
 
Medida de CO2 nas aulas do IES do Milladoiro para avaliar a efectividade 

do sistema de ventilación forzada existente  tocante á seguridade fronte 

á COVID-19. 

 

Ante o desafío que suporá conciliar durante os meses de inverno a correcta ventilación das aulas  

cun aceptable nivel de confort, dende o IES do Milladoiro apostamos por dar unha resposta 

baseada na obxectividade das evidencias científicas e nun estudo dun organismo de probada 

solvencia: 

 Guía para ventilación en aulas elaborada por Instituto de Diagnóstico Ambiental 

y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC Mesura.  

(https://www.csic.es/sites/default/files/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic-

mesura.pdf) 

 

Un grupo de alumnos e  alumnas de 1º de Bacharelato, dirixidos polo EQUIPO COVID do centro 

e seguindo o procedemento descrito neste estudo, determinou  a taxa de renovación do aire en 

diferentes aulas, o que nos dará a eficacia da ventilación: 

 

Estes valores son os propostos pola Universidade de  Harvard para unha aula de Primaria de 100 

m2 e 25 estudantes, e aínda que o ACH recomendado dependerá do volume da aula, do  número 

de ocupantes, da actividade desenvolvida... servirá como unha primeira estimación da 

efectividade do sistema de ventilación forzada do que dispoñemos no noso centro.  

 

Determinación preliminar da taxa de renovación de aire (ACH) das aulas: 

Para realizar o experimento primeiro tivemos que producir CO2; na guía do CSIC proponse que 

varias persoas permanezan na aula con fiestras e portas pechadas ata chegar ao nivel de 2000 

ppm de CO2  (preferimos pecar de prudentes e desbotar esta opción). Outra solución proposta 

é empregar xeo seco (CO2 sólido), pero o seu custo  é excesivo, así que decidimos buscar unha 

opción máis imaxinativa e optamos por unha solución que fose segura, non contaminante e 

accesible, consistente na reacción de dous produtos doados de atopar en calquera 

supermercado: bicarbonato de sodio (NaHCO3) e salfumán (HCl do 20% de pureza). 
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NaHCO3 + HCl  → NaCl + H2O + CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha vez alcanzada unha determinada concentración de CO2 (2000 ppm) poremos a funcionar 

o sistema de ventilación e faremos unha estimación da eficacia da ventilación medindo o tempo 

que tarda en baixar ata uns determinados niveis (aproximadamente 1000 ppm). 

Para medir o CO2 contamos con dous monitores de calidade 

do aire con sensor de dióxido de carbono baseado en NDIR, tal 

e como se recomenda no estudo do CSIC. 

Tras facer as medidas en diferentes tipoloxías de aula, en 

diferentes niveis e diferentes ás do edificio, os datos 

determinaron que a ventilación forzada dispoñible no edificio 

dá  valores de ACH lixeiramente superiores a 3, o que fai 

necesario suplementar a ventilación forzada con ventilación 

natural. 

 

 

 

 

 

  



 
Determinación do ACH das aulas en función da concentración de CO2 durante as clases. 

Despois de ter comprobado que a ventilación forzada non é suficiente para chegar a valores de 

ACH excelentes, proponse  combinar a ventilación forzada con algo de ventilación natural. A idea 

consiste en abrir un pouco as fiestras (de 8 a 10 cm), tal e como se recolle nas fotografías 

seguintes: 

 

 

 

 

Para a realización destes experimentos partimos dunha serie de premisas: 

 Fixemos medidas en todas as aulas do centro. 

 Tomamos polo menos catro valores por aula no intervalo dunha sesión lectiva, 

repetindo o proceso nalgunhas aulas para confirmar a persistencia dos datos. 

 Para estimar a produción de CO2 teórica, supuxemos un escenario desfavorable, 

é dicir, clases practicamente en silencio. 

Comprobamos a eficacia deste método de ventilación facendo medidas de CO2 durante as clases  

tendo en conta factores como o volume da aula, o número de ocupantes e unha estimación da 

produción de CO2 por persoa (partindo  das táboas elaboradas por A. Persily  e  L. de 

Jonge   (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12383). 
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Tamén calculamos o ACH obxectivo (valor mínimo teórico que deberiamos acadar) e a Cestable 

obxectivo (a concentración máxima de CO2 que podemos ter en condicións de seguridade) 

Chegamos a dous tipos de datos: 

a) Niveis de CO2 medidos fronte a niveis de CO2 para ACH obxectivo:   

 

 

Calculamos o valor que debería dar a medida de CO2 para ter un nivel de ventilación 

(ACH) superior ao noso obxectivo e  comparámolo  co valor medido. Sempre que o valor 

medido (en azul) estea por debaixo do calculado (en laranxa) a ventilación será 

excelente.  

 

 
 

Pode comprobarse que a concentración de CO2 non é maior do desexable en ningunha 

aula e en  algunhas este nivel chega a ser ata un 30% menor do valor permitido. 
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b) Cálculo do nivel ACH real: Calculamos o ACH real (ventilación real) en función dos datos 

experimentais, e comprobamos que o seu valor supere a ACH obxectivo (valor teórico). 

 

 

 

 

Novamente, vemos que todas as aulas teñen un nivel de ventilación axeitado. 

 

O propio estudo do CSIC no que nos baseamos  advirte na páxina 39 das limitacións que teñen 

estes métodos e, tendo conta todo isto, as conclusións ás que chegamos son: 

 En todas as aulas  se  presentan niveis de ventilación e de concentración de CO2 seguros. 

 Non hai diferenzas significativas entre distintas partes do edificio (valores semellantes 

en diferentes plantas e/ou ás), nin entre cursos e niveis. 

 En cuartos de baño e ascensor (ao non dispoñer  de ventilación natural) é fundamental 

respectar a  capacidade  dos  espazos indicada. 

 

En definitiva, o entorno escolar é completamente seguro durante as clases, e se respectamos as 

normas sobre o uso correcto da   máscara, a  distancia física,  a  capacidade  de certos espazos e 

as normas para as entradas e saídas conseguiremos reducir o impacto desta pandemia na nosa 

comunidade.  

 

Dende o Equipo COVID do centro queremos agradecer a todo o profesorado que se prestou a 

participar neste proxecto facendo medidas de CO2 durante as súas clases, e dun xeito especial, 

ós alumnos de 1º de Bacharelato A e C, que sacrificaron o seu tempo de lecer para axudar a levar 

a cabo este traballo. 
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