 - ICAN Promo Video, 2013 

Fonte: YouTube, em https://www.youtube.com/watch?v=ZjBd_GHvZ0Y (10 de janeiro, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjBd_GHvZ0Y
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2.2. Promoção da Saúde na Área da Qualidade do Ar 
 

Nas últimas décadas, os conceitos de qualidade de vida e qualidade 

ambiental passaram a ter cada vez mais destaque nos meios técnicos e 

científicos, ao lado dos cuidados a ter com o meio ambiente e seus recursos 

naturais. Tendo atenção a estes agentes, tem-se favorecido a promoção da 

qualidade do ar, havendo uma consciencialização crescente sobre a importância 

da qualidade ambiental para a saúde humana (Carneiro, 2004). 

Durante a I Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, 

promovida pela Organização Mundial da Saúde, em 1986, no Canadá, formulou-

se um novo conceito de promoção de saúde, passando a estar associado a 

valores como a qualidade de vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, 

desenvolvimento, cidadania, entre outros. Visa num processo que pretende 

aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem a sua 

saúde, no sentido de melhorá-la (Carta de Ottawa, 1986). 

A promoção da saúde surge pelo potencial de chamar a atenção ao poder 

público para a necessidade de perceção da complexidade dos riscos ambientais, 

urgindo a tomada de decisão, através de estratégias de intervenção que 

funcionem de forma eficaz. Estas estratégias têm como objetivo promover a saúde 

ambiental (Cohen et al., 2007). 

De acordo com relatórios anuais realizados pela Agência Europeia do 

Ambiente (AEA), uma organização sob a administração da União Europeia, a 

poluição do ar, para além de ter causado a morte prematura a aproximadamente 

400.000 europeus, em 2014, tem igualmente impactos económicos consideráveis, 

como o aumento das despesas com a saúde, a redução da produtividade dos 

trabalhadores e os danos causados nos solos, colheitas, florestas, lagos e rios 

(AEA, 2017). 

O trânsito intenso, rios, solos e ar poluído, bem como o lançamento de 

resíduos à atmosfera contribuem com condições desfavoráveis para a qualidade 

de vida saudável (Carneiro 2004). 

A promoção da saúde deve ser entendida a partir do modelo dos 

determinantes sociais da saúde e no processo de construção de políticas e 

espaços saudáveis. Deste modo, afirma-se a qualidade de vida, havendo um 

enfoque especial na prevenção dos riscos para a saúde humana, de modo a 
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incentivar novas práticas e reorientação dos comportamentos humanos (Cohen et 

al., 2007). 

 A prevenção funciona como um instrumento de controlo do risco de 

propagação de eventos, de modo a eliminar ou controlar as ocorrências de 

eventos de risco, como incêndios, libertação de gases nocivos ao meio ambiente e 

aos seus habitantes, entre outros. 

 Deste modo, a promoção da saúde significa garantir que as condições 

ambientais não ameacem os processos vitais, através da emissão de poluentes no 

solo, água ou ar. 

 Como estratégia, incentiva-se a contemplar questões ambientais e 

habitacionais, dentro da deliberação social da saúde e da qualidade de vida, 

procurando suscitar diálogos democráticos e participativos, dentro da sociedade, 

com atores e sujeitos, em proveito da melhoria da qualidade de vida e de 

mudança social (Cohen et al., 2007).  

 Os direitos do ser humano eram tidos, antigamente, pela equidade, 

liberdade, felicidade, vida e propriedade. Atualmente, um meio ambiente saudável 

não é só visto como um elemento da qualidade de vida, mas sim como um direito 

humano. Portanto, cabe a nós, humanos, garantir este direito legal (Ribeiro, 2004).  

 

2.2.1. Qualidade do ar 
 

Apenas consigo imaginar o quanto a grandiosidade do ambiente está a 

diminuir devido à poluição, sobretudo devido à poluição 

Stephen Mynhardt, Irlanda (ImaginAIR) 

 

O ar é um recurso imprescindível para a sobrevivência do ser humano. 

Podemos sobreviver algumas semanas sem comida, mas sem ar morreríamos em 

alguns minutos (Teixeira, 2012). 

Definimos “boa” ou “má” qualidade do ar quando associamos a presença de 

substâncias na atmosfera, que produzam efeitos no Homem e ecossistemas (M. 

Oliveira, 2010). Estas substâncias poluentes atmosféricas derivam da atividade 

humana, produzidas, quer através de fontes emissoras industriais, quer 

domésticas e/ou tráfego rodoviário, entre outros. Os níveis destes poluentes irão 

determinar a qualidade do ar, na medida em que constituem um risco para a 
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saúde humana, nomeadamente ao nível do sistema respiratório e cardiovascular, 

estabelecendo uma relação entre a “qualidade do ar” e a “saúde” (J. Ferreira, 

2007).  

O estudo da qualidade do ar tem abrangido diversas áreas de 

conhecimento, entre elas a medição de poluentes, a avaliação e a previsão da 

qualidade do ar, através de modelos computacionais e o estudo da química da 

atmosfera (M. Oliveira, 2010). 

Para avaliar os riscos da exposição da população à poluição do ar, é 

fundamental conhecer, primeiramente, a origem, as características e os efeitos 

dos poluentes atmosféricos. 

  

2.2.1.1. Poluentes atmosféricos 
 

 Segundo o relatório da Agência Europeia do Ambiente “O ar que 

respiramos – melhorar a qualidade do ar na Europa” (2013), nem todas as 

substâncias presentes no ar são consideradas poluentes. Entende-se por poluição 

atmosférica a existência de certos poluentes atmosféricos, em níveis que afetem 

negativamente a saúde humana, o ambiente e o nosso património cultural. Em 

contexto legislativo, somente se considera a poluição causada por atividades 

humanas.  

 Os poluentes atmosféricos são inúmeros. Nesta dissertação, apenas se 

fará referência àqueles que são considerados como os mais importantes no 

âmbito da poluição do ar.  

 A composição do ar é maioritariamente constituída por azoto (78%) e 

oxigénio (21%). É nos restantes 1% que encontramos as substâncias 

denominadas por poluentes atmosféricos (M. Oliveira, 2010).  

De acordo com as informações disponibilizadas pela Agência Portuguesa 

do Ambiente18, para calcular o índice de qualidade do ar são usados cinco 

poluentes: o monóxido de carbono (CO); dióxido de azoto (NO₂); dióxido de 

enxofre (SO₂); ozono (O₃) e, por último, partículas finas ou inaláveis (medidas 

como PM10).  

 
18 Agência Portuguesa do Ambiente – Os poluentes usados no cálculo do índice: 
http://qualar.apambiente.pt/index.php?page=5&subpage=6, em 15 de janeiro, 2018. 

http://qualar.apambiente.pt/index.php?page=5&subpage=6
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Podemos classificar as seguintes partículas segundo a designação da 

Direção-Geral da Saúde19: 

● Monóxido de carbono (CO): é um gás incolor, inodoro, insípido e muito 

perigoso devido à grande toxidade. É produzido pela queima em 

condições de pouco oxigénio (combustão incompleta) e/ou alta 

temperatura de carvão, como outros materiais ricos em carbono 

(derivados de petróleo). 

● Dióxido de azoto (NO₂): é um poderoso oxidante que, nas reações com 

a atmosfera pode dar origem ao ácido nítrico. É um gás irritante para os 

pulmões e diminui a resistência às infeções respiratórias, que pode ser 

formado nas reações de combustão dos combustíveis.  

● Óxidos de azoto (NOₓ): incluem o monóxido e o dióxido de azoto. 

Quando as condições são favoráveis, o monóxido de azoto emitido 

oxida-se fotoquimicamente na atmosfera, originando o respetivo dióxido.  

● Ozono (O₃): tem origem na reação entre os óxidos de azoto e os 

compostos orgânicos voláteis, as radiações solares e as temperaturas 

elevadas. Este poluente é potenciador do aumento da asma, diminuindo 

a função respiratória. 

● Dióxido de enxofre (SO₂) é um gás incolor, com um forte odor e 

irritante para as mucosas dos olhos. É produzido sobretudo a partir da 

queima de combustíveis em veículos e indústrias. É o principal 

responsável pelas doenças respiratórias provocadas por poluentes 

atmosféricos e pelo agravamento de doenças cardíacas. 

● Partículas (PM): representa uma mistura complexa de compostos 

orgânicos e inorgânicos. Estas partículas submicrométricas podem ser 

produzidas por indústrias, veículos, suspensão do solo e queimadas 

(Carneiro, 2004). Nestas partículas estão incluídas poeiras suspensas 

de processos agrícolas, estradas não pavimentadas, operações de 

extração mineira, grãos de pólen, materiais de crusta terrestre, poeiras 

suspensas de estradas e indústrias, e partes de plantas.  

 

 
19Direção-Geral da Saúde: https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/qualidade-do-ar-
ambiente/efeitos-dos-poluentes-na-saude.aspx, em 15 de janeiro, 2018. 

https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/qualidade-do-ar-ambiente/efeitos-dos-poluentes-na-saude.aspx
https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/qualidade-do-ar-ambiente/efeitos-dos-poluentes-na-saude.aspx
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 Atualmente, os poluentes que causam maiores preocupações a nível da 

saúde humana são o ozono e as partículas, em virtude das suas concentrações 

nos últimos anos não terem diminuído, mas sim, aumentado (EEA, 2018). 

 

2.2.1.2. Exposição humana a poluentes atmosféricos 
  

 A exposição humana é o elo de conexão entre o ambiente que nos rodeia e 

a saúde humana e, assim, imprescindível para entender os riscos dos poluentes 

atmosféricos para a saúde humana, bem como para conceber e implementar uma 

estratégia dos mesmos. 

A exposição “não implica necessariamente inalação ou ingestão do 

poluente, está apenas relacionada com os níveis de poluentes no ambiente” (J. 

Ferreira, 2007, p. 22). Assim, define-se exposição humana como o tempo que um 

indivíduo está exposto a determinada concentração de um determinado poluente. 

Dentro deste conceito há três aspetos subjacentes: a magnitude da exposição 

(relativamente à concentração do poluente em estudo), a duração da exposição 

(tempo em que o indivíduo está exposto a essa concentração) e a frequência com 

que esse tipo de exposição corre (Maia, 2014). 

Conceptualmente, como se pode verificar na Figura 8, a exposição ocorre 

na intersecção entre o ambiente poluído e a localização da população (WHO, 

1999).   

 

Figura 8 - Definição de exposição, como interação entre a concentração de poluentes de uma área 
e a população dessa área (WHO, 1999) 

 O cálculo da exposição humana é fundamental para entender a diferença 

entre áreas, localidades e continentes. Este cálculo pode tornar-se complexo 

quanto maior for o número de fatores a considerar. Por exemplo, basta “supor que 
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a população, consoante a faixa etária, o tipo de atividades que exerce, e o local 

onde vive, têm padrões diários distintos” (J. Ferreira, 2007, p. 43). Determina-se 

uma variação espacial e temporal dos níveis ambientais, que condiciona os 

poluentes em estudo.  

Há poluentes atmosféricos que têm um comportamento mais regional e, 

deste modo, as suas concentrações não variam significativamente à escala local, 

enquanto nas áreas urbanas com maiores concentrações de tráfego, bem como 

indústrias alojadas na periferia das localidades, têm maiores níveis de exposição, 

funcionando como os principais responsáveis de trazerem a poluição à população 

(Maia, 2014). 

 É importante salientar que a população não passa todo o seu tempo 

exposta ao ar do ambiente exterior. A população passa, no geral, 80% a 90% do 

tempo em espaços interiores (AEA, 2013), confirmando também a importância e 

relevância da qualidade do ar interior. 

 

2.2.1.2.1. Exposição interior 
  

A população, especialmente a que reside em áreas urbanas, passa a maior 

parte do seu tempo em ambientes interiores (Figura 9) como a casa, o escritório, a 

escola, locais públicos comerciais ou administrativos, bem como no interior de 

veículos ao deslocar-se de e para estes ambientes. De acordo com a Figura 9, 

verifica-se que dentro de todas as atividades humanas, a população passa mais 

de 80% em espaços fechados (sendo que a cor cinza do gráfico significa espaços 

interiores e o branco espaços no ar-livre).  
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Figura 9 - Exemplos de perfis de atividade-tempo para as 24 horas de um dia típico (WHO, 1999) 

 

Pode ser motivo de surpresa o facto de o ar numa rua urbana com trânsito 

de pouca intensidade poder realmente ser mais puro do que o ar de uma sala de 

estar. Porém, estudos recentes indicam que alguns poluentes atmosféricos 

nocivos podem existir em concentrações mais elevadas em recintos fechados, do 

que ao ar livre (por exemplo, o local de trabalho, com um forte cheiro a produtos 

de limpeza, ou uma casa acabada de pintar, decorada com mobília nova). A 

qualidade do ar interior, seja em locais de trabalho, em casas particulares, 

depende da forma como utilizamos o espaço e também, de como o ventilamos 

(AEA, 2013).  

Nos últimos anos, a queima de carvão e lenha em pequenos fogões para 

aquecimento doméstico constituiu uma importante fonte de poluição de partículas, 

em algumas zonas urbanas, em países como a Polónia, a Eslováquia e a Bulgária. 

Esta situação decorre devido aos preços elevados da energia, que levam as 

famílias, especialmente de menores rendimentos, a optarem por alternativas mais 

económicas (AEA, 2013). Por outro lado, se a queima de materiais orgânicos 

contribui negativamente para a saúde humana, a exposição de radiações de gás 

em interiores é uma causa associada a casos de cancro do pulmão. 

Segundo a Agência Europeia do Ambiente (2013), a má qualidade do ar em 

recintos fechados prejudica especialmente grupos vulneráveis como as crianças, 

os idosos e as pessoas com doenças cardiovasculares e respiratórias crónicas, 
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como a asma. Alguns destes poluentes atmosféricos presentes em recintos 

fechados incluem, essencialmente, fumo de tabaco, gases ou partículas geradas 

pela queima de combustíveis, produtos químicos e alergénicos.  

Deste modo, para designar a exposição humana, existe a necessidade de 

definir microambientes. Estes descrevem-se como um espaço tridimensional onde 

o nível do poluente atmosférico num dado instante é uniforme ou estatisticamente 

constante, no espaço. Temos como exemplo, o interior de uma casa, do escritório 

ou de um automóvel. Assim, de modo a determinar a exposição, podem usar-se 

dois métodos: métodos diretos, referindo-se a medições mediante o uso de 

aparelhos individuais portáteis ou a medição de marcadores biológicos; e métodos 

indiretos, onde a exposição é calculada combinando informação sobre as 

concentrações de determinado poluente em diferentes locais com a informação 

sobre o tempo que uma pessoa passa nos microambientes (Maia, 2014).  

 

2.2.2. Efeitos e riscos para a saúde humana 
 

Os poluentes atmosféricos podem ter um grave impacto na saúde humana. 

A má qualidade do ar mata cerca de 3 milhões de pessoas anualmente e afeta 

todas as regiões do mundo, sendo as áreas mais afetadas o Pacífico Ocidental e 

Sudeste Asiático (WHO, 2016). 

Segundo a UNICEF (2016), os níveis de toxicidade do ar estão a piorar 

gradualmente, tendo aumentado 8% nos últimos cinco anos. Segundo o mesmo 

relatório, calcula-se que mais de três milhões de pessoas morram devido à 

poluição do ar, todos os dias, o que significa uma morte a cada seis minutos. Isto 

agrava-se, sendo que o número deve duplicar até ao ano de 2050, acompanhando 

a velocidade de crescimento das cidades industrializadas.  

Com isto, é importante fazer uma avaliação cuidada da exposição humana 

aos poluentes atmosféricos para determinar a relação entre a qualidade do ar e os 

efeitos na saúde humana.  

Desta forma, é necessário potenciar a sensibilidade à poluição atmosférica 

por parte da população, onde, geralmente, os bebés prematuros, os recém-

nascidos, as crianças e os idosos são especialmente vulneráveis à poluição do ar 

(J. Ferreira, 2007). Os poluentes atmosféricos são responsáveis por muitas 
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doenças, algumas que nem a sociedade tem consciência, como podemos ver na 

Figura 10, sendo alguns os seguintes:  

− Doença aguda ou morte;      

− Dificuldades respiratórias; 

− Irritação dos olhos, nariz e garganta; 

− Doenças cardiovasculares; 

− Doença crónica, diminuição da esperança média de vida, desenvolvimento 

ou crescimento desequilibrado; 

− Alterações de funções fisiológicas essenciais;      

− Armazenamento no corpo de materiais potencialmente nocivos; 

− Desconforto, odor e alteração da visibilidade. 

 

 

Figura 10 - Impactos dos poluentes atmosféricos na saúde humana 

Fonte: “O ar que respiramos – Melhorar a qualidade do ar na Europa” (AEA, 2013) 

 

Dados do Programa “Clean Air For Europa” (CAFE) e de diversas 

publicações revelam que existem impactos relevantes na saúde, essencialmente 

devido à exposição ao ozono e a partículas de pequena dimensão. Em Portugal, 

estudos referidos no mesmo âmbito apontam para uma redução da esperança 

média de vida em cerca de 3,2 meses, para o ano de 2020, como consequência 

da exposição a material particulado (Watkiss, Pye, & Holland, 2005). 
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Segundo dados obtidos através de um estudo realizado pela Agência 

Europeia do Ambiente (2017), duas das consequências mais preocupantes dos 

efeitos da poluição do ar na saúde humana é a perda de anos de vida e a morte 

prematura, onde a população morre antes da idade esperada. 

No entanto, há um conjunto de efeitos de grande risco para a saúde 

humana, que albergam um aglomerado de conjunturas, presentes e 

desencadeadas pelo cotidiano da população e a prevenção não é apenas uma 

solução, mas também um dever cívico.  Estes serão demonstrados nos casos 

apresentados nas subsecções que abaixo se apresentam e que, numa fase inicial, 

dariam origem às temáticas de cada episódio, fazendo o total de 5 episódios. 

Porém, no decorrer do projeto, o foco recaiu sobre duas temáticas, que deram 

origem ao episódio Incêndios e Poluição em Espaços Fechados. 

 

2.2.2.1. Alergias  
  

Um dos poluentes atmosféricos mais prejudiciais para os indivíduos 

alérgicos são as partículas (PM20, PM10), instigando a sensibilização para 

alergénicos inalados, chegando a elevar 50 vezes a potência do alergénio, 

causando sintomas respiratórios e modificando a resposta imunológica. Um dos 

fatores mais graves é o facto de estes poderem alterar o perfil proteico dos 

pólenes, originando novas proteínas que funcionam como novos alergénicos 

(AEA, 2013). As partículas são um poluente complexo e, dependendo da sua 

composição, podem ter um efeito de arrefecimento ou de aquecimento, no clima 

local e global (AEA, 2013). 

 Por conseguinte, entende-se que a poluição do ar e as mudanças 

climatéricas estão intimamente ligadas. Muitos poluentes atmosféricos são 

também influenciadores do clima, tendo um grande potencial para o impacto do 

aquecimento global e mudanças de clima, devido à dispersão, deposição e 

formação de poluentes atmosféricos na atmosfera, aumentando a temperatura da 

atmosfera (UNICEF, 2016). Por exemplo, o aumento da concentração de 

monóxido de carbono (CO) no solo, leva ao prolongamento das estações do ano, 

resultando numa maior produção de pólenes, agravando as doenças respiratórias.  

 

 
20 PM – Pequenas partículas voláteis/compostos orgânicos voláteis.  
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2.2.2.2. Incêndios 
  

Em Portugal, tal como noutros países do Sul da Europa, o aumento da 

ocorrência, dimensão e intensidade de incêndios florestais nos últimos anos tem 

sido uma fonte de preocupação. Segundo uma notícia do jornal Público (2017a), 

Portugal teve um dos episódios mais graves de poluição do ar, no verão de 2017, 

decorrente dos incêndios que deflagraram diferentes regiões do país durante 

vários dias. Arderam cerca de meio milhão de hectares no território nacional, cerca 

de 507,4 mil hectares. O ano de 2017 foi o segundo mais severo desde 2002, 

sendo apenas ultrapassado por 2005 (INE, 2017). Este episódio foi responsável 

pelas ultrapassagens do limiar de informação do ozono e do valor limite legislado 

de concentrações médias diárias de partículas na atmosfera.  

Outro grave incidente decorreu em agosto de 2019 na Floresta da 

Amazónia, onde, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

arderam 29.944 quilómetros quadrados, o equivalente a 4,2 milhões de campos de 

futebol. Neste caso, sendo a Floresta Amazónica responsável diretamente pela 

estabilidade ambiental do planeta, estes dados revelaram-se alarmantes. De 

acordo com especialistas na área ambiental, uma das grandes preocupações é o 

impacto nos sistemas hídricos e na atmosfera, como o aumento do monóxido de 

carbono na atmosfera, o que influencia o aquecimento global e gera problemas 

respiratórios (Lovgren, 2018).  

A ocorrência de fogos florestais pode originar o aumento das concentrações 

de material particulado na atmosfera, uma vez que as partículas são um dos 

poluentes emitidos por este tipo de fonte. Os fogos são, também, responsáveis 

pela emissão de outros gases, como o monóxido de carbono (CO), os óxidos de 

azoto (NOₓ), compostos orgânicos voláteis (COV) e amoníaco (NH₃), que podem 

ser precursores da formação de PM (J. Ferreira, 2007). 

O incêndio de Pedrogão Grande, conhecido por ser um dos mais 

catastróficos dos últimos tempos em território nacional, causou a morte de 64 

pessoas que, segundo as “Conclusões dos Relatórios das Autópsias”, enquadram-

se em cinco tipologias: carbonização em 23 casos; queimadura de vários graus 

em 21 casos, inalação de gases quentes em 13 casos; asfixia por inalação de 

monóxido de carbono em 8 casos e, por último; lesão traumática por queimaduras 

com carbonização em 1 caso. É necessário constatar-se que a mesma vítima 
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podia apresentar mais do que uma causa (Comissão Técnica Independente, 

2017). Tal como verificado nestes casos, 35% das mortes no incêndio de 

Pedrogão Grande foi em consequência da inalação de gases quentes e asfixia por 

inalação de monóxido de carbono.  

Os efeitos das partículas inaladas resultantes do fumo dos incêndios 

florestais podem causar lesões a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico. 

As maiores partículas podem irritar os olhos, nariz e garganta, já as partículas 

mais pequenas podem ser inaladas e levam a tosse persistente, aumento da 

mucosidade e dificuldade respiratória. A concentração de monóxido de carbono no 

fumo pode resultar na sensação de falta de ar, alterações visuais, irritabilidade, 

náuseas, fadiga, confusão, alucinação, coma e, por último, morte (DGS, 2017). 

Assim, a Direção-Geral de Saúde recomenda evitar a exposição ao fumo, 

mantendo-se em casa, com as janelas e portas fechadas; evitar a utilização de 

fontes de combustão dentro de casa; evitar atividades no exterior; utilizar 

máscara/respirador sempre que a exposição for inevitável e manter-se informado, 

hidratado e fresco (2017). 

Os incêndios nas florestas e prados da Europa destroem, em média, cerca 

de 600.000 hectares (cerca de 2,5 vezes a área de Luxemburgo) por ano e são 

uma importante fonte de poluição atmosférica. Infelizmente, pensa-se que nove 

em cada dez incêndios têm, de forma direta ou indireta, origem humana, como no 

caso de fogo posto, pontas de cigarro acesas, fogueiras ou queimadas de 

resíduos das colheitas pelos agricultores (AEA, 2013). 

 

2.2.2.3. Poluição Urbana 
 

Segundo um relatório da UNICEF, designado por “Clear the air for children” 

(2016), quase uma em cada sete crianças no mundo (300 milhões) vivem em 

zonas com os mais elevados níveis de toxicidade de poluição atmosférica. Isto é, 

seis vezes ou mais acima dos limites recomendados internacionalmente. 

Cerca de 2 mil milhões de crianças vivem em zonas onde a poluição 

atmosférica, causada por fatores como as emissões de gases poluentes por 

veículos, a utilização de combustíveis fósseis pesados, as poeiras e a queima de 

lixos, excede os limites de qualidade mínima definida pela OMS (UNICEF, 2016). 
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O setor urbano é considerado um dos maiores contribuidores de óxidos de 

azoto. O ozono, poluente resultante de reações químicas entre óxidos de azoto, 

compostos orgânicos voláteis e a ação da luz solar, apresenta em Portugal 

especiais preocupações no verão devido à forte insolação, céu limpo, vento fraco 

e temperaturas elevadas. Todos estes fatores contribuem para que nas áreas 

afetadas pelos poluentes possam ocorrer elevadas concentrações dos mesmos, 

tendo efeitos adversos na saúde e no ambiente. Os principais sintomas deste 

poluente é a irritação dos olhos, nariz e garganta. Em situações graves, esta 

toxina entra nas vias respiratórias, afetando o sistema respiratório.  

Outro poluente que se encontra geralmente em grandes superfícies 

urbanas, especificamente em áreas com grande congestionamento de trânsito, 

são as partículas atmosféricas (PM). Estas partículas são emitidas quer em 

processos de combustão quer no tráfego rodoviário e são constituídas por carbono 

elementar e por outros diversos tipos de compostos orgânicos e inorgânicos. 

Deste modo, as poeiras emitidas pelo tráfego automóvel são consideradas de 

partículas grossas, já as partículas emitidas pela exaustão dos veículos de 

partículas primárias (Ferreira, 2007). 

A mortalidade por doenças cardiovasculares e pulmonares tem sido 

relacionada com a poluição atmosférica urbana, devido à exposição prolongada de 

partículas inaláveis e da poluição frequentemente associada (Braga, BÖHM, 

Pereira, & Saldavia, 2001).  

Porém, segundo o relatório da Agência Europeia do Ambiente, “Air Quality 

in Europe – 2018 report” (2018), as reduções do setor de transporte móvel têm 

vindo a reduzir consideravelmente (cerca de 40%) entre o ano de 2000 e 2016. 

 

2.2.2.4. Poluição industrial 
  

O setor industrial é um dos setores que mais contribui com matéria 

particulada para a atmosfera.  Atividades industriais, tais como a indústria 

cimenteira, cerâmicas e fundições constituem outras fontes de partículas 

atmosféricas. As grandes áreas agrícolas e a queima de combustíveis fósseis e de 

biomassa, além de emitirem partículas primárias, são importantes emissores de 

vapores orgânicos.  
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A poluição industrial tornou-se globalizada, afetando a vida de toda a 

população. Citando um caso, um poluente lançado por uma indústria de um país 

distante como China, além de prejudicar a qualidade do ar e contribuir para o 

efeito estufa, pode contaminar o solo de Portugal.  

Segundo a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável – o top 3 de 

indústrias e/ou instalações em Portugal com maiores emissões de poluentes para 

o ar são, em primeiro lugar, a EDP (Central Termoelétrica de Sines); e, em 

segundo e terceiro lugar, a PORTUCEL, respetivamente, no Complexo Industrial 

de Setúbal e na Fábrica de Cacia. No caso da EDP, tratam-se de emissões de 

poluentes “tradicionais”, neste caso, gases com efeito de estufa como o dióxido de 

carbono e o óxido nitroso e gases associados à acidificação (óxidos de enxofre e 

de azoto). Já no caso das duas fábricas de pasta de papel, são expelidos 

poluentes específicos como os hidrofluorcarbonetos21, que danificam a camada de 

ozono e potenciais mutagénicos e criogénicos (ZERO, 2016). 

Uma sugestão de melhoria poderia passar por assegurar que as fontes de 

combustão industriais e comerciais sejam munidas de equipamento de controlo 

das emissões, de acordo com a mais recente e melhor tecnologia disponível (AEA, 

2013). 

 

2.2.2.5. Atividades de risco 
 

 Em 2012, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atribuiu a morte de 

cerca de 3,7 milhões de pessoas à poluição. Para os que trabalham na rua, ao ar 

livre, os danos são ainda maiores. Há três categorias profissionais de risco, como 

os taxistas, os controladores de tráfego e os guardas florestais, sendo as que têm 

uma longa contínua exposição aos poluentes e, logo, uma redução da capacidade 

respiratória (Santos et al., 2016). 

Determina-se fator de risco a uma determinada atividade que apresente 

diferentes graus de exposição de um indivíduo a um agente perigoso ou à 

probabilidade da ocorrência de uma consequência indesejável ser elevada 

(Realista, 2014).  

 Desta forma, seguem-se atividades de risco consideradas perigosas para 

um indivíduo, ou grupos de indivíduos, que abranjam comportamentos que não 

 
21 Hidrofluorcarbonetos – são gases de refrigeração que contém hidrogénio, flúor e carbono.  
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sigam comportamentos de segurança, logo que contribuam para a ocorrência de 

acidentes. 

Quem geralmente sai de casa com a intenção de caminhar, fazer uma 

corrida pelas ruas, avenidas, parques ou grandes centros urbanos, não entende 

que há um inimigo invisível, mascarado pelos benefícios vindos da prática 

desportiva: a poluição do ar. A exposição da poluição urbana exterior, muito 

presente em grandes centros urbanos, reduz a resistência a esforços físicos e 

aumenta o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias (Volpino et al., 2004). 

 Segundo a Direção-Geral de Saúde22, os bombeiros são uma atividade de 

risco, devido à proximidade do fumo originado pelos incêndios. Pequenas 

partículas que existem em grande abundância no fumo dos incêndios, depositam-

se nas vias respiratórias e desencadeiam ou agravam problemas respiratórios. 

  Os operadores de portagens também são trabalhadores que estão 

expostos à poluição veicular, comprometendo as suas funções pulmonares, tendo 

como consequência a redução do órgão respiratório. 

 A exposição da poluição urbana exterior reduz a resistência a esforços 

físicos e aumenta o risco de doenças cardiovasculares e respiratórias (Volpino et 

al., 2004). 

 

2.2.3. Síntese global do capítulo 
 

 As novas tecnologias de comunicação, como a World Wide Web, as 

aplicações multimédia e outras inovações, para além de providenciarem 

oportunidades e desafios para a saúde pública, oferecem informações acerca da 

qualidade do ar e efeitos da poluição do ar. Estes media permitem que as 

informações estejam disponíveis “on demand” para todos os utilizadores, 

permitindo-lhes obter mais informações sobre aquilo que pesquisam.  Desta 

forma, o papel dos audiovisuais digitais na sensibilização e promoção da saúde é 

muito relevante, pois pode ajudar a fomentar a adoção de hábitos e 

comportamentos mais saudáveis (Gonçalves, 2011). 

Segundo afirmações do autor Filgueiras (2015), no seu artigo sobre “A 

utilização do audiovisual na promoção da saúde”, as plataformas Web são as 

 
22 Direção-Geral de Saúde: https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/incendios-riscos.aspx, em 17 
de janeiro, 2018. 

https://www.dgs.pt/saude-ambiental-calor/incendios-riscos.aspx
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ferramentas mais utilizadas pela população para pesquisar informações acerca de 

temas relacionados com a saúde.  

Tal como Gonçalves (2011) defende, o uso da comunicação é uma das 

ferramentas mais importantes na mudança de comportamentos de risco para a 

saúde. As mensagens transmitidas através dos media, que focam na enfatização, 

medição e explicação das temáticas, preveem efeitos sobre conhecimento, 

perceções, crenças, atitudes e opinião pública.  

De acordo com Ignacio Aguaded (1999) citado por Branco (2004)., a 

educação para os media possibilita uma contextualização e análise de conteúdos 

de vídeo, nas suas dimensões tecnológicas, linguísticas, semiológicas e 

sociológicas, permitindo estudar a interação que o referido meio de comunicação 

estabelece com os espectadores. 

Assim, conclui-se que a educação para a saúde é uma estratégia utilizada 

para disseminar conhecimento entre os utilizadores dos media. Deste modo, os 

meios audiovisuais mostram-se uma ferramenta importante na promoção da 

saúde pública, com um poder simbólico, funcionando como grandes 

incentivadores à prevenção e ao tratamento na saúde (Filgueiras, 2015). 
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Capítulo 3 – Metodologia e fases da Investigação 

Depois de apresentados, nos capítulos anteriores, o projeto e o seu 

enquadramento temático e teórico, neste capítulo descrevem-se e explanam-se as 

opções metodológicas definidas ao longo da dissertação, como ponto fundamental 

da investigação. 

 

3.1. Metodologia 
 

A metodologia serve como apoio à análise e discussão do método de 

estudo, do problema de investigação, das suas questões e respetivas hipóteses e 

objetivos. Com isto, de modo a entender qual metodologia seria a mais útil para 

este projeto de dissertação, foi necessário escrutinar o problema de investigação.  

Sendo que, neste caso, o objetivo é entender de que forma se podem 

desenvolver conteúdos audiovisuais que sensibilizem para o impacto da qualidade 

do ar na saúde, estudou-se, numa primeira instância, o tipo de investigação a ser 

usado. A finalidade do estudo não seria somente a conceção e divulgação dos 

vídeos, mas entender o conjunto de características que um conteúdo audiovisual 

deve ter para estar disponível na Web sobre a promoção e sensibilização da 

saúde e analisar a sua recetividade. 

A metodologia usada neste estudo é a de investigação de desenvolvimento, 

pois o objetivo é conceber, implementar e avaliar o produto audiovisual. Segundo 

Van Der Maren (1996), citado por Oliveira (2006), este tipo de investigação pode 

desenrolar-se de várias formas, entre as quais, o desenvolvimento do conceito e 

do objeto23.  

Uma vez que o principal objetivo do presente projeto foi, como descrito 

atrás, a criação de conteúdos audiovisuais para a Web de sensibilização para a 

qualidade do ar na saúde, foi realizada uma minissérie de dois episódios, 

envolvendo a respetiva pré-produção, produção e pós-produção. 

Numa fase posterior à divulgação e partilha online dos episódios, foi 

estudada a sua receção através de um inquérito por questionário, de modo a obter 

um feedback em relação à temática e aos episódios visualizados.   

 
23 Objeto que pode ser produto da interação com o utilizador, tecnológico ou de comunicação. 
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Quanto à abordagem dos dados do estudo, estes foram tratados com 

técnicas e métodos de tratamentos de dados quantitativos e qualitativos.  

 

3.2. Fases da investigação 
  

O presente projeto estruturou-se em três fases de desenvolvimento: 

− Análise e avaliação da problemática, cujo objetivo foi a definição da 

problemática, a revisão da literatura e o levantamento do estado de arte.  

− Conceção e desenvolvimento do projeto. 

− Implementação e avaliação dos resultados.  

 

 

Figura 11 - Fases de desenvolvimento do projeto 

 

3.2.1. Análise e avaliação da problemática 
  

 Esta fase caracteriza-se pela recolha de informação. Depois de formulada a 

questão de investigação, o campo de ação do projeto ficou concretamente 

delineado (Figura 12). Partindo da pergunta de investigação pôde-se dar início à 

revisão de bibliografia, desenvolvendo os dois grandes conceitos do projeto: os 

conteúdos audiovisuais para a Web a promoção da saúde na área da qualidade 

do ar. 

Para se conseguir desenvolver os conteúdos para a Web foi importante a 

leitura e análise de vários artigos, de modo a estudar o tipo de conteúdo e 

estratégias que seriam mais eficazes numa divulgação online. Por outro lado, foi 

essencial uma pesquisa em diversas áreas científicas, como na saúde e na 
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qualidade do ar, de modo a clarificar certos termos e desmistificar algumas 

dúvidas. Isto constituiu o enquadramento teórico desta dissertação.  

 Para além da revisão de literatura, também se procedeu ao levantamento 

de campanhas audiovisuais de sensibilização em plataformas de partilha de 

vídeos online. Este Estudo de Arte serviu para delinear melhor as estratégias de 

abordagem, num contexto online, estudando o universo a ser tratado. 

 

 

Figura 12 - Modelo de análise 
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3.2.2. Conceção e desenvolvimento do projeto 
  

 Esta etapa da investigação foi inteiramente prática, caracterizando-se pela 

escolha das temáticas dos episódios, bem como das narrativas audiovisuais. Aqui 

deu-se início à escrita do guião técnico, para organizar e projetar o conteúdo de 

cada episódio, de uma sinopse, e de um storyboard, para esboçar a sequência de 

planos e imagens que comporiam cada episódio. Por último, coube a decisão de 

identificar os locais de filmagem e o equipamento necessário, como por exemplo, 

a câmara de filmar, os microfones, os tripés, os gravadores de áudio e os 

programas a usar na pós-produção. Este processo diz respeito à pré-produção, 

etapa que antecipa a produção.  

Posto isto, seguiu-se a produção do projeto. Realizaram-se dois episódios, 

sendo o primeiro relativo aos incêndios e às suas consequências para a saúde 

humana e o segundo sobre a poluição em espaços fechados.  

A última fase refere-se à pós-produção, onde se editou toda a sequência de 

filmagens, juntamente com a mistura de som e efeitos que cada episódio contém. 

De modo a garantir o rigor científico necessário à realização dos episódios, todas 

as etapas contaram com a validação das orientadoras e da perita na área, a 

Investigadora Alexandra Monteiro.  

Na figura abaixo encontram-se sumarizados os processos do desenvolvimento 

dos conteúdos audiovisuais.  

 

1. Pré-produção − Escolher a temática e, com isto, o título de cada 

episódio; 

− Escrever uma grelha/guião para cada episódio; 

− Escrever a sinopse para cada episódio; 

− Definir a linguagem audiovisual; 

− Escolher os participantes dos episódios; 

− Agendamento das entrevistas; 

− Escrita do guião das entrevistas 

− Definir o storyboard (plano e ângulos) de cada 

cena do episódio. 

− Escolher o equipamento; 

− Definir os locais de filmagem. 
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2. Produção − Filmagem dos episódios (com base no storyboard 

e nas grelhas/guiões técnicos; 

− Filmagem das entrevistas. 

3. Pós-produção − Fazer a coleta de todas as imagens e organizá-

las por episódio; 

− Editar os vídeos; 

− Escolha e edição do áudio; 

− Criação das sequências e efeitos especiais. 

Tabela 2 - Processos de desenvolvimento dos conteúdos audiovisuais 

 

3.2.3. Implementação e avaliação dos resultados 
 

Para finalizar, a terceira e última fase serviu para avaliar a receção dos 

conteúdos audiovisuais após estes serem divulgados.  

A recolha de dados foi realizada através de um inquérito por questionário, 

cujos dados foram analisados através de um ficheiro Excel e IBM SPSS®24. No 

momento da divulgação dos episódios (através de e-mail ou mensagem no 

Facebook), também se incluiu um link para o formulário do questionário, de modo 

a ser respondido após a visualização.  

O objetivo desta inquirição passou por validar os conteúdos junto da 

Audiência, recolhendo dados sobre a sua adequabilidade à distribuição na Web e 

procurando validar se as plataformas de partilha de conteúdos audiovisuais na 

Web (YouTube) são um meio ajustado para a distribuição de conteúdos 

audiovisuais sobre a promoção da saúde na área da qualidade do ar. 

Adicionalmente, os inquiridos também puderam expressar a sua opinião 

relativamente à produção audiovisual, bem como deixar algumas sugestões de 

melhoria para o futuro.  

 

 

 

 
24 O IBM SPSS Statistics é um software estatístico projetado para resolver problemas de negócios 
e de pesquisa por meio de análise ad hoc, teste de hipótese, análise geoespacial e análise 
preditiva. Retirado de: https://www.ibm.com/pt-en/marketplace/spss-statistics, em 06 de outubro de 
2019.  

https://www.ibm.com/pt-en/marketplace/spss-statistics
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Capítulo 4 – Conceção e desenvolvimento do projeto 

 

Uma vez definida a natureza e fases de investigação, seguiu-se o 

planeamento e realização dos conteúdos audiovisuais de sensibilização para o 

impacto da qualidade do ar na saúde.  

Neste sentido, este capítulo será dividido em quatro secções, referentes às 

fases que foram seguidas:  

Fase I: Proposta do projeto e escolha das temáticas;  

Fase II: Escolha da linguagem audiovisual adaptada ao contexto Web – 

descrevendo-se a narrativa audiovisual usada, dentro de uma breve abordagem 

das suas características adaptadas ao mundo digital; 

Fase III: Produção dos conteúdos audiovisuais – descrevendo-se 

pormenorizadamente todas as fases da realização dos vídeos, desde a pré-

produção, a produção e, por último, a pós-produção; 

Fase IV: Divulgação dos episódios na plataforma Web – explicando o 

processo de publicação dos episódios no YouTube, bem como, dentro de uma 

abordagem mista (quantitativa e qualitativa), analisando os resultados obtidos na 

avaliação dos conteúdos, conseguidos através de um inquérito por questionário 

aplicado após a visualização dos vídeos.  

 

4.1. Fase I - Proposta do projeto e escolha das temáticas 
  

 Este projeto surgiu no âmbito de uma colaboração entre o Departamento de 

Arte e Comunicação e o Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro.  

 Para a escolha dos temas a serem abordados nos episódios, foram 

realizadas diversas reuniões com as orientadoras deste projeto. Para além disso, 

contou-se ainda com a colaboração da Doutora Alexandra Monteiro, Investigadora 

do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro e 

especialista na área da qualidade do ar, e do Mestre Hélder José Marques 

Caixinha, Assistente do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 

Aveiro, especialista na área de produção audiovisual. Estas reuniões serviram 

também para definir determinadas características técnicas a abordar em cada 

episódio, tais como a narrativa, as estratégias de linguagem e o conteúdo. Os 
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temas escolhidos foram os Incêndios e Poluição em Espaços Fechados. O canal 

de difusão elegido para a divulgação destes conteúdos foi o YouTube, visto ser a 

plataforma de partilha e divulgação de vídeos online mais funcional.  

O próximo passo focou-se em definir a duração de cada episódio. Assim, 

decidiu-se que cada episódio teria uma duração de entre 2 a 3 minutos. Ainda 

que, num contexto online, um vídeo não deva ultrapassar 1 minuto e 30 segundos 

de duração (Oliveira 2010), foi acordado, junto das orientadoras e da perita, que 

os vídeos deste projeto teriam uma duração mais extensa de modo a transmitirem 

uma informação mais completa e rigorosa. 

Tendo em vista a curta duração dos conteúdos audiovisuais, a escolha das 

filmagens e conteúdo foi crucial para transmitir uma mensagem impactante, que 

cativasse os espectadores. 

Desta forma, passou-se à escrita das sinopses e dos guiões técnicos de 

cada episódio (apêndices 1 e 2), com as informações relativas a: 

− Temáticas 

− Lista de conteúdos (científicos) a transmitir; 

− Estratégias narrativas e visuais para essa abordagem; 

− Datas para as gravações; 

− Identificação dos locais a serem filmados e contactos a estabelecer para 

a obtenção de autorizações; 

− Lista de participantes (entrevistados a especialistas); 

− Indicação de imagens, vídeos e sons de terceiros; 

− Recursos e referências bibliográficas de suporte aos conteúdos 

abordados; 

− Equipamento a utilizar.  

 Para definir os pontos anteriores, foi necessária uma pesquisa aprofundada 

referente a conteúdo teórico e gráfico, visto tratar-se de temas sensíveis. Um dos 

casos que melhor representa esse levantamento é o episódio Incêndios, que 

contém excertos de vídeo retirados de reportagens da SIC25 e da RTP26, 

referentes aos incêndios do ano de 2017, presentes nas páginas oficiais dos 

respetivos canais. Adicionalmente, foram incluídas entrevistas a vítimas dos 

 
25 SIC – Sociedade Independente de Comunicação: https://sic.sapo.pt/, em 7 de setembro de 2018. 
26 RTP – Rádio e Televisão de Portugal: https://rtp.pt, em 7 de setembro de 2018.  
 

https://sic.sapo.pt/
https://rtp.pt/
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incêndios realizadas em estúdio. No caso do episódio Poluição em Espaços 

Fechados, realizaram-se filmagens em espaços interiores que demonstravam 

hábitos e ações que contribuem para afetar a qualidade do ar.   

As sinopses e os guiões técnicos foram validados com a especialista na 

área da Qualidade do ar, tendo-se realizado as alterações sugeridas para que o 

produto se adequasse ao público-alvo e apresentasse total rigor científico. 

 

4.2. Fase II – Escolha da linguagem audiovisual adaptada ao contexto Web 
  

 A linguagem audiovisual aplicada em conteúdos audiovisuais de 

sensibilização para o impacto da qualidade do ar na saúde, em contexto Web, 

deve compreender características distintas do contexto televisivo. Tal como 

mencionado no Enquadramento Teórico, um vídeo para a Web tem de garantir a 

legibilidade dos elementos, melhorando a composição e enquadramento dos 

planos. Para além disso, há outras conclusões técnicas importantes a serem 

consideradas na composição deste tipo de material audiovisual, como por 

exemplo:  

− O uso de cores claras e neutras, reduzindo a compreensão; 

− Boa iluminação, para promover um maior contraste de cores e maior 

qualidade no vídeo; 

− Evitar movimentos de câmara desnecessários, devendo-se usar um tripé 

ou estabilizador, para obter imagens mais estáveis; 

− Utilizar uma câmara que grave em FHD; 

− Gravar testemunhos reais; 

− Uso de guia de edição e estrutura, de forma a orientar a montagem do 

corte-bruto; 

− Não usar demasiados efeitos e transições, pois isto pode dificultar a 

passar a mensagem, tornando o vídeo confuso e esteticamente 

disperso; 

− Uso de motion graphics, de modo a auxiliar a transmissão da informação 

e expressão da mensagem de forma efetiva.  

 Depois de analisada a linguagem audiovisual adaptada ao contexto Web, 

passou-se à realização e produção dos conteúdos audiovisuais. Para isto, foram 

respeitadas as diferentes fases de produção audiovisual. 
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4.3. Fase II - Produção dos Conteúdos Audiovisuais 
 

 Tal como explicado no Enquadramento Teórico, a produção audiovisual é 

um processo que compreende uma série de procedimentos e etapas essenciais: 

pré-produção, produção e pós-produção.  

Seguir estas etapas é crucial para que todo o processo seja cumprido de 

forma rigorosa. Deste modo, estas etapas foram realizadas de forma sequencial, 

para o obter o resultado final expectável.  

  

4.3.1. Pré-produção 
 

 Esta fase é muito importante para a construção do produto audiovisual, pois 

é aqui que vão ser descritas todas as boas práticas e procedimentos para a 

realização do projeto, desde a idealização e escrita do guião/storyboard, a 

pesquisa de campo (possíveis locais de filmagem), a definição das plataformas de 

partilha online e a escolha do material de filmagem.  

 Com tudo isto, é necessário planear e fazer um cronograma antes da 

produção audiovisual, de modo a conseguir prever, planear e antever certos 

acontecimentos e imprevistos que podem ocorrer ao longo de todo o processo. 

Desta forma, o projeto contou com a elaboração de um plano de 

contingência para possíveis imprevistos (Plano B). Este plano funciona como um 

plano de riscos, com o objetivo de descrever as medidas tomadas no caso de 

existir algum problema ao longo da metodologia de investigação. Assim, as 

possibilidades analisadas foram as seguintes: não conseguir gravar os cinco 

episódios e não conseguir fazer algumas das entrevistas agendadas com as 

pessoas previamente pensadas.  

Genericamente, os objetivos foram cumpridos, tirando alguns ajustes ao 

longo da calendarização devido a problemas de agenda ou incompatibilidade das 

pessoas envolvidas na produção audiovisual. Visto que a ideia inicial seria fazer 

cinco episódios, cada um sobre uma temática distinta da problemática da 

qualidade do ar. Porém, devido a falta de disponibilidade por parte do mestrando, 

a solução encontrada passou por gravar somente dois episódios, que foram 

previamente selecionados pela perita, nomeadamente, Incêndios e Poluição em 

Espaços Fechados.  
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Depois de realizado o Plano B, a fase seguinte passou pela revisão de 

literatura e material científico recolhido, bem como de uma análise e levantamento 

a conteúdos audiovisuais de sensibilização Web já existentes.  

Por exemplo, na pesquisa deste tipo de vídeos, foram encontradas diversas 

campanhas publicitárias de sensibilização, tal como referido no tópico do 

levantamento do estado de arte, integrado no Enquadramento teórico.    

O levantamento e análise destas campanhas de sensibilização online 

serviram para determinar certas estratégias narrativas que pudessem ser 

empregadas nos conteúdos a desenvolver. Um exemplo é a utilização de Motion 

Graphics, planos gerais e curtos, poucos movimentos de câmara (se existirem), 

bem como a ênfase de certas palavras que se queiram evidenciar através de 

cores fortes, que chamem para a ação e eloquência. 

O nome escolhido para a minissérie foi Qualidade do Ar, uma vez que o 

tema tratado surgiu da sensibilização para a qualidade do ar e das medidas que 

devem ser tomadas para prevenir a degradação do ar.  

Assim sendo, a pré-produção dividiu-se em várias fases, descritas nas 

secções que se apresentam abaixo. 

 

4.3.1.1. Storyboard 
 

 Depois do guião técnico ser validada pela perita e pelas orientadoras, 

passou-se à criação complementar do storyboard, para uma planificação mais 

efetiva das sequências, dos planos pretendidos e da disposição dos motion 

graphics. Esta fase revelou-se um momento crucial no processo de pré-produção, 

uma vez que o storyboard foi o documento que ajudou, quer a definir os planos 

necessários, como a descartar outros. 
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Figura 13 - Storyboard integral do episódio Incêndios 
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Figura 14 - Storyboard integal do episódio Poluição em Espaços Fechados 

 A versão integral dos storyboards de cada episódio pode ser consultada no 
apêndice 3.  
 

4.3.1.2. Genérico 
   

 O genérico é, atualmente, um elemento praticamente indispensável quando 

se vê uma série.  É uma forma de mostrar o tom, a história e a estética do 

conteúdo e, com isto, permitir suscitar e manter o interesse dos espectadores.  

 Inicialmente, pensou-se num genérico distinto para cada episódio, sendo 

que se poderia usar um efeito de double exposure com fumo. Mas, não gostando 

do resultado, a ideia foi alterada. Decidiu-se que cada episódio teria um genérico 

distinto, usando o efeito glitch, slow motion e double exposure. Isto para chamar a 

atenção ao espectador, para atraí-lo ao ecrã e deixá-lo a questionar sobre ao 

conteúdo em si. 

 

4.3.1.3. Locais de filmagens e entrevistas 
 

No primeiro episódio, o local de gravação das entrevistas recaiu no estúdio 

do Departamento de Arte e Comunicação, que contava com o ambiente perfeito 

para as entrevistas: boa acústica, capaz de isolar a sala de sons alheios e um 

acesso a uma série de equipamentos (iluminação e filmagem). Nestas entrevistas, 

contámos com o testemunho duas vítimas dos incêndios de Pedrogão Grande, 

nomeadamente Orlando Batina e Marco Domingues. 
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 Já no segundo episódio, a filmagem da entrevista foi levada a cabo numa 

numa sala de trabalho no Departamento de Ambiente e Ordenamento da 

Universidade de Aveiro, de modo a realizar a entrevista à Investigadora Alexandra 

Monteiro. Adicionalmente, algumas sequências de imagens foram retiradas da 

residência do mestrando, de modo a aumentar a galeria de imagens para o 

episódio e ilustrar os diferentes assuntos abordados.  

 

4.3.1.4. Equipamento 
  

Para as filmagens dos episódios Incêndios e Poluição em Espaços 

Fechados foi utilizada uma DSLR Canon 750D, com uma Objetiva EF-S 18-55mm 

f3.5-f5.6 e uma objetiva ef 50mm f1.8. Para a gravação das entrevistas foi usada a 

objetiva de 18-55mm e, para planos de pormenor, foi utilizada a objetiva de 50mm.  

 Como não se efetuaram muitos movimentos nos planos dos vídeos, não 

houve a necessidade de usar um estabilizador móvel. Porém, para as entrevistas, 

recorreu-se ao uso de um tripé.  

 

 

Figura 15 - Material utilizado para as filmagens – Canon 750D/ lente ef 50mm f/1.8 

Fonte: https://tinyurl.com/y398mgtu 
 

Para a realização das gravações a câmara foi operada em modo manual, 

sem descurar dos aspetos técnicos a ter em especial atenção, como o processo 

de focagem manual e o controlo do ISO consoante as alterações da iluminação do 

ambiente filmado.  

As imagens captadas foram filmadas com uma resolução de 1929x1080 px 

(FHD), com 25 frames por segundo. Isto de modo a garantir uma melhor qualidade 

de imagem, que resultaria, claramente, numa melhor pós-produção.  

 

https://tinyurl.com/y398mgtu
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Já a gravação do som das entrevistas foi feita com um gravador zoom H4n, 

disponibilizado pelo DeCA.  

 

 

 

Figura 16 - Gravador de áudio para as entrevistas 

Fonte: https://tinyurl.com/y58tysa4 

 

4.3.1.5. Guião das entrevistas 
 

 As entrevistas são uma parte essencial dos episódios, pois se, por um lado, 

se traduzem num depoimento real dos acontecimentos (episódio Incêndios), por 

outro, fornecem a informação e o rigor científico necessário à minissérie. Assim, 

depois de uma reunião com as orientadoras e a perita na área da qualidade do ar, 

definiram-se algumas perguntas que funcionariam como pontos de ligação para o 

episódio. 

 Desta forma, realizou-se uma entrevista semidirectiva ou semidirigida, não 

disponibilizando de um grande número de perguntas precisas e sim de algumas 

perguntas-guias, abertas, para o entrevistado poder falar abertamente.  

 Um dos desafios para a preparação das entrevistas recaiu no conhecimento 

prévio adquirido, uma vez que se abordava um conteúdo científico. 

 Claro que, numa posterior fase – pós-produção – se faziam os cortes 

necessários para tornar a conversa o mais direcional possível.  

No caso do episódio Incêndios, o foco era manter uma conversa casual 

com os entrevistados, de modo a estes sentirem-se confortáveis e o material 

recolhido ser o mais espontâneo possível. Nesta fase, apelava-se essencialmente 

às emoções das vítimas logo, o conteúdo propriamente científico, seria explorado 

através de motion graphics.  
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Por outro lado, no episódio Poluição em Espaços Fechados, o fundamental era a 

investigadora transmitir a maior parte do conteúdo científico. Para isto se suceder, 

foi necessária a estruturação de um guião mais direcional. 

 Os referidos guiões de entrevista para cada episódio encontram-se no 

apêndice 4.  

 

4.3.2. Produção 
  

 Terminada a pré-produção, iniciou-se o trabalho de realização. Esta fase 

conjeturou-se na componente mais prática da realização dos conteúdos 

audiovisuais.  

 O ponto de partida foi configurar a câmara para o registo de vídeo 

1920x1080 px, com 25 frames por segundo. Foi de igual importância a atenção à 

iluminação dos locais de filmagens, alternando os valores do ISO e verificando 

frequentemente o white balance. Ajustar a focagem manual e a exposição também 

foram passos importantes para a captação de imagens. E, no caso da captação 

das entrevistas, foi essencial verificar que o microfone estava devidamente ligado 

à câmara, testando-o e ajustando o volume. Com estes pontos assentes, o passo 

seguinte era proceder à filmagem.  

 

4.3.2.1. Planos de filmagem 
  

 Segundo Soares, o plano é "a imagem entre dois cortes, ou seja, o tempo 

de duração entre ligar e desligar a câmara a cada vez" (2007, p. 164). Com isto, 

cada tomada de imagem, cada captura da câmara, tem de ter um significado e 

uma importância para a narrativa.  

 Como uma grande parte dos conteúdos audiovisuais produzidos contêm 

entrevistas, um dos planos definidos deteve-se no close-up, sendo neste plano o 

entrevistado se posiciona de frente para a câmara, dando-lhe mais detalhe e foco 

(Irungu Mwangi, 2016).  

 Os planos decididos pelo autor determinam a narrativa e a maneira com 

que o espectador vai entender a mensagem. Assim, os planos próximos foi a 

escolha mais importante no decorrer desta narrativa audiovisual, de forma a 

mostrar com detalhe aquilo com que se pretendia comunicar.  
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Figura 17 - Close-up utilizado nas entrevistas 

 Durante as filmagens teve-se o cuidado de deixar um espaço vazio, que 

seria utilizado posteriormente, na pós-produção, para a inserção de texto que 

acompanhasse e entrevista. 

 

4.3.2.2. Guião da linha narrativa 
 

 Como acima referido, acordou-se na realização de dois episódios, com 

duas temáticas distintas, mas com uma missão em comum: sensibilizar a 

população para o impacto da qualidade do ar na saúde. 

Uma vez que se pretendia chegar a toda a população, não houve um 

público-alvo específico e apenas a vontade de chegar ao máximo de espectadores 

possíveis.  

A duração de cada episódio prendeu-se de cerca de 3 minutos cada, sendo 

que os utilizadores dos media online consomem preferencialmente conteúdos 

mais curtos. 

Para a realização dos dois episódios, seguiu-se uma linha narrativa, 

descrita por pontos de forma a guiar a interpolação de ideias e estruturar o 

conteúdo.  

O guião da linha narrativa de cada episódio encontra-se no apêndice 5. 
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Incêndios – primeiro episódio 

 

O primeiro episódio da minissérie começa com um genérico que identifica a 

essência do projeto, seguido do título do episódio. Este título encontra-se envolto 

numa nuvem de fumo, para envolver o espectador e ambientá-lo ao que se segue.  

Neste projeto utilizaram-se imagens já existentes de alguns dos canais 

oficiais de televisão, como da RTP ou SIC, que mostram alguns dos episódios 

decorrentes dos incêndios. Nestas imagens optou-se por usar alguns dados de 

estudos relevantes, que fossem incisivos para captar a atenção do espectador 

como por exemplo, a dimensão dos incêndios em Portugal nos últimos anos, e os 

efeitos da inalação dos poluentes atmosféricos resultantes dos incêndios, que 

prejudicam a saúde humana. Esta última explicada do ponto de vista das vítimas 

dos incêndios. 

Chegando ao fim do episódio, enumeram-se algumas recomendações da 

Direção-Geral de Saúde com algumas medidas a tomar no caso de incêndio.  

 

 

 

Figura 18 - Imagens do primeiro episódio 
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Poluição em Espaços Fechados – segundo episódio 

 

 No segundo e último episódio abordou-se a poluição atmosférica em 

espaços fechados, de forma a alertar ao uso indevido de certos produtos e maus 

hábitos que resultam numa má qualidade do ar interior.  

 O genérico é semelhante ao do primeiro episódio, sendo que a única 

mudança é na apresentação do título do episódio. Enquanto no episódio Incêndios 

vemos uma nuvem de fumo a tapar-nos a informação, neste são as partículas 

voláteis que preenchem os espaços vazios do ecrã.  

 Neste episódio alertou-se para o tempo que se passa dentro em espaços 

interiores para, de seguida, focar-se na explicação de alguns poluentes 

atmosféricos que existem em espaços fechados, através da explicação da 

investigadora Alexandra Monteiro.  

Com a ajuda da investigadora, alerta-se para algumas fontes emissores 

destes poluentes atmosféricos e introduzem-se os principais grupos de risco. 

Finalmente, faz-se uma breve apresentação de advertências para diminuir a 

poluição em espaços fechados. 

 

 

 

 

Figura 19 - Imagens do segundo episódio 

 

4.3.2.3. Entrevistas e plano de iluminação 
 

 Sendo que, em ambos episódios, as entrevistas são uma parte fundamental 

do conteúdo, teve-se atenção com a iluminação do local onde seriam feitas as 

filmagens.  
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 Tal como já referido anteriormente, visto no episódio Incêndios os 

entrevistados serem filmados no estúdio do DeCA, isto permitiu o uso de 

diferentes equipamentos para a captação de imagens de maior qualidade.  

 Numa estratégia de iluminação, foi usado o esquema de três luzes, com a 

luz principal (key light) e a luz de preenchimento (fill light) a 45º e uma luz de fundo 

(black light), todas elas com diferenças de intensidade, de modo a criar volumetria 

(relevo) na imagem captada (ver Figura 20).   

 

Figura 20 - Esquema de luz no episódio Incêndios 

  

No esquema de luz mostrado abaixo relativo ao episódio Poluição em 

Espaços Fechados (Figura 21), não foi utilizada qualquer luz artificial, sendo a luz 

natural proveniente das janelas suficiente. Portanto, o entrevistado foi posicionado 

no local mais iluminado da sala e, de seguida, ajustaram-se as configurações da 

câmara (exposição, ISO e white-balance, para obter uma maior qualidade de 

filmagem).  

Em relação à gravação de som, optou-se pela utilização de um gravador 

zoom H4n, o que dispensou da pós-produção no futuro. 
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Figura 21 - Esquema de luz no episódio Poluição em Espaços Fechados 

 

  Em relação ao primeiro episódio, usaram-se sempre planos fechados, 

excetuando as filmagens retiradas dos canais de televisão (RTP e SIC). Em 

relação aos constrangimentos envolvidos na produção do episódio, a maioria das 

decisões tomadas na pré-produção, como a escolha do local de filmagem, resultou 

num melhor agendamento das entrevistas, mesmo com a disponibilidade reduzida 

do estúdio. Algo que não se conseguiu evitar, porém, foi o facto de os 

entrevistados tenderem a olhar para o entrevistador, sendo que o ideal seria olhar 

para a câmara.  

 Já no segundo episódio, focou-se a atenção na investigadora Alexandra 

Monteiro, visto ser uma perita e ter conhecimento técnico comprovado na área. O 

local de filmagem foi, de certa forma, improvisado. O ideal seria filmar num 

escritório do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de 

Aveiro, mas a solução tornou-se deveras simples, acabando-se por proceder à 

filmagem numa sala que estava disponível no mesmo departamento, que tinha as 

condições ideias para uma boa captação de imagem e som.  

 Um dos imprevistos que se constataram no segundo episódio foram as 

dificuldades para as gravações de imagens em espaços interiores. A iluminação 

foi um fator que dificultou algumas das filmagens, como por exemplo, num bar e 

numa cozinha. Estas filmagens tentaram ser melhoradas posteriormente, na pós-

produção.  
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4.3.3. Pós-produção 
 

 Depois do processo de realização, procedeu-se à pós-produção. Nesta 

fase, ocorreu a edição e montagem das imagens captadas na produção e que 

deveriam constar nos episódios.  

 Numa primeira fase, organizou-se todo o conteúdo recolhido (filmagens e 

som) e efetuou-se uma seleção do conteúdo que seria aproveitado. Essa seleção 

foi dividida para duas pastas e organizadas por episódio.  

 Na seleção das entrevistas a serem utilizadas, o escrutínio foi mais 

complexo. A escolha dos trechos das entrevistas que seriam usados nos episódios 

recaíram nos que continham explicações mais breves, diretas e emocionantes.  

 Para a pós-produção dos dois episódios sobre a Qualidade do Ar recorreu-

se à utilização dos softwares Adobe Premiere Pro e Adobe After Effects, pela 

familiarização com o seu funcionamento. 

 

 

Figura 22 - Timeline de edição do episódio Incêndios 

 

 Durante o processo de montagem e edição dos vídeos, foi necessário 

posicionar os vídeos, já selecionados e arquivados no projeto, de forma a criar 

uma narrativa/sequência. Esta narrativa compunha, essencialmente, a 

apresentação do problema (alvo de estudo), as consequências do mesmo e, por 

fim, os desafios que este reservava. 

A escolha da música foi a base da criação do episódio, sendo que as 

batidas melódicas determinavam, certas vezes, a mudança de imagem, criando 

uma simbiose rítmica que acompanhou cada episódio.  
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 De forma a complementar as imagens, foi utilizada muita informação 

animada em texto, através do software Adobe After Effects, criada através de uma 

composição vinculada com o Adobe Premiere Pro (Figura 22). Estes motion 

graphics tiveram uma elevada importância nos dois episódios, sendo que 

continham informação complementar do conteúdo, os oráculos dos entrevistados 

e também pop-ups informativos.  

 

 

Figura 23 - Exemplo de uma animação usada com o software Adobe After Effects 

 Neste exemplo acima referido, foi utilizado um efeito de “controle 

deslizante”, de forma a gerar números aleatórios até chegar ao número desejado. 

 O software Adobe After Effects foi usado diversas vezes. Como se verifica 

na Figura 24, a informação complementar dos testemunhos dos entrevistados do 

episódio Incêndios, foi colocada com a ajuda deste software. 

 

 

Figura 24 - Informação complementar às entrevistas 
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No fim da edição de cada episódio, os mesmos eram enviados às 

orientadoras do projeto, de forma a identificar certas mudanças técnicas a realizar 

e sugerir melhoramentos. Depois da implementação destes ajustes, o episódio 

era, por fim, enviado à investigadora Alexandra Monteiro, a perita na área, para 

poder confirmar o rigor científico do conteúdo.  

 Todas as mudanças pedidas foram justificadas e os ajustes feitos 

produziram o produto final.  

 

 

Figura 25 - Montagem do episódio Poluição em Espaços Fechados 

4.3.3.1. Créditos iniciais  
  

 Tal como referido anteriormente, o objetivo do genérico tratou-se de 

mostrar o tom, a história e a estética do conteúdo a ser transmitido. Assim sendo, 

tanto no episódio Incêndios, como no episódio Poluição em Espaços Fechados foi 

criado um efeito glitch, slow motion e double exposure. Isto de forma a criar um 

mistério sobre o tema que, em conformidade com a música de ambiente utilizada, 

serviu para transmitir algum movimento.  

 A única diferença entre os dois episódios prendeu-se no facto de, no 

episódio Incêndios, se utilizar um efeito de fumo que envolvia o título, enquanto no 

episódio Poluição em Espaços Fechados se usou um efeito de partículas, através 

de um sistema de partículas. 
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Figura 26 - Montagem do genérico 

4.3.3.2. Correção de cor 
  

 A fase de pós-produção requereu bastante trabalho de edição. Como 

muitos dos vídeos foram gravados em alturas diferentes, onde a luminosidade e 

outras características do ambiente, assim como as definições da câmara, não 

estavam iguais, foram necessárias algumas correções de cor e aplicações de 

filtros.  

  

Antes      Depois 

   

Figura 27 - Aplicação de correção de cor no episódio Poluição em Espaços Fechados 

 

Este processo de correção de cores deu-se nos dois episódios, uma vez que 

se pretendia harmonizar todos os vídeos, independentemente do local e das 

configurações utilizadas pela câmara. Essas correções passaram criar uma 

camada com o efeito “Curvas RGB”, onde, através da manipulação dessas curvas, 

se chegou à cor desejada. Complementarmente, também se adicionou um efeito 

de brilho e contraste.  
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Figura 28 - Correção de cores com o efeito “Curvas RGB” 

4.3.3.3. Som 
 

 A música e os efeitos sonoros utilizados nos vídeos tiveram um papel muito 

importante, pois estes são a origem de muitas emoções e sensações criadas no 

espectador. Assim, as músicas de fundo escolhidas foram selecionadas de forma 

a potencializar alguma emoção, como drama e mistério. Suplementarmente, os 

efeitos sonoros aplicados nos vídeos surgiram numa tentativa de substituírem o 

som real, quer pelo som não ter sido adequadamente gravado, quer para provocar 

outro tipo de sensação auditiva.  

 No genérico foi utilizada uma parte da música Black Mirror – Opening title, 

que foi alterada e editada. Quanto aos restantes sons, fez-se uma pesquisa e 

levantamento de músicas sem direitos de autor, no YouTube, como por exemplo: 

Where Silence Is Nonexistent – A Himitsu, usada como som ambiente do episódio 

Incêndios; Binary Code effects, para produzir o efeito gerador de código;  Glitch 

Sound Effect, de modo a reproduzir o efeito glitch que se vê em ambos episódios. 

No segundo episódio foi utilizada a música Resolution, também sem direitos e 

retirada do YouTube, bem como o som do teclado, de folhear as páginas de um 

livro e de grelhar a carne.  

 A utilização destes sons permitiu uma melhor perceção do conteúdo, 

possibilitando a criação de sensações no espectador, como preocupação, drama e 

mistério, uma vez que o objetivo da minissérie é criar impacto para a mudança de 

comportamentos. 
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4.3.3.4. Oráculos 
 

 Os oráculos foram outro elemento indispensável nos conteúdos, uma vez 

que servem para identificar quem está a ser entrevistado, bem como o seu cargo e 

função. Desta forma, procedeu-se à criação de algo simples e claro. 

 Os oráculos foram criados com a ajuda do Adobe After Effects. Com a 

ajuda deste programa foi possível escolher o tipo de letra, o tamanho das letras, o 

espaçamento e a cor. De forma a destacar os oráculos, usou-se um efeito Luma, 

com fosco num vídeo de fumo, permitindo um efeito visual semelhante ao do 

genérico (ver Figura 31 referente ao episódio Incêndios).  

 

  

Figura 29 - Oráculos dos entrevistados no episódio Incêndios 

 

 Em relação ao episódio Poluição em Espaços Fechados, procedeu-se à 

utilização de um novo oráculo, com outro tipo de efeito. Visto este conteúdo ter 

uma vertente mais informativa que emocional, os oráculos também seguiram esta 

linha: uma linha mais formal e clássica.  

 

 

Figura 30 - Oráculo da investigadora no episódio Poluição em Espaços Fechados 
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4.3.3.5. Créditos finais 
 

 Por fim, depois de montado todo o conteúdo, chegou a altura de preparar 

os créditos finais. Estes também foram editados no Adobe After Effects, permitindo 

uma melhor organização da informação, introdução do logótipo da Universidade 

de Aveiro e informações relevantes da produção da minissérie.  

 Relativamente ao texto, este apresenta-se centrado no ecrã, com o mesmo 

tipo de letra usado nos motion graphics.  

 

 

Figura 31 - Frame retirado dos créditos finais da minissérie 

 

 De forma a concluir esta fase que compreende a produção dos vídeos, o 

próximo passo tratou-se da exportação dos conteúdos audiovisuais. De maneira a 

não comprometer a qualidade dos vídeos, teve-se o cuidado de exportar os vídeos 

com as seguintes características: H.264 (formato); HD 1080 25 fps (predefinição); 

1920px (largura); 1080px (altura); .mp4 (extensão). 

 Finalmente, tratou-se da publicação e partilha dos vídeos numa plataforma 

Web que suportasse todas estas características.  

 

4.4. Fase IV - Divulgação dos episódios na plataforma Web  
 

 A minissérie foi publicada no canal de YouTube pessoal, sendo o canal 

digital mais acessível por todo o público, capaz de suportar diversos formatos de 

ficheiros e possibilitando a visualização em diversas resoluções.  

 Para além disso, permite inúmeras possibilidades como: 

− Editar as configurações do vídeo (título, categoria, descrição, etiquetas); 

− Comentar e votar nos conteúdos audiovisuais; 

− Fácil navegação e interação; 
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− Sugestões de outros vídeos semelhantes. 

− Plataforma sem custos de adesão.  

A escolha desta plataforma tornou-se vantajosa, sendo que esta possibilitou 

a divulgação da minissérie sem custos associados, com a facilidade de gerar um 

link por cada vídeo, que foram enviados através de diferentes meios, como e-mail, 

mensagens e publicações em redes sociais, permitindo um maior alcance de 

visualizações. 

 

4.5. Links dos episódios27 

 

Episódio 1 – Incêndios: https://youtu.be/8sUOvyq16mM  

Episódio 2 – Poluição em Espaços Fechados: https://youtu.be/CPJr5ooz3_c  

 
27 A visualização dos episódios só é possível a quem tiver acesso aos links. 

https://youtu.be/8sUOvyq16mM
https://youtu.be/CPJr5ooz3_c
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Capítulo 5 – Apresentação e avaliação dos resultados 

 

Depois da edição dos vídeos estar concluída e de se ter realizado a sua 

disponibilização na plataforma escolhida, deu-se início à última fase deste projeto, 

à avaliação dos conteúdos audiovisuais. Esta avaliação deu-se com base na 

resposta a um inquérito por questionário (apêndice 7), com o objetivo de observar 

se os conteúdos audiovisuais para a Web contribuíram para a promoção da 

sensibilização da população para o impacto da qualidade do ar na saúde. Para 

além disto, o questionário serviu para recolher dados sobre as características 

técnicas que funcionariam melhor para este tipo de conteúdo, num contexto 

online. 

As questões deste questionário estão estruturadas em cinco secções:  

- Primeira secção: foca-se nos hábitos do público enquanto espectador e 

no interesse por este tipo de conteúdo.  

- Segunda secção: questiona a qualidade da plataforma de divulgação dos 

vídeos.   

- Terceira secção: foca-se na análise do primeiro episódio Incêndios, 

enquanto conteúdo audiovisual, solicitando a identificação de possíveis 

melhoramentos/comentários. 

- Quarta secção: faz-se a análise do segundo episódio Poluição em 

Espaços Fechados, enquanto conteúdo audiovisual, solicitando aqui também 

possíveis melhoramentos/comentários.  

- Quinta secção: nesta última secção, faz-se uma avaliação geral deste 

projeto e deixa-se espaço para comentários adicionais.  

Depois de concluído o esboço do questionário, foi enviada uma versão de 

teste para as orientadoras e a investigadora validarem a estrutura e as questões. 

Depois de aplicados os ajustes, preparou-se um e-mail de divulgação dos 

conteúdos audiovisuais e do questionário (Figura 32) para toda a comunidade UA 

e para todos os departamentos da Universidade de Aveiro. Este convite foi 

também partilhado através de mensagens enviadas pelo Facebook.  
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Figura 32 - Exemplo do e-mail enviado para toda a comunidade UA 

 

A ideia seria visualizar os dois episódios e, no fim, preencher o questionário 

online. De modo a colocar o questionário online, recorreu-se ao Google Forms 

(Formulário do Google), considerando que à data não existiam ainda indicações 

contrárias por parte da UA (atualmente é recomendado o uso apenas do 

LimeSurvey para recolha de dados desta natureza). 

 

5.1. Análise e descrição dos resultados 
 

A maior parte dos dados recolhidos foram do tipo quantitativo, embora também 

tenham sido recolhidos dados do tipo qualitativo, face às questões de resposta 

aberta. Assim sendo, esta análise de dados foi mista. 

O tipo de amostra utilizada neste questionário foi de amostragem por 

conveniência, uma vez que os indivíduos que participaram nesta pesquisa foram 

selecionados pelo facto de estarem disponíveis, visualizando os episódios e 

respondendo ao questionário através do e-mail e/ou redes sociais. Este tipo de 

amostragem tem como consequência a incapacidade de fazer afirmações gerais, 

com rigor estatístico. No entanto, permite chegar a conclusões importantes para 

que os conteúdos audiovisuais possam ser melhorados e aferir a opinião dos 

respondentes sobre o papel das plataformas online enquanto um meio eficaz para 

a partilha deste tipo de conteúdo.  
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Em seguida, apresentam-se e descrevem-se todos os dados obtidos pelas 

respostas aos questionários, com a ajuda de duas ferramentas de análise, o 

Microsoft Excel e o SPSS Statistics, ambos programas de análise de dados 

estatísticos.  

 

5.1.1. Apresentação e análise dos dados 
 

O inquérito por questionário e os dois episódios foram disponibilizados 

online durante uma semana, tendo-se obtido 122 respostas.  

 

5.1.1.1. Primeira secção do questionário 
 

 Nesta secção, pretendia-se perceber o género e a idade dos inquiridos, 

bem como interesse dos mesmos na visualização de vídeos na Web, 

nomeadamente sobre qualidade do ar.  

 No Gráfico 1 pode-se verificar que 71,3% (87 inquiridos) pertencem ao sexo 

feminino e apenas 28,7% (35 pessoas) ao sexo masculino. Não se conseguiu 

determinar a razão pelo facto de o questionário ter sido mais respondido por um 

género em detrimento de outro.  

  

Gráfico 1 - Género dos participantes 

 

No Gráfico 2 observa-se que a faixa etária com o maior número de respostas é 

a dos 18 – 23 anos (um total de 43 respostas), sendo que 34 dos participantes são 

do sexo feminino. Nota-se uma distribuição ligeiramente semelhante no resto das 
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respostas pelos respetivos diferentes grupos etários. Esta maior afluência de 

respostas pelo grupo entre os 18 e 23 anos pode dever-se ao facto dos vídeos e 

questionários terem sido partilhados maioritariamente para alunos que frequentam 

o ensino superior. 

 

  

Gráfico 2 - Idade e género dos participantes 

 

A terceira questão do questionário – “Costuma visualizar vídeos na Web?” – 

surgiu com a intenção de perceber se os respondentes visualizam de facto 

conteúdos audiovisuais online. As respostas agruparam-se da seguinte forma: a 

maioria (94,3% dos inquiridos) respondeu “Sim” enquanto 5,7% dos participantes 

respondeu “Não”. A maior parte dos inquiridos visualiza vídeos na Web, 

independentemente da faixa etária. Algo interessante de constatar é o facto das 

respostas negativas (3 respostas) serem relativas à faixa etária >50 anos.  
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Gráfico 3 - Visualização de vídeos na Web pelos participantes 

Com base no Gráfico 4, pode observar-se que a maioria dos participantes, 

independentemente da faixa etária, costuma visualizar “Muito raramente” vídeos 

sobre a qualidade do ar (49 participantes). Aliás, há um grande número de 

inquiridos (27 pessoas) que “Nunca tinham visto antes” este tipo de conteúdos. 

Observa-se que o intervalo de idade que costumam ver com mais frequência 

este tipo de conteúdo vai dos 24 aos 50 anos.   

 

 

Gráfico 4 - Visualização de vídeos sobre qualidade do ar vs. faixas etárias 
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De acordo com o Gráfico 5, relativamente à questão “Caso já tenha visto antes 

vídeos sobre a qualidade do ar, algum deles era sobre a poluição causada pelos 

incêndios?”, este mostra que o número de inquiridos que respondeu “Não” (50,8% 

dos inquiridos, ou seja, 62 pessoas) é um pouco maior que o número de inquiridos 

que já viram esse tipo de vídeos (41% dos participantes, ou seja, 50 pessoas).  

Aqui pode concluir-se que, embora haja participantes que já tenham 

visualizado conteúdo audiovisual sobre a poluição causada pelos incêndios, 

existem muitos respondentes que ainda não tinham visualizado este tipo de 

conteúdo. 

  

Gráfico 5 - Visualização de vídeos sobre a poluição causada pelos incêndios 

 

Já em relação à pergunta “Caso já tenha visto antes vídeos sobre a qualidade 

do ar, algum deles era sobre a poluição em espaços fechados”, a grande parte 

dos respondentes, 68,9% dos inquiridos (84 pessoas) responderam “Não”, 

enquanto 23,8% das respostas (29 pessoas) responderam “Sim”. Assim, conclui-

se, através desta análise, que a maioria das pessoas neste grupo de 

respondentes não tinham antes visualizado este tipo de conteúdo (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Visualização de vídeos sobre a poluição em espaços fechados 

 

5.1.1.2. Segunda secção do questionário 
 

Sendo que os vídeos foram produzidos para serem publicados online, houve a 

necessidade de entender se os mesmos reuniam as condições ideais para serem 

visualizados na Web. Para isto, os participantes responderam a duas perguntas: 

“Como plataforma de divulgação destes vídeos, o YouTube revelou-se…?”, numa 

escala de “Muito bom”, “Bom”, “Razoável” e “Fraco”, e “Acha os vídeos adequados 

para serem visualizados na Web?”, numa escala de “Muito adequados”, “Pouco 

adequados” e “Nada adequados”.  

No Gráfico 7, podemos confirmar a adequação da plataforma utilizada para a 

partilha e divulgação dos vídeos, sendo que 64,8% dos participantes (78 pessoas) 

classifica o YouTube “Muito bom” como plataforma de conteúdos audiovisuais, 

seguido de “Bom”, com uma taxa de 31,1% respostas (39 pessoas).  4% dos 

participantes responderam “Razoável” (5 pessoas).  
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Gráfico 7 - Grau de adequação do YouTube como plataforma de divulgação dos vídeos 

 

Pôde-se ainda concluir que os vídeos reuniam todas as condições necessárias 

para serem visualizados num contexto online, pois 95,1% dos participantes (116 

pessoas) neste questionário indicaram considerar os vídeos “Muito adequados” 

para serem visualizados na Web, enquanto 4,9% dos participantes (6 pessoas) 

consideram os vídeos “Pouco adequados” (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 - Grau de adequação dos vídeos para serem visualizados na Web 
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5.1.1.3. Terceira secção do questionário – análise do episódio Incêndios 
 

De modo a perceber se os respondentes gostavam das características técnicas 

dos conteúdos audiovisuais, focamo-nos de seguida numa análise para cada um 

dos episódios. Assim, nesta secção, analisamos em detalhe o episódio Incêndios. 

A partir da questão “Como classifica o conteúdo do vídeo?”, conclui-se que a 

grande maioria dos inquiridos respondeu que o conteúdo estava “Muito bom” (64 

participantes), enquanto 53 participantes responderam “Bom”. Já 4 inquiridos 

acharam o conteúdo “Razoável” e apenas 1 inquirido respondeu “Fraco (Gráfico 

9). 

 

  

Gráfico 9 - Classificação do primeiro episódio 

 

Já para validar se a duração, a música e as imagens do episódio se 

encontravam adequadas ao contexto, colocaram-se três questões: “Como 

classifica a duração do vídeo?”, “Como classifica as músicas do vídeo?” e “Como 

classifica as imagens do vídeo?”. A partir das respostas, pôde-se concluir que, 

numa escala de “Muito adequada”, Adequada”, “Pouco adequada” e “Nada 

adequada”, tanto a duração como as músicas adotadas estavam “Adequadas” ao 

contexto (Gráfico 10 e 11). 54,9% dos inquiridos (67 pessoas) acharam a duração 

“Adequada”, enquanto 42,6% (52 pessoas) a consideraram “Muito adequada”. Em 

relação às músicas do vídeo, 51,6% dos participantes (63 pessoas) responderam 
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que estas eram “Adequadas”, enquanto 42,6% (52 pessoas) as consideraram 

“Muito adequadas”.  

 

 

Gráfico 10 - Classificação da duração do video 

 

 

Gráfico 11 - Classificação das músicas do video 

 

Já em relação às imagens do vídeo, a maioria dos inquiridos, com uma taxa de 

53,3% dos inquiridos (65 pessoas) classificaram as mesmas como “Muito 

adequadas”, enquanto 44,3% dos participantes (54 pessoas) responderam que as 

consideravam “Adequadas”. Por último, apenas 3 pessoas consideram as imagens 

“Pouco adequadas” (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Classificação das imagens do video 

 

De modo a perceber se a informação transmitida no vídeo era suficiente, 

colocou-se a questão “Acha que o vídeo transmitiu a informação necessária?” e, a 

partir daí, pôde concluir-se resultados positivos, uma vez que a maioria dos 

inquiridos respondeu “Sim” (115 pessoas) e apenas 7 pessoas responderam “Não” 

(Gráfico 13).   

 

Gráfico 13 - Transmissão de informação no vídeo 

 De modo a entender os eventuais motivos que poderiam estar na origem de 

respostas negativas face à transmissão da informação necessária, formulou-se a 

seguinte questão: “Se respondeu não na resposta anterior, indique as razões.” 
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Nesta questão, 13 pessoas que apontaram algumas melhorias. 6 pessoas deste 

grupo apontaram que o vídeo “Devia conter mais informação”, enquanto 4 

pessoas responderam que “Devia ter mais entrevistas” e 1 pessoa apontou que 

“Devia ter mais gráficos” (Gráfico 14). Adicionalmente e de modo a dar espaço aos 

inquiridos a dar a sua opinião, inclui-se uma resposta aberta. Através desta, 1 

inquirido sugeriu outro tipo de melhorias: “Sugiro acelerar o ritmo de transmissão 

da informação, tornando o vídeo mais curto ou com mais informação.  

  

 

Gráfico 14 - Razões associadas à falta de informação necessária no vídeo 

 

 Na questão: “Acha que a mensagem foi transmitida de forma clara?” 98,4% 

das respostas (120 pessoas) responderam “Sim”, enquanto 1,6% (2 pessoas) 

responderam “Não (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 - Clareza da mensagem transmitida no video 

 

A legibilidade do conteúdo informativo também é importante para a 

transmissão de uma mensagem clara. Segundo os dados analisados, a 

informação disponibilizada em texto no vídeo era legível, com uma taxa de 97,5% 

de respostas positivas (119 inquiridos). Já 2,5% das respostas (3 inquiridos) foram 

negativas (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 - Legibilidade da informação disponibilizada em texto no video 

 

 Aqui também se escrutinou as razões que levaram as pessoas a 

responderem “Não”. Deste modo, colocaram-se três opções: “Cor da letra”, “Tipo 

de letra utilizada” e “Tamanho”, para além de uma resposta aberta, para os 

inquiridos darem um feedback espontâneo e mais específico, usando as suas 
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próprias palavras. Assim, 2 pessoas responderam “Tamanho” (Gráfico 17), 

enquanto outras 2 preferiram dar diferentes tipos de sugestões de melhoria: “Muita 

informação em 1 ou 2 slides” e “Pedrógão (não Pedrogrão) 1:30 min do vídeo dos 

incêndios”. 

 

Gráfico 17 - Razões associadas à ilegibilidade da informação disponibilizada em texto no video 

 

 Concluindo a análise individual do episódio “Incêndios”, a última questão 

colocada: “Considera que a informação disponibilizada em texto era suficiente” 

teve resultados muito positivos, com 95,1% das respostas (116 pessoas) a 

indicarem que sim.  

 

Gráfico 18 - Compreensão se a informação disponibilizada em texto no vídeo era suficiente 
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5.1.1.4. Quarta secção do questionário – análise do episódio Poluição em 
Espaços Fechados 
 

A quarta secção do questionário serviu para fazer uma análise, também 

detalhada, das características técnicas do episódio Poluição em Espaços 

Fechados. 

Relativamente à classificação do conteúdo do vídeo, a maior parte dos 

inquiridos classificou o episódio como “Bom”, com uma taxa de 53,3% (65 

pessoas). Seguido por “Muito bom”, com 43,4% das respostas (53 pessoas). As 

restantes 3,3% (4 pessoas) classificaram o episódio como “Razoável” (Gráfico 19) 

 

 

Gráfico 19 - Classificação do conteúdo do episódio 

 Quanto às questões técnicas, nomeadamente, a duração do vídeo, as 

respostas foram muito positivas. A maioria dos inquiridos acha que o vídeo tem 

uma duração “Adequada”, com uma taxa de 53,3% (65 pessoas). 44,3% dos 

inquiridos respondeu “Muito adequada” e 2,5% das respostas (3 pessoas) colocou 

“Pouco adequada”.  
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Gráfico 20 - Classificação da duração do video 

 

 Já em relação às músicas e imagens usadas no vídeo, a grande maioria 

dos inquiridos respondeu que estas são “Adequadas” e “Muito adequadas”.  

Uma taxa de 54,9% respostas (67 pessoas) respondeu “Adequadas” em 

relação às músicas usadas no vídeo. Já 41,8% das pessoas responderam “Muito 

adequadas”. As restantes respostas dividiram-se entre “Pouco adequadas” e 

“Nada adequadas” (Gráfico 21). 

Com classificações semelhantes, a maioria dos inquiridos, ou seja, 53,3% 

das pessoas (65 inquiridos), respondeu que achava as imagens do vídeo 

“Adequadas”. 45,9% dos inquiridos (56 pessoas) respondeu “Muito adequadas” e 

apenas um inquirido respondeu que achava as imagens “Pouco adequadas”. 

(Gráfico 22). 

 

Gráfico 21 - Classificação das músicas no vídeo 
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Gráfico 22 - Classificação das imagens no video 

 

 Relativamente à questão “Acha que o vídeo transmitiu a informação 

necessária”, a resposta foi positiva, sendo que, com uma taxa de 93,4% (114 

pessoas), a maioria dos inquiridos respondeu “Sim”. Por outro lado, uma taxa de 

6,6% (8 pessoas) respondeu “Não” (Gráfico 23).  

 

 

Gráfico 23 - Transmissão de informação no vídeo 

Embora a maior parte de os inquiridos ter considerado que o vídeo transmitiu a 

informação necessária, uma pequena parte dos inquiridos respondeu “Não”. Deste 

modo, a seguinte questão “Se respondeu não na resposta anterior, indique as 

razões?” surgiu de modo a tentar perceber os motivos que levaram às respostas 
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negativas e também para os restantes inquiridos, caso assim desejassem, darem 

algumas sugestões de melhoria.  

As respostas dividiram-se do seguinte modo: 7 inquiridos responderam que o 

vídeo “Devia conter mais informação”, seguida de “Devia ter mais gráficos (4 

respostas) e “Devia ter mais entrevistas” (4 respostas) (Gráfico 24).  

Em relação à resposta aberta, dois inquiridos sugeriram outro tipo de 

melhorias: “No vídeo devia de ser especificado, por exemplo, com que 

regularidade se deve arejar a casa para melhorar a qualidade do ar ou como saber 

quando o fazer” e “Tem a informação necessária, mas é monótono, alguns efeitos 

sonoros não fazem sentido neste contexto (e além disso o som das teclas do PC 

não estão sincronizadas com o movimento das teclas no portátil)”. 

As críticas focaram-se em dois pontos: um dos inquiridos aconselhou 

acrescentar informação relativa à regularidade com que se deve arejar a casa, 

enquanto outro inquirido sugeriu sincronizar melhor o efeito sonoro das teclas do 

computador.  

 

 

Gráfico 24 - Razões que levaram à falta de informação necessária no vídeo 

Segundo os dados apresentados no Gráfico 25, a mensagem foi transmitida de 

forma clara, sendo que grande parte dos inquiridos respondeu “Sim” (96,7%), 

enquanto as respostas negativas tiveram uma taxa de respostas de 3,3% (4 

respostas). 
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Gráfico 25 - Clareza da mensagem transmitida no vídeo 

Relativamente à legibilidade da informação disponibilizada no vídeo, a maioria 

dos inquiridos respondeu “Sim”, numa uma taxa de 99,2%, enquanto apenas um 

inquirido respondeu “Não” (Gráfico 26). 

 

 

Gráfico 26 - Legibilidade da informação disponibilizada em texto no video 

 

Apesar das respostas serem claras acerca da legibilidade da informação, 2 

inquiridos sugeriram algumas melhorias. Entre elas, a “Cor da letra” (1 resposta) e 

o “Tamanho” (1 resposta). 

Finalmente, de forma a concluir a análise individual do episódio Poluição em 

Espaços Fechados, foi colocada uma última questão: “Considera que a 

informação disponibilizada em texto era suficiente?”; esta foi respondida de forma 

positiva pela maioria dos inquiridos. Uma taxa de 95,1% das respostas (116 
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pessoas) respondeu “Sim”, enquanto uma taxa de 4,9% (6 pessoas) respondeu 

“Não” (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27 - Compreensão se a informação disponibilizada em texto no vídeo era suficiente 

 

5.1.1.5. Quinta secção do questionário  
 

A quinta e última secção do questionário teve por objetivo fazer uma análise 

global do projeto, tendo sido colocada a seguinte questão “O que pensa deste 

projeto de produção e divulgação de conteúdos audiovisuais sobre a qualidade do 

ar?”.  

Numa escala de “Inovador”, “Pertinente”, “Aborrecido” e “Inútil”, 62,3% dos 

inquiridos (76 pessoas) consideraram o projeto “Pertinente”, 36,9% dos 

participantes (45 pessoas) respondeu “Inovador” e as restantes 0,8% das 

respostas (1 pessoa) consideraram o projeto “Aborrecido” (Gráfico 28).  
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Gráfico 28 - Opinião dos inquiridos em relação ao projeto 

 

 A seguinte questão “Considera que o conteúdo dos vídeos o sensibilizou 

para o impacto da qualidade do ar na saúde?” é uma das perguntas fundamentais 

para entender se, de facto, o projeto impactou para a sensibilização da qualidade 

do ar na saúde. Com base nas respostas verifica-se que o conteúdo dos vídeos 

impactou “Muito”, sendo que esta foi a resposta de 68% dos inquiridos (83 

pessoas). 29,5% das respostas (36 pessoas) recaíram em “Um pouco” e apenas 

2,5% dos inquiridos (3 pessoas) respondeu “Nada” (Gráfico 29). 

 

 

Gráfico 29 - Medição do impacto dos conteúdos dos vídeos para a sensibilização da qualidade do 
ar na saúde 
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 Com a questão “Para além dos temas visualizados, quais outros temas 

gostaria de ver abordados nesta área da qualidade do ar?” percebeu-se que, para 

além destes temas, os inquiridos têm interesse em ver outro tipo de conteúdos 

abordados, sendo “Poluição Urbana”, no geral, o tema com a maioria das 

respostas, com 33,7% dos votos (70 pessoas), seguido de muito perto por 

“Atividades de Risco”, com uma taxa de 31,3% dos inquiridos (65 pessoas) e 

“Poluição Industrial”, com 30,3% das respostas (63 pessoas). Por último, os 4,8% 

(10 pessoas) responderam “Outra” (Gráfico 30). 

 

 

Gráfico 30 - Temas que os inquiridos gostariam de ver abordados nesta área da qualidade do ar 

Como referido anteriormente, 4,8% das respostas (10 pessoas) respondeu 

“Outra”. E, dentro desta categoria, escreveram alguns temas que gostariam de ver 

abordados nesta área da qualidade do ar:  

− “Poluição sonora”; 

− “O problema de fumar e de ser fumador passivo”; 

− “Situações que provocam impacto/e ambiental negativo”; 

− “Poluição nos centros de trabalho”; 

− “Ondas de calor”; 

- “Energia e qualidade do ar”; 

- “Simbioses industriais”; 
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- “Economia circular”; 

- “Gestão sanitária”; 

- “Águas e resíduos”. 

A última pergunta do questionário “Tem algum comentário adicional?” não foi 

respondida pelos inquiridos. 

 

5.2. Análise e comparação de dados dos resultados  
 

Neste subcapítulo analisam-se e comparam-se os dados obtidos ao longo do 

estudo No Gráfico 31 comparamos as respostas às perguntas: “Com que 

frequência costuma visualizar vídeos sobre a qualidade do ar?” com “Acha que o 

vídeo transmitiu a informação necessária?” relativa ao episódio Poluição em 

Espaços Fechados. Com isto, queremos perceber se as pessoas que 

responderam de forma negativa costumam ver com frequência este tipo de 

conteúdo. E, segundo os dados, a concentração de respostas negativas costuma 

visualizar vídeos sobre a qualidade do ar “Esporadicamente”, “Muito raramente” e 

“Raramente”. 

 

 

Gráfico 31 - Comparação entre duas perguntas: “Com que frequência costuma visualizar vídeos 
sobre a qualidade do ar?” vs. “Acha que o vídeo transmitiu a informação necessária?” relativa ao 

episódio Poluição em Espaços Fechados 
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Comparam-se ainda as perguntas: “Caso já tenha visto antes vídeos sobre a 

qualidade do ar, algum deles era sobre a poluição causada pelos incêndios?” com 

“Acha que o vídeo transmitiu a informação necessária?” relativa ao episódio 

Incêndios. A maioria dos inquiridos que responderam que “Não” tinha sido 

transmitida a informação necessária no vídeo (100% das respostas), responderam 

já ter visualizado conteúdos AV sobre a poluição causada pelos incêndios (Gráfico 

32). Neste caso, os inquiridos, que possivelmente estão mais habituados a ver 

este tipo de conteúdo, acharam que o vídeo não tinha informação suficiente. 

 

 

Gráfico 32 - Comparação entre duas perguntas: “Caso já tenha visto antes vídeos sobre a 
qualidade do ar, algum deles era sobre a poluição causada pelos incêndios?” vs. “Acha que o 

vídeo transmitiu a informação necessária?” relativa ao episódio Incêndios 

No seguinte gráfico fez-se uma comparação semelhante ao estudo anterior, 

compararam-se as perguntas: “Caso já tenha visto antes vídeos sobre a qualidade 

do ar, algum deles era sobre a poluição em espaços fechados?” com “Acha que o 

vídeo transmitiu a informação necessária?” relativa ao episódio “Poluição em 

Espaços Fechados”. Aqui demonstrou-se o contrário da análise anterior: a maior 

concentração de respostas negativas (62,5% das respostas negativas) que 

disseram que não viram vídeos sobre a poluição em espaços fechados, 

responderam que “Não” achavam que o vídeo tinha transmitido a informação 

necessária (Gráfico 33).   
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Gráfico 33 - Comparação entre duas perguntas: “Caso já tenha visto antes vídeos sobre a 
qualidade do ar, algum deles era sobre a poluição em espaços fechados?” vs. “Acha que o vídeo 

transmitiu a informação necessária?” relativa ao episódio Poluição em Espaços Fechados 

 

No Gráfico 34 compararam-se as seguintes perguntas: “O que pensa deste 

projeto de produção e divulgação de conteúdos audiovisuais sobre a qualidade do 

ar?” e “Com que frequência costuma visualizar vídeos sobre a qualidade do ar?”, 

de modo a tentar escrutinar se a frequência de visualização deste tipo de 

conteúdos influenciava na avaliação do projeto.  

Neste caso, nota-se uma maior concentração das respostas “Pertinente” e 

“Inovador” nos inquiridos que costumam ver este tipo de vídeos “Muito raramente” 

e nos que “Nunca tinha visto antes”. Por outro lado, o único inquirido que 

respondeu “Aborrecido” costuma ver este tipo de conteúdos “Raramente”.  
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Gráfico 34 - Comparação entre duas perguntas: “Com que frequência costuma visualizar vídeos 
sobre a qualidade do ar?” vs. “O que pensa deste projeto de produção e divulgação de conteúdos 

audiovisuais sobre a qualidade do ar?” 

 

O seguinte gráfico tratou de perceber qual é a relação entre o que pensam os 

inquiridos do projeto e de que forma os sensibilizou para o impacto da qualidade 

do ar na saúde. Para isso, compararam-se duas perguntas: “Considera que o 

conteúdo dos vídeos o sensibilizou para o impacto da qualidade do ar na saúde?” 

e “O que pensa deste projeto de produção e divulgação de conteúdos audiovisuais 

sobre a qualidade do ar?”. A maior parte dos inquiridos que responderam que 

ficaram “Muito” sensibilizados para o impacto da qualidade do ar na saúde, 

acharam este projeto “Inovador” (86,7%), já o único inquirido que respondeu que 

achava o projeto “Aborrecido” respondeu que o conteúdo do vídeo “Nada” o 

sensibilizou (Gráfico 35).  
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Gráfico 35 - Comparação entre duas variáveis “Considera que o conteúdo dos vídeos o 
sensibilizou para o impacto da qualidade do ar na saúde?” vs. “O que pensa deste projeto de 

produção e divulgação de conteúdos audiovisuais sobre a qualidade do ar?” 

 

5.4. Discussão dos resultados obtidos 
 
 Depois de apresentados os resultados obtidos pelo questionário, 

apresentamos uma reflexão sobre os mesmos. Pretende-se comparar os 

resultados obtidos com os dados obtidos de outros autores para, deste modo, 

discutir a sua validade.  

 Através dos resultados foi possível constatar que a maioria dos 

participantes considera os vídeos adequados para serem visualizados na Web 

(Gráfico 7)28. Tal como Oliveira (2010) refere no seu estudo relativamente à 

produção de vídeos para a Web, entre outras características, estes estevem 

devem: ser de curta duração, garantir a legibilidade, conter planos mais próximos 

e evitar movimentos de câmara necessários. Segundo a análise, os inquiridos 

consideram os conteúdos legíveis (Gráfico 16 e 26)29, os planos, imagens e 

duração adequados (Gráfico 10, 12, 20 e 22)30. 

 
28 Consultar a página 97 do capítulo “Apresentação e discussão dos resultados”. 
29 Consultar a página 97 e 103 do capítulo “Apresentação e discussão dos resultados”.  
30 Consultar a página 94, 95, 100 e 101 do capítulo “Apresentação e discussão dos resultados”. 
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 Observando o Gráfico 2931 comprova-se o impacto que os conteúdos 

audiovisuais tiveram sobre os inquiridos. Logo, comprova-se a seguinte afirmação 

de Silbiger (2005), o potencial de sensibilização e educativo dos conteúdos 

audiovisuais é inquestionável, isto porque os meios audiovisuais têm uma grande 

influência sobre os internautas.  

 

5.3. Síntese final dos resultados 
 

 Depois de apresentados os resultados obtidos através do questionário, 

expomos uma reflexão sobre os mesmos. O questionário compreende três tipos 

de análises dos conteúdos audiovisuais: análise positiva; análise menos positiva e 

pontos relevantes. Assim, tendo em conta estes critérios: 

 

Análise positiva: 

− A maioria dos respondentes, 95,1% das respostas, considera os vídeos 

adequados para serem visualizados na Web; 

− Uma taxa de 94,3% das respostas (relativas ao episódio Incêndios) 

referem-se ao facto de o vídeo transmitir a informação necessária; 

− A grande maioria dos inquiridos (93,4%) respondeu que foi transmitida a 

informação necessária no episódio Poluição em Espaços Fechados. 

− Segundo 98,4% das respostas, a mensagem do episódio Incêndios foi 

transmitida de forma clara. 

− O mesmo acontece no episódio Poluição em Espaços Fechados, onde 

96,7% dos inquiridos constata a clareza da mensagem transmitida 

− Embora tenham sido apontados algumas críticas acerca da informação 

disponibilizada em texto, no episódio Incêndios, a maioria da amostra 

(97,5%) considera a mesma legível. 

− Uma taxa de 99,2% das respostas considera a informação disponibilizada 

no episódio Poluição em Espaços Fechados legível. 

− A grande parte dos inquiridos refere que a informação disponibilizada em 

texto no episódio Incêndios era suficiente. 

− 95,1% dos inquiridos considera a informação disponibilizada em texto no 

episódio Poluição em Espaços Fechados suficiente.  

 
31 Consultar a página 105 do capítulo “Apresentação e discussão dos resultados”.  
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− 64,75% da amostra afirma que o YouTube revelou-se “Muito bom” como 

plataforma de divulgação destes vídeos.  

− 68% das respostas considera que o conteúdo dos vídeos sensibilizou 

“Muito” para o impacto da qualidade do ar na saúde. 

 

Análise menos positiva:  

− 62 respondentes (50,8%) responderam que não visualizaram antes 

conteúdo sobre a poluição causada pelos incêndios.  

− 84 dos inquiridos (68,9% das respostas) respondeu que não visualizaram 

antes conteúdo sobre a poluição em espaços fechados.  

− O motivo que levou a 5,7% dos inquiridos (7 pessoas) responder que não 

se tinha transmitido a informação necessária no episódio Incêndios deveu-

se à necessidade de incluir mais gráficos, informação e entrevistas.  

− Por outro lado, as causas que levaram a 6,6% dos inquiridos (8 pessoas) a 

responder que não se tinha transmitido a informação necessária no 

episódio Poluição em Espaços Fechados deveu-se também à necessidade 

de inserir mais gráficos, informação e entrevistas. Neste ponto também 

foram feitas algumas sugestões como, por exemplo, colocar informação 

relativa à regularidade com que se deve arejar a casa e a dar instruções de 

como o fazer, de modo a melhorar a qualidade do ar.  

− Embora a maior parte dos respondentes indicar que a informação 

disponibilizada em texto no episódio Incêndios era legível, o motivo que 

levou a 2,5% dos inquiridos (3 pessoas) responder “Não” deveu-se ao 

“Tamanho” da letra.  

− Ressalvando o mesmo ponto relativamente à legibilidade da informação 

disponibilizada no episódio Poluição em Espaços Fechados, embora a 

maioria dos inquiridos responder que achava a informação legível, as 

causas que levaram para 0,8% dos inquiridos (1 pessoa) responder “Não” 

deveu-se à “Cor da letra” e ao “Tamanho” da letra.   

 

Pontos relevantes: 

− 3 inquiridos não costumam visualizar vídeos na Web (por exemplo, no 

YouTube), não estando familiarizados com este conteúdo. Estes inquiridos 

fazem parte da faixa etária >50 anos.  
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− A maioria dos respondentes, que compreende a faixa etária dos 18 aos 23 

anos, costuma visualizar “Muito raramente” vídeos sobre a qualidade do ar.  

− Num total de 122 pessoas, 27 pessoas “Nunca tinham visto antes” vídeos 

sobre a qualidade do ar. 

− Uma taxa de 68,9% dos inquiridos (84 pessoas) respondeu não ter 

visualizado vídeos sobre a poluição em espaços fechados.  

 

 Numa análise global aos dados obtidos, concluiu-se que a maioria das 

pessoas transmitiu que o conteúdo dos vídeos era válido, claro, que as 

características técnicas eram adequadas. Numa avaliação global, os vídeos 

tiveram uma boa receção.  

 A maioria dos respondentes não se sente familiarizada com o tema 

abordado, o que poderá ter ajudado a criar o impacto desejado. Impacto esse que 

foi demonstrado pelas respostas no estudo.  

 Contudo, houve várias melhorias sugeridas pelos inquiridos que poderiam 

determinar melhores resultados nos episódios, associadas à dimensão da letra e à 

profundidade do tema apresentado.  Em relação à aplicabilidade dos vídeos num 

contexto Web, a maioria das pessoas da amostra considera os vídeos “Muito 

adequados” para serem divulgados no meio online.  E, a plataforma de divulgação 

usada, o YouTube, revelou-se, segundo a maior parte da amostra, “Muito bom” e 

“Bom”. Finda a discussão dos resultados, o próximo capítulo refere-se às 

conclusões finais desta investigação, no âmbito deste projeto, bem como das suas 

limitações e perspetivas para o futuro. 
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Capítulo 6 - Conclusões 

 

Este projeto de dissertação centrou-se na realização de uma minissérie 

com dois episódios sobre a má qualidade do ar – Incêndios e Poluição em 

Espaços Fechados – a par do enquadramento teórico da prática desenvolvida.  

É neste contexto que se considera que a investigação realizada apresentou 

um contributo para um melhor reconhecimento do papel dos conteúdos 

audiovisuais na Web como meio de sensibilização da população, mas também 

como meio de construção de conhecimento sobre os poluentes atmosféricos e os 

seus efeitos negativos na saúde.  

De acordo com os objetivos iniciais desta investigação, foi realizada uma 

análise ao trabalho desenvolvido, que teve como finalidade produzir conteúdos 

audiovisuais de sensibilização para o impacto da qualidade do ar na saúde.  

Numa primeira fase, foi feita a revisão da literatura necessária para a pré-

produção, produção e pós-produção dos conteúdos audiovisuais, bem como a 

contextualização da problemática e caracterização de todos os conceitos que têm 

por base a dissertação. Desta maneira, foram especificadas e definidas as 

características que os conteúdos audiovisuais devem ter para estarem 

disponibilizados na Web, bem como entender as suas principais particularidades 

(tipos de plano, duração de vídeo, formato). Também foram pesquisados e 

estudados diferentes tipos de conteúdos de vídeo online que abordassem 

temáticas de sensibilização para a população, com o objetivo de analisar de que 

forma as técnicas e estratégias utilizadas poderiam beneficiar no desenvolvimento 

deste projeto. Consequentemente, estudou-se a promoção da saúde na área da 

qualidade do ar, de forma a obter os conhecimentos necessários com o rigor 

científico exigido para a divulgação deste conteúdo.  

Na segunda fase incorporaram-se estes conhecimentos através da pré-

produção, produção e pós-produção da minissérie com dois episódios de cerca de 

3 minutos de duração sobre os temas Incêndios e Poluição em Espaços 

Fechados.  

Por último, procedeu-se à aplicação de um questionário e à análise das 122 

respostas, tendo sido possível validar a minissérie como um conteúdo audiovisual 
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que sensibilizou, de facto, para o impacto da qualidade do ar na saúde, cumprindo 

um dos objetivos principais deste projeto.  

Para além disso, constatou-se que um grande número de inquiridos não 

tinha o hábito de visualizar conteúdos sobre a qualidade do ar, nomeadamente a 

poluição causada pelos incêndios e a poluição em espaços fechados. Também se 

verificaram, através deste estudo, algumas falhas na produção e pós-produção 

dos conteúdos audiovisuais que, se fossem corrigidas, levariam a uma 

consequente melhoria da qualidade dos vídeos. Estas soluções passariam por 

incluir mais informação, gráficos e um maior número de entrevistas, além de 

aumentar o tamanho e a dimensão do texto utilizado nos vídeos.  

A resolução do problema da poluição do ar provém da disposição da 

autoridade pública em priorizar a saúde e a responsabilização cívica de toda a 

população, de maneira a contribuir para o melhoramento da qualidade do ar, um 

bem essencial à vida de qualquer pessoa, que deve ser preservado e cuidado.  

Atualmente, urge a potencialidade crescente dos produtos audiovisuais 

impactarem culturalmente a sociedade por meio da disseminação ampla de 

conteúdos em canais de divulgação próprios (YouTube, Facebook, Vimeo, entre 

outros). Logo, a criação deste tipo de conteúdos de sensibilização é, segundo 

Staudt & Mazzarino, importante para criar novos conhecimentos e instigar novas 

questões (2016).  

Aliados à comunicação e à promoção da saúde, estes conteúdos 

audiovisuais para a Web, para além de funcionarem como potenciais alarmantes e 

sensibilizadores para este grande tema, também serviram para aumentar o 

conteúdo audiovisual científico e informativo disponível online. 
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6.1. Limitações do estudo 
 

Ao longo do desenvolvimento desta investigação, foram-se observando 

algumas limitações, isto é, algumas dificuldades que poderiam vir a ser um 

entrave à viabilidade do estudo, que surgem descritas abaixo. 

A disponibilidade do investigador foi um dos principais obstáculos na 

realização dos conteúdos audiovisuais. Originalmente idealizava-se a realização 

de 5 episódios, tal como referido anteriormente, com uma duração entre 30 

segundos a 1 minuto, algo que não foi possível, devido à escassez de tempo para 

conseguir elaborar todas as etapas da realização destes conteúdos. Algumas das 

dificuldades sucederam-se devido às gravações das entrevistas, à produção dos 

conteúdos, à validação dos mesmos, à pós-produção, entre outras.  Assim, optou-

se pela realização de apenas 2 episódios, com uma maior duração, de modo a ter 

uma informação mais completa e pormenorizada.  

Encontrar os entrevistados ideais para cada episódio foi um desafio, uma 

vez que tinham de ser residentes oriundos de regiões próximas de Aveiro, de 

forma a facilitar a deslocação às instalações do DeCA, uma vez que, no caso do 

episódio Incêndios, as gravações seriam realizadas no estúdio do departamento. 

Aqui contou-se com a ajuda das orientadoras, que ajudaram a encontrar os 

entrevistados, e do Professor Hélder Caixinha, que disponibilizou o estúdio para 

as gravações, bem como concedeu algumas dicas no próprio dia de filmagem, de 

forma a ajudar na captação das filmagens.  

Por fim, outra das limitações encontradas foi o facto de o tipo de amostra 

utilizada no questionário ser de amostragem por conveniência, uma vez que os 

indivíduos que participaram na pesquisa foram selecionados pelo facto de estarem 

disponíveis. Este tipo de amostragem tem a incapacidade de fazer afirmações 

gerais, de rigor estatístico. Porém, o conhecimento produzido é de bastante 

utilidade, permitindo chegar a conclusões importantes para que os conteúdos 

audiovisuais possam ser melhorados e aferir sobre o papel das plataformas online 

enquanto um meio eficaz para a partilha deste tipo de conteúdo.   
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6.2. Perspetivas para trabalhos futuros 
 

 Uma vez que o tema da sensibilização para a má qualidade do ar na saúde 

tem vindo a ser cada vez mais abordado ao longo do tempo, seria interessante 

explorar outras vertentes para visualização dos conteúdos associados. Uma 

dessas vertentes poderia passar por disponibilizar o conteúdo audiovisual com 

uma narrativa interativa onde, à medida que se fosse expondo informação 

científica, o espectador pudesse tomar decisões em relação ao rumo da história. 

Por conseguinte, o espectador obteria informações referentes às suas escolhas, 

que indicariam as consequências das suas decisões no que toca à melhoria ou 

deterioração da qualidade do ar.  

 Depois da realização do questionário do presente projeto, verificou-se que, 

dos temas relacionados com a Qualidade do Ar, os inquiridos gostariam de ver 

vídeos sobre a Poluição Industrial, Poluição Urbana e Atividades de Risco, logo, 

seria interessante criar conteúdos audiovisuais com foco nestas temáticas.   

 Seria curioso adotar uma estratégia transmedia, de forma a criar redes 

sociais relativas à minissérie, de modo a criar uma maior proximidade com os 

espectadores.  

 Por fim, o desenvolvimento de um artigo científico sobre o objeto de estudo 

desta investigação seria uma mais-valia para a aquisição e divulgação de 

conhecimento científico da área em questão. 
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Apêndice 1 – Sinopses do episódio Incêndios e Poluição em Espaços 
Fechados 
 
 

Sinopse 
 
Episódio 1 – Incêndios 
 
 2017, um ano marcado pela negativa em Portugal. Pedrógão Grande, um 

nome que traz recordações, não pelos melhores motivos, mas por ser associado 

ao incêndio mais mortífero da história do país. 15 de outubro de 2017 foi 

considerado o pior dia de incêndios de sempre, em Portugal, registando os piores 

fogos na zona do Centro e Norte. 

 Hoje fazemos uma retrospetiva, procurando sensibilizar o espectador, com 

imagens do passado tão próximo e do presente. Hoje vemos os destroços, as 

cinzas. Vemos em que medida os incêndios afetaram a nossa atmosfera e 

continuarão a afetar, se não se fazer nada. Os lesados, esses têm histórias para 

contar, histórias que nunca vão esquecer na vida. Vítimas que conseguiram 

escapar, que escaparam de fogos a metros de si e viveram as consequências da 

devastação dos incêndios, efeitos esses que sentiram de imediato e outros, que 

foram sentindo gradualmente. Sensibilizar-se-á as pessoas, incentivando-as a 

mudar e a reconhecer o problema da qualidade do ar.   
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Sinopse 
 
Episódio 2 – Poluição em Espaços Fechados 
 
 Pode ser uma surpresa para muitas pessoas o facto do ar de uma rua 

urbana poder estar realmente mais puro o que o ar de uma sala de estar.  

 Estudos recentes indicam que podem existir concentrações mais elevadas 

de poluentes atmosféricos nocivos em recintos fechados do que no ar livre. 

 Imaginemos uma casa com um mobiliário novo, com um forte cheiro a 

produtos de limpeza, com uma chaminé ou lareira não vedada…A qualidade do ar 

das nossas casas, locais de trabalho ou outros locais públicos varia 

consideravelmente, dependendo do uso e finalidade do local.  

 A má qualidade do ar interior pode ser consideravelmente prejudicial para 

os grupos de risco, como os idosos, as crianças, as pessoas com doenças 

cardiovasculares e respiratórias crónicas, como a asma.  

Mas, o que determina a qualidade do ar em espaços fechados? Como 

podemos melhorar a qualidade do ar em espaços fechados?  
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Apêndice 2 – Guião técnico dos episódios Incêndios e Poluição em 
Espaços Fechados 
 
Episódio 1 - Incêndios 
 

Temática do episódio Incêndios 

Objetivos do episódio  

Consciencializar o espectador das consequências que os incêndios têm para a má qualidade do ar, 

através de imagens retiradas de canais de televisão oficiais, bem como de imagens próprias. O 

episódio estará apoiado em dados previamente analisados. 

 

Lista de Conteúdos 

(científicos) a 

abordar/transmitir 

Em 2017, arderam cerca de meio milhão de hectares em território nacional (507,4 mil hectares) (INE, 

2017). 

 

Portugal teve um dos episódios mais graves de poluição do ar, no verão de 2017 (Público, 2017a). 

2017 foi considerado o 2.º ano mais severo dos últimos 15, segundo o Instituto Nacional de Estatística, 

o ano de 2005 foi considerado o mais gravoso duma série de 15 anos 2017), seguido pelo ano de 

2017, principalmente nos meses de setembro e outubro, facto que explica o aumento da adversidade 

para o combate aos incêndios nestes últimos dois meses (2017). 

 

Os fogos florestais estão na origem de episódios agudos de poluição atmosférica mais graves. 
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A ocorrência de fogos florestais origina um aumento das concentrações de material particulado na 

atmosfera e responsáveis pela emissão de outros gases, como o monóxido de carbono (CO), os 

óxidos de azoto (NOₓ), compostos orgânicos voláteis (COV) e amoníaco (NH₃) (J. C. Ferreira, 2007).  

 

Das 64 mortes dos incêndios do Pedrogão Grande, 8 foram causadas pela inalação de monóxido de 

carbono (Comissão Técnica Independente, 2017). 

 

Os efeitos das partículas inaladas resultantes do fumo dos incêndios florestais podem causar lesões a 

nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico. As maiores partículas podem irritar os olhos, nariz e 

garganta, já as partículas mais pequenas podem ser inaladas e levam a tosse persistente, aumento da 

mucosidade e dificuldade respiratória.  

 

As concentrações de monóxido de carbono no fumo podem resultar em sensação de falta de ar, 

alterações visuais, irritabilidade, náuseas, fadiga, confusão, alucinação, coma e, por último, morte 

(DGS, 2017). 

 

As recomendações da Direção-Geral de Saúde são: evitar a exposição ao fumo, mantendo-se em 

casa, com janelas e portas fechadas, evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa, evitar 

atividades no exterior, utilizar máscara/respirador sempre que a exposição for inevitável e manter-se 

informado, hidratado e fresco (2017). 
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Estratégias 

narrativas/visuais para 

essa 

abordagem/transmissão 

Sensibilizar o espectador através de imagens transmitidas pela RTP e SIC dos incêndios que 

deflagraram no centro e norte do país em 2017, alertando para as consequências do efeito das 

emissões desses poluentes.  

 

De seguida, alertar e consciencializar para uma mudança de comportamentos, com a ajuda de duas 

entrevistas de vítimas que foram vitimizadas por estes incêndios (Marco Domingues e Orlando Batina. 

Quando será filmado De 12 a 16 de março 

Onde será filmado  

(identificação dos 

locais)  

Estúdios do DeCA – Universidade de Aveiro 

Quem participará  

(entrevistados, público 

em geral, especialistas, 

etc.) 

Vítimas dos incêndios: Marco Domingues e Orlando Batina. 

  

Indicar eventuais 

imagens, vídeos e 

sons de terceiros, a 

incluir 

Assinalar contactos a 

estabelecer para obter 

autorizações etc. 

Links: 

− https://www.rtp.pt/noticias/pais/momentos-de-panico-no-incendio-de-pedrogao-

grande_v1008642 V 

− https://www.rtp.pt/noticias/pais/imagens-da-rtp-captadas-por-drone-revelam-a-dimensao-do-

incendio-em-pedrogao-grande_v1008785  

− http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-06-18-Novas-imagens-

de-drone-o-cenario-de-destruicao-provocado-pelo-fogo 

https://www.rtp.pt/noticias/pais/momentos-de-panico-no-incendio-de-pedrogao-grande_v1008642
https://www.rtp.pt/noticias/pais/momentos-de-panico-no-incendio-de-pedrogao-grande_v1008642
https://www.rtp.pt/noticias/pais/imagens-da-rtp-captadas-por-drone-revelam-a-dimensao-do-incendio-em-pedrogao-grande_v1008785
https://www.rtp.pt/noticias/pais/imagens-da-rtp-captadas-por-drone-revelam-a-dimensao-do-incendio-em-pedrogao-grande_v1008785
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-06-18-Novas-imagens-de-drone-o-cenario-de-destruicao-provocado-pelo-fogo
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-06-18-Novas-imagens-de-drone-o-cenario-de-destruicao-provocado-pelo-fogo
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− http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-06-18-A-tragedia-de-

Pedrogao-Grande 

− http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2018-01-19-Registos-dos-

meios-de-socorro-em-Pedrogaoainda-nao-estao-no-sistema-informatico 

− http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-12-13-Provedora-lembra-prazo-para-pedir-indemnizacoes-

dos-fogos  

− http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-08-Maioria-das-

casas-destruidas-em-Pedrogao-recuperadas-ate-ao-Natal  

− http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-09-Ferido-do-fogo-

de-Pedrogao-reencaminhado-para-recolha-de-pele-para-transplantacao  

− http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-10-Quem-sao-os-12-

peritos-da-comissao-independente 

 

Contactos a estabelecer: SIC Notícias, RTP.  

Recursos, referências 

bibliográficas, etc… 

(relacionar com a lista 

de conteúdos acima) 

AEA. (2013). O ar que respiramos - Melhorar a qualidade do ar na Europa. Sinais da AEA, 2013. 

https://doi.org/10.2800/95932 

 

Comissão Técnica Independente. (2017). Relatório Comunidade Independente. Retrieved from 

https://www.parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/RelatórioCTI_VF .pdf 

 

DGS. (2017). Impacte na Saúde da Inalação de Fumo Resultante de Incêndios Florestais. 

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-06-18-A-tragedia-de-Pedrogao-Grande
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-06-18-A-tragedia-de-Pedrogao-Grande
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2018-01-19-Registos-dos-meios-de-socorro-em-Pedrogaoainda-nao-estao-no-sistema-informatico
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2018-01-19-Registos-dos-meios-de-socorro-em-Pedrogaoainda-nao-estao-no-sistema-informatico
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-12-13-Provedora-lembra-prazo-para-pedir-indemnizacoes-dos-fogos
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2017-12-13-Provedora-lembra-prazo-para-pedir-indemnizacoes-dos-fogos
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-08-Maioria-das-casas-destruidas-em-Pedrogao-recuperadas-ate-ao-Natal
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-08-Maioria-das-casas-destruidas-em-Pedrogao-recuperadas-ate-ao-Natal
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-09-Ferido-do-fogo-de-Pedrogao-reencaminhado-para-recolha-de-pele-para-transplantacao
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-09-Ferido-do-fogo-de-Pedrogao-reencaminhado-para-recolha-de-pele-para-transplantacao
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-10-Quem-sao-os-12-peritos-da-comissao-independente
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/tragedia-em-pedrogao-grande/2017-07-10-Quem-sao-os-12-peritos-da-comissao-independente
https://doi.org/10.2800/95932
https://www.parlamento.pt/Documents/2017/Outubro/Relat%C3%B3rioCTI_VF%20.pdf


 

 

134 
 

Ferreira, J. C. (2007). Relação Qualidade do Ar e Exposição Humana a Poluentes Atmosféricos. 

Universidade de Aveiro. Retrieved from https://ria.ua.pt/handle/10773/697 

 

INE. (2017). Previsões Agrícolas, 1–8. 

Ministério da Agricultura, F. e D. R. (2017). Ausência de Apoio aos Animais Vítimas dos Trágicos 

Incêndios. Retrieved from 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334

e7a67774c336470626e4a6c635639775a584a6e6457353059584d7657456c4a53533977636a45304e7

9313461576c704c544d74595335775a47593d&fich=pr147-xiii-3-a.pdf&Inline=true 

 

Público. (2017). Ambiente. Incêndios: Portugal teve um dos episódios mais graves de poluição do ar. 

Retrieved January 18, 2018, from https://www.publico.pt/2017/10/22/sociedade/noticia/incendios-

portugal-teve-um-dos-episodios-mais-graves-de-poluicao-do-ar-1789812 

 

Equipamento a utilizar Canon 750D; 

Objetiva 18-55mm; 

Objetiva de 50mm; 

Tripé; 

Luzes de foco; 

Luzes de preenchimento; 

Gravador H4n. 

 

https://ria.ua.pt/handle/10773/697
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e4a6c635639775a584a6e6457353059584d7657456c4a53533977636a45304e79313461576c704c544d74595335775a47593d&fich=pr147-xiii-3-a.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e4a6c635639775a584a6e6457353059584d7657456c4a53533977636a45304e79313461576c704c544d74595335775a47593d&fich=pr147-xiii-3-a.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626e4a6c635639775a584a6e6457353059584d7657456c4a53533977636a45304e79313461576c704c544d74595335775a47593d&fich=pr147-xiii-3-a.pdf&Inline=true
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Episódio 2 – Poluição em Espaços Fechados 
 

Temática do episódio Poluição em Espaços Fechadas 

Objetivos do episódio Elucidar o espectador de questões pertinentes relacionadas com a qualidade do ar interior, dondo a 

resposta através do testemunho de especialistas da área. 

 

Lista de Conteúdos 

(científicos) a 

abordar/transmitir 

A população passa, no geral, 80% a 90% do tempo em espaços interiores.  

 

Para além da influência exterior, existem fontes específicas que prejudicam a qualidade do ar 

interior, como o forte cheiro de produtos de limpeza, a humidade, a mobília nova, a queima de 

combustíveis (gás, aquecimento, entre outros) e o fumo do tabaco (AEA, 2013). 

 

A atenção para os poluentes atmosféricos nocivos em espaços fechados deve merecer também a 

nossa atenção, como o monóxido de carbono, os óxidos de azoto e as partículas voláteis. Uma rua 

urbana pode ter o ar mais puro do que uma sala de estar.  

 

Segundo a Agência Europeia do Ambiente (2013), a má qualidade do ar em recintos fechados 

prejudica especialmente grupos como as crianças, os idosos e as pessoas com doenças 

cardiovasculares e respiratórias crónicas, como a asma.  

 

Estratégias 

narrativas/visuais para 

A narrativa passará pela transmissão de diversas imagens relativas a fontes de emissão, em 

espaços interiores, de poluentes atmosféricos. Estas imagens contaram com notas informativas que, 
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essa 

abordagem/transmissão 

serão alternadas com trechos da entrevista à Investigadora Alexandra Monteiro (investigadora do 

Departamento de Ambiente e Ordenamento).  

Os planos serão fechados, de forma a chamar a atenção aos espectadores e as notas informativas 

servirão como complemento às imagens. 

Quando será filmado De 26 a 30 de março 

Onde será filmado  

(identificação dos locais)  

Assinalar contactos a 

estabelecer para obter 

autorizações etc.. 

Interior de residências privadas; 

Concelho do Porto (Rua Santa Catarina).  

Quem participará  

(entrevistados, público em 

geral, especialistas, etc..) 

Investigadora Alexandra Monteiro. 

Figurantes.  

Indicar eventuais 

imagens, vídeos e sons 

de terceiros, a incluir 

Assinalar contactos a 

estabelecer para obter 

autorizações etc.. 

Nada a assinalar. 

 

Recursos, referências 

bibliográficas, etc… 

AEA. (2013). O ar que respiramos - Melhorar a qualidade do ar na Europa. Sinais Da AEA, 2013. 

https://doi.org/10.2800/95932 

https://doi.org/10.2800/95932
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(relacionar com a lista de 

conteúdos acima) 

 

WHO. (1999). Monitoring ambient air quality for health impact assessment. WHO Regional 

Publications. European Series, 85(85), i–xvii, 1-196. Retrieved from 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/119674/E67902.pdf 

 

Equipamento a utilizar Canon 750D; 

Objetiva 18-55mm; 

Objetiva de 50mm; 

Tripé; 

Gravador H4n. 
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Apêndice 3 – Storyboard do episódio Incêndios e Poluição em 

Espaços Fechados 

 

Episódio 1 - Incêndios 
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Episódio 2 – Poluição em Espaços Fechados 
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Apêndice 4 – Guião das entrevistas do episódio Incêndios e Poluição 
em Espaços Fechados 
 

Episódio 1 – Incêndios 

Marco Domingues – vítima dos incêndios de outubro de 2017, no concelho 

de Vagos, Aveiro 

1) Pode relatar os acontecimentos mais marcantes no dia dos incêndios? 

2) Qual foi a sua reação ao deparar-se com o incêndio? 

3) Teve acesso a algum tipo de ajuda? 

4) Quais foram os efeitos imediatos e duradouros depois da exposição ao 

fumo? 

5) Há algo que queira referir que ache pertinente? 

 

Orlando Batina – vítima dos incêndios de outubro de 2017, em Mamodeiro, 

concelho de Aveiro 

1) Pode relatar os acontecimentos mais marcantes no dia dos incêndios? 

2) Qual foi a sua reação ao deparar-se com o incêndio? 

3) Teve acesso a algum tipo de ajuda? 

4) Quais foram os efeitos imediatos e duradouros depois da exposição ao 

fumo? 

5) Há algo que queira referir que ache pertinente? 

 

Episódio 2 – Poluição em Espaços Fechados 

Investigadora Alexandra Monteiro – investigadora no Departamento de 

Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro 

1) Porquê motivo a qualidade do ar pode ser má em espaços fechados? 

2) Quais são os poluentes atmosféricos mais críticos em espaços fechados? 

3) Quais são os maus hábitos que as pessoas têm e que podem contribuir 

para a má qualidade do ar em espaços fechados? 

4) O que podemos fazer para melhorar a qualidade do ar nos espaços 

fechados em que vivemos? 
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Apêndice 5 – Guião da linha narrativa do episódio Incêndios e 

Poluição em Espaços Fechados 

 

Episódio 1 – Incêndios 

1. Introdução da temática; 

2. Transições com imagens dos incêndios de Pedrógão Grande; 

3. Divulgação de dados relativamente aos incêndios de 2017; 

4. Entrevista às vítimas com destaque aos depoimentos no dia dos incêndios; 

5. Abordagem da dados e informações relativas à má qualidade do ar; 

6. Entrevista às vítimas com destaque aos efeitos da inalação do fumo; 

7. Recomendações da Direção-Geral de Saúde. 

 

Episódio 2 – Poluição em Espaços Fechados 

1. Introdução da temática; 

2. Transições com imagens em espaços interiores; 

3. Entrevista à Investigadora Alexandra Monteiro; 

4. Identificação dos poluentes atmosféricos em espaços interiores 

5. Transições com imagens de fontes específicas de poluentes no ar interior.  

6. Abordagem dos grupos de risco 

7. Recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

142 
 

Apêndice 6 – Questionário 
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