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Palavras-chave Aerossol atmosférico urbano, tráfego rodoviário, carbono orgânico, carbono 
elementar 

Resumo 

 

 

O presente trabalho caracteriza a fração carbonosa e seu contributo para a 
massa de partículas, PM10, amostrada em dois locais distintos da cidade de 
Coimbra, durante o período de 1 de dezembro de 2018 a 19 de abril de 2019, 
num total de 280 amostras. Os locais de amostragem, um característico da 
atmosfera urbana de fundo e o outro sob influência de tráfego intenso, foram 
usados para explorar, o contributo relativo das fontes potenciais de material 
particulado para os níveis de concentração de PM10 e constituintes observados. 

Foram efetuadas amostragens de 24 horas em cada local com amostradores de 
alto e baixo caudal. A concentração mássica foi determinada com base na 
norma europeia EN 12341 e a fração carbonosa por aplicação de um método 
termo-ótico, que permite a distinção entre o carbono orgânico e o carbono 
elementar. 

Durante o período de amostragem a concentração média e respetivo desvio 
padrão de PM10 no local de fundo urbano (UF) e no de influência de tráfego (UT) 

foram 27.0  10.8 e  33.5  12.9 g/m3, respetivamente, com uma razão média 
entre os dois locais de 0.81. Neste período foram observados 6 dias com 

excedências em relação ao Valor Limite (50 g/m3) em ambos os locais. Nos 
meses de dezembro e fevereiro registaram-se ocorrências de transporte a longa 
distância de poeiras do deserto, com incidência nas concentrações de PM10 
observadas à superfície na cidade de Coimbra. 

A fração carbonosa representa em média, no local de fundo e de tráfego,  
0,21±0,11 e 0,225±0.076 da massa de PM10, respetivamente. A razão UF/UT 
para o OC e EC, é respetivamente, 0,78 e 0,53. Por sua vez, a razão OC/EC é 
mais elevada no local UF (3,12±1,39) do que no local de UT (1,80±0,834). A 
combinação do enriquecimento em carbono e os baixos rácios observados no 
local UT denotam o importante contributo da fonte tráfego para os níveis de PM10 
observados. O aumento significativo do rácio OC/EC no local UF evidencia 
também que a combustão de biomassa tem impacto nas concentrações de PM10 
observadas, principalmente nos dias mais frios. 

A aplicação da análise de clusters de trajetórias retrogradas das massas de ar 
que atingiram Coimbra durante o período de amostragem através da ferramenta 
Hysplit, identificou 4 clusters: massas de ar marítimas e da Península do 
Labrador (1), marítimas oeste (2), massas de ar da Península Ibérica e 
continente africano, com forte circulação local (3) e por fim, o cluster de massas 
de ar europeias (4). As concentrações de PM10 associadas aos clusters 1 e 2 
apresentaram, em média, concentrações mais baixas do que as observadas nos 
clusters 3 e 4. Estas últimas denotam o enriquecimento em PM quer de 
emissões antrópicas durante o transporte, quer de emissões de poeira naturais 
do continente africano. 
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Abstract 

 

This study characterizes the carbonaceous fraction and its contribution to the 
particulate matter, PM10, sampled in Coimbra city, from december 1, 2018 to april 
19, 2019, for a total of 280 samples. There were two sampling sites, one 
characterized by an urban background atmosphere and the other by intense 
traffic influence, both used to explore, the relative contribution of potential 
sources of particulate matter to PM10 concentration levels and constituents 
observed. 

Samples of 24 hours were collected at each site with high and low samplers. The 
mass concentration was determined according to the European standard EN 
12341 and the carbonaceous fraction by a thermo-optical method, which allows 
the distinction between organic and elemental carbon. 

During the sampling period, the mean concentration and standard deviation of 

PM10 at the urban background (UF) and traffic influenced site (UT) were 27,0  

10,8 and 33,5  12,9 g/m3, respectively, with a mean ratio between both sites 

of 0,81. In this period, 6 exceedances to the limit value (50 µg/m3) were 

registered for the two sites. In December and February, long range transport from 
Saharan dust was observed, affecting the PM10 concentrations in Coimbra. 

The carbonaceous fraction represents on average, in the background and traffic 
site, 0,21±0,11 and 0,25±0,076 of the PM10 mass, respectively. The UF/UT ratios 
for OC and EC were 0.78 and 0.53, respectively. On the other hand, the OC/EC 
ratio is higher at the UF site (3.12±1.39) than at the UT site (1.80±0.834). 

The high carbonaceous mass fraction and the low ratios observed at the UT site 
show the significant contribution from the traffic to the PM10 levels. The significant 
increase in the OC/EC ratio at the UF site also indicates that biomass combustion 
had an impact on PM10, especially on colder days. 

The application of cluster analysis to the backward trajectories of air masses that 
reached Coimbra during the sampling period through the Hysplit tool identified 
four clusters: air masses from sea and the Labrador Peninsula (1), west sea air 
masses (2), air masses from Iberian Peninsula and the African continent, with 
strong local circulation (3) and, finally, the cluster of European air masses (4). 
The concentrations of PM10 associated with clusters 1 and 2 showed on average 
lower concentrations than those observed in clusters 3 and 4. These latter 
indicate a PM10 enrichment on either anthropogenic emissions during transport 
or on natural African dust emissions. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1. Enquadramento 

A atmosfera é constituída por gases e partículas de pequenas dimensões constituídas por 

matéria sólida ou líquida, também designadas por aerossóis atmosféricos, em concentrações 

que podem afetar o clima e a saúde [1]. Atualmente, é fundamental o conhecimento das 

fontes de aerossóis atmosféricos para desenvolver métodos de controlo de emissões e 

medidas mitigadoras. Ao longo dos anos, a poluição atmosférica tem despertado cada vez 

mais interesse na comunidade científica pelo impacto na sociedade, pelos seus efeitos na 

saúde humana e papel nas alterações climáticas. Devido maioritariamente à queima de 

combustíveis fósseis, estima-se que mais de 2 mil mortes prematuras por ano na Europa são 

causadas pelos efeitos inerentes à poluição atmosférica [2]. Entre os poluentes atmosféricos, 

este trabalho foca o material particulado devido aos seus efeitos nocivos sobre a saúde 

humana e também aos seus impactos no sistema climático. As concentrações de material 

particulado atmosférico (PM) variam em toda a Europa devido às diferentes condições 

climáticas e também devido às características de cada região, tal como os tipos de fontes 

antropogénicas. 

Neste contexto, é fundamental o estudo do aerossol atmosférico e das suas fontes, dado que 

este desempenha um papel muito importante na modulação da física e química da atmosfera.  

Por este motivo, é realizado este estudo na cidade de Coimbra, para uma melhor perceção 

das fontes poluidoras nesta cidade e avaliar o seu impacto. É de interesse a realização de 

uma análise comparativa entre um ambiente de fundo urbano e um de intenso tráfego 

rodoviário, entre a época de inverno e primavera e entre os dias da semana e o fim de semana. 

É do conhecimento da comunidade científica que o tráfego rodoviário é um dos maiores 

contribuintes do aerossol urbano atmosférico, mas também as emissões residenciais e o 

transporte a longas distâncias pode afetar significativamente o ambiente urbano.  
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1.2. Objetivos 

A presente dissertação é realizada no âmbito do projeto ISY-AIR (Sistema Integrado de 

avaliação e previsão da qualidade do ar à escala urbana) financiado pela FCT/MCTES, 

focado no aerossol atmosférico e nas suas fontes (naturais e antropogénicas). 

Tem como objetivo a caracterização do aerossol carbonoso atmosférico da cidade de 

Coimbra, comparando um local de fundo urbano (UF) com um local de intenso tráfego (UT). 

De acordo com este objetivo referido pretende-se: 

• Efetuar uma campanha de amostragem material particulado com diâmetro 

aerodinâmico equivalente inferior a 10 µm (PM10) em dois locais distintos da cidade 

de Coimbra; 

• Determinar a massa de partículas e respetivo conteúdo em carbono nas amostras 

obtidas por um método termo-ótico;  

• Estimar o contributo para o PM10 da fração carbonosa primária e da produzida por 

processos secundários; 

• Com a ajuda de trajetórias de massas de ar, perceber se o PM10 e os seus constituintes 

têm origem local ou se resultam do transporte a longa distância; 

• Avaliar padrões de variações sazonais e diárias; 

• Encontrar possíveis correlações com emissões do tráfego rodoviário. 
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1.3. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo é realizado um 

enquadramento geral sobre o tema, são expostos os objetivos e apresentada a estrutura da 

dissertação. No segundo capítulo é feita uma revisão da literatura, no terceiro capítulo 

encontra-se as metodologias usadas nos procedimentos experimentais, no quarto capítulo 

são apresentados os resultados obtidos e a respetiva discussão, e por fim, no quinto capítulo, 

a conclusão a todo o trabalho realizado. 
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Capítulo 2 - Estado de arte 

 

2.1 Aerossol atmosférico 

Há um crescente interesse no estudo do material particulado porque os aerossóis podem 

influenciar a temperatura global, pela dispersão ou absorção da radiação solar ou pela 

influência sobre as nuvens, mas também porque estas partículas têm efeitos na saúde [3].  

Os aerossóis são partículas sólidas ou gotículas de pequenas dimensões suspensas na 

atmosfera que provêm tanto de emissões diretas como de mecanismos de nucleação e 

condensação a partir de precursores gasosos, classificando-se como primários ou 

secundários, respetivamente [4]. As partículas podem alterar o seu tamanho e composição 

por condensação ou por evaporação, por coagulação com outras partículas, por reações 

químicas, ou por ativação na presença de supersaturação da água para se tornar gotículas de 

água ou nevoeiro. Na figura 1 estão representados, de forma esquemática, as fontes de 

emissão diretas e os mecanismos da formação dos aerossóis. 

 

Figura 1 – Esquema representativo dos mecanismos de formação do aerossol atmosférico. Adaptado de 

Alves, 2005 [5]. 

Emissões de SO2 



 Fontes de aerossol carbonoso para PM 1 0  em locais de fundo e de tráfego na 

cidade de Coimbra  

 

 

Depar t amen to  de  Ambien te  e  Ordenamento  6 | Página  

 

As partículas de aerossóis primários são emitidas diretamente para a atmosfera, tanto por 

fontes antropogénicas, como naturais, incluindo processos de combustão, erupções 

vulcânicas, fogos florestais, spray marinho e vários materiais biológicos [5]. Estas podem 

afetar diretamente o clima, perturbando assim o balanço de radiativo da atmosfera terrestre 

pela dispersão e absorção da radiação solar [6]. Indiretamente, podem atuar como núcleos 

de condensação de nuvens (NCN), causando um aumento da quantidade de pequenas gotas 

suspensas. As propriedades radiativas podem ser alteradas pelas partículas capturadas pelas 

nuvens, e consequentemente, o perfil de temperatura será também alterado [5]. Os núcleos 

de condensação de nuvens são partículas que se tornaram ativas para crescer em neblina ou 

gotículas de nuvens na presença de uma supersaturação de vapor de água [7]. As principais 

fontes destes aerossóis são a queima de biomassa, a combustão incompleta de combustíveis 

fósseis, spray marinho, poeira mineral, entre outros [8]. A estas fontes junta-se ainda a 

produção de novas partículas ou alteração em número e composição das partículas emitidas, 

partículas secundárias, através de processos envolvendo a conversão gás-partícula, como por 

exemplo a oxidação de NOx e SO2 a ácidos, nucleação e coagulação, condensação, entre 

outros. No geral, os aerossóis primários são relativamente maiores (> 1μm) do que os 

aerossóis secundários. 

Os aerossóis secundários resultam de processos de conversão gás-partícula [7]. Estes são 

formados na atmosfera envolvendo reações químicas e fotoquímicas de radicais e espécies 

inorgânicas e orgânicas que produzem produtos menos voláteis (processos de nucleação 

homogénea e heterogénea e condensação). Como os gases orgânicos e inorgânicos são 

oxidados na fase gasosa por espécies como o radical hidroxilo (OH), o ozono (O3) e o radical 

nitrato (NO3), os seus produtos da oxidação menos voláteis acumulam-se. No entanto, alguns 

desses produtos apresentam baixa volatilidade, pelo que condensam nas partículas 

disponíveis para que se estabeleça um equilíbrio entre a fase gasosa e a de aerossol [7]. Os 

aerossóis secundários que se formam através da reação de gases na atmosfera estão divididos 

em três categorias: aerossóis de sulfato, aerossóis de nitrato e aerossóis orgânicos 

secundários [6, 9]. Os aerossóis de sulfato e nitrato são essencialmente originados a partir 

de atividades antropogénicas [10]. O sulfato é formado por reações na fase aquosa dentro de 

gotículas de nuvens, oxidação de SO2 através de reações na fase gasosa com OH, e 

condensação em partículas já existentes. Os aerossóis de sulfato são também produzidos a 

partir de compostos orgânicos de enxofre mais reduzido, naturalmente emitidos pelo 
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fitoplâncton oceânico, como por exemplo o sulfureto de dimetilo [1]. Os aerossóis de nitrato 

são formados quimicamente na atmosfera em consequência da oxidação do NO e NO2, 

levando à produção de ácido nítrico que se combina com a amónia (nitrato de amónio), ou 

outros catiões em aerossóis pré-existentes [11]. A oxidação de compostos orgânicos na 

atmosfera origina também uma série de produtos menos voláteis e mais solúveis em água, 

como compostos de carbonilo (aldeídos e cetonas), álcoois e ácidos orgânicos. 

Os aerossóis podem estar limitados à região geográfica onde foram inseridos na atmosfera 

ou serem transportados pelas massas de ar por longas distâncias  pela circulação atmosférica 

até estarem na sua forma final [9]. O transporte atmosférico a longa distância altera o 

tamanho e composição das partículas, o que modifica as propriedades óticas e radiativas e 

os processos de nucleação de nuvens [12]. Eventualmente, estas partículas serão removidas 

da atmosfera por um dos dois mecanismos existentes: deposição húmida ou deposição seca. 

A deposição de partículas na superfície da Terra sem partículas de água no ar é designada 

de deposição seca, enquanto a incorporação em gotas de nuvens e nevoeiros durante a sua 

formação e arrastamento pela precipitação é designada deposição húmida [7,8]. À escala 

global, a deposição seca é menos relevante, mas relativamente à qualidade do ar local e aos 

efeitos na saúde, é significativa [8]. Dependendo das propriedades do aerossol e das 

condições meteorológicas, os tempos de residência poderão variar de horas a semanas [13]. 

As partículas atmosféricas são divididas em três modos, designados modo de nucleação, 

modo de acumulação e modo grosseiro. O modo de acumulação é constituído pelas 

partículas de diâmetro entre 0,1<Dp<1 µm [13]. Neste modo, as partículas são originadas 

pela coagulação de partículas no modo de nucleação e pela condensação de vapores nas 

partículas existentes, fazendo com que estas cresçam nesta gama de tamanho [7]. O 

mecanismo de formação das partículas do modo de acumulação a partir da coagulação de 

partículas no modo de nucleação é o mais frequente porque as partículas pequenas possuem 

maior mobilidade ou porque as partículas maiores apresentam uma superfície de colisão 

maior [13]. As partículas na gama de tamanho do modo de acumulação tendem a acumular-

se devido à diminuição da sua velocidade de difusão e apresentarem uma pequena velocidade 

de sedimentação gravítica. 

O modo de nucleação é constituído por partículas com diâmetro Dp<0,1 µm, sendo o 

diâmetro mínimo da ordem de 10-3 µm [13]. Por apresentarem tamanho pequeno, estas 
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partículas raramente são responsáveis por uma grande percentagem de massa total de 

partículas no ar. Estas são formadas através da condensação de vapores quentes durante os 

processos de combustão e pela nucleação de moléculas de espécies atmosféricas com baixa 

pressão de vapor para formar partículas novas [7].  

O modo grosseiro é constituído por partículas com diâmetros superiores a 1 µm [13]. Estas 

partículas geralmente são formadas por processos mecânicos e consistem em partículas de 

poeira de origem antrópica e natural. As partículas deste modo são facilmente removidas da 

atmosfera por ação da gravidade. Como os mecanismos de remoção que são eficientes nas 

partículas de pequenas (difusão e coagulação) e de grandes dimensões (sedimentação 

gravítica, impacção) são ineficientes no modo de acumulação, as partículas neste modo 

normalmente têm tempos de residência atmosféricos consideravelmente mais longos do que 

os registados no modos de nucleação, sendo removidas da atmosfera pela deposição húmida 

[7]. Por conseguinte, o “envelhecimento” de um conjunto de partículas de aerossol na 

atmosfera leva à modificação, quer da sua composição, quer da sua distribuição por tamanho, 

com crescimento do modo de acumulação, em relação ao modo de nucleação e de 

sedimentação. 

 

2.2 Aerossol carbonoso 

O aerossol carbonoso representa aproximadamente 20 a 70% do total de matéria particulada 

em suspensão em áreas urbanas e desempenha um papel crucial na degradação da 

visibilidade, formação de neblina, aquecimento atmosférico e efeitos adversos na saúde 

humana [14]. As suas principais fontes são os combustíveis fósseis, a queima de biomassa e 

a oxidação de compostos orgânicos voláteis biogénicos e antropogénicos. Os componentes 

principais de um aerossol incluem substâncias inorgânicas, como sulfatos e espécies 

carbonosas, que se dividem em carbono orgânico (OC), carbono elementar (EC) e 

carbonatos (Figura 2) [15]. O carbono orgânico particulado inclui centenas de compostos 

orgânicos diferentes, de origem primária e secundária, de diferentes famílias e com um ou 

mais grupos funcionais: hidrocarbonetos alifáticos, PAHs (Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos) e PCBs (Bifelinos policlorados), ácidos orgânicos, entre outros. Os carbonatos 

por sua vez representam a fração inorgânica do conteúdo em carbono do aerossol e são 
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provenientes maioritariamente da abrasão das ruas e de locais de construção, onde materiais 

carbonatados são incorporados, e de poeiras do deserto [3,16]. A soma do OC e do EC é 

denominada normalmente por carbono total (TC), visto o contributo de carbonatos só ter 

alguma expressão para a fração carbonosa do aerossol em áreas com formações calcárias 

significativas e regiões desérticas, sendo facilmente convertido em CO2, atendendo ao 

equilíbrio químico que os regulam. 

 

 

  

Figura 2 - Esquema da composição do carbono atmosférico. Fonte: Adaptado de Nunes et al. [17]. 

O EC resulta de emissões diretas para a atmosfera através da combustão incompleta de 

combustíveis fósseis e biomassa [18]. O EC é formado por clusters de carbono que à escala 

macroscópica apresentam uma macroestrutura amorfa, mas do tipo grafítico ao nível 

microcristalino [19]. O EC também é por vezes denominado por carbono negro (BC). O uso 

destes dois termos resulta das técnicas aplicadas à sua quantificação. O termo EC é utilizado 

quando a determinação se efetua por métodos térmicos, enquanto o BC está associado a 

métodos óticos. As propriedades de absorção do BC dependem da quantidade de carbono 

grafítico presente (seja derivado da combustão completa ou incompleta). Estas partículas 

podem ser transportadas para longas distâncias da região de origem pelo facto de serem 

partículas maioritariamente de tamanho submicrométrico (0,01 a 0,1 µm) e quimicamente 

inertes [20]. Embora o carbono elementar não sofra reação nas condições atmosféricas, as 

partículas de EC devido à sua porosidade e propriedades catalíticas podem ter um papel 

importante na adsorção e transformação de compostos vestigiais atmosféricos [19]. Apesar 

de geralmente o EC e o BC serem usados como sinónimos, têm algumas características 

distintas, como o facto de que o termo BC ser de todo o carbono de cor negra, podendo 

incluir algum carbono orgânico como alcatrões, enquanto que o termo EC está relacionado 
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com as características da reatividade físico-química das partículas carbonosas, permitindo 

verificar o carbono não volatilizado e oxidado abaixo de uma determinada temperatura 

(550ºC) [18]. 

Como o EC e parte do OC primário normalmente provêm das mesmas fontes, é usada a razão 

de OC/EC em determinadas condições para distinguir e estimar o aerossol primário e 

secundário na atmosfera [21,22]. Se a relação OC/EC medida exceder o valor atribuído à 

emissão primária da exaustão automóvel, significa que o OC adicional pode ser considerado 

de origem secundária. 

Um dos métodos mais usados para determinar estes constituintes do aerossol atmosférico, 

OC e EC é o método termo-ótico. Este método consiste na libertação de carbono amostrado 

num filtro, pelo aquecimento e pela oxidação, e de seguida a conversão em dióxido de 

carbono ou metano para deteção [23]. Contudo ainda existe alguma incerteza associada à 

quantificação destas duas formas de carbono. Por outro lado, as metodologias baseadas na 

razão OC/EC para identificação do aerossol secundário carbonoso podem ser influenciadas 

pelos métodos de análise usados na sua quantificação [24–27]. Apesar das dificuldades 

sentidas na quantificação química das diferentes formas de matéria orgânica particulada, 

devidas à sua complexidade e diversidade, a identificação de critérios relevantes para 

distinguir o OC primário do OC secundário continua a ser um desafio. 

A tabela 1 apresenta uma compilação de dados relativos às concentrações de diferentes 

frações carbonosas observadas em vários locais do Globo desde 1992 a 2017, de modo a 

comparar locais com características distintas e como forma de interpretar a evolução ao 

longo dos anos. Os resultados apresentados destacam a evolução na caracterização do 

aerossol carbonoso na atmosfera. É de notar a complexidade dos processos físico-químicos 

que envolvem o carbono na atmosfera, relacionados com a tendência temporal e espacial, 

bem como a exposição e toxicidade das partículas carbonosas [26]. 

Apesar de nos últimos anos o aerossol carbonoso ter sido extensivamente estudado, em 

relação às suas características e fontes, ainda existem locais em que se considera importante 

serem estudados, onde esses dados ainda são escassos, como é o caso do sul da Península 

Italiana [26]. Dinoi et al. [28] relatam resultados de uma campanha de amostragem realizada 

durante o inverno de 2016 nos cinco diferentes locais apresentados na tabela 1 do sul de 



 Fontes de aerossol carbonoso para PM 1 0  em locais de fundo e de tráfego na 

cidade de Coimbra  

 

 

Depar t amen to  de  Ambien te  e  Ordenamento  11 | Página  

 

Itália. Como se pode verificar, as concentrações de OC e EC são diferentes de local para 

local, no entanto as concentrações mais elevadas foram registadas nos locais urbanos e 

suburbanos.  Outros estudos similares são apresentados na tabela, como é o caso do estudo 

realizado em Nanjing na China, cidade caracterizada por emissões elevadas devido 

principalmente a fontes antropogénicas.  

Os dados apresentados agrupados em PM2.5 e PM10, permitem identificar as diferenças entre 

partículas de vários tamanhos. Esta distinção possibilita identificar melhor as emissões das 

fontes, avaliar a extinção da luz, avaliar o impacto no clima e os efeitos adversos na saúde 

[26]. O rácio OC/EC diminui de PM10 para PM2.5 pelo facto de o EC ser associado a 

processos de combustão incompleta, que liberta para a matéria carbonosa particulada, 

maioritariamente na forma de partículas submicrométricas [24]. 
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Tabela 1 - Compilação de estudos realizados anteriormente com características similares à deste estudo. Sintetização das concentrações de OC e EC e o rácio 

OC/EC destes aerossóis amostrados. 

    PM2,5 PM10 (µg/m3) 

 

Cidade 

 

Ano 

 

Período sazonal 

 

Tipo de local 

PM2,5 

(µg/m3) 

OC (µg/m3) EC 

(µg/m3) 

Rácio 

OC/EC 

PM10 

(µg/m3) 

OC 

(µg/m3) 

EC (µg/m3) Rácio 

OC/EC 

Porto (Portugal) [21] 2006 Jul 06 – Fev 07  

 

 

 

Urbano- fundo urbano 

37,7±19,8 8,5±7,9 3,2±2,3 2,6±1,4 52,4±23,3 9,6±8,3 3,4±2,3 2,8±1,3 

Coimbra(Portugal), baixa 

[21] 

1992 Out 92 – Set 93      9,5±6,8 3,4±2,4 3,2±1,7 

Coimbra(Portugal), 

Instituto Geofísico [21] 

2006 Jul 06 – Fev 07 30,4±11,7 5,0±3,9 1,4±1,2 4,5±2,7 41,5±14,9 5,7±4,0 1,4±1,2 5,1±3,7 

Lisboa (Portugal) [21] 2001 Mar 01 – Dez 01  4,3±3,2 1,5±0,9 3,2±2,4  5,5±4,0 1,5±1,0 4,4±3,2 

Huelva (Espanha) [21] 2005 Jun 05 – Jun 06   3,0±1,7 1,1±0,7 3,0±1,2  3,5±1,6 1,5±0,8 2,6±0,9 

Porto (Portugal) [21] 2004 Jul 04 – Set 04 Urbano- Tráfego  4,3±2,2 2,2±1,1 2,0±0,6  5,4±2,5 2,4±1,1 2,3±0,6 

Birmingham (UK) [21] 2005 Mai 05 – Nov 05  3,5±2,8 2,2±1,5 2,1±1,0  5,5±3,0 2,9±1,5 2,2±1,1 

Nanjing (China) [29] 2013 Verão Tráfego, urbano, 

industrial, agrícola 

 2,4±1,0 0,4±0,3   8,4±3,1 0,9±0,8 6,3 

Outono  4,0±2,0 0,5±0,4   9,9±3,5 1,3±0,8 7,6 

Inverno  7,4±5,4 1,0±0,6   12,1±3,7 2,8±1,5 6,9 

2014 Primavera  4,2±1,9 0,7±0,5   10,0±2,9 1,4±0,9 7,0 

Krynica Zdrój (Polónia) 

[30] 

2017 Período sazonal 

quente 

 

Fundo urbano 

     8,82±6,18 1,34±0,69  

6,7 

Período sazonal 

frio 

     4,21±1,14 0,64±0,21 

Nápoles (Itália) [28] 2017 Nov 15 – Jan 16 Urbano 37,8±18,0 11,8±4,6 1,8±0,5 6,4(2,6) 50,8±21,7 12,8±5,1 2,3±1,0 6,4±2,6 

Lecce (Itália), Campus 

Universitário de Lecce [28] 

2017 Nov 15 – Jan 16 Suburbano 25,7±11,6 9,0±4,7 1,4±0,7 6,9(2,6) 32,7±13,0 10,7±5,9 1,5±0,8 7,3±2,8 

Lamezia Terme (Itália) [28] 2017 Nov 15 – Jan 16 Costeiro/marinho 7,2±3,5 4,0±2,0 0,6±0,3 6,5(3,0) 10,1±3,8 4,3±2,0 0,6±0,3 6,9±4,1 

Capo Granitola (Itália) [28] 2017 Nov 15 – Jan 16 Costeiro/marinho 10,4±2,6 1,7±1,1 0,3±0,2 8,0(4,0) 23,2±8,6 2,3±1,2 0,3±0,3 10,0±4,4 

Monte Curcio (Itália) [28] 2017 Nov 15 – Jan 16 Remoto/altas altitudes 3,0±1,2 0,9±0,3 0,05±0,03 15,5(10,0) 3,4±1,4 0,9±0,3 0,06±0,04 15,9±10,0 
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2.3 Fontes de aerossóis 

As fontes de aerossóis dividem-se em naturais, normalmente associadas a formação de 

material particulado primário grosseiro proveniente do solo, mar, vulcões, incêndios e 

queima de biomassa, e as fontes antropogénicas, em que é de maior importância a produção 

industrial e o tráfego automóvel [31]. Nas últimas duas décadas, o desenvolvimento de 

veículos mais rápidos, mais potentes e o aumento do tráfego, levaram a um aumento 

substancial das emissões pelos veículos automóveis, comparativamente com outras fontes 

antropogénicas [32]. Atualmente, a população opta mais pelo uso individual de transportes 

como carros, que representam a fonte mais frequente de emissões de metais. Torna-se cada 

vez mais claro que mesmo pequenas quantidades de emissão de metais pode afetar 

significativamente a saúde humana [32]. Em particular, foca-se a atenção para as partículas 

de motores a diesel devido aos seus efeitos adversos na saúde, por conter substâncias 

químicas tóxicas, incluindo PAHs, conhecidos pela sua carcinogenicidade e por causarem 

danos genéticos [33]. Por outro lado, o tráfego aéreo e o marítimo também contribuem para 

as emissões de material particulado. Miracolo et al. [34] realizaram experiências em 

aeronaves para verificar os efeitos da foto-oxidação nas emissões de partículas finas de um 

motor de turbina a gás e verificaram que criou material particulado secundário substancial, 

excedendo em muito as emissões diretas de PM em cada carga de motor [34]. Bove et al. 

[35] efetuaram uma campanha de amostragem de PM10 a bordo do navio Costa Concordia, 

em que foi possível identificar e caracterizar as principais fontes de PM10 ao longo da rota 

do navio através de modelos no recetor, utilizando o algoritmo PMF (Factorização Matricial 

Positiva). Foram identificadas cinco fontes: queima de biomassa, sulfato secundário, 

combustão de óleo pesado, sal marinho e poeira. Este estudo afirma que a contribuição das 

emissões primárias de navios para PM10 é cerca de 12% [35]. 

Como referido anteriormente, também as indústrias são consideradas fontes significativas 

de material particulado, dependendo do tipo, da localização e processos usados.  

Durante muitos anos, a queima doméstica de carvão era a maior fonte de partículas nas 

cidades europeias nos meses de inverno. No entanto, a importância desta fonte tem 

diminuído devido ao facto de cada vez mais se substituir o carvão por outros combustíveis. 

Para determinar as emissões de PM provenientes da queima de biomassa têm sido usados 
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traçadores químicos, como o levoglucosano ou razões entre traçadores [36]. O 

levoglucosano é emitido em grande quantidade pela combustão de biomassa, sendo 

considerado um bom traçador para a quantificação da contribuição de emissões de partículas 

primárias provenientes da combustão doméstica para as concentrações de PM em ambientes 

urbanos [37]. Apesar da alteração do tipo de combustível, a concentração de material 

particulado é superior no inverno em vários países da Europa, devido essencialmente ao 

aquecimento doméstico. Em alguns países da Europa meridional, as concentrações de PM 

são mais elevadas no verão do que no inverno, devido à fraca precipitação nesta estação e 

aumento da ressuspensão da poeira do solo e da formação fotoquímica de poluentes 

secundários (essencialmente sulfato de amónio) [38]. 

Outra fonte importante de PM10 no ar é a emissão direta de incêndios e também a 

ressuspensão de cinzas de solos queimados. Este material pirogénico, composto por matéria 

orgânica, inorgânica e carbono negro tem na maioria tamanho inferior a 10 µm, podendo 

sofrer ressuspensão pelo vento. Embora a contribuição dos incêndios florestais seja 

geralmente periódica, poderá ser uma fonte significativa em áreas de constante queima de 

floresta [39]. Em Portugal, por exemplo, ocorreram 21000 incêndios em 2017 que geraram 

540 mil hectares de terra queimada [40]. 

A agricultura é a principal fonte de amónia na Europa. Por sua vez, a reação da amónia com 

os ácidos sulfúrico e nítrico, provenientes da oxidação dos gases de combustão de 

combustíveis fosseis, fazem com que seja uma das fontes (secundárias) mais importantes de 

emissão de partículas pela agricultura [39]. 

O inventário de emissão de poluentes a nível europeu indica que o principal setor de 

atividade emissor de PM10 e de PM2.5 é o que aglutina as emissões comerciais, institucionais 

e residenciais, que representam respetivamente 34,6% e 55,6% do total emitido (figura 3). 

O contributo dos transportes aparece em 2º e 3º lugar, para PM2.5 e PM10, respetivamente. A 

situação em Portugal é idêntica à observada na Europa. 
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Figura 3 – Emissões por setor de atividade na Europa dos 33 países membros em 2016. Fonte: 

EEA[41]. 

As principais fontes naturais de emissão de partículas são maioritariamente a erosão do solo 

pelo vento (produzindo poeiras), spray marinho, emissões biogénicas (incluindo vegetação), 

incêndios florestais naturais e também erupções vulcânicas. 

Entre as partículas primárias naturais, encontra-se a fração mineral que é originada 

principalmente pela ação do vento no solo. É considerada um dos maiores constituintes do 

aerossol com grandes impactos associados (por exemplo, forçamento radiativo, fornecendo 

nutrientes ao ecossistema, afetando a refletividade do gelo e da neve) [42]. O tamanho destas 

partículas é um parâmetro crucial quando se pretende estudar os impactos da poeira do solo 

[43]. Kok [43] demonstrou que a distribuição de tamanho das partículas da poeira emitidas 

naturalmente é independente da velocidade do vento na emissão.  

Desde há muito tempo que se considera o vento como um veículo transportador e em 

simultâneo causador, por erosão eólica, de poerias causadoras da turvação da atmosfera [5]. 

O transporte de poeira a longa distância pela ação das correntes de convecção e dos sistemas 

gerais de circulação permite que estas partículas sejam significativas mesmo em locais 
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muitos distantes da sua fonte. Vários estudos identificaram a presença de poeira do deserto 

do Saara, situado no Norte de África, transportadas pelo vento a longas distâncias através do 

Atlântico e do Mediterrâneo, e que atingem principalmente o sul da Europa [1,44]. A poeira 

do deserto do Saara atinge também os continentes americanos, afetando inclusivamente o 

regime de chuvas em regiões tão distantes como a Amazónia [45,46]. Atualmente, o 

desenvolvimento de equipamentos e a colocação de satélites no espaço, tem permitido um 

acompanhamento dos eventos de poeira e a sua dispersão pela atmosfera. A composição da 

poeira do Saara apresenta um alto teor em calcite e também minerais de argila, gesso e metais 

que afetam a química da atmosfera nos países Mediterrâneos [47]. No entanto, a avaliação 

da contribuição das poeiras do Saara para as concentrações de PM requer quantificações 

mais precisas. O Laboratório de Recursos Atmosféricos da NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) desenvolveu um modelo designado Hysplit (Hybrid Single-

Particle Lagrangian Integrated Trajectory) que permite calcular as trajetórias e dispersão 

atmosféricas. Este modelo, de transporte e dispersão atmosférica, é um dos mais utilizados 

na comunidade de ciências atmosféricas. Assim, é possível perceber em determinado dia de 

amostragem e local, se houve ou não intrusão das poeiras do deserto do Saara. É importante 

referir que apesar da poeira mineral ser maioritariamente de origem natural, uma pequena 

fração é emitida por diferentes fontes antropogénicas, como pelas estradas, agricultura e 

indústria mineira [48]. 

O spray marinho é também uma das frações mais importantes do aerossol a nível mundial 

[49]. O aerossol marinho é constituído por componentes de aerossol primário e também 

secundário. A produção do aerossol primário é resultante da interação do vento na superfície 

oceânica e da produção mecânica de aerossol em spray marinho [49]. A rebentação das 

ondas no mar causa a ejeção de muitas gotículas minúsculas de água do mar na atmosfera. 

Estas gotículas secam por evaporação, permitindo que as partículas de sal do mar fiquem 

suspensas no ar atmosférico [39]. Claramente, as áreas costeiras serão as mais afetadas, mas 

o sal marinho também é transportado pelo vento. O sal marinho transportado pelo ar tem 

uma composição química semelhante ao sal marinho, com aniões (cloreto e sulfato), catiões 

(sódio e magnésio) e fósforo orgânico. Apresenta ainda vestígios de alguns metais como o 

cádmio, chumbo, vanádio e zinco que já foram identificados em aerossóis marinhos [39]. O 

aerossol marinho contribui significativamente para o balanço radiativo terrestre e para os 

ciclos biogeoquímicos, com impactos nos ecossistemas, e não menos importante, para a 
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qualidade do ar na região [49]. Relativamente à produção do aerossol marinho secundário, 

este ocorre em duas formas diferentes: pela formação de partículas novas resultantes da 

nucleação de aglomerados estáveis, de produtos da oxidação de compostos reduzidos de 

enxofre emitidos pelo fitoplâncton, com tamanho compreendido entre 0,5 e 1 nm, que podem 

aumentar de tamanho por coagulação e condensação, e através da oxidação na fase aquosa 

de gases dissolvidos em partículas de aerossol já existentes [49]. O aerossol secundário de 

origem oceânica é enriquecido tanto em sulfato como em matéria orgânica. 

A vegetação e alguns tipos de microorganismos contribuem tanto para a formação do 

aerossol primário como secundário [50]. O aerossol biogénico primário (PBA), que é 

emitido diretamente na atmosfera, inclui pólen, esporos de fungos e outras partículas de 

grandes dimensões com diâmetro até 100 µm. Com diâmetro inferior a 10 µm, contém 

pequenos fragmentos e excreções de plantas, animais, bactérias, vírus, hidratos de carbono, 

proteínas, ceras, iões, etc. [8]. Por outro lado, os compostos orgânicos voláteis biogénicos 

(BVOCs) podem atuar como precursores de aerossol orgânico secundário [50]. Estima-se 

que as emissões de BVOCs sejam aproximadamente 10 vezes mais elevadas do que as 

emissões antropogénicas de compostos orgânicos voláteis (VOCs) a nível global [7]. Quanto 

aos aerossóis orgânicos secundários, a maior fonte é a floresta, devido à grande quantidade 

de vapores orgânicos que é emitida pela exsudação das plantas. O sulfato particulado poder-

se-á formar secundariamente pela oxidação do sulfureto de hidrogénio e compostos 

orgânicos de enxofre reduzido emitido pela decomposição anaeróbia [1]. 

Os processos biogénicos são considerados as maiores fontes naturais de metais para a 

atmosfera à escala global. O material volátil e particulado com origem biogénica contribui 

com cerca de 30 a 50% do As, Cd, Cu, Mn, Pb, Sb e Zn e com 50% do Se, Hg e Mo emitido 

por fontes naturais a nível mundial [51]. 
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2.4 Impactos do aerossol na saúde e no clima 

Vários estudos afirmam que tanto os aerossóis naturais como os antropogénicos têm um 

grande impacto na saúde humana e no clima. É importante o conhecimento da exposição à 

poluição do ar particulado e os efeitos na saúde para uma melhor avaliação dos mecanismos 

biológicos responsáveis por essas associações e para estabelecer métodos que reduzam o 

risco para a população humana [52]. Nomeadamente, diversos estudos epidemiológicos 

mostram que a matéria particulada fina e os poluentes emitidos pelo tráfego estão 

correlacionados com efeitos severos na saúde, como doenças cardiovasculares, respiratórias 

e alérgicas [53-55]. Existem fortes evidências de que as partículas finas (diâmetro < 2,5 µm) 

são mais perigosas do que as partículas mais grosseiras (2,5< diâmetro < 10 µm), o que não 

significa que as PM10  sejam inócuas [56]. As partículas ultrafinas (diâmetro inferior a 100 

nm) podem ser particularmente perigosas para a saúde humana, pelo facto de serem 

suficientemente pequenas para entrar nas membranas das células do trato respiratório e 

entrarem na circulação sanguínea ou serem transportadas ao longo dos nervos olfatórios para 

o cérebro [53]. Peters et al. [52] avaliaram em períodos curtos de exposição a partículas 

finas, o possível risco de enfarte do miocárdio. Este estudo sugeriu que existe o risco de 

enfarte após a exposição durante várias horas a concentrações elevadas de partículas finas 

[52]. Segundo a OMS, a exposição a longo prazo às atuais concentrações ambientais de PM 

na Europa pode levar a uma significativa redução da esperança média de vida, devido 

principalmente ao aumento da mortalidade por doenças cardiopulmonares e do cancro do 

pulmão. Em estudos de curto prazo, a população idosa e a população com doenças cardíacas 

e pulmonares já existentes, são as mais suscetíveis aos efeitos da PM na mortalidade e 

morbilidade. A população asmática demonstra responder à PM com mais sintomas e mais 

alterações pulmonares. A matéria particulada poderá também influenciar a redução do 

crescimento pulmonar em crianças [56]. 

Em estudos epidemiológicos, verifica-se que as características químicas das partículas 

responsáveis pelos efeitos na saúde mais relevantes incluem metais de transição, 

componentes secundários como sulfatos e nitratos, PAHs e matéria carbonosa. Estudos 

toxicológicos in vivo ou in vitro, em humanos e em animais, tentam determinar as 

características da matéria particulada que têm mais efeitos adversos na saúde. O tamanho 

das partículas (ultrafinas, finas e grosseiras), a área de superfície, entre outras características 
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físicas, assim como compostos solúveis e não solúveis (metais, compostos orgânicos, 

endotoxinas, sulfato e nitrato) constituem características importantes que determinam a 

severidade dos efeitos do material particulado na saúde. Concluindo, há várias características 

que podem estar na origem desses efeitos, no entanto não há nenhuma que possa ser 

unicamente responsável por um determinado efeito [56]. 

O sol é a principal fonte de energia que impulsiona o clima da Terra. O clima global é 

influenciado por processos naturais e provocados pelo Homem, alterações na composição 

atmosférica e alteração das características de reflectância da superfície pelo uso do solo [57]. 

Os efeitos dos aerossóis na radiação solar podem ser classificados como impactos diretos e 

indiretos. O impacto radiativo direto é derivado da dispersão e absorção da radiação solar 

pelos aerossóis e também forçamento climático, alterando assim o albedo do planeta. O 

impacto radiativo indireto é devido ao facto dos aerossóis poderem atuar como núcleos de 

condensação de nuvens, permitindo a condensação do vapor de água afetando os ciclos 

hidrológicos [1]. A figura 4 apresenta um esquema representativo da diferença entre o 

impacto direto e indireto dos aerossóis e os principais ciclos de retorno num sistema 

climático. 

 

Figura 4 - Efeitos diretos e indiretos dos aerossóis e principais ciclos de retorno no sistema climático. 

Fonte: Adaptado de Poschl et al. [8]. 
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Ou seja, os efeitos diretos são resultantes da dispersão e da absorção de radiação pelas 

partículas dos aerossóis e os efeitos indiretos resultam da atividade de NCN e IN (ice nuclei). 

As propriedades óticas importantes para os efeitos diretos e indiretos são obtidas através da 

composição das partículas, ou seja, o tamanho, a estrutura e a composição química [8]. O 

impacto do aerossol no clima também pode ser melhorado por ciclos de retorno. Os ciclos 

de retorno climáticos representados na figura 4 englobam a interação dos aerossóis com a 

radiação solar e terrestre, nuvens e precipitação,  assim como fontes de aerossóis naturais e 

antropogénicas e gases precursores [8]. A atmosfera é limpa por eliminação de aerossóis 

durante a precipitação.  

O forçamento radiativo é um bom indicador que é frequentemente utilizado para que seja 

possível quantificar o potencial efeito do aerossol no clima [12]. Este pode ser definido como 

a influência de uma espécie na alteração do equilíbrio da energia de entrada e de saída do 

sistema Terra-atmosfera [14]. Assim, o forçamento radiativo é a medida pela qual é possível 

avaliar e comparar os fatores de processos provocados pelo Homem e os naturais das 

alterações climáticas [57]. A grande incerteza na estimativa do forçamento radiativo é 

parcialmente devido à falta de conhecimento sobre a variabilidade espácio-temporal da 

composição química e propriedades óticas dos aerossóis na absorção e dispersão da radiação 

à escala regional [58]. 

 

2.5 Legislação 

A EU (União Europeia) desenvolveu um conjunto de documentos legais que estabelecem 

padrões e os objetivos para diferentes poluentes atmosféricos. Na Tabela 2 estão 

apresentados os valores limite estabelecidos pela EU, pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde) e pela EPA relativos à matéria particulada com diâmetro aerodinâmico equivalente 

inferior a 10 µm e à matéria particulada com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 

2,5 µm. Geralmente, os valores definidos pela OMS são mais rigorosos do que os valores da 

EU porque são definidos unicamente para proteção da saúde humana. Os valores 

estabelecidos pela EU foram aprovados na Diretiva 2008/50/EC da Comissão Europeia de 

21 de Maio de 2008, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa 
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[59]. A EPA estabeleceu os valores limite para PM10 e PM2.5 no documento Ambient Air 

Quality Standards for Particulate Matter de 1997 [60]. 

Tabela 2 - Valores limite estabelecidos para as concentrações de matéria particulada no ar ambiente. 

Fonte: Adaptado de, Diretiva da Qualidade do Ar da EU (2008/50/EC); OMS, 2005; National Ambient 

Air Quality Standards for Particulate Matter, 1997 [2,59,60]. 
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1 dia 

Valor-limite, 50 
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vezes por ano 

civil) 

150 µg/m3 (não 

exceder mais de 

uma vez por ano, 

em média ao 

longo de 3 anos) 

 

 

50 µg/m3 (média de 

24 horas) 

PM2.5 Ano civil 25 µg/m3 12 µg/m3 10 µg/m3 

1 dia  35 µg/m3 25 µg/m3 

 

 

2.6 Quantificação de fontes de aerossol por modelos no recetor -

casos de estudo europeus 

É realizada uma revisão da literatura publicada sobre source apportionment (SA) de fontes 

de matéria particulada na Europa usando modelos no recetor (RMs). A ciência dos aerossóis 

teve um grande progresso desde o início da segunda metade do século XX. Esse progresso 

com grandes avanços e desenvolvimentos tecnológicos nas últimas décadas, resultou no 

conhecimento mais detalhado que existe hoje dos aerossóis [50]. Existem diferentes estudos 

por toda a Europa sobre a avaliação das fontes de aerossol atmosférico, comparando um 

local de fundo urbano com um local de tráfego. Apesar deste tipo de estudo já ter sido 

desenvolvido noutros locais da Europa, em Portugal apenas as regiões de Lisboa e Porto 

foram alvo de estudos similares, havendo uma lacuna de conhecimento para cidades de 

pequena e média dimensão, como é a cidade de Coimbra, pelo que este trabalho é 

fundamental para a concretização de medidas de monitorização da qualidade do ar e para 

futuros planos de melhoria. O source apportionment de material particulado pode ser 



 Fontes de aerossol carbonoso para PM 1 0  em locais de fundo e de tráfego na 

cidade de Coimbra  

 

 

Depar t amen to  de  Ambien te  e  Ordenament o  22 | Página  

 

realizado usando diferentes técnicas: inventário de emissões, métodos exploratórios, 

modelação inversa, redes neurais artificiais, modelos lagrangeanos, modelos gaussianos, 

modelos eulerianos e, por fim, os modelos no recetor [61]. 

Os modelos no recetor são baseados na medição das concentrações de massa e no uso de 

balanços mássicos. Este método permite perceber a contribuição de várias fontes para as 

concentrações atmosféricas observadas num determinado local com o conhecimento das 

características da fonte e do recetor. RMs identifica as fontes através da resolução da equação 

de balanço mássico seguinte: 

𝑋𝑖𝑗 = ∑ 𝑔𝑖𝑘 𝑓𝑘𝑗 + 𝑒𝑖𝑗
𝑝
𝑘=1      ( 1) 

Em que 𝑋𝑖𝑗 é a concentração da espécie 𝑗 na amostra 𝑖,  𝑔𝑖𝑘 é a contribuição da fonte 𝑘 para 

a amostra 𝑖, 𝑓𝑘𝑗 é a concentração da espécie 𝑗 na fonte 𝑘, e 𝑒𝑖𝑗 é o termo residual (significa 

a diferença entre o valor medido e o valor ajustado). Resolver a equação do balanço mássico 

deste modo foi primeiramente sugerido por Winchester e Nifong em 1971 e por Miller et al. 

em 1972 [61–63]. 

Desde então continuam a ser desenvolvidos diferentes modelos e metodologias que 

continuam em evolução. Estes modelos de SA envolvem muitas técnicas, desde as mais 

simples, baseadas em cálculos matemáticos e suposições físicas básicas, como por exemplo, 

análise de fator de enriquecimento, até modelos mais complexos, baseados em análises 

estatísticas [64]. Apesar da aplicação de todos esses modelos depender das concentrações de 

poluentes medidas no local recetor, a natureza dos dados e os seus formatos variam 

significativamente. Estes modelos poderão ter em conta também outras informações, como 

por exemplo, a estação do ano, os dias da semana, a precipitação, entre outros [64]. Existem 

vários tipos de modelos no recetor, como PMF e balanço mássico químico, que são os mais 

aplicados, assim como modelos híbridos e análise de fatores [61,65]. Como está representado 

na figura 5, uma das principais diferenças entre os modelos é o conhecimento necessário 

relativo às fontes da poluição atmosférica antes de aplicar o modelo no recetor. 
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Figura 5 - Métodos para estimar as contribuições das fontes poluentes usando modelos no recetor. Em 

itálico apresenta-se os modelos e em setas a tracejado. Fonte: Viana et al. [66]. 

Belis et al. [64], realizaram uma revisão da literatura publicada relativa a source 

apportionment em PM10 em 20 países da Europa através de modelos no recetor. Foram 

selecionadas seis categorias principais: sal marinho/estradas, poeira mineral, aerossol 

secundário inorgânico (SAI), tráfego, fontes pontuais e queima de biomassa [64]. Pela figura 

6, verifica-se que o tráfico rodoviário é o que contribui para concentrações de PM mais 

elevadas em várias cidades da Europa [64,65]. Verifica-se também que existe uma 

contribuição relativa média para PM10 na região do Mediterrâneo devido a eventos de poeira 

ocorridos no Saara, como também pela ressuspensão local [64]. A concentração mássica 

média dos 243 estudos interpretados é cerca de 38 µg/m3 para PM10 e as concentrações 

anuais de PM10 em que a principal fonte é o tráfego rodoviário são reportadas em Berlim 

(Alemanha, 54%), Atenas  (Grécia, 53%) e Viena (Áustria, 51%).  
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Figura 6 - Contribuições para a massa de PM10 (%) em locais de fundo urbano na Europa. Os gráficos 

circulares representam a contribuição média relativa das diferentes fontes. Os locais encontram-se 

indicados à direita. Fonte: Belis et al. [64]. 

A comparação de estudos de SA de diferentes regiões da Europa é complexa, pelo facto de 

que, aplicando diferentes modelos no recetor para os mesmos dados, são obtidos resultados 

distintos [66]. A principal razão para esses resultados são as abordagens teóricas de cada 

modelo [66].  Contudo a harmonização de metodologias de medição do aerossol e melhor 

conhecimento das características das fontes emissoras, com recurso por exemplo a 

traçadores, tem permitido diminuir as discrepâncias entre os diferentes modelos. A utilização 

de diferentes modelos também permite clarificar e evidenciar o papel de determinados 

processos e fontes que moldam a concentração de PM na atmosfera [67,68]. 

 

 

 

Spray marinho 

 

Tráfego 

 

SIA 
 

Residencial 

 

Crosta 

 

Indústria 

 

Queima e biomassa 

 
Outros 

 



 Fontes de aerossol carbonoso para PM 1 0  em locais de fundo e de tráfego na 

cidade de Coimbra  

 

 

Depar t amen to  de  Ambien te  e  Ordenament o  25 | Página  

 

Capítulo 3 - Procedimento experimental 

Este trabalho experimental envolveu a realização de uma campanha de amostragem 

orientada em conformidade com o projeto ISY-AIR. Neste capítulo apresenta-se a descrição 

detalhada do local de amostragem, os equipamentos usados, os procedimentos usados. Para 

a presente dissertação, em virtude de constrangimentos relacionados com autorizações e 

instalação da infraestrutura de um dos locais de monitorização, realizou-se a análise de 

apenas amostras recolhidas de 1 de dezembro de 2018 a 19 de abril de 2019 em dois locais 

distintos da cidade de Coimbra. O atraso no início da campanha e problemas técnicos com 

o equipamento de cromatografia iónica, impediu que uma das tarefas previstas no plano de 

trabalho inicial não fosse realizada, nomeadamente a análise dos iões solúveis em água 

(catiões, aniões e levoglucosano).  

 

3.1 Locais de amostragem 

A cidade de Coimbra localiza-se na Beira Litoral na 

região centro a cerca de 40 km do Oceano Atlântico 

(Figura 7). Tem cerca de 106.800 habitantes e está 

localizada a pouco mais de 200 km de Lisboa e a 100 

km do Porto, sendo banhada pelo rio Mondego. 

O plano estratégico de desenvolvimento de Coimbra 

[69] permitiu uma caracterização mais detalhada da 

mesma apresentada de seguida. 

Coimbra é o centro do Sistema Metropolitano do 

Centro Litoral e tem uma posição geográfica 

estratégica que lhe permite ser potenciada como porta 

de acesso do interior ao eixo de desenvolvimento 

Atlântico, no qual Coimbra se integra. Esta cidade 

apresenta características de metropolitanismo, 

nomeadamente, no que concerne ao volume de movimentos pendulares (43.461) e população 

presente não residente (9.067) diariamente no Município (52.52818). Coimbra conta 

Figura 7 - Mapa representativo do distrito 

de Coimbra.  
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diariamente com mais indivíduos para além dos 148.443 residentes do município, somando 

aproximadamente 200 mil pessoas. Na área de Coimbra e região centro estão situados alguns 

dos principais recursos florestais, os quais são o suporte para atividades relacionadas com a 

floresta e o papel – o planeamento florestal e questões de propriedade são estratégicas para 

a região. Uma gestão eficiente destes recursos é essencial para evitar efeitos de degradação 

do solo e risco de desertificação, agravados por fenómenos climáticos (seca e chuvas 

torrenciais) e pela dimensão dos incêndios florestais.  

Segundo a Agência Ambiental Europeia, localiza-se em Coimbra a cimenteira europeia com 

as maiores emissões atmosféricas dos perigosos metais pesados cádmio e crómio, e a 

segunda maior emissora europeia de níquel [70]. 

O Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas permite relativizar a distribuição espacial 

das emissões de poluentes atmosféricos por concelho no ano de 2015. Os dados são 

apresentados divididos em categorias agregadas (indústria, combustão estacionária, 

transportes rodoviários, resíduos, agricultura, natural, etc) para os diferentes poluentes 

(PM10, PM2.5, compostos de enxofre, óxidos de azoto, amoníaco, monóxido de carbono, entre 

outros). Pelo gráfico apresentado na Figura 8, verifica-se que o grupo de combustão 

estacionária representa cerca de 52% das emissões de PM10. Este grupo engloba as vendas 

de combustíveis derivados de petróleo e vendas de gás natural pelo setor serviços, residencial 

e agrícola.  
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Figura 8 - Gráfico representativo das emissões de PM10 no concelho de Coimbra em 2015 para os 

diferentes setores de atividade definidos no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas 

apresentados pela APA, 2015. 

Em relação à qualidade do ar, a cidade de Coimbra tem em funcionamento duas estações de 

qualidade do ar, uma de tráfego e outra de fundo urbano que entraram em atividade em 2008 

e 2003, respetivamente. A estação de tráfego nos últimos anos tem tido uma baixa eficiência 

de funcionamento, aguardando uma remodelação dos equipamentos. A estação de fundo 

urbano situada no Instituto Geofísico faz a monitorização dos poluentes ozono, óxidos de 

azoto (NO, NO2 e NOx) e PM10. De acordo com a informação disponível na Agência 

Portuguesa do Ambiente, não foram ultrapassados os valores limite para os diferentes 

poluentes alvo de monitorização. O poluente crítico em termos de excedência é o PM10, 

embora o número de excedências ao ano não tenha sido o fixado por lei.  

Relativamente às emissões de matéria particulada, PM2.5 e PM10, em Portugal, 

contrariamente ao que se observa à escala Europeia, o sector de atividade com maiores 

emissões de material particulado para a atmosfera é o denominado por indústria. Em segundo 

plano aparece o sector residencial e serviços de acordo com o inventário disponível no site 

da Agência Portuguesa do Ambiente (Emissões de poluentes atmosféricos por concelho 

2015). De acordo com o Inventário Nacional de Emissões em 2015 foram emitidas 60, 8×106 

kg de PM10 representando PM2.5 cerca de 79% das emissões totais. Para o concelho de 

Coimbra a emissão de PM10 foi de 50,6 kg/ano. 
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No presente estudo, um dos locais de amostragem situou-se no Instituto Geofísico de 

Coimbra (altitude de 147 metros, latitude 40º12’25”N, longitude  8º25’30”W), sito na 

Avenida Dr. Dias da Silva (figura 9-(a)). Neste local está implantada uma estação de 

qualidade do ar, classificada como “fundo urbano”, integrada na Rede Nacional de Medição 

da Qualidade do Ar, sob responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDRC). A zona envolvente à estação de monitorização é constituída 

maioritariamente por quarteirões de residências unifamiliares com jardim ou prédios de 

tipologia baixa de 3 a 4 andares. O local de tráfego localiza-se nas proximidades do Estádio 

Universitário de Coimbra, na Avenida da Guarda Inglesa (latitude 40°12'24.44"N, longitude   

8°26'13.43"W) (figura 9-(b)), junto a uma das ruas com maior número de veículos em 

circulação, a uma distância de aproximadamente 50 m ao centro da via. 

 

Figura 9 – Locais de amostragem em Coimbra: (a)-Instituto Geofísico de Coimbra; (b)-Equipamentos 

de amostragem no local de tráfego.  

(a) 

(b) 
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3.2 Equipamentos de amostragem 

As amostragens realizaram-se, dia sim, dia não, em períodos de 24 horas, das 00:00 às 24:00, 

hora local. Foram efetuadas amostragens em paralelo, usando-se dois sistemas em cada local 

para a amostragem gravimétrica de PM10, de alto volume, HVS (High Volume Sampler) de 

30 m3/h (Figura 10) e um de baixo volume designado LVS (Low Volume Sampler) de 2,3 

m3/h (Figura 11). Estes amostradores são equipados com cabeça de pré-separação de PM10, 

de acordo com a norma europeia EN: 12341:1998.  

O amostrador de alto volume MCV CAV-A/mb 

(figura 10) operou com filtros da Pall Corporation 

de fibra de quartzo com diâmetro de 150 mm e o 

amostrador de baixo volume de modelo Echo PM 

Tecora com filtros da Pall Corporation de teflon 

de 47 mm. As amostras recolhidas em filtros de 

quartzo são usadas para quantificação da massa de 

partículas e caracterização da fração carbonosa de 

PM10, enquanto que as colhidas em filtros de teflon 

são igualmente pesadas e destinam-se à 

quantificação da fração solúvel em água e análise 

de elementos. No local UF instalou-se ainda um 

medidor de distribuição de partículas por tamanho, 

modelo EDM 164, da marca Grimm, um 

analisador de óxidos de azoto (Enviromement 

AC32M) e uma estação meteorológica que 

incorpora um ISS (Integrated Sensor Suite). Por 

sua vez, no local de fundo urbano, além dos 

amostradores de partículas, existe a estação 

meteorológica e a estação de qualidade do ar do 

Instituto Geofísico de Coimbra, equipada com 

analisadores para medição de O3, NO/NO2 e PM10. 

Figura 10 - Amostrador de alto volume CAV-

A/mb da MCV utilizado na campanha de 

amostragem. 
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O amostrador de alto volume incorpora um controlador eletrónico automático, que permite 

manter o caudal programado, independentemente do volume de filtro amostrado, das 

variações de alimentação elétrica e das variações da pressão e temperatura ambiente. Em 

localizações com uma elevada carga de partículas em suspensão, podem ocorrer situações 

de perda de carga excessiva através do filtro que não permite manter o caudal configurado. 

A medição do caudal, realiza-se mediante um orifício calibrado, três sensores de pressão e 

dois sensores de temperatura. Com os sensores de pressão mede-se a queda de pressão no 

orifício calibrado, a pressão absoluta na entrada do orifício e a pressão absoluta ambiente, e 

com os sensores de temperatura mede-se a temperatura da amostra e a temperatura interior 

do amostrador, para efetuar as correções para condições normais. O sensor de temperatura 

está incorporado no diafragma, localizado depois do filtro. O amostrador é constituído por 

fibra poliéster, pelo que é resistente às condições ambientais que se podem encontrar em 

épocas distintas do ano. Este aparelho, em cada amostragem, permite obter as informações 

apresentadas na seguinte tabela. 

Tabela 3 – Dados obtidos em cada amostragem. 

Caudal instantâneo (R/N) Caudal instantâneo atual, primeiro o real e depois o normalizado; 

Caudal médio (R/N) Caudal médio, real e normalizado, do ciclo atual ou do finalizado; 

Caudal programado Caudal selecionado pelo usuário; 

Volume Volume real e normalizado do ciclo em curso ou do finalizado; 

Tempo do ciclo Indica o tempo total de amostragem; 

Tempo sem rede Indica o tempo em que o amostrador tenha estado sem rede; 

Totalizador (R) Total de metros cúbicos reais amostrados; 

Totalizador (N) Total de metros cúbicos normalizados amostrados; 

Temperatura de amostra Temperatura na linha de sucção do amostrador num dado momento; 

Temperatura auxiliar Temperatura na placa de controle eletrónico do amostrador num dado 

momento. Usado para minimizar o erro a medição do caudal; 

Pressão atmosférica Pressão estática no interior do amostrador; 

 

Este amostrador tem as seguintes características: 

• Caudal regulável de 15 a 80 m3/h; 

• Controlo eletrónico por microprocessador; 

• Temperatura de normalização: Configurável de 0 a 25 ºC; 

• Pressão de normalização: 1013 mbar; 

• Alimentação: 220V/50 Hz; 
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• Proteção térmica de 7,5A; 

• Consumo máximo de 1000W; 

• Dimensões: 880×580×580 mm; 

• Peso: 31 kg. 

De acordo com a norma EN 12341, o amostrador de 

baixo volume (figura 11) possibilita a amostragem a 

caudal controlado eletronicamente em condições 

padrão e reais. Os parâmetros medidos deste aparelho 

são: caudal, volumes totalizados, temperatura 

ambiente, pressão ambiente, capacidade do filtro. Este 

instrumento é autónomo e preparado para as diferentes 

condições climáticas. 

Este amostrador apresenta então as seguintes 

características: 

• Caudal regulável entre 10 a 50 L/min; 

• Controlo eletrónico por microprocessador; 

• Bomba de 4,2 m3/h; 

• Alimentação: 220/240 Volt 50 Hz; 

• Condições operativas: -3+40ºC (-20+40ºC 

com kit de baixa temperatura); 

• Dimensões: 340×250×440; 

• Peso: 19 kg. 

Como referido anteriormente instalou-se um medidor de distribuição de partículas por 

tamanho EDM 164 Grimm no local de tráfego (Figura 12). EDM significa Environmental 

Dust Monitor, o sistema de monitorização de poeira ótica criada por Grimm Aerosol Technik 

GmbH& Co.KG. Este equipamento possui uma caixa de proteção de plástico reforçado com 

fibra de vidro. 

As principais funções do sistema de monitorização ambiental EDM 164 são:  

• De acordo com a EN 12341; 

Figura 11 – Amostrador de baixo volume 

Echo PM Sampler Tecora utilizado na 

campanha de amostragem. 
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• Medição da fração de massa PM10, PM2,5, PM1 e também o número de partículas em 

31 canais; 

• Concentração mássica de partículas de 1 a 100,00 µg/m3; 

• O fluxo de ar de purga permanente inicia-se antecipadamente e termina com um 

intervalo de tempo suficiente para manter a célula de medição ótica limpa; 

• Sistema autónomo móvel; 

• Baixa manutenção e custos operacionais. 

A cabeça de recolha de amostras extrai todas as 

partículas do ambiente para o dispositivo, 

conduzindo-as verticalmente para a célula de 

medição ótica. Esta cabeça de recolha de 

amostras está ligada permanentemente ao tubo 

de recolha de amostras. Para evitar a 

condensação no aerossol, que levara a uma 

classificação incorreta do tamanho de partículas, 

o tubo de recolha de amostra é aquecido 

continuamente. 

O ar amostrado é conduzido para a câmara de 

medição através de um tubo de aço inoxidável 

de 3 mm de diâmetro. As partículas contidas no 

ar amostrado são classificadas por tamanho e 

número na câmara de medição usando a 

medição da luz difusa. Um volume de deteção é 

exposto a um laser com ótica a jusante, e 

posteriormente, o fluxo de partículas é conduzido através deste volume de deteção. O 

tamanho das partículas é proporcional à intensidade do feixe de luz refletido. Todos os 

dispositivos de medição ambiental Grimm são constituídos por um espectrómetro de 

aerossol de 31 canais, de 0,25 a 32 µm, assim como a contagem de partículas que é 

considerada a base da conversão em massa. 

Figura 12 – EDM 164 Grimm utilizado na 

campanha de amostragem localizado no local 

de tráfego. 
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No local de tráfego instalou-se também uma estação meteorológica Vantage Pro 2 da marca 

DAVIS incorporada com um ISS. Como a Figura 13 ilustra, a estação meteorológica permite 

identificar a direção e velocidade do vento, a temperatura e humidade fora e dentro, a pressão 

barométrica, entre outros. 

 

Figura 13 – Esquema representativo da consola da estação meteorológica. 

 

O ISS incorporado na estação meteorológica (figura 

14) recolhe dados meteorológicos e envia esses 

dados para a consola Vantage Pro 2. Este sistema é 

alimentado por energia solar. Este equipamento 

inclui um coletor de chuva, um sensor de 

temperatura e humidade e um anemómetro de copos. 

O anemómetro mede a velocidade e a direção do 

vento. 

 

 

Figura 14 – ISS instalado no local de tráfego. 
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3.3 Preparação e pesagem de filtros 

A determinação gravimétrica de PM10 realizou-se de acordo com o método de referência 

descrito na norma EN 12341:1998 [59,70]. Os filtros foram pesados em condições de 

temperatura e humidade relativa controladas antes e depois de amostrados. Os resultados das 

medições podem estar afetados por certas variáveis, tais como a deposição ou perda de 

matéria PM10 não volátil no sistema pneumático entre a cabeça de amostragem e o filtro, 

assim como alterações de peso nos filtros de PM10 devido à absorção de substâncias espúrias, 

de vapor de água, ou eletricidade estática, ou perda de massa [72]. Antes da pesagem, os 

filtros de fibra de quartzo foram calcinados a 500ºC, durante 6 horas para remover possíveis 

contaminantes orgânicos. Os filtros de fibra de quartzo foram sempre transportados em 

envelopes de papel de alumínio, também previamente calcinados, enquanto que os filtros de 

teflon foram transportados em caixas Petrislides. As pesagens foram realizadas em duas 

balanças microanalíticas numa sala climatizada com temperatura e humidade relativa 

controladas a 20±1ºC e a 50±5%, respetivamente.  

Foi utilizada uma balança RADWAG MYA 5/4Y/F1 com uma sensibilidade de 1µg, e uma 

METTLER TOLEDO, modelo AG245, com uma sensibilidade de 0,01mg (Figura 15). As 

balanças têm uma resolução igual ou superior a 10 µg para filtros usados em sistemas LVS, 

e igual ou superior a 100 µg para filtros usados em sistema HVS [72].  
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Figura 15 - Balanças microanalíticas utilizadas. 

O manuseamento dos filtros foi feito sempre com o auxílio de pinças de aço inox da 

Millipore para que não ocorresse contaminação das amostras nem a danificação do próprio 

filtro. Nas pesagens de filtros de teflon é indispensável a utilização de um descarregador de 

eletricidade estática. É de referir que os filtros foram sempre acondicionados num exsicador, 

para que se controlassem as condições de humidade, e sempre colocados na sala climatizada 

um dia antes de efetuar a pesagem, para que adquirissem as condições da mesma. Os filtros 

brancos foram condicionados e pesados antes e depois do transporte para as estações 

juntamente com os filtros das amostragens. Se a massa dos filtros brancos diferir mais de 40 

µg para os filtros de LVS e mais de 500 µg para os filtros de HVS devem ser investigadas 

as razões [72]. 
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3.4 Cálculo da concentração mássica de partículas atmosféricas 

Os resultados das concentrações são expressos em µg/m3 e são determinadas através da 

seguinte equação: 

𝐶 =
𝑚𝑓+𝑝−𝑚𝑓

𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
     ( 2) 

Em que 𝐶 é a concentração expressa em µg/m3, 𝑚𝑓+𝑝 é a massa do filtro mais a massa das 

partículas em µg, 𝑚𝑓 é a massa do filtro em µg, e por fim, 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 é o volume 

amostrado às condições padrão em m3. As condições padrão são: temperatura de 0ºC e 

pressão 1 atm. 

 

3.5 Métodos de análise 

3.5.1 Método de análise termo-ótico 

No Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro encontra-se o 

sistema termo-ótico usado para a determinação do conteúdo carbonoso em partículas 

recolhidas em filtros (Figura 16). Este equipamento foi desenvolvido tendo por base o 

modelo proposto por Huntzicker et al. (1982) [73]. 
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Figura 16 – Método de análise termo-ótico do DAO. 

Este sistema consiste num tubo de quartzo com duas secções de aquecimento, uma fonte de 

laser e um espectrofotómetro de infravermelho não dispersivo para análise de CO2 [18]. 

Inicialmente, com uma corrente de azoto (N2), ocorre o aquecimento controlado da amostra 

e a volatilização sucessiva dos compostos orgânicos carbonosos. Numa segunda fase desta 

análise, após todo o carbono orgânico estar volatilizado, é introduzido um fluxo de ar e N2 

com cerca de 4% em O2 e também aumenta-se a temperatura, para que se dê a oxidação e 

volatilização do carbono elementar [23]. É também adicionado oxigénio à parte terminal do 

forno, permitindo uma combustão quantitativa do carbono volatilizado a CO2 e a sua 

posterior monitorização em contínuo no analisador localizado a jusante [18]. Durante a 

análise, a transmitância do laser que atravessa o filtro é registada de modo a identificar a 

ocorrência de formação de carbono pirolítico durante a 1ª fase de aquecimento e que se pode 

confundir com o carbono elementar amostrado. O sinal de transmitância do laser permite à 

posteriori contabilizar a quantidade de carbono orgânico que pirolisou e que só é libertado 

juntamente com o carbono elementar da amostra na segunda fase de aquecimento. Detalhes 

do procedimento e metodologia de integração pode ser encontrado em Almeida [74]. 
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Na figura 17 é representado o sistema termo-ótico com todos os seus constituintes 

devidamente identificados. 

 

Figura 17 - Representação esquemática do sistema de análise de carbono particulado (A-garrafa de 

gás; B-forno de quartzo; B1-zona 1 de aquecimento; B2-zona 2 de aquecimento; C-laser; C1-detetor; 

C2-chopper; C3-amplificador; D-espectrofotómetro de infravermelho não dispersivo (NDIR); E-

controlador de temperatura; E1, E2-termopares; F-medidor de fluxo mássico; G-rotâmetro; H-

computador; I – célula para carbonatos. Fonte: Calvo et al. [50]. 

Os filtros amostrados utilizados neste método são os de fibra de quartzo, em que são cortados 

quatro círculos de 9 mm de cada filtro, que corresponde a duas réplicas.  Um par de rodelas 

é colocado numa peça tubular de quartzo, sendo uma das rodelas colocada na horizontal e a 

outra na vertical, e colocada no forno (figura 18).  

 

Figura 18 – Interior do forno de quartzo do sistema termo-ótico. Fonte: Adaptado de Castro [23]. 

B1  B2 
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No forno, a amostra encontra-se numa atmosfera controlada (inicialmente com N2, seguida 

de N2 e ar K), onde o aquecimento varia de acordo com intervalos de temperatura definidos 

[23]. 

A radiação emitida pelo laser (C) atravessa a amostra e a luz transmitida é conduzida por 

uma vareta de quartzo ate ao detetor. O chopper tem como função minimizar as 

interferências causadas por outras fontes luminosas. As análises são efetuadas em períodos 

de 22 minutos com abertura da válvula, que controla a mistura de gases N2 e ar K nos dois 

fornos sequenciais do sistema, aos 11 minutos. 

Antes de efetuar qualquer análise é fundamental a calibração do aparelho para verificar a 

linearidade da resposta e eficiência do sistema de modo a garantir a qualidade dos resultados. 

Esta calibração é realizada através da injeção de misturas padrão de CO2  com concentrações 

de 99,80 ppm e de 351,60 ppm e realizada diariamente. A mistura de N2/Ar K é usada para 

acerto do zero do analisador de CO2. A eficiência do sistema de análise é avaliada com 

análises a amostras com quantidades conhecidas de hidrogenoftalato impregnadas em filtro 

de quartzo. A partir dos dados adquiridos nesta calibração é necessário traçar a reta de 

tendências que será usada para a determinação da massa de CO2 que é libertado pela 

volatilização da matéria carbonosa. 

Em cada análise, os dados são obtidos em folha de excel formatada para este mesmo método. 

Os dados adquiridos são o carbono orgânico, o carbono elementar, o carbono pirolítico e o 

total na quantidade de amostra. 

É realizada a correção dos dados com os brancos, subtraindo à massa do carbono analisado 

a média das massas dos filtros brancos (equação 3). 

𝑚𝑖,𝐹 = 𝑚𝑖,𝑎 − 𝑚𝑏     ( 3) 

Em que 𝑚𝑖,𝐹 é a massa de carbono da fração i, 𝑚𝑖,𝑎 é a massa de carbono da fração i analisada 

e por fim, 𝑚𝑏 é a média da massa de carbono nos filtros brancos. 

Posteriormente, é determinada a massa de carbono contida no filtro amostrado (equação 4). 

𝑚𝑖,𝑗 =
𝑚𝑖,𝐹×𝐴𝑎,𝐽

𝑁𝑐×𝐴𝑐
     ( 4) 
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Em que 𝑚𝑖,𝑗  é a massa de carbono da fração i no filtro total amostrado, 𝐴𝑎,𝐽 é a área 

amostrada no sistema termo ótico (cm2), 𝑁𝑐 é o número de rodelas analisadas e 𝐴𝑐  é a área 

da rodela analisada (cm2). 

Por fim, calcula-se a concentração de cada fração em µg/m3 de acordo com a seguinte 

equação. 

𝐶 =
𝑚𝑖,𝐽

𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
(

𝜇𝑔

𝑚3)     ( 5) 

A grande limitação deste método relaciona-se com a dificuldade em corrigir o fenómeno da 

pirólise, devido à alteração da estrutura do carbono negro com o aquecimento, à existência 

de compostos orgânicos e de carbonatos nas amostras [23]. 

É fundamental libertar os carbonatos presentes nas amostras, uma vez que podem interferir 

na quantificação de carbono negro por serem libertados a temperaturas semelhantes [23]. 

Para libertar os carbonatos que poderão existir nas amostras, estas são expostas a vapores de 

ácido clorídrico (HCl) num exsicador durante cerca de 4 horas. Posteriormente, são 

transferidas para outro exsicador com sílica e hidróxido de sódio (NaOH), até o dia seguinte. 

O objetivo principal deste processo é neutralizar qualquer excesso de ácido que as amostras 

poderiam conter e assim proteger o analisador de CO2 dos vapores de HCl, porque se trata 

de um composto muito corrosivo. A massa de carbonatos presente na amostra corresponde 

à diferença entre a massa total de carbono de amostra analisada e a massa total de carbono 

da amostra que foi acidificada. 
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Capítulo 4 – Resultados e discussão 

Neste capítulo, pretende-se analisar e interpretar as diferenças na composição das 280 

amostras de material particulado coletado em Coimbra, entre dezembro de 2018 a abril de 

2019, incluindo sazonalidade, padrões de variação diários, fontes emissoras e processos 

atmosféricos envolvidos.  

 

4.1 Caracterização do material particulado 

Antes de se proceder à apresentação dos resultados referentes à qualidade do ar de PM10 

registados nos dois locais deste estudo, é feita uma análise comparativa do desempenho dos 

diferentes equipamentos usados para medição de PM10. Como referido previamente, as 

amostragens foram realizadas com dois amostradores em paralelo em cada local. Apesar dos 

coeficientes de correlação serem superiores a 0.9 entre as concentrações mássicas obtidas, 

em ambos os locais, verifica-se que o amostrador de elevado volume conduz a determinações 

gravimétricas mais elevadas (figura 19). É de referir, no entanto, que os meios filtrantes 

utilizados para os dois tipos de amostradores foram diferentes (quartzo e teflon). A fibra de 

quartzo dos filtros do amostrador de elevado volume é muito adsorvente, produzindo brancos 

com uma contaminação elevada. 
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De igual modo foi feita uma comparação entre os amostradores de partículas por filtração 

com o amostrador contínuo Grimm (figura 20). Para o efeito, foram calculadas as 

concentrações médias diárias para PM10 e PM2.5 para os mesmos dias de amostragem dos 

amostradores de baixo e alto caudal. Para o conjunto de dias de dados válidos verifica-se 

(a) 

 
 

 

(b) 

 
 

Figura 19 - Correlação da concentração mássica obtida através de dois amostradores High Vol e Tecora para PM10 

operando em paralelo (a) no local de fundo urbano; (b) no local de tráfego. 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

Figura 20 -  Correlação da concentração mássica obtida do local de tráfego (a) através do Grimm e do Tecora para 

PM10 operando em paralelo; (b)  através do Grimm e do High Vol para PM10 operando em paralelo. 
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uma elevada concordância de valores, com declive próximo da unidade e um coeficiente de 

correlação de 0.9 quer para o Grimm vs Tecora, quer para Grimm vs High Vol.  

A informação extraída do analisador Grimm permitiu avaliar o contributo da fração de PM2.5 

para a massa de PM10. Devido a avaria do equipamento, só cerca de um terço do período 

analisado neste estudo tem dados válidos. Para este período observou-se que a fração PM2.5 

representa mais do que 60% de PM10 no local de tráfego. Igualmente foi possível avaliar 

padrões de variação diária no local de tráfego, tal como se pode observar na figura 21. 

 

Figura 21 – Padrão de variação diária no local de tráfego. 

Em média, para o período de dezembro e de janeiro, o padrão diário de PM10 e de PM2.5 

apresenta os máximos de concentração mais elevados ao fim do dia de trabalho, entre as 20 

e 22 horas e os mínimos após o meio dia (figura 21). Os picos de concentração noturna de 

PM encontram explicação não só no tráfego, como na redução da camada de mistura que 

diminui significativamente a capacidade de diluição das emissões da superfície. Às emissões 

rodoviárias podem ainda juntar-se as emissões da queima residencial com o regresso da 

população às suas casas. Com o desenvolvimento da camada de mistura ao longo do dia, esta 

contribui para uma maior diluição das emissões. Por vezes, observaram-se entre as 4 e as 6 

horas picos de concentração superiores a 150 µg/m3 com particular aumento para a fração 

grosseira, cuja origem poderá estar associada a uma fonte específica a identificar. Este 
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comportamento repetiu-se com alguma frequência e acaba por se evidenciar nas 

concentrações médias da figura 21. 

 

Figura 22 – Concentrações médias horárias de PM2.5 e PM10 de 23 a 29 de janeiro. 

De um modo geral, o tráfego matinal não se evidencia tão marcadamente como no período 

noturno e os mínimos de concentração ocorrem, tal como referido anteriormente, ao início 

da tarde (figura 22). 

Foi realizada igualmente uma comparação entre os amostradores de baixo e alto caudal com 

o analisador Beta da estação de fundo urbano, mas devido a funcionamento irregular deste 

último e à não validação de dados até à data por parte da entidade responsável, não se 

apresentam os resultados desta análise. 

Após estas breves considerações sobre aspetos metodológicos envolvidos em cada local, 

passa-se a uma análise das concentrações de PM10 entre os dois locais de amostragem. As 

concentrações de matéria particulada no local de tráfego são sistematicamente mais elevadas 

do que no local de fundo urbano (figura 23). Durante todo o período de amostragem, a 

concentração média de PM10 no local de fundo foi de 27,0 µg/m3 com um máximo de 59,6 

µg/m3 e um mínimo de 12,2 µg/m3, enquanto que no local de tráfego a média foi de 33,5 

µg/m3, com um máximo de 82,7 µg/m3 e um mínimo de 15,4 µg/m3. A diferença observada 

entre os dois locais é estatisticamente diferente, para um nível de confiança de 99% (teste 

estatístico t-student para uma distribuição bicaudal) para o período em análise (anexo III).  

A razão média entre os dois locais, fundo urbano/tráfego foi  de 0.81. 
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Nos meses de dezembro e de fevereiro registaram-se ocorrências de transporte a longa 

distância de poeiras do deserto, com incidência nas concentrações de PM10 observadas na 

superfície da cidade de Coimbra (figura 23). De acordo com a informação disponível no 

portal da Agência Portuguesa do Ambiente, as previsões assinalaram transporte de poeira do 

Norte de África para os dias: 27 a 29 de dezembro de 2018, 1, 2 e 6 de janeiro e em fevereiro 

nos dias 6 a 12, 22, 24 e 25. Nos períodos sobre potencial influência de transporte de poeiras 

do deserto a longa distância as concentrações nos dois locais aproximam-se entre si. 

 

Figura 23 – Gráfico das concentrações diárias em cada local de amostragem, no Instituto Geofísico de 

Coimbra e no Estádio Universitário de Coimbra. 

 

O conjunto de dados foi dividido em dois subgrupos, dias de semana e fins de semana, para 

avaliação do efeito dos movimentos pendulares sobre a concentração de PM10 à superfície. 

A diferença na média observada entre os dois subgrupos em ambos os locais é inferior a 1,5 

µg/m3 (tabela 4). A aplicação do teste estatístico t-student com um nível de confiança de 

95%, mostrou que não havia diferença significativa entre dias de semana e fim de semana 

(anexo III). Convém salientar que o número de amostras envolvidas nos dois subgrupos é 

diferente, o subgrupo fim de semana é muito menor  (20 dias) e que uma série de dados mais 

longa e com maior representatividade pode conduzir a resultados diferentes. Vários estudos 
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têm analisado os padrões semanais, sendo referido frequentemente uma tendência de 

menores concentrações observadas durante o fim de semana. Este comportamento está 

relacionado com a redução nas diferentes atividades setoriais assim como com a diminuição 

da intensidade do tráfego ao fim de semana, associada aos movimentos pendulares de 

deslocação das populações para os locais de trabalho [74,75]. Existem muitos outros fatores 

que afetam as concentrações de PM à superfície em cada dia e que se podem sobrepor ao 

contributo do tráfego, nomeadamente o contributo relativo de outras fontes emissoras 

primárias e secundárias, a estabilidade atmosférica, a direção e velocidade do vento, o 

transporte a longa distância e a precipitação. Assim como, outros motivos poderão ser o facto 

de que no estádio universitário de Coimbra decorriam campeonatos desportivos ao fim de 

semana e também a localização próxima a um centro comercial com muito fluxo ao fim de 

semana. 

 

Tabela 4 – Comparação da concentração de partículas da semana com o fim de semana nos dois locais 

distintos. 

Concentração de PM10 [µg/m3] 
  Dias da semana Fim de semana 

Local de fundo 

urbano 

Média 

Máximo 

Mínimo 

26,6±11,6 

59,6 

12,2 

28,2±8,86 

43,9 

15,7 

Local de tráfego Média 

Máximo 

Mínimo 

33,5±13,5 

82,7 

15,4 

33,5±11,7 

65,6 

17,9 

 

Tendo em conta a legislação em vigor, o valor limite de 50 µg/m3 definido pela legislação 

Nacional e pela EU foi excedido em 4 e 6 dias na estação de fundo urbano e no local de 

tráfego, respetivamente. Será de referir que foram analisados apenas 70 dias, 

correspondendo a uma monitorização de 19% de um ano, o que não permite concluir sobre 

o cumprimento do valor limite para estes locais.  
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4.2 Constituição do aerossol carbonoso 

Após as amostragens, foram realizadas análises dos filtros de material particulado pelo 

método termo-ótico. Estes resultados são apresentados no Anexo II. Na tabela 5 apresentam-

se as médias, máximos e mínimos para as concentrações de OC e EC, em cada um dos locais 

e os respetivos rácios OC/EC e TC/PM. Efetuaram-se duas réplicas de cada amostra para 

uma melhor quantificação dos seus constituintes e de acordo com o recomendado no guia 

europeu da qualidade do ar “Final Draft Fprcen/TR 16243” (CEN/TR 16243,2011) [77]. 

Tabela 5 – Composição do aerossol de Coimbra nos dois locais. Média aritméticas e respetivo desvio 

padrão da concentração de OC e de EC e do rácio TC/PM e do OC/EC. 

  OC EC TC/PM Rácio 

OC/EC 

Local de 

fundo 

urbano 

Média 

Máximo 

Mínimo 

4,80±3,11 

15,1 

0,563 

1,86±1,63 

9,63 

0,204 

0,210±0,108 

0,645 

0,0416 

3,12±1,39 

9,63 

0,796 

 

Local de 

tráfego 

Média 

Máximo 

Mínimo 

6,14±3,78 

18,1 

1,07 

3,49±1,95 

12,5 

0,563 

0,247±0,0757 

0,382 

0,0809 

1,80±0,834 

4,49 

0,465 

 

A fração carbonosa representa em média, no local de fundo e de tráfego, 0.210±0.108 e 

0.247±0.0757 da massa de PM, respetivamente. Entre os dois locais deste estudo observou-

se que a razão UF/UT para o OC e EC é, respetivamente, 0.78 e 0.53. O rácio OC/EC do 

local UF e UT é de 3.12 e 1.80, respetivamente. A razão OC/EC é mais elevada no local UF 

do que no local UT (figura 24 e 25). A combinação do enriquecimento em carbono e os 

baixos rácios observados no local UT denotam o importante contributo do tráfego para os 

níveis de PM observados. As emissões de exaustão de veículos diesel apresentam 

tipicamente um rácio <1 [78]. Por sua vez a combustão de biomassa apresenta uma larga 

gama de valores, dependente do tipo de equipamento, biomassa e condições operatórias, 

desde 1 a  > 40, mas maioritariamente superiores a 3 [36]. Por conseguinte, amostras de ar 

ambiente com rácios <1 revelam forte contributo do tráfego para o material carbono. A 

mistura de emissões primárias de tráfego e combustão de biomassa tende a apresentar rácios 

superiores a 1, enquanto que as massas de ar envelhecidas apresentam rácios elevados devido 

à formação de carbono orgânico secundário durante o tempo de residência na atmosfera. 
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Figura 24 – Gráfico representativo das concentrações de OC e EC em µg/m3 ao longo do tempo no 

local de tráfego rodoviário.  

 

Figura 25 – Gráfico representativo das concentrações de OC e EC em µg/m3 ao longo do tempo no 

local de fundo urbano. 
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Tendo em consideração que o EC particulado é exclusivamente primário, enquanto o OC 

tem tanto fontes primárias como secundárias na sua origem, o rácio OC/EC tem sido usado 

para estimar o OC secundário do aerossol, usando-se para o efeito a identificação do rácio 

OC/EC mínimo atribuível à exaustão automóvel num dado local. Várias metodologias têm 

vindo a ser usadas para a identificação do OC/EC mínimo [79]. As metodologias usadas 

apresentam complexidade variável dependendo da disponibilidade de informação 

complementar, para aferir a obtenção deste rácio. Amostras com baixo rácio OC/EC 

representam material particulado com menor carbono orgânico secundário, ou seja, quanto 

menor for o rácio maior será a quantidade de carbono de origem primária e menor será a 

quantidade de carbono secundário [79]. O valor mínimo do rácio OC/EC é usado para 

estimar a quantidade de carbono orgânico secundário presente no aerossol a partir da 

seguinte equação 

𝑂𝐶𝑠𝑒𝑐 = 𝑂𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − (
𝑂𝐶

𝐸𝐶
)

𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
× 𝐸𝐶    ( 6) 

No presente trabalho foi calculado o OC/EC mínimo tendo por base o percentil 10% dos 

valores OC/EC registados em cada local. Na figura 26 estão representados os pares de 

valores OC e EC e a reta que representa o OC/EC mínimo para cada local. No local de fundo 

urbano o OC/EC mínimo obtido foi de 1.65 e no local de tráfego de 0.6. Com base nos rácios 

mínimos de cada local estimou-se o OCsec de cada amostra. No local de fundo urbano a 

concentração média de OC secundário é de 1.88 µg/m3, que corresponde a 40% de OCsec em 

OC e no local de tráfego é de 3.37 µg/m3 que corresponde a 47% de OCsec em OC. 

A quantidade de carbono orgânico secundário é significativamente maior durante períodos 

com condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de atividade fotoquímica, ou seja dias 

com maior radiação e temperaturas mais elevadas que favorecem o conjunto de reações 

envolvidas. Baixas temperaturas promovem a condensação de espécies menos voláteis sobre 

partículas pré-existentes [79]. A percentagem de OCsec foi, em média, superior no local de 

tráfego. Seria de esperar um contributo de formação secundário mais elevado no local de 

fundo, visto que as partículas que aí chegam sofrem transformação entre os locais de emissão 

e o recetor. O período de amostragem foi um pouco atípico, em termos das características 

médias climatológicas para a região, em que as características sazonais foram misturadas. A 

precipitação foi baixa, durante a estação de inverno ocorreram períodos bastante amenos, 
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principalmente devidos ao transporte de massas de ar do Norte de África, e o início da 

primavera também foi frio. Estas condições influenciam fortemente o uso de sistemas de 

aquecimento residencial, sobretudo o recurso a combustão de biomassa. Por conseguinte, é 

de esperar que a quantificação do OCsec, quer num local, quer noutro, possa ter sofrido de 

um conjunto de influências que não podem ser devidamente avaliadas pelo método simples 

usado. O uso de outros traçadores, como o potássio, sulfato e levoglucosano, quando 

quantificados nas amostras, pode contribuir para uma melhor distinção entre a fonte de 

tráfego e a fonte residencial e permitir clarificar os resultados agora apresentados. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

Figura 26 – Razão OC/EC no período de amostragem (a) no local de fundo urbano e (b) no local de 

tráfego. 

Comparando os resultados deste estudo com os valores obtidos para o local de fundo urbano 

há 12 atrás [21], verifica-se que, as concentrações médias de OC são semelhantes às de 2006-

2007 ( 5,0 → 4,8 g.m-3), enquanto que as de EC sofreram um ligeiro aumento (1,5 → 1,7 

g.m-3). As concentrações médias de PM sofreram uma redução de aproximadamente 12%. 
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4.3 Análise de trajetórias com modelo Hysplit 

De modo a identificar a origem das massas de ar e o transporte de longe distância de 

partículas atmosféricas até Coimbra, procedeu-se a uma análise de trajetórias retrógradas 

usando o modelo Hysplit, para o período de dezembro de 2018 a abril de 2019. O recurso a 

este modelo permitiu identificar quatro clusters com padrões principais de escoamento 

sinótico (1000 m). Foram inseridas as coordenadas de Coimbra e utilizou-se um ficheiro 

meteorológico, o GDAS (Global Data Assimilation System). Foram elaboradas trajetórias a 

duas altitudes, nomeadamente 500 m e 1000 m. A altitude de 1000m é representativa do 

escoamento sinótico, enquanto que a altitude de 500 m permitiu validar o padrão sinótico à 

altitude de 1000 m e perceber se as trajetórias são provenientes de transporte a longas 

distâncias ou se sofreram alterações por efeitos da topografia. Os resultados obtidos foram 

muito semelhantes. As 302 trajetórias identificadas são de duas simulações diárias (00h e 

12h) com uma duração de 72 horas antes da chegada às coordenadas pretendidas. Foram 

identificados 4 clusters, que representam, individualmente, 20 a 30% do total de trajetórias 

(figura 27). 
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Figura 27 - Trajetórias agrupadas em clusters obtidas pelo modelo HYSPLIT de dezembro de 2018 a 

abril de 2019 a 1000m com duas simulações (00h e 12h). 

Estes 4 clusters foram denominados por: Massas de ar marítimas e da Península do Labrador 

(1), Massas de ar marítimas oeste (2), Massas de ar da Península Ibérica e continente africano 

(3), e por fim, massas de ar europeias (4). Na figura 28 apresenta-se a trajetória média 

resultante para cada cluster. 
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Figura 28 – Trajetórias agrupadas em clusters obtidas pelo modelo HYSPLIT para o período de 

amostragem. 

Trinta por cento das trajetórias estão associadas a massas de ar provenientes da Península 

Ibérica e do Norte de África. Este cluster agrega um conjunto de situações que refletem uma 

movimentação lenta e centrada na Península Ibérica. Para uma melhor avaliação do impacto 

do transporte a longa distância das poeiras do Saara, dado que o cluster 3 inclui todos os dias 

de trajetórias com origem no norte de África, ele foi artificialmente desdobrado em dois 

subgrupos. Por conseguinte, foram criados dois novos grupos de trajetórias, um com apenas 

as trajetórias provenientes do continente africano, e as restantes no outro. As massas de ar 

do Norte de África pertencem ao mês de dezembro e de fevereiro e as datas são coincidentes 

com as datas das previsões referidas anteriormente (27 a 29 de dezembro de 2018, 1, 2 e 6 

de janeiro e em fevereiro nos dias 6 a 12, 22, 24 e 25).  

Para uma melhor interpretação, foram criados gráficos de caixas de bigodes apresentados na 

figura 29 e 30. As concentrações médias de PM10 associadas aos clusters 1 e 2 são mais 

baixas do que as observadas para os outros dois clusters e com menor dispersão de valores 

entre os percentis 25 e 75 %. A análise estatística dos diferentes parâmetros que caracterizam 

as PM10 de cada cluster em cada um dos locais não confirmou a existência de diferenças 
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significativas entre eles. A grande dispersão de valores que integram os clusters 3 e 4, 

mascara a análise.  

As massas de ar marítimas (clusters 1 e 2) são as que correspondem a níveis mais baixos de 

PM10 em ambos os locais. Isto deve-se ao facto de Portugal ser muito influenciado pelo 

transporte de massa de ar do Oceano Atlântico, apresentando emissões baixas quando 

comparado com regiões industrializadas do continente europeu [80].  

O componente OC é o que apresenta maior dispersão de valores em cada cluster, tanto no 

local UF como no UT. Possivelmente esta dispersão de valores de concentração poderá ser 

devida, em parte, às emissões residenciais e de serviços, conjugadas com a  direção do vento, 

que conduzem a uma contribuição mais ou menos irregular para os dois locais. Este 

comportamento não é tão notório para o EC, visto ser o tráfego rodoviário uma das principais 

fontes deste componente e se sobrepor à fonte residencial/serviços. O componente EC é o 

que apresenta maiores diferenças entre as concentrações por cluster observadas entre os dois 

locais, encontrando explicação no forte impacto das emissões rodoviárias no local de tráfego. 

O EC no local de tráfego não apresenta uma diferença significativa entre as massas de ar 

europeias e as massas de ar da Península Ibérica e continente africano. No entanto, apesar 

de não ser estatisticamente significativa, a concentração de OC mostra diferença entres esses 

mesmos clusters. A grande dispersão de valores de OC no cluster 3 pode ser devida à maior 

ou menor prevalência de condições de estagnação e de circulação local que são incluídas 

neste grupo, mas que não se manifestam tão intensamente nos outros parâmetros analisados 

(PM e EC), para os quais se verifica o impacto da circulação local. É importante referir que 

as massas de ar associadas às trajetórias que chegam tanto ao local de fundo como ao de 

tráfego afetam de igual modo os dois locais. O que difere é a circulação à escala local e o 

fluxo de emissões em cada um das estações de amostragem. 

Os episódios Saarianos são caracterizados pelo aumento da concentração de material 

particulado. Como referido anteriormente, o valor limite definido pela EU e valor guia 

recomendado pela OMS foi excedido em 6 amostras, das quais 1 corresponde a massas de 

ar vindas do Norte de África, e 3 correspondem a massas de ar europeias. 

O sub-cluster correspondente às massas de ar provenientes do Norte de África é o que 

apresenta concentrações mais elevadas de PM10, assim como de OC e EC. A desagregação 
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do cluster 4 permitiu evidenciar o papel do transporte a longa distância para os níveis de 

PM10 registados à superfície. O aumento das concentrações neste cluster reflete dois 

contributos: um inerente ao transporte de poeira e um outro associado ao caminho percorrido 

pelas massas de ar até ao recetor, que vão sendo enriquecidas em diferentes poluentes 

durante o seu trajeto. Através da visualização das temperaturas registadas pelo amostrador 

de alto volume, ao longo de todo o período de amostragem, verificou-se que os dias que 

correspondem a trajetórias de massas de ar provenientes do continente africano apresentam 

temperaturas mais elevadas. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

  
Figura 29 - Comparação da concentração de (a) PM10; (b) OC; (c) EC, para os locais UF e UT. 
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Figura 30 – Gráficos de caixa de bigodes da desintegração do cluster Massas de ar da Península Ibérica em dois clusters distintos no local UF comparando (a) 

Concentração de partículas; (b) Concentração de OC; (c) Concentração de EC; e no local UT comparando (d) Concentração de partículas; (e) Concentração de 

OC; (f) Concentração de EC.  

(a) 
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Por mau funcionamento da estação meteorológica instalada no local do Estádio UC, só foi 

possível obter as condições meteorológicas dos meses de março e de abril.  Na figura 31 

encontra-se representada a frequência de cada direção de vento. Os registos obtidos indicam 

que o vento sopra predomintamente de este e leste-sudeste. A velocidade do vento não 

ultrapassou os 5 m/s durante estes dois meses. 

 

Figura 31 – Direção local do vento. 
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Capítulo 5 – Conclusões e recomendações 

 

A presente dissertação tinha como finalidade caracterizar o material carbonoso de um local 

de fundo urbano e outro de tráfego na cidade de Coimbra. Os resultados obtidos neste 

trabalho permitiram atingir esse objetivo, apesar de que poderia haver maior suporte de 

informação para uma melhor comprovação e interpretação da informação. O principal 

objetivo deste trabalho era dar a conhecer, para um dado período de amostragem, as 

principais diferenças entre um local de fundo urbano e um local de tráfego, usando para isso 

um conjunto de dados de caracterização do material particulado, nomeadamente análise e 

interpretação dos níveis de PM10 e teores da fração carbonosa e solúvel em água, que 

permitisse explorar por modelos simples no recetor alguns processos e fontes responsáveis 

pelas concentrações de PM10 na cidade de Coimbra. Várias limitações, arranque tardio da 

campanha e avaria de equipamentos usados para caracterização química das amostras, 

inviabilizaram a obtenção de uma base de dados mais extensa. Por conseguinte, o trabalho 

que aqui se apresenta incide principalmente sobre a concentração mássica de partículas e 

fração carbonosa do aerossol amostrado em dois locais distintos da cidade de Coimbra, um 

característico do fundo urbano e outro de tráfego urbano. A análise de trajetórias retrógradas 

(Hysplit) permitiu complementar e explorar em maior detalhe os dados experimentais. 

As concentrações de PM10, de EC e de OC foram medidas para um total de 70 amostras em 

cada local de amostragem, durante o período de dezembro de 2018 a abril de 2019. 

Na interpretação dos resultados, recorreu-se a testes estatísticos para determinar se a as 

diferenças entre o local UF e o UT eram significativas. Como seria expectável, a média da 

massa de partículas PM10 do local de tráfego foi significativamente diferente da massa de 

PM10 do local de fundo urbano, para um nível de confiança de 99%, apresentando este último 

concentrações em média mais baixas que o local de tráfego. Contudo, não existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre as concentrações de matéria particulada dos 

dias da semana e dos dias de fim de semana em ambos os locais. 

Os níveis de partículas obtidos no local UF e no local UT variam entre 12 e 60 µg/m3 e entre 

15 e 83 µg/m3, respetivamente. O carbono elementar é o constituinte particulado que 
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apresenta maior aumento no local de tráfego comparativamente com os parâmetros PM10 e 

OC. 

O aerossol carbonoso representa, em média, 21% da massa total de PM10 do local de fundo 

e 25% da massa total de PM10 do local de tráfego. O aumento significativo do rácio OC/EC 

no local UF evidencia que a combustão de biomassa tem impacto nas concentrações de PM 

observadas, principalmente nos dias mais frios, e que uma parte também está associada a 

fontes secundárias. A análise de clusters revelou que as concentrações mais elevadas de 

PM10 estão associadas a massas de ar com circulação continental ou com origem no Norte 

de África. 

Relativamente à variação sazonal, tendo em conta que o número de amostras recolhidas em 

cada estação do ano não era significativamente representativo, optou-se por distinguir 

somente os períodos frios dos períodos mais quentes, independentemente da estação do ano. 

Como tal, conclui-se que os dias de temperaturas mais elevadas coincidiam com as 

trajetórias de massas de ar provenientes do continente africano. 

Para concluir, é de salientar a importância de se realização de novos estudos noutros locais 

da Europa e com condições climatéricas distintas para se contruírem bases de dados que 

permitam identificar e quantificar fontes e propor medidas mitigadoras direcionas. Seria do 

interesse da comunidade científica aprofundar mais este estudo da cidade de Coimbra, 

aplicando mais métodos de análise, como por exemplo, quantificação de metais, 

quantificações de iões solúveis em água, quantificação de levoglucosano, entre outros, e 

modelos no recetor mais complexos para um estudo mais representativo. 
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Anexo I – Concentrações de partículas das amostras 

Após a recolha de amostras, pelo método gravimétrico, é possível determinar a concentração 

de partículas existente em cada local. A tabela I apresenta as concentrações diárias obtidas 

para cada local e os respetivos desvios padrão. 

 

Tabela A.1 - Média diária de massa PM10 (µg/m3) no local de fundo e no local de tráfego com os 

respetivos desvios padrão. 

 Local de fundo Local de tráfego 

Data Média diária Desvio padrão Média diária Desvio padrão 

01/12/18 37,15 ____ 41,73 ____ 

03/12/18 65,14 ____ 28,68 ____ 

05/12/18 28,53 ____ 35,50 ____ 

07/12/18 34,53 5,35 37,46 5,97 

09/12/18 40,71 3,09 47,46 6,26 

11/12/18 40,06 3,30 49,41 1,90 

15/12/18 26,64 ____ 26,66 2,98 

17/12/18 23,12 8,96 27,62 4,03 

19/12/18 20,28 4,48 27,70 4,22 

21/12/18 25,28 6,37 34,18 7,21 

23/12/18 20,32 6,76 23,59 5,97 

25/12/18 22,92 ____ 22,11 4,57 

27/12/18 40,98 3,59 44,82 2,27 

29/12/18 18,82 5,58 28,49 6,56 

31/12/18 29,47 ____ 33,71 4,61 

03/01/19 19,44 7,87 44,35 6,39 

05/01/19 40,73 4,24 48,20 6,44 

07/01/19 19,61 5,51 54,88 5,25 

09/01/19 18,96 4,93 44,34 6,19 

11/01/19 25,56 ____ 21,61 4,09 

13/01/19 23,57 5,93 65,62 ____ 

15/01/19 56,86 8,16 82,73 ____ 

17/01/19 49,35 ____ 54,86 ____ 

19/01/19 23,93 6,08 32,94 ____ 

21/01/19 28,04 3,03 33,48 7,17 

23/01/19 15,14 5,01 18,08 6,49 
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25/01/19 30,77 7,32 36,53 7,24 

27/01/19 24,62 5,77 27,70 6,27 

29/01/19 26,58 5,30 31,97 6,96 

31/01/19 15,23 6,88 15,72 3,27 

02/02/19 28,70 7,35 31,24 6,35 

04/02/19 40,98 ____ 37,96 4,65 

06/02/19 57,13 ____ 61,44 6,47 

08/02/19 25,74 ____ 30,32 5,07 

10/02/19 25,13 ____ 21,92 5,92 

12/02/19 16,87 4,02 34,63 3,95 

14/02/19 19,54 5,95 44,63 8,40 

16/02/19 36,48 1,50 35,64 6,91 

18/02/19 32,13 3,65 40,31 2,27 

20/02/19 37,67 4,23 38,82 2,28 

22/02/19 59,63 5,00 59,06 6,43 

24/02/19 43,93 5,73 46,51 1,28 

26/02/19 26,98 4,64 27,68 12,31 

28/02/19 27,90 3,46 30,32 0,33 

02/03/19 18,56 3,04 23,49 2,43 

04/03/19 18,93 3,56 25,62 4,23 

06/03/19 15,45 1,46 23,64 7,58 

08/03/19 23,66 5,80 32,81 9,47 

10/03/19 18,89 7,18 22,58 9,41 

12/03/19 28,87 6,67 27,44 3,37 

14/03/19 29,14 7,29 32,00 7,22 

16/03/19 38,68 ____ 39,60 9,27 

18/03/19 22,84 3,52 25,34 4,27 

20/03/19 12,19 8,21 20,25 6,00 

22/03/19 21,96 6,91 27,00 7,46 

24/03/19 28,37 7,42 32,71 4,99 

26/03/19 20,52 12,98 32,24 5,14 

28/03/19 20,03 8,54 25,36 4,87 

30/03/19 34,10 ____ 31,26 5,23 

01/04/19 20,45 7,47 25,38 4,69 

03/04/19 21,05 10,35 27,99 7,08 

05/04/19 14,01 6,33 15,36 6,28 

07/04/19 15,68 6,32 17,89 6,56 

09/04/19 19,91 6,73 23,47 6,37 

13/04/19 18,97 5,77 21,46 ____ 
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15/04/19 15,00 5,10 18,84 2,57 

17/04/19 13,17 4,96 17,31 ____ 

19/04/19 15,39 3,82 21,13 5,04 
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Anexo II – Análise da fração carbonosa 

 

Tabela A.2 - Valores de OC, EC e TC em µg/m3 do local de fundo e do local de tráfego, durante todo o 

período de amostragem. 

 Local de fundo Local de tráfego 

Data OC EC TC OC EC TC 

01/12/18 8,78 2,94 11,72 6,93 2,91 9,84 

03/12/18 2,60 1,24 3,83 6,88 4,19 11,07 

05/12/18 6,24 1,79 8,03 7,32 2,53 9,85 

07/12/18 5,50 2,36 7,85 6,13 3,11 9,24 

09/12/18 11,11 4,79 15,90 11,84 5,45 17,30 

11/12/18 9,05 2,01 11,06 10,09 5,86 15,95 

13/12/18 2,93 1,07 4,01 4,07 3,47 7,54 

15/12/18 2,03 0,70 2,73 3,20 1,85 5,05 

17/12/18 3,15 1,92 5,08 6,08 2,67 8,76 

19/12/18 2,73 1,07 3,80 4,51 3,10 7,61 

21/12/18 4,27 1,35 5,62 6,24 4,44 10,67 

23/12/18 6,04 2,38 8,43 5,77 4,20 9,97 

25/12/18 6,57 2,08 8,66 5,72 2,25 7,96 

27/12/18 12,35 2,81 15,16 13,51 4,24 17,74 

29/12/18 3,97 0,60 4,57 5,72 3,64 9,36 

31/12/18 8,63 3,12 11,75 8,14 5,19 13,32 

03/01/19 5,50 2,20 7,70 7,40 8,94 16,34 

05/01/19 12,74 4,11 16,85 14,34 5,70 20,04 

07/01/19 9,99 5,18 15,17 13,96 7,66 21,62 

09/01/19 4,18 2,42 6,60 8,77 6,81 15,58 

11/01/19 1,29 0,36 1,66 3,78 3,34 7,11 

13/01/19 6,31 2,44 8,75 11,72 2,61 14,33 

15/01/19 15,12 5,17 20,30 18,10 12,50 30,60 

17/01/19 9,58 2,40 11,98 14,18 3,46 17,64 

19/01/19 4,98 1,03 6,01 7,77 2,08 9,85 

21/01/19 7,72 2,19 9,91 11,40 2,78 14,18 

23/01/19 1,40 0,40 1,80 2,66 2,24 4,90 

25/01/19 7,10 4,08 11,18 11,12 3,44 14,56 

27/01/19 3,31 0,94 4,26 4,79 1,96 6,75 

29/01/19 3,72 1,26 4,98 6,04 3,01 9,04 
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31/01/19 0,93 0,34 1,27 1,07 1,39 2,47 

02/02/19 3,52 1,53 5,05 4,66 3,41 8,07 

04/02/19 9,23 6,73 15,96 9,96 4,35 14,31 

06/02/19 7,67 9,63 17,30 14,46 7,90 22,35 

08/02/19 3,76 1,59 5,35 5,43 3,42 8,85 

10/02/19 4,32 1,15 5,47 3,48 2,00 5,48 

12/02/19 3,01 1,40 4,41 7,84 4,93 12,76 

14/02/19 3,33 1,82 5,14 8,46 5,18 13,64 

16/02/19 8,43 3,84 12,28 6,58 5,22 11,80 

18/02/19 5,70 2,62 8,31 7,31 5,30 12,62 

20/02/19 6,78 3,02 9,81 7,67 3,94 11,61 

22/02/19 3,68 1,39 5,07 4,38 3,89 8,28 

24/02/19 20,59 2,38 22,97 5,81 2,66 8,47 

26/02/19 4,61 1,88 6,50 7,12 3,65 10,77 

28/02/19 3,46 1,43 4,89 4,41 3,24 7,65 

02/03/19 2,63 0,88 3,51 3,04 2,69 5,73 

04/03/19 1,49 0,32 1,81 2,40 2,28 4,68 

06/03/19 0,56 0,22 0,78 2,51 2,39 4,90 

08/03/19 3,70 1,20 4,90 5,79 3,52 9,31 

10/03/19 1,78 0,51 2,29 1,80 0,56 2,36 

12/03/19 5,90 1,30 7,20 4,59 3,13 7,71 

14/03/19 3,57 1,80 5,37 5,61 3,10 8,70 

16/03/19 6,31 1,50 7,81 7,04 3,67 10,71 

18/03/19 4,02 0,83 4,85 4,09 2,21 6,30 

20/03/19 1,67 0,94 2,61 3,69 2,20 5,88 

22/03/19 4,47 1,92 6,40 4,31 3,42 7,73 

24/03/19 4,13 1,44 5,57 5,16 2,72 7,88 

26/03/19 5,16 0,54 5,69 5,36 2,51 7,87 

28/03/19 3,00 1,14 4,14 3,87 2,38 6,25 

30/03/19 4,38 1,43 5,82 4,78 1,99 6,77 

01/04/19 2,96 1,73 4,69 4,57 2,12 6,69 

03/04/19 1,86 0,53 2,40 1,30 2,80 4,10 

05/04/19 1,86 0,37 2,22 1,09 1,68 2,77 

07/04/19 2,15 0,29 2,44 1,51 0,75 2,26 

09/04/19 0,82 0,20 1,03 1,09 1,88 2,97 

11/04/19 1,79 0,67 2,46 2,27 2,84 5,11 

13/04/19 2,21 0,78 2,99 2,33 2,33 4,65 

15/04/19 1,49 0,36 1,85 1,30 1,39 2,69 

17/04/19 1,16 0,37 1,53 1,30 1,39 2,69 
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19/04/19    2,11 1,99 4,09 

 

Tabela A.3 – OC/EC de todas as amostras para o local de tráfego e de fundo urbano. 

OC/EC 

DATA Local de 

tráfego 

Local de 

fundo 

urbano 
01/12/18 2,39 2,99 

03/12/18 1,64 2,10 

05/12/18 2,89 3,47 

07/12/18 1,98 2,33 

09/12/18 2,17 2,32 

11/12/18 1,72 4,51 

13/12/18 1,17 2,74 

15/12/18 1,73 2,91 

17/12/18 2,27 1,64 

19/12/18 1,46 2,56 

21/12/18 1,41 3,17 

23/12/18 1,37 2,54 

25/12/18 2,54 3,16 

27/12/18 3,19 4,40 

29/12/18 1,57 6,56 

31/12/18 1,57 2,76 

03/01/19 0,83 2,50 

05/01/19 2,51 3,10 

07/01/19 1,82 1,93 

09/01/19 1,29 1,73 

11/01/19 1,13 3,57 

13/01/19 4,49 2,58 

15/01/19 1,45 2,92 

17/01/19 4,10 4,00 

19/01/19 3,73 4,82 

21/01/19 4,09 3,53 

23/01/19 1,19 3,47 

25/01/19 3,24 1,74 

27/01/19 2,44 3,52 

29/01/19 2,01 2,94 

31/01/19 0,77 2,73 

02/02/19 1,37 2,31 

04/02/19 2,29 1,37 

06/02/19 1,83 0,80 

08/02/19 1,59 2,37 

10/02/19 1,74 3,76 

12/02/19 1,59 2,15 

14/02/19 1,63 1,83 

16/02/19 1,26 2,19 

18/02/19 1,38 2,18 

20/02/19 1,95 2,25 

22/02/19 1,13 2,66 



 Fontes de aerossol carbonoso para PM 1 0  em locais de fundo e de tráfego na 

cidade de Coimbra  

 

 

Depar t amen to  de  Ambien te  e  Ordenamento  78 | Página  

 

24/02/19 2,18 8,66 

26/02/19 1,95 2,45 

28/02/19 1,36 2,42 

02/03/19 1,13 2,97 

04/03/19 1,05 4,63 

06/03/19 1,05 2,57 

08/03/19 1,65 3,09 

10/03/19 3,20 3,51 

12/03/19 1,47 4,54 

14/03/19 1,81 1,98 

16/03/19 1,92 4,20 

18/03/19 1,85 4,85 

20/03/19 1,68 1,78 

22/03/19 1,26 2,33 

24/03/19 1,89 2,87 

26/03/19 2,14 9,63 

28/03/19 1,63 2,64 

30/03/19 2,40 3,05 

01/04/19 2,16 1,71 

03/04/19 0,46 3,49 

05/04/19 0,65 5,05 

07/04/19 2,00 7,44 

09/04/19 0,58 4,04 

11/04/19 0,80 2,65 

13/04/19 1,00 2,82 

15/04/19 0,93 4,14 

17/04/19 0,93 3,12 

19/04/19 1,06  
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Anexo III – Trajetórias retrógradas com o modelo Hysplit 

 

Figura A.1 - Trajetórias agrupadas em clusters obtidas pelo modelo HYSPLIT de dezembro de 2018 a 

abril de 2019 a 500m com duas simulações (00h e 12h).

 

Figura A.2 – Clusters obtidos pelo modelo HYSPLIT de dezembro de 2018 a abril de 2019 a 500m com 

duas simulações (00h e 12h). 
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Anexo IV – Testes estatísticos efetuados 

Tabela A.4 – Teste estatístico t-student para um nível de confiança de 99% de duas amostras com 

variâncias desiguais em que a variável 1 corresponde às concentrações de partículas diárias do local 

UF e a variável 2 corresponde às concentrações de partículas diárias do local UT. 

  Variável 1 Variável 2 

Média 27,04 33,49 

Variância 116,7 166,2 

Observações 67 67 

Hipótese de diferença de média 0  

gl 128  

Stat t -3,140  

P(T<=t) uni-caudal 0,001049  

t crítico uni-caudal 2,356  

P(T<=t) bi-caudal 0,002099  

t crítico bi-caudal 2,615   

 

 

Tabela A.5 – Teste estatístico t-student para um nível de confiança de 95% de duas amostras com 

variâncias desiguais em que a variável 1 corresponde às concentrações de partículas dos dias da 

semana e a variável 2 corresponde às concentrações de partículas do fim de semana do local de fundo 

urbano. 

  Variável 1 Variável 2 

Média 27,35 28,20 

Variância 162,3 78,46 

Observações 48 20 

Hipótese de diferença de média 0  
gl 51  
Stat t -3,122  
P(T<=t) uni-caudal 0,3781  
t crítico uni-caudal 1,675  
P(T<=t) bi-caudal 0,7562  

t crítico bi-caudal 2,008   
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Tabela A.6 - Teste estatístico t-student para um nível de confiança de 95% de duas amostras com 

variâncias desiguais em que a variável 1 corresponde às concentrações de partículas dos dias da 

semana e a variável 2 corresponde às concentrações de partículas do fim de semana do local de tráfego. 

  Variável 1 Variável 2 

Média 33,37 33,54 

Variância 178,3 137,5 

Observações 48 20 

Hipótese de diferença de média 0  
gl 40  
Stat t -0,05087  
P(T<=t) uni-caudal 0,4798  
t crítico uni-caudal 1,684  
P(T<=t) bi-caudal 0,9597  

t crítico bi-caudal 2,021   

 

 


