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palavras-chave 

 

Carga de Partículas PM10, Fração Carbonosa, Elementos Químicos, Fatores de 
Emissão, Ressuspensão, Tráfego Rodoviário, Zonas Urbanas 
 

resumo 
 

 

Esta dissertação tem como objetivo quantificar e caracterizar o material 
particulado depositado nas vias rodoviárias, envolvido em processos de 
ressuspensão e seu contributo para os níveis de partículas em suspensão 
(PM10) em ambientes urbanos. Para tal, e no âmbito do projeto SOPRO (POCI-
01-0145-FEDER-029574), foram realizadas campanhas de amostragem da 
carga de poeira em diferentes rodovias, de 25 de setembro a 17 de outubro de 
2020 em Aveiro, Ílhavo e Lisboa.  
 
A amostragem consistiu na recolha de poeiras depositadas na via tendo sido 
utilizado um amostrador com câmara de ressuspensão. As amostras recolhidas 
permitiram a quantificação da carga de PM10, assim como o seu conteúdo em 
matéria carbonosa e elementos químicos, recorrendo à determinação 
gravimétrica, à análise por termo-ótico e à análise por proton induced X-ray 
emission (PIXE), respetivamente.  
 
Foram obtidos valores médios de carga de PM10 superiores para os locais 
amostrados na cidade de Lisboa (6.70 mg.m-2) comparativamente com Aveiro 
(1.85 mg.m-2), e menores valores para o rácio OC/EC, 1.20 e 2.61, 
respetivamente. De um modo geral, os locais amostrados apresentaram maior 
abundância de Si, Ca, Al e Fe. Nos locais de Aveiro, foram obtidas maiores 
percentagens de Na e Cl, o que se justifica pela proximidade à ria de Aveiro. Em 
relação aos locais de Lisboa, foi observado uma maior percentagem dos 
diferentes elementos típicos do desgaste dos travões e de outras partes 
metálicas dos veículos no túnel, o que seria expectável devido à maior taxa de 
acumulação que existe no local. Tanto em Aveiro como em Lisboa obteve-se 
maior enriquecimento de Cu, FEn=159, e Zn, FEn=84, sendo que em alguns 
locais de Lisboa observou-se adicionalmente maior enriquecimento de Cr, 
FEn=52, Ca, FEn=26, S, FEn=23, e Fe, FEn=10, elementos característicos das 
emissões rodoviárias. Os locais de Lisboa apresentaram fatores de emissão 
superiores aos locais de Aveiro, nomeadamente para elementos de origem 
antropogénica como o Cu, Cr, Rb e V. Foi realizada a reconstituição da massa 
de PM10 de forma a conhecer o peso de cada fração analisada neste trabalho, 
tendo sido obtidos, de um modo geral, valores superiores a 70 %. 
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abstract 

 
This dissertation aims to quantify and characterize the particulate matter 
deposited on roadways, involved in resuspension processes and its contribution 
to the levels of particulate matter (PM10) in urban environments. To this end, and 
within the scope of the SOPRO project (POCI-01-0145-FEDER-029574), 
campaigns were carried out to sample the dust load on different highways, from 
September 25th to October 17th, 2020, in Aveiro, Ílhavo and Lisbon. 
 
Sampling consisted of collecting dust deposited on the road using a sampler with 
resuspension chamber. The collected samples allowed the quantification of the 
PM10 load, as well as its content in carbonaceous matter and chemical elements, 
using gravimetric determination, thermo-optic analysis and proton induced X-ray 
emission (PIXE) analysis, respectively. 
 
Higher mean PM10 load values were obtained for the sites sampled in the city of 
Lisbon (6.70 mg.m-2) compared to Aveiro (1.85 mg.m-2), and lower values for the 
OC/EC ratio, 1.20 and 2.61, respectively. In general, the sites sampled showed 
greater abundance of Si, Ca, Al, and Fe. In Aveiro, higher percentages of Na and 
Cl were obtained, which is justified by the proximity to the Aveiro estuary. In 
relation to the Lisbon sites, a higher percentage of the different elements typical 
of the wear of the brakes and other metallic parts of the vehicles in the tunnel 
was observed, which would be expected due to the higher rate of accumulation 
that exists at the site. Both in Aveiro and in Lisbon, there was greater enrichment 
of Cu, FEn=159, and Zn, FEn=84, and in some places in Lisbon there was 
additionally greater enrichment of Cr, FEn=52, Ca, FEn=26, S, FEn=23, and Fe, 
FEn=10, characteristic elements of road emissions. The Lisbon sites presented 
higher emission factors than the Aveiro sites, namely for elements of 
anthropogenic origin such as Cu, Cr, Rb and V. The reconstitution of the mass 
of PM10 was carried out in order to know the weight of each fraction analysed in 
this work, with values above 70 % generally being obtained. 
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Capítulo 1 – Introdução 
 

1.1. Enquadramento 

 Desde a Revolução Industrial no século XIX que a poluição atmosférica tem vindo a 

aumentar consideravelmente em intensidade e extensão, mas só a partir das últimas 

décadas do século XX, onde se deu um desenvolvimento exponencial em termos 

económicos, tecnológicos e sociais, é que o ambiente, a nível global e local, assumiu maior 

relevância no panorama político. Antes deste aumento de consciencialização ambiental a 

nível político e social, já este tema assumia particular relevância a nível científico e 

académico. O aumento dos estudos realizados sobre esta temática vai permitindo também, 

com o passar do tempo, um maior conhecimento sobre de que forma é originada a poluição 

atmosférica, quais os fatores que a influenciam e o seu impacto no planeta (e 

consequentemente em quem o habita). As previsões e conclusões cada vez mais 

alarmantes a que se tem chegado acabam também por justificar (em parte) a tendência 

que se tem verificado de maior consciencialização de cada cidadão para esta temática que 

vai procurando, no geral, respeitar princípios e assumir práticas mais orientadas para a 

sustentabilidade do ambiente. Existem diversos fatores que devem ser analisados no 

estudo deste tipo de poluição como o tipo de fonte poluidora, natural ou antropogénica, 

fontes emissoras, transporte, transformações químicas e/ou físicas que ocorrem, sua 

deposição e seus efeitos na saúde pública. Relativamente à saúde pública, segundo dados 

de 2018 da Organização Mundial de Saúde (OMS), 9 em cada 10 pessoas está exposta a ar 

poluído e, anualmente, cerca de 7 milhões de pessoas morrem devido a elevada exposição 

a ar contaminado [1]. A matéria particulada (PM) é então definida como partículas sólidas 

e/ou líquidas suspensas no ar, exceto as gotas de chuva e nuvens [2]. A complexidade 

inerente ao estudo deste tipo de poluente prende-se com os fatores anteriormente 

referidos dado que as características físicas e químicas da PM dependem do processo que 

lhe deu origem. O impacto deste tipo de poluente é bastante abrangente afetando 

gravemente a saúde, o clima, os diferentes ecossistemas, a visibilidade (smog) e 

degradando património edificado. Consequentemente, torna-se prioritário e de enorme 
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importância delinear estratégicas que possibilitem o controlo e a mitigação deste 

problema.  

 A PM emitida para a atmosfera pode ser originária de diversas fontes como, por 

exemplo, atividades industriais, queima doméstica de biomassa, fenómenos naturais (p.e. 

erupções vulcânicas) ou o sal marinho proveniente do mar e certas atividades 

antropogénicas onde se destaca o tráfego rodoviário que, segundo a generalidade dos 

estudos realizados, trata-se da maior fonte emissora de PM para o ambiente [3]. O tráfego 

rodoviário, principalmente em ambiente urbano, representa então a maior fonte emissora 

de PM primária e secundária, sendo a PM primária relativa ao gerado de forma mecânica 

e a partículas carbonáceas primárias e a PM secundária resultado de reações químicas 

entre poluentes gasosos primários (NO2, NH3, SO2, NMVOCs) [3]. A emissão de PM 

resultante do tráfego rodoviário é dividida em duas frações principais: emissões de 

exaustão (EE) e emissões de não-exaustão (ENE). As EE englobam todas as emissões 

emitidas pelo tubo de escape dos veículos. Já as ENE dizem respeito a todas as outras 

emissões relativas ao tráfego rodoviário como as emissões provenientes do desgaste de 

diversas partes do veículo (principalmente os travões e pneus, mas também todas as outras 

componentes num veículo passiveis de sofrer desgaste), desgaste da via e ressuspensão da 

poeira rodoviária. Nas últimas décadas, as EE têm vindo a ser cada vez mais e melhor 

reguladas e consequentemente a emissão desta fração de PM tem vindo a diminuir e seus 

impactos mitigados. Por outro lado, as ENE, também devido à sua maior complexidade 

comparativamente com as EE, carecem de regulamentação levando a que esta fração de 

PM venha a aumentar ao longo do tempo e que tenha um impacto comparável ou até 

superior às EE. Segundo o relatório de 2021 publicado pela EEA (European Environment 

Agency) sobre o tema, as ENE já terão ultrapassado as EE como a principal fonte emissora 

de PM10 relativa ao tráfego rodoviário em 2012 e de PM2.5 em 2018 [4]. Dentro das ENE, a 

ressuspensão de PM é de particular complexidade, encontrando-se também por isso 

menos compreendida, uma vez que, seja devido à turbulência provocada pelo tráfego 

rodoviário, seja devido ao vento, há bastantes variáveis que influenciam a produção e 

transporte das partículas passiveis de ressuspensão tornando-se difícil analisar 

precisamente a origem das mesmas. 
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 Devido aos variados tipos de emissão acima referidos, são emitidos e depositados 

no ambiente, diariamente, PM constituído por metais tóxicos, metaloides e compostos 

orgânicos. Em consequência do tráfego rodoviário e/ou vento, uma parte da PM é 

ressuspensa afetando assim a saúde pública e as concentrações de PM na atmosfera. 

Apesar da maior consciencialização relativamente aos impactos de PM passível de 

ressuspensão, esta ainda não se encontra incluída nos inventários de emissão reportados 

pelos países membro europeus, sendo essa uma das principais causas das subestimativas 

das concentrações de PM10 [5]. 

 Perante este cenário, foi realizado um estudo sobre o impacto e contributo da 

ressuspensão para os níveis de PM10 em ambiente urbano, bem como a composição do pó 

de estrada em ambiente urbano. 

1.2. Objetivos 

 O objetivo desta dissertação consiste em avaliar de que forma a ressuspensão de 

PM contribui para os níveis de PM10 em ambiente urbano, seja num ambiente de fundo 

urbano, seja em ambiente de tráfego rodoviário. Foram selecionados locais de amostragem 

no concelho de Ílhavo (Ílhavo e Gafanha da Nazaré), concelho de Aveiro (Campus da 

Universidade de Aveiro) e Área Metropolitana de Lisboa, AML. Os locais selecionados 

foram locais de fundo urbano com diferentes características nomeadamente rotundas, vias 

retas e um túnel. Dentro dos concelhos de Aveiro e Ílhavo, foram recolhidas amostras no 

campus da Universidade de Aveiro (Campus UA), numa via na freguesia de Esgueira, cidade 

de Aveiro, em duas rotundas na cidade de Ílhavo e duas rotundas na cidade da Gafanha da 

Nazaré. Já em Lisboa, foram coletadas amostras na zona metropolitana em locais de maior 

tráfego rodoviário com destaque para a amostragem feita no túnel João XXI. Com este 

trabalho procurou-se também estimar as frações de PM10 provenientes das várias fontes 

contribuidoras para a massa total de PM10 depositado no solo. 

 Para cumprir estes objetivos foi realizado um trabalho de acordo com as seguintes 

etapas: 

• Amostragem da fração PM10 depositada na via com câmara de 

ressuspensão; 
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• Determinação gravimétrica e quantificação da carga de poeira 

(massa/área); 

• Caracterização da fração carbonosa do material particulado através 

do método termo-ótico; 

• Identificação e quantificação de elementos pelo método PIXE 

(Particle Induced X-Ray Emission); 

• Estimativa de fatores de emissão de PM10 e fatores de 

enriquecimento; 

• Avaliação de fontes que contribuem para a fração de poeira 

estudada. 

 Este estudo foi desenvolvido no âmbito de uma das tarefas previstas para o projeto 

SOPRO relativo ao perfil químico e toxicológico de fontes de PM no ar urbano (Programa 

Operacional Regional do Centro (02/SAICT/2017)). 

1.3. Estrutura 

 Em termos de estrutura, este trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo é relativo a introdução onde é feito o enquadramento geral sobre o tema 

abordado, bem como os objetivos e estrutura desta mesma dissertação. No segundo 

capítulo, é apresentado o estado de arte da temática em estudo. Posteriormente, no 

terceiro capítulo, é descrita a parte experimental com a descrição dos locais de 

amostragem e métodos aplicados para a quantificação da carga de poeiras PM10 e 

caracterização química, incluindo ainda metodologias aplicadas ao tratamento de dados e 

análise estatística. No quarto capítulo são apresentados, comparados e discutidos os 

resultados obtidos para os diferentes locais envolvidos no presente estudo. Ao longo deste 

capítulo faz-se ainda, sempre que aplicável, uma comparação entre os resultados do 

presente estudo com dados da literatura similares. Por último, o capítulo cinco é relativo 

às conclusões obtidas com a realização deste trabalho.
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Capítulo 2 – Aerossol atmosférico e emissões rodoviárias 
 

2.1. Aerossol atmosférico 

 A poluição atmosférica é definida, usualmente, como uma condição atmosférica na 

qual determinadas substâncias estão presentes em concentrações acima do que é 

normalmente esperado, impactando negativamente na saúde e bem estar dos seres 

humanos, animais, vegetação ou materiais, bem como no clima à escala global e nas 

condições meteorológicas à escala local, provocando interferências na distribuição da 

pluviosidade e no balanço térmico do planeta [6]. 

 A poluição atmosférica engloba uma panóplia de fenómenos que resultam na 

mesma, sendo uma das características mais evidentes a formação e transformação do 

aerossol atmosférico. O estudo destes aerossóis tem vindo a assumir cada vez maior 

interesse dado o facto de poderem influenciar a temperatura global, através da dispersão 

ou absorção da radiação solar ou pelo impacto na formação das nuvens, e por acarretarem 

efeitos nocivos para a saúde.  

 O termo aerossol atmosférico é originário de investigações militares durante a 1ª 

Guerra Mundial e foi pela primeira vez usado numa publicação por Schmauss em 1920 [7].  

O aerossol atmosférico consiste então na suspensão de partículas, sólidas ou líquidas, num 

meio gasoso, com dimensões superiores a 0.001 µm e inferiores a 100 µm, cuja 

permanência na atmosfera se estende por períodos de tempo significativos em função do 

seu tamanho [8]. Devido ao facto de se encontrarem presentes em mais que uma fase, o 

estudo deste material particulado é mais complexo comparativamente a outros poluentes 

atmosféricos já que, ao contrário de outros, o aerossol atmosférico irá ter um 

comportamento e efeito no meio envolvente dependente da sua natureza física e química 

como por exemplo a dimensão das partículas e sua cor, composição química da mistura e 

forma [6]. 

 Em relação à sua classificação, o aerossol atmosférico pode ser denominado 

consoante a sua origem, natural ou antropogénico, e consoante os processos que levaram 

à sua formação, primário ou secundário. O aerossol primário é relativo ao material 
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particulado que é emitido diretamente para a atmosfera através de diversas fontes como, 

por exemplo, queima de combustíveis fósseis ou biomassa, ressuspensão de poeiras 

rodoviárias, atividades industriais e de extração, construção e demolição do edificado, 

atividade agrícola ou fenómenos naturais como erupções vulcânicas, metabolismo das 

plantas e animais, tempestades de areia provenientes do deserto, sal marinho, entre 

outros. Já o aerossol secundário é formado através de processos de conversão gás-partícula 

na atmosfera, onde novas partículas são formadas por nucleação e/ou condensação de 

vapores e gases precursores. Em ambos os casos, primário ou secundário, o aerossol 

poderá ser de origem natural ou antropogénica sendo que tal irá influenciar a sua 

composição química e tamanho. A contribuição relativa das diferentes fontes para o 

aerossol atmosférico depende não só do tipo de emissões mas também das condições 

meteorológicas e químicas da atmosfera [9].  

 Após a sua emissão para a atmosfera, o aerossol passa por diversas 

interações/transformações químicas e físicas podendo sofrer variações no seu tamanho, 

número e composição até serem removidas por processos naturais como chuva ou 

deposição seca. O processo cíclico desde a emissão à deposição dos aerossóis atmosféricos 

encontra-se ilustrado pela Figura 1. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 1: Ciclo do aerossol na atmosfera (Adaptado de Pöschl, 2005) 
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 O envelhecimento das partículas de aerossol ocorre preferencialmente ao nível das 

nuvens as quais são formadas através da condensação do vapor de água em material 

particulado pré-existente, atuando como núcleos de condensação. Na maior parte dos 

casos, este material particulado irá continuar a ser sujeito a processos de 

condensação/evaporação e coagulação das gotas das nuvens ou cristais de gelo. Em termos 

de remoção do aerossol atmosférico, este é realizado de forma maioritariamente húmida, 

através de fenómenos de precipitação, ou de forma seca através da ação da gravidade, 

transporte convectivo, difusão e adesão à superfície terrestre. A deposição seca apesar de 

não ser tão importante à escala global é particularmente relevante à escala local em 

consequência dos seus efeitos nos ecossistemas e edificações, e na qualidade do ar 

provocando danos na saúde [10]. 

Usualmente, é comum subdividir-se as partículas atmosféricas em apenas duas 

frações: fração fina, que diz respeito às partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 

2.5 µm, e a fração grosseira, para aquelas com diâmetro aerodinâmico superior [11]. Como 

referido anteriormente, estas duas frações de partículas são formadas por diferentes 

processos e estão sujeitas a diferentes transformações levando a que sejam distintas entre 

si em termos de composição química, propriedades óticas e consequentemente impactos 

no meio e saúde.  

Mais especificamente em relação à sua composição, a fração fina do material 

particulado é principalmente constituída por material particulado de origem antropogénica 

ou secundária, apresentando frequentemente características ácidas. É composta por iões 

solúveis em água tais como o SO4
2-, NO3

- e NH4
+, compostos orgânicos e inorgânicos de 

carbono e ainda alguns metais pesados onde se destacam elementos como Pb, Cd, As, V e 

Ni, que são emitidos por processos a altas temperaturas [11]. Relativamente à fração 

grosseira, esta é composta por sal marinho, elementos característicos da crusta terrestre 

como, por exemplo, Si, Ca, Mg, Al e Fe, bem como por partículas orgânicas de origem 

natural tais como pólen, esporos e outros fragmentos biológicos [8]. 

Um dos efeitos mais percetíveis da poluição atmosférica prende-se com a redução 

da visibilidade devido ao material particulado suspenso no ar [12]. Estes aerossóis 
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interferem, de forma direta e indireta, no clima de determinada área alterando o balanço 

radiativo do planeta, suas propriedades microfísicas e a abundância e tempo de vida das 

nuvens [13]. Em termos de saúde, os aerossóis de dimensões mais reduzidas são 

especialmente perigosos e provocam efeitos nefastos na saúde já que aumentam o risco 

da ocorrência de doenças pulmonares devido à sua capacidade de penetrar mais 

profundamente no aparelho respiratório [14], [15]. Adicionalmente, a adsorção de 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) por parte dos tecidos pulmonares é 

também bastante nociva para a saúde já que estes compostos, emitidos através de fontes 

de combustão incompleta como o tráfego rodoviário, possuem efeitos cancerígenos [14]. 

 

 A fração grosseira, PM10, pode ser originária de diversas fontes tais como o tráfego 

rodoviário, atividades industriais, queima doméstica de biomassa, poeiras naturais e sal 

marinho, bem como de outras fontes de origem antropogénica não especificadas. 

Globalmente, o tráfego rodoviário é a principal fonte de PM10 sendo responsável por cerca 

de 25% do total de PM10 [3]. A contribuição percentual das restantes fontes encontra-se na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Contributo percentual de diversas fontes para a massa total de PM10 [3] 

Fonte de PM10 Contribuição para o total de PM10 (%) 

Tráfego rodoviário 25 

Poeiras naturais e sal marinho 22 

Fontes antropogénicas não especificadas 20 

Atividades industriais 18 

Queima doméstica de biomassa 15 

 

 

2.2. Aerossol carbonoso 

 O aerossol carbonoso é um dos principais constituintes do aerossol atmosférico e 

representa, em média, cerca de 10 a 50% da massa total das partículas emitidas em 

ambiente urbano [8], [16], [17], [18]. Em atmosferas especialmente poluídas, o material 

carbonoso contribuiu significativamente, 20 a 40%, para a concentração de partículas finas 
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[19]. A distribuição de material carbonoso concentra-se especialmente na fração fina 

(PM2.5), podendo representar em áreas suburbanas e industrializadas, cerca de 80% da 

massa carbonosa de PM10 [20].  

 O aerossol carbonoso, ou carbono total (TC), emitido principalmente na região 

submicrométrica, é constituído por uma mistura de substâncias carbonosas designadas 

como carbono orgânico (OC), carbono elementar (EC) e carbonatos [20]. Para este estudo 

é relevante considerar principalmente o OC e o EC uma vez que a fração dos carbonatos é 

normalmente vestigial podendo, no entanto, ter maior peso em locais onde predominam 

formações calcárias ou atividades antropogénicas utilizadoras de tal material.  

 

2.2.1. Carbono orgânico (OC) 

 Este material particulado apresenta usualmente uma tonalidade branca ou 

ausência de cor e é constituído por uma grande diversidade de compostos orgânicos tais 

como hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), aldeídos, 

cetonas, álcoois e ácidos carboxílicos [21]. O principal impacto deste tipo de material 

particulado prende-se com o seu índice de refração, semelhante ao das partículas de 

sulfato, que influencia negativamente a visibilidade e o balanço radiativo do planeta 

através da dispersão da radiação solar [21]. Este tipo de material particulado tem também 

influência nas interações aerossol-nuvem que vão ocorrendo devido à sua solubilidade em 

água [22].   

 Relativamente à sua formação, as partículas orgânicas podem ser de origem 

primária ou secundária. O OC é designado como OC primário caso este seja emitido 

diretamente pela fonte para a atmosfera sendo normalmente resultante da queima 

incompleta de combustíveis e/ou biomassa. Por outro lado, caso o OC seja formado “in 

situ” por condensação de produtos pouco voláteis de foto-oxidação de hidrocarbonetos, 

este é denominado como OC secundário [8]. 
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2.2.2. Carbono elementar (EC) 

 O EC é usualmente associado à fração com maior capacidade refratária do aerossol 

carbonoso, nomeadamente ligado a métodos de análise química e térmica, e diz respeito 

ao carbono não volatilizável abaixo dos 550ºC, em condições anóxicas, apresentando cor 

negra [23].  Esta fração de carbono é designada de diversas formas consoante as diferentes 

técnicas de determinação analítica, podendo ser referida como carbono negro (BC), 

carbono refratário, carbono grafítico e carbono não extraível [24], [25]. Apesar destes 

diferentes termos para a mesma fração de carbono, cada designação não representa 

exatamente a mesma fração do aerossol carbonoso nem é possível afirmar que todo o 

carbono contabilizado como EC seja integralmente EC. Tal deve-se ao facto de existirem 

sempre átomos de outros elementos na cadeia carbonosa [6].  

 O BC é aquele com maior capacidade de absorver a radiação visível e trata-se de 

um termo usualmente utilizado em estudos no âmbito da radiação e outras medições 

baseadas em métodos óticos [26]. O EC trata-se também de um indicador claro de emissões 

primárias uma vez que é um resíduo originário da combustão incompleta de biomassa e 

combustíveis fosseis. Segundo estudos já realizados, em zonas urbanas com forte tráfego 

rodoviário, as emissões de exaustão dos veiculo a diesel são a principal fonte de EC [24]. 

 Ao longo desta dissertação, a fração carbonosa de cor negra será designada por EC 

já que foi aplicado um método termo-ótico para a análise e quantificação dessa fração 

carbonosa.  

 

2.2.3. Carbonatos 

 Os carbonatos apresentam normalmente uma concentração vestigial (<5%) para a 

massa carbonosa total do aerossol [27]. Consistem em compostos inorgânicos e são 

originários da erosão que vai ocorrendo em rochas carbonatadas. Para além do resultante 

da erosão destas rochas, os carbonatos podem advir de diversas fontes tais como locais de 

construção, abrasão das vias, exploração mineira e poeiras provenientes do deserto [28].  

 



 

11 
 

2.3. Emissões do tráfego rodoviário 

 O tráfego rodoviário representa uma das principais fontes emissoras de material 

particulado, especificamente PM10, para a atmosfera [29]. O seu impacto é mais notório 

em áreas urbanas onde as fontes são mais intensas [30]. Os principais poluentes emitidos 

para o ambiente em resultado do tráfego rodoviário são os diferentes constituintes do 

combustível que sofrem evaporação, como compostos orgânicos voláteis (VOCs), PM e 

outros elementos provenientes da abrasão da superfície da via, do desgaste dos pneus e 

travões (emissões de não-exaustão) e dos gases de exaustão como, por exemplo, CO2, CO, 

NOx, SO2, PM e VOCs (emissões de exaustão) [31]. 

 As emissões de PM provenientes do tráfego rodoviário podem ser primárias, 

quando emitidas diretamente a partir do tubo de escape e abrasão mecânica, ou 

secundárias, quando formadas posteriormente na atmosfera por conversão gás-partícula.  

 

2.3.1. Emissões de exaustão (EE) 

 A emissão de gases de exaustão é influenciada principalmente pela relação entre a 

composição dos combustíveis em uso, quantidade de ar presente e consequente eficiência 

do processo de combustão. Em termos de poluentes emitidos, as EE provenientes dos 

veículos motorizados consistem em espécies na fase gasosa, como CO, CO2, NOx ou SO2, e 

VOCs, entre os quais precursores de aerossol orgânico secundário (AOS) e PM primária 

maioritariamente na fração fina, PM2.5, e ultrafina, PM0.1 [32]. A inalação de PM acarreta 

também grandes riscos para a saúde, nomeadamente aumentando a ocorrência e risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e pulmonares. Especificamente em zonas 

urbanas, onde há maior densidade populacional e de edifícios, a proximidade às EE 

representam risco acrescido sendo, portanto, essencial e urgente a caracterização e 

quantificação deste tipo de poluentes [33]. Em termos de contributo da PM desta fonte 

para as concentrações ambientais totais, esta ainda permanece de difícil quantificação uma 

vez que há grande variabilidade nas taxas de emissão medidas e na composição das 

diferentes espécies emitidas. Esta variabilidade é justificada pela influência de vários 

fatores sendo obtido diferentes valores entre e dentro das diferentes classes de veículos, 

seja em estudos realizados em ambiente de laboratório, ambiente real ou estudos PEMS 
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(sistemas de medição de emissões portátil). Dentro dos fatores influenciadores temos 

ainda a idade do veículo, tipo de combustível em uso, parâmetros operacionais do veículo, 

condições ambientais e influência de tecnologias mais avançadas que vão sendo integradas 

nos veículos como, por exemplo, a tecnologia GDI que consiste na injeção do combustível 

diretamente no cilindro (veículos com motor a gasolina). Também o tratamento pós-

exaustão, como, por exemplo, o filtro de partículas para veículos com motor a diesel, irá 

influenciar a taxa de emissão de EE, e especificamente PM, para o ambiente. Para além dos 

poluentes libertados derivados do processo de combustão, outras espécies poluidoras 

originárias de lubrificantes foram identificadas como grandes contribuidores para as 

emissões de aerossóis orgânicos primários (AOP) [32]. Ainda relativamente à PM, a emissão 

desta é normalmente associada a veículos com motores a diesel sendo responsável pelo 

fumo preto tradicionalmente associado a este tipo de veículos. Apesar de ser, a par dos 

NOx, o principal foco das tecnologias de mitigação das EE, este deve continuar a ser 

limitado ao máximo já que se trata de um dos poluentes mais prejudiciais emitidos pelos 

motores a diesel. Já em veículos com motores a gasolina, o maior foco nas emissões de PM 

é mais recente, só tendo sido estabelecidos valores limite a partir da norma Euro 5 aplicada 

em 2009, e a maior preocupação surgiu em consequência da mudança geral que ocorreu 

nos motores a gasolina com a tecnologia de injeção de combustível diretamente no cilindro 

(GDI) que emite maior quantidade de PM para o ambiente [34].   

 Em termos de regulamentação, desde o final do séc. XX, especificamente desde 

1970 através da Diretiva 70/220/CEE, este tipo de emissões tem vindo a ser cada vez mais 

e melhor reguladas na tentativa de mitigar os efeitos que possam provocar na saúde e 

ambiente. Com isto em mente, a UE estabeleceu normas de emissões, normas Euro, que 

visam definir valores limite de emissão (VLE) de diferentes poluentes para veículos a 

gasolina e a diesel. Estas normas exigem a todos os fabricantes que otimizem e 

consequentemente reduzam os níveis de emissão de poluentes provenientes da exaustão 

dos veículos através de alterações técnicas nos mesmos e /ou nos combustíveis que os 

alimentam. A partir do momento que uma nova norma Euro é implementada, todos os 

veículos fabricados de acordo com a norma anterior devem ser descontinuados. 
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  Os limites estabelecidos por estas normas são estabelecidos em termos de emissão 

de massa acumulada ao longo de um ciclo normalizado, sendo o valor obtido convertido 

para uma massa por unidade de distância (km). Como referido anteriormente, a primeira 

diretiva estabelecida com o objetivo de mitigar a poluição atmosférica provocada pelos 

gases de exaustão dos veículos foi a Diretiva 70/220/CEE, em 1970, referente a veículos 

ligeiros. Esta diretiva sofreu várias emendas até 2004 (Euro 1, 2, 3 e 4) tendo sido 

posteriormente substituída, em 2007, pelo Regulamento 715/2007 (Euro 5 e 6).  

  

Tabela 2: Normas Euro estabelecidas para veículos ligeiros 

 
Norma 

Data de 

aplicação 

CO HC+NOX HC NMHC NOX PM NP 
Diretiva 

(g.km-1) (1011 km-1) 

D 

I 

E 

S 

E 

L 

 

Euro 1 01/1993 2.72 0.97 - - - 0.140 - 91/441/CEEc 

Euro 2 01/1997 1.00 0.90 - - - 0.100 - 
94/12/CEc 

96/69/CEc 

Euro 3 01/2001 0.64 0.56 - - 0.50 0.050 - 98/69/CEd 

Euro 4 01/2006 0.50 0.30 - - 0.25 0.025 - 
98/69/CEd 

2002/80/CEd 

Euro 5a 01/2011 0.50 0.23 - - 0.18 0.005a - 

715/2007/CEe Euro 5b 01/2013 0.50 0.23 - - 0.18 0.005a 6.0  

Euro 6 09/2015 0.50 0.17 - - 0.08 0.005a 6.0  

G 

A 

S 

O 

L 

I 

N 

A 

 

Euro 1 01/1993 2.72 0.97 - - - - - 91/441/CEEc 

Euro 2 01/1997 2.20 0.50 - - - - - 
94/12/CEc 

96/69/CEc 

Euro 3 01/2001 2.30 - 0.20 - 0.15 - - 98/69/CEd 

Euro 4 01/2006 1.00 - 0.10 - 0.08 - - 
98/69/CEd 

2002/80/CEd 

Euro 5 01/2011 1.00 - 0.10 0.068 0.06 0.005a - 

715/2007/CEe 
Euro 6 09/2015 1.00 - 0.10 0.068 0.06 0.005a 6.0 x 1011, b 

 

a. 0.0045 g.km-1 seguindo Programa de Medição de Partículas (PMP) 

b. 6.0 x 1012 N.km-1 nos primeiros 3 anos 

c. para veículos ligeiros de passageiros 

d. para qualquer veículo 

e. para veículos ligeiros e comerciais 
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 A Euro 1, aplicada em 1993, estabelecia VLE de PM para veículos ligeiros a diesel de 

0.140 g.km-1, e VLE de CO e HC+NOx, 2.72 e 0.97 g.km-1 respetivamente, iguais para veículos 

ligeiros a diesel e gasolina (2.72 e 0.97 g.km-1 respetivamente). Atualmente, a norma em 

vigor é a Euro 6, aplicada em 2015, que estabelece valores limite para CO, NOx, HC, 

hidrocarbonetos não metano (NMHC), PM e número de partículas (NP) para veículos a 

gasolina e CO, HC+NOx, NOx, PM e NP para veículos a diesel.  

 Como é possível constatar na Tabela 2, os veículos ligeiros com motor a diesel viram 

ser estabelecidos valores limite de emissão para NOx separadamente a partir da Euro 3, 

tendo também sido estabelecido a partir da Euro 5b valores limite para o número de 

partículas emitidas por quilometro percorrido. Em relação aos veículos ligeiros movidos a 

gasolina, passaram a ser estabelecidos VLE para HC e NOx de forma separada a partir da 

Euro 3 e para NP a partir da Euro 6. Também VLE para PM só foram estabelecidos para 

veículos ligeiros com motor a gasolina a partir da Euro 5. Atualmente, os veículos ligeiros 

com motor a diesel devem respeitar padrões de emissão mais exigentes, isto é, VLE mais 

baixos, para CO. Por outro lado, os veículos ligeiros com motor a gasolina, devem respeitar 

VLE mais baixos para NOx.   

 Em consequência da aplicação destas normas Euro, a Comissão das Comunidades 

Europeias através de um comunicado, informou que a qualidade do ar em zonas urbanas 

tem vindo a melhorar significativamente embora sejam ainda necessárias algumas 

melhorias relativamente às emissões de NOx e de PM. Dentro da PM, as ENE apresentam 

uma influência assinalável sendo importante melhorar rapidamente a regulamentação 

neste campo. 

 Olhando para o futuro próximo, a Euro 7, segundo informações mais recentes da 

Comissão Europeia, será o continuar do aumento da exigência relativamente aos limites de 

emissão para vários poluentes, abrangendo todo o tipo de veículos, a diesel e gasolina. Esta 

norma terá em conta as novas tecnologias para veículos e irá procurar assegurar que as 

emissões são medidas em tempo real. Relativamente à data esperada para entrada em 

vigor, a Comissão Europeia tem vindo a adiar a data da entrega da proposta da Euro 7, 

estando atualmente previsto que a mesma seja apresentada no segundo semestre deste 

ano, mais especificamente em julho. 
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2.3.2. Emissões de não-exaustão (ENE) 

 As ENE são resultado da fricção que ocorre no processo de tráfego rodoviário 

estando, portanto, ligado ao desgaste da via (RWP, Road Wear Particles) e de diferentes 

componentes do veículo como travões (BWP, Brake Wear Particles) e pneus (TWP, Tyre 

Wear Particles). Segundo o relatório de 2021 publicado pela EEA [4], este tipo de emissões 

já terá ultrapassado as EE como a principal fonte emissora de PM10 relativa ao tráfego 

rodoviário em 2012.  

 Ao contrário das EE, que têm vindo a ser cada vez mais e melhor reguladas, as ENE 

ainda carecem de regulamentação que leve à redução da emissão deste tipo de poluente 

de forma direta, havendo, no entanto, pequenas medidas que atuam sobre os limites de 

emissão e a composição e estado dos travões e pneus. Em consequência desta menor 

regulamentação, as ENE têm vindo a aumentar devido ao aumento da densidade do tráfego 

rodoviário, principalmente em zonas urbanas.  

 Relativamente ao método como as ENE são estimadas várias técnicas têm sido 

usadas, como por exemplo a coleta da PM depositada em ambientes reais ou simulados 

em laboratório, estudos pino-disco (pin-on-disc) para desgaste dos travões [35] e 

simuladores de estrada para o desgaste dos pneus [36]. Outra abordagem possível é 

através do estudo da massa perdida pelos travões e pneus, mas há que ter em atenção que 

apenas uma fração dessa massa perdida é libertada como PM [37].  Em relação às 

características físicas da PM das ENE, esta pode possuir dimensões desde alguns 

nanómetros a centenas de micrómetros sendo que, para a qualidade do ar, o foco principal 

prende-se com a PM com diâmetro aerodinâmico equivalente até 10 µm (PM10) e 2.5 µm 

(PM2.5). Apenas a PM com diâmetro aerodinâmico equivalente até 10-20 µm possui 

velocidade terminal lenta o suficiente para estar suspensa tempo significativo e, portanto, 

com o potencial de ser dispersa através do vento ou turbulência provocada pelo tráfego 

rodoviário. Especificamente em relação à turbulência provocada pelo tráfego rodoviário, 

são os pneus que irão provocar forças suficientemente fortes para levantar a PM do solo. 
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 Ainda em relação ao fenómeno da ressuspensão, esta não se trata especificamente 

de uma fonte de ENE, mas sim de ambas, ENE e EE, levando a que possa ocorrer maior risco 

de erros na sua quantificação e posterior apresentação nos inventários de emissão. 

Segundo estudos realizados, a ressuspensão trata-se de um grande contribuidor para os 

níveis de PM relativos ao tráfego rodoviário sendo estimado que possa contribuir entre 50 

a 75% segundo Timmers and Achten (2016) que estimaram tais valores utilizando fatores 

de emissão de Amato (2012) que relataram uma grande faixa de fatores de emissão 

associados à ressuspensão, nomeadamente 9.4-36.9 mg.km-1 PM10 [38][39]. A remoção da 

PM ressuspensa pode ocorrer através da deposição devido à força da gravidade, deposição 

seca ou através da precipitação [4]. 

 

2.3.2.1. Travões (BWP)  

 No processo de travagem, os travões geram a potência necessária para reduzir a 

velocidade através de fricção. Esta fricção ocorre entre a pastilha do pedal de travagem e 

o disco rotativo (ou tambor dependendo do mecanismo de travagem do veículo). A fricção 

irá inevitavelmente provocar abrasão entre a pastilha do pedal e a superfície do disco ou 

tambor. Consequentemente, haverá libertação de PM que será emitida diretamente para 

o ambiente. A composição da pastilha do pedal influencia a eficiência e durabilidade da 

mesma sendo que, nos veículos mais modernos, são usadas pastilhas NAO (orgânicas sem 

amianto), semimetálicas ou de baixo teor metálico [35]. 

 O revestimento dos travões é normalmente composto por ligantes, fibras, 

enchimentos, lubrificantes e outros abrasivos em proporções que dependerá do tipo de 

revestimento e do fabricante. Na Tabela 3 é indicado a função de cada componente. 
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Tabela 3: Diferentes componentes dos travões e sua função [40] 

Componente Função 

Ligantes 

Ligar os diferentes componentes da pastilha dos travões e assegurar 

a integridade estrutural do revestimento perante tensões 

mecânicas e térmicas. Normalmente, compõe 20-40% da massa de 

revestimento e são compostos por resinas de fenol-formaldeído. 

Fibras 

Permitem maior resistência mecânica e estrutural do revestimento. 

Normalmente, compõe 6-35% da massa do material de 

revestimento e podem ser metálicas, minerais, cerâmicas ou 

orgânicas. Compostas maioritariamente por cobre, aço, latão 

(mistura cobre e zinco), titanato de potássio, vidro, material 

orgânico e kevlar. 

Enchimentos 

Melhoram as propriedades térmicas e de ruído das pastilhas do 

travão e também reduzem o custo de fabrico. Constituídos por 

compostos inorgânicos (bário e antimónio sulfato, óxidos de 

magnésio e crómio), silicatos, escória moída, pó de pedra e metal. 

Normalmente, compõe 15-70% da massa de revestimento. 

Lubrificantes 

Influenciam as caraterísticas de desgaste do revestimento. Podem 

ser inorgânicos, metálicos ou orgânicos. Usualmente, é utilizado 

grafite, mas também borracha moída, partículas metálicas, CN, pó 

de castanha de caju e trissulfeto de antimónio. Normalmente, 

compõe 5-29% da massa do revestimento. 

Abrasivos 

Utilizados para aumentar a fricção, responsáveis por manter a 

superfície que sofrerá atrito limpa e controlar a acumulação das 

camadas que resultam do mesmo. Usualmente, compostos por 

óxido de alumínio, óxidos de ferro, quartzo e zircão. Normalmente, 

compõe 10% da massa do revestimento. 

 

 Em relação aos FE para BWP, estes apresentam uma ampla gama de valores em 

consequência dos diferentes tipos de materiais utilizados e diferentes metodologias de 

teste. Através do método WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), 

utilizado para determinar os níveis de emissão de diferentes poluentes, num túnel de 
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vento, foi obtido o valor de 10 mg.km-1 PM10 (50% para cada travão) [41]. Em ambiente 

real, diretamente na via, foram obtidos valores de 2.8-4.1 mg.km-1 PM10 no ciclo de 

condução de LACT (Los Angeles City Traffic) [41]. Estes valores obtidos mais recentemente 

estão em linha com os anteriormente alcançados e recomendados no Guia EMEP/EEA (4.4-

10 mg.km-1 PM10) [42].  

 Relativamente à composição das BWP, a maioria dos estudos reportam, como 

metais pesados mais abundantes, elementos como o Fe, Cu, Zn, Zr, Sn e Sb sendo estes, 

portanto, os mais utilizados como traçadores para PM desta fonte [43]. Adicionalmente, 

também espécies carbonáceas, como BC e material grafítico, foram identificadas como 

constituintes das BWP além dos metais, bem como OC, EC e TC [44][45]. Também 

compostos orgânicos como éteres de poli alquilenoglicol, ácidos n-alcanóicos e PAHs foram 

identificados; no entanto, ainda há pouca informação disponível neste caso [40]. 

 Em estudos estatísticos, foi estimado que cerca de 50% do total de BWP é passível 

de ressuspensão representando grande risco para a saúde [40]. A formação das BWP 

tendem também a crescerem com o aumento da temperatura nos travões, sendo tal 

influenciado, por exemplo, pelo padrão de condução adotado. Como é em zonas urbanas 

que normalmente ocorre maior frequência de travagens, também será nesse tipo de zonas 

que ocorrerá maior produção e emissão de BWP [46]. Estudos estimaram que as BWP, em 

ambiente urbano, contribuem até 55% para o total de ENE relativas ao tráfego rodoviário 

e até 21% para o total de emissões, ENE e EE, provenientes do tráfego rodoviário [40]. 

 

2.3.2.2. Pneus (TWP)  

 A PM resultante do desgaste dos pneus é originada a partir da abrasão que ocorre 

entre a superfície da via e a superfície dos pneus. A PM emitida para o ambiente pode ser 

grosseira ou fina sendo que a de maiores dimensões irá normalmente se depositar e 

permanecer no solo e a PM de menores dimensões poderá passar pelo processo de 

ressuspensão em consequência do vento ou turbulência do tráfego rodoviário.  

 A estrutura e composição dos pneus tem vindo a evoluir com o passar dos anos 

sendo a sua composição influenciadora da durabilidade e características do pneu. 
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Inicialmente, os pneus eram constituídos por borracha natural sendo que nos dias de hoje 

é utilizada uma mistura de borracha natural com borracha sintética (polímeros de petróleo) 

juntamente com outros aditivos [4]. Na Tabela 4 é indicado os diferentes componentes do 

pneu e sua constituição. 

 

Tabela 4: Componentes do pneu e seus constituintes [37] 

Componente Constituição 

Material básico 

40-50% da massa do pneu 
Borracha natural e sintética 

Enchimentos 

30-35% da massa do pneu 
BC, sílica e carbonato de cálcio 

Amaciantes 

15% da massa do pneu 
Óleos e resinas 

Agentes de vulcanização 

2-5% da massa do pneu 
Enxofre, óxido de zinco 

Aditivos 

5-10% da massa do pneu 

Conservantes (halogenados ciano alcanos), antioxidantes 

(aminas, fenóis), dessecantes (óxidos de cálcio), 

plastificantes (esteres aromáticos e alifáticos), auxiliares de 

processamento (óleos minerais, peptizadores) 

 

 Como é possível constatar na Tabela 4, o BC funciona como enchimento e permite 

também tornar o pneu mais resistente a radiações UV. Os agentes de vulcanização como, 

por exemplo, o enxofre, permite vulcanizar a borracha e obter um material com mais 

elasticidade e, em relação ao óxido de zinco, funcionar como catalisador. Com o passar do 

tempo, parte dos aditivos vão sendo alterados como, por exemplo, o carbono que é 

parcialmente substituído por sílica com vista a reduzir a resistência entre pneu e superfície 

da via. Os amaciantes, como óleos e resinas, visam aumentar a flexibilidade e desempenho 

dos pneus [47].  
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 As TWP contêm, na maioria das vezes, incrustações minerais provenientes da via. 

Tal é possível constatar ao analisar a composição química das TWP e comparando os 

resultados obtidos com os resultantes da PM proveniente exclusivamente dos pneus. No 

primeiro caso observa-se um enriquecimento de elementos constituintes da crusta 

terrestre como Al, Mg, K e Fe, e uma depleção de elementos constituintes dos pneus como 

BC, PAH e Zn [48][49]. Em relação ao observado na realidade, a PM resultante desta fonte 

será sempre uma mistura entre materiais constituintes do pneu e da via levando a que seja 

normalmente designada como TRWP referente às partículas resultante de ambas (pneu e 

via) [37]. 

 A TRWP é então constituída principalmente por hidrocarbonetos de borracha, BC e 

sílica proveniente do pneu, e inclui também vestígios de compostos de vulcanização de 

natureza orgânica e inorgânica. Apenas uma fração da TRWP será passível de sofrer 

ressuspensão tendo alguns estudos estimado que esta fração não supere os 10% da massa 

total de TRWP [40][37].  

 A formação de TWP e TRWP é influenciada por diversos fatores estando estes 

ligados às caraterísticas dos pneus, via e do veículo, e com a operação do mesmo. 

Especificamente, os fatores que influenciam a formação de PM são: 

▪ Pneus: tamanho, profundidade das ranhuras, fabrico, pressão e temperatura, área 

de contacto, composição química, quilometragem acumulada e alinhamento dos 

eixos; 

▪ Via: construção do pavimento, rochas agregadas, aglutinante (betume, cimento), 

asfalto poroso, macro e microtextura, porosidade, condição da via, humidade da 

superfície da via e carga de poeira na via; 

▪ Veículo: peso e sua distribuição, localização das rodas, potência do motor, direção 

hidráulica assistida/não assistida, sistema de travagem eletrónico, tipo e estado da 

suspensão; 

▪ Operação do veículo: velocidade, aceleração linear e radial, frequência e extensão 

de travagem e curvas. 
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Dentro destes inúmeros fatores, aqueles que provocam maior impacto no nível de 

desgaste do pneu são o tipo e composição do mesmo, a condição da via, e a frequência de 

acelerações, travagens e curvas durante a condução. Estes fatores têm todos um impacto 

bastante alto nas taxas de desgaste que serão obtidas em determinada zona. 

Consequentemente, a taxa de desgaste relativa aos pneus é superior em áreas urbanas 

comparativamente a áreas rurais ou mesmo autoestradas, uma vez que nas primeiras há 

maior densidade de tráfego rodoviário e é realizada uma condução mais agressiva (maior 

número de travagens e de acelerações). Segundo bibliografia recente, a taxa de desgaste 

dos pneus por veículo variam de 47-668 mg.km-1 para autoestradas, 39-546 mg.km-1 para 

zonas rurais e 60-850 mg.km-1 para zonas urbanas [50]. 

Em relação aos FE, estes fatores não nos fornecem a taxa exata de PM proveniente do 

desgaste destes componentes, mas permite muitas vezes realizar estimativas da mesma. 

Analisando bibliografia recente, foram estimados FE de PM10 para o desgaste proveniente 

dos pneus em veículos ligeiros de 4.5-14 mg.veh-1.km-1 e de 7.5-47 mg.veh-1.km-1 para 

veículos pesados [37].  

 

2.3.2.3. Superfície da via (RWP) e ressuspensão 

A superfície da via é constituída usualmente por uma combinação de asfalto, 

mistura de agregados e betume, sendo este último um produto de petróleo tipicamente 

enriquecido por polímeros [51]. Já a mistura de agregados é composta por rochas trituradas 

ou cascalho sendo, consequentemente, de composição afim ao material da crusta usado. 

Adicionalmente, muitas vias são pintadas com tintas termoplásticas que estão também 

sujeitas a desgaste. A PM resultante do desgaste da superfície da via consiste 

principalmente em fragmentos do pavimento rodoviário, resultantes da interação entre as 

superfícies dos pneus e da via. Os principais contribuidores para os níveis de RWP são o 

asfalto e a tinta utilizada nas marcações da via [4]. 

A geração deste tipo de PM está intimamente ligada ao tipo de via. Para vias não 

pavimentadas, a RWP gerada será maior comparativamente a vias pavimentadas. A 

composição das vias pavimentadas também tem grande influência na taxa de desgaste 
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sendo o material utilizado na pavimentação normalmente dividido em três categorias: 

superfícies suscetíveis, como o cascalho, superfícies semirrígidas, como as superfícies de 

asfalto com base em betume, e as superfícies rígidas, como as superfícies cimentadas [52]. 

As RWP podem incluir também PM originada por outras fontes resultante da 

ressuspensão provocada pelo vento e seu transporte. 

Em relação ao fenómeno da ressuspensão, este consiste no processo resultante da 

reentrada na atmosfera de PM previamente depositada. A PM resultante deste processo 

trata-se da fonte de ENE mais complicada de estudar e quantificar devido ao seu carácter 

difuso. Para além desta complexidade, a PM resultante deste fenómeno não se encontra 

incluído nos inventários de emissão reportados pelos países membro europeus levando a 

que esta seja uma das principais razões para a subestimativa das concentrações de PM10 

fornecidas por modelos de qualidade do ar [5].  
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Capítulo 3 – Procedimento e métodos experimentais 

 

3.1. Parte experimental 

A componente experimental envolveu a realização de várias campanhas de 

amostragem de pó de estrada no âmbito do projeto SOPRO (POCI-01-0145-FEDER-029574). 

Neste capítulo, é apresentado a descrição detalhada dos diferentes locais de amostragem, 

os equipamentos usados e metodologia de amostragem e métodos analíticos envolvidos. 

Em consequência de alguns constrangimentos relacionados com a chegada do 

equipamento e principalmente devido à situação pandémica, o período de amostragem foi 

reduzido assim como o número de locais previamente selecionados. A informação relativa 

aos locais e datas de amostragem encontra-se na Tabela 5. 

Tabela 5: Locais e período de amostragem (ano 2020) 

Locais e datas de amostragem 

       Cidades 

 
Aveiro 

 

25, 28, 29 e 30 de setembro; 15 de outubro 

1. Reitoria da Universidade de Aveiro 

2. Pavilhão Prof. Dr. Aristides Hall 

3. Departamento Educação e Psicologia (DEP) 

4. Rua Nova do Caião 

 
Ílhavo 

12, 13 e 14 de outubro 

5. Rotunda Câmara Municipal 

6. Rotunda Rio Boco 

7. Porto de Aveiro 

8. Rotunda do Centenário 

 
Lisboa 

17 de outubro 

9. Teatro Tivoli BBVA - Rua Manuel Jesus Coelho 11 

10. Campolide - Rua Artilharia 1 102 

11. Campo Grande - Rotunda Entrecampos 

12. Alameda Padre Álvaro Proença - Jardins de Benfica 

13. Campo Pequeno - Túnel João XXI 
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 Em termos de tipologia dos diferentes locais amostrados, foram realizadas 

amostragens em rotundas (locais 2, 5, 6, 7, 8, 11) e vias retas (locais 1, 3, 4, 9, 10, 12 e 13) 

(Anexo I). Os dados relativos à temperatura, intensidade do vento e precipitação 

acumulada encontram-se no Anexo II. 

 

3.1.1. Locais de amostragem 

 

Como é possível constatar na Tabela 5, foram recolhidas amostras nos municípios 

de Aveiro, Ílhavo e Lisboa. Dentro do município de Aveiro foram selecionados três locais 

distintos no campus UA, em zonas de maior movimentação, e um local em Esgueira. 

Adicionalmente, no município de Ílhavo, foram selecionados quatro locais, todos rotundas, 

sendo que dois foram na cidade de Ílhavo e os restantes na cidade da Gafanha da Nazaré. 

Por fim, em Lisboa, na sua área metropolitana, foram recolhidas amostras em cinco locais 

distintos. 

 

3.1.1.1. Aveiro  

 

A cidade de Aveiro encontra-se situada na Região Centro, sub-região do Baixo 

Vouga, sendo capital do distrito de mesmo nome, tendo uma população de cerca de 60 058 

habitantes e uma área de 197.58 km2 segundo dados do Instituto Nacional de Estatística 

(INE, 2018). Os locais selecionados para amostragem dentro do município de Aveiro foram 

o Campus da Universidade de Aveiro (Campus UA), localizado na união de freguesias Glória 

e Vera Cruz, e um local na freguesia de Esgueira. Dentro do Campus UA, foram coletadas 

um total de dezassete amostras (sendo cada filtro amostrado considerado sempre como 

uma amostra). Nos dias em que ocorreu a coleta de amostras, o clima esteve seco e a 

temperatura média rondou os 17ºC nos dias de amostragem de setembro e os 13ºC no dia 

15 de outubro (dados IPMA, estação meteorológica da UA). Relativamente ao vento, este 

fez-se sentir de forma mais notória no dia 15 de outubro, onde soprou a cerca de 20 km.h-

1, sendo no geral de intensidade um pouco mais reduzida (dados meteoblue) (Anexo II). 

Como referido anteriormente, foi selecionado também um local na freguesia de Esgueira 
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onde foram recolhidas três amostras. De notar que, em termos de precipitação total 

acumulada, esta foi bem superior nos dias de setembro, cerca de 54 mm, em comparação 

com o registado no dia 15 de outubro (14 mm). Ao nível do tráfego rodoviário, este não se 

fez sentir com grande intensidade nestes locais embora seja relevante notar que, no 

Campus UA, este foi ligeiramente mais intenso em comparação com o local selecionado em 

Esgueira. Tal era espectável uma vez que haverá maior circulação e atividade no Campus 

UA comparativamente com uma via estreita de tráfego local como a Rua Nova do Caião na 

freguesia de Esgueira. Dentro dos diferentes locais no Campus UA, o local junto ao Pavilhão 

foi aquele onde se fez notar maior tráfego rodoviário (ver Anexo I). Em relação ao número 

de veículos, normalmente ligeiros, que circulam em média pelo Campus da UA, foi possível 

ganhar uma ideia graças a dados obtidos no projeto U-Bike Portugal (Anexo II). 

 Apesar de a percentagem de inqueridos ser relativamente baixa, extrapolando os 

valores obtidos, chega-se à conclusão de que cerca de 6 645 pessoas utilizam Transporte 

Individual Motorizado (TIM). Há várias variáveis que devem ser tidas em conta 

nomeadamente o facto de estes dados serem relativos a todo o domínio da UA, e não 

apenas à zona do Campus aqui identificado, e ao facto de um veículo poder conter mais 

que uma pessoa em cada deslocação. O número de veículos em circulação no Campus UA 

não será, portanto, 6 645, mas sim inferior, até pelas restrições de circulação que 

ocorreram devido à pandemia, mas será seguro dizer que são vários milhares de veículos 

que circulam no Campus UA com especial relevo para a altura do início da manhã, aquando 

da chegada da maior parte dos trabalhadores ao Campus UA, para a hora de almoço e na 

parte final da tarde, aquando do término do dia de trabalho.  

 

3.1.1.2. Ílhavo 

 

 A cidade de Ílhavo encontra-se situada na Região Centro, sub-região da região de 

Aveiro, tendo uma população de 23 490 habitantes e uma área de 73.48 km2 (INE, 2018). 

O município inclui duas cidades, Ílhavo e Gafanha da Nazaré, tendo sido realizadas 

amostragens em diferentes locais de ambas as cidades. Relativamente à cidade de Ílhavo, 
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foram coletadas onze amostras no total tendo sido cinco na rotunda da Câmara Municipal 

(C.M.) e as outras seis amostras na rotunda do Rio Boco. Já na Gafanha da Nazaré foram 

efetuadas amostragens em dois locais, sendo recolhidas amostras na zona do porto de 

Aveiro, quatro amostras, e na rotunda do Centenário, cinco amostras, perfazendo um total 

de nove amostras.  

 Relativamente às condições meteorológicas, a temperatura foi descendo ao longo 

dos três dias, média de 16, 15 e 14 graus Celsius (dados IPMA, estação meteorológica da 

UA). Já em relação às características dos locais, a rotunda da C.M., situada no centro da 

cidade, apresentava maior tráfego rodoviário, dominado por veículos ligeiros, e 

apresentava alguma vegetação ao redor (ver Anexo I). Apesar de não ter sido possível obter 

valores relativos ao número de veículos que circulam em média na cidade de Ílhavo, a partir 

de dados para Portugal de 2019 do INE e Pordata, tem-se que por cada 1000 habitantes, 

há 529.5 veículos ligeiros. Tendo a cidade de Ílhavo 23 490 habitantes, chega-se à 

estimativa de 12 438 veículos em circulação. Este valor não é um indicativo preciso já que 

há várias variáveis a ter em conta como a situação pandémica vivida na altura da 

amostragem, o facto de os veículos não estarem todos constantemente em circulação e à 

diferença do número de veículos em circulação de local para local. Mesmo com isso em 

conta, este valor dará para ter uma ideia dos milhares de veículos que circulam 

principalmente na rotunda junto à C.M localizada no centro da cidade. Neste local, a 

intensidade do vento foi reduzida, cerca de 17 km.h-1, tendo sido um dia, no geral, quente 

e seco (precipitação total de 14 mm) (Anexo II). O outro local selecionado na cidade de 

Ílhavo, a rotunda do Rio Boco, era mais amplo quando comparado com a rotunda da C.M., 

sentindo-se assim pequena subida da intensidade do vento também explicado pela 

proximidade à Ria de Aveiro. Esta proximidade poderá influenciar também o conteúdo das 

amostras recolhidas. Em relação aos locais selecionados na Gafanha da Nazaré, é relevante 

salientar a maior intensidade de vento que se fez sentir nomeadamente na zona do porto 

de Aveiro, 25 km.h-1, onde foi possível observar a predominância de circulação de veículos 

mais pesados, via de acesso ao porto de Aveiro, sendo que, ao nível da intensidade do 

tráfego rodoviário, este era reduzido, mas inferior ao observado na rotunda do Centenário. 

É importante assinalar que a rotunda do Centenário se encontra junto à linha férrea que 
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liga ao terminal portuário, e derivam os principais acessos à Gafanha da Nazaré e zona 

portuária e industrial. 

 

 

3.1.1.3. Lisboa 

 

 A cidade de Lisboa estando localizada na Região de Lisboa, sub-região da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML), tem uma população de 552 700 habitantes e uma área 

territorial de 100.05 km2 segundo dados do INE (2018). Foram amostrados cinco locais 

distintos da cidade de Lisboa tendo sido realizadas um total de dezassete amostras. 

Segundo dados do IPMA recolhidos na estação meteorológica do Instituto Geofísico/Jardim 

Botânico, a temperatura média no dia da amostragem foi de 16°C e não houve grande 

intensidade de vento (10 km.h-1 segundo dados do meteoblue). Importante também referir 

Figura 2: Locais de amostragem no município de Aveiro (1.5:200 000) 
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que o local se encontrava seco tendo sido obtido o valor de 2.8 mm para a precipitação 

total que antecedeu o dia das amostragens. Comparativamente com os locais selecionados 

nas cidades de Aveiro e Ílhavo, o tráfego foi bastante mais intenso. Tal como foi realizado 

para a cidade de Ílhavo, a partir de dados nacionais do INE, tem-se um valor de referência 

de cerca de 292 655 veículos para a AML. Comparando com os valores para Ílhavo, percebe-

se o maior fluxo de circulação de veículos já que potencialmente se tem muitos mais 

veículos em circulação. Mais uma vez é importante referir que este valor serve mais para 

dar uma ideia do cenário do que como um indicador preciso já que, por exemplo, a AML 

deverá ter uma maior percentagem de população ativa e simultaneamente maior número 

de pessoas a utilizar transportes públicos. Devido à situação pandémica, a amostragem 

neste dia foi realizada pelo menor número possível de pessoas e, portanto, apenas foi um 

investigador da UA juntamente com uma bolseira de doutoramento do Instituto Superior 

Técnico da Universidade de Lisboa. Apesar da minha ausência, através das imagens de 

satélite e da informação passada pelos meus colegas, é de realçar a presença de alguma 

vegetação ao redor dos locais de amostragens, o elevado tráfego rodoviário e a diferença 

em termos de características entre os locais já que envolveu rotundas, vias retas e um 

túnel. Outro aspeto a realçar é o facto de os locais apresentarem sempre edifícios altos ao 

redor o que poderá servir como um escudo de proteção proporcionando maior acumulação 

de matéria particulada nesses locais.  
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3.1.2. Amostragem e análise de poeiras de estrada 

 

 Como abordado anteriormente, novas metodologias vão surgindo com o objetivo 

de avaliar a contribuição da ressuspensão das poeiras rodoviárias para os níveis de PM10 

obtidos em ambiente urbano. Consequentemente, e procurando sempre reduzir as perdas 

de material, foi utilizada uma câmara de ressuspensão de campo, desenvolvida por Amato 

et al. (2009), com capacidade de amostrar material particulado em vias rodoviárias ativas 

[53]. 

Figura 3: Locais de amostragem na Área Metropolitana de Lisboa (1.5:200 000) 
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3.1.2.1. Amostragem  

 

 A câmara de ressuspensão de campo consiste essencialmente em sete 

componentes principais sendo eles o tubo de admissão, por onde é recolhida o pó de 

estrada através do fenómeno de sucção, a câmara de deposição, o filtro elutriador de aço 

inoxidável Negretti, o porta filtros, a válvula de regulação do caudal, bomba de vácuo e o 

tubo de saída ligado a um rotâmetro (Figura 4). 

 O processo de recolha da amostra consiste inicialmente na aspiração do pó de 

estrada depositado na via, através da sucção aplicada pelo tubo de admissão no pavimento. 

O material particulado captado irá, de seguida, entrar em suspensão na câmara de 

ressuspensão onde apenas o material suficientemente leve e pequeno irá passar através 

do filtro elutriador. O material particulado mais pesado e grosseiro ir-se-á depositar no 

interior da câmara de ressuspensão. O filtro elutriador é responsável por reter o material 

particulado de tamanho superior a 10 µm, sendo as partículas menores, PM10, 

posteriormente recolhidas em filtros com 47 mm de diâmetro de quartzo Pallflex®, 

previamente preparado, ou de teflon da Pall Corporation dependendo do tipo de análise 

pretendida.  

Figura 4: Esquematização do sistema desenvolvido, adaptado de Amato et al., 2009, e 
imagem real da câmara de ressuspensão de campo utilizada na coleta de poeiras 

rodoviárias 
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 Em termos de metodologia, foi respeitado o protocolo disponibilizado com os 

tempo e área recomendadas de amostragem para o tipo de superfícies analisadas, 

correspondente a 30 minutos por metro quadrado. Em consequência da reduzida massa 

obtida em alguns locais, a área de amostragem variou entre 1 a 2 metros quadrados de 

área com aspiração entre 30 a 60 minutos. Em todas as amostras foi respeitada a razão de 

30 minutos por metro quadrado. Com o objetivo de respeitar a área de amostragem 

proposta, foi utilizado uma esquadria em acrílico com 1 m2 de área interna e, para efeitos 

de amostragem, uma bomba Becker alimentada por um gerador. 

 De forma a obter uma área representativa da via a caracterizar, foram colhidas 

várias amostras por local respeitando o posicionamento indicado pela Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 Como referido anteriormente, foram utilizados filtros de fibra de quartzo, Pallflex®, 

com 47 mm de diâmetro e filtros de membrana hidrofóbica de PTFE da Pall Corporation. O 

filtro de fibra de quartzo foi utilizado para quantificação da carga de pó de estrada e 

caracterização da fração carbonosa, enquanto os filtros de teflon foram utilizados para a 

quantificação e análise de elementos presentes nas amostras. 

 Relativamente à preparação e pesagem dos filtros, foi seguido o procedimento 

referido no método de referência descrito na norma EN 12341:2014 para a determinação 

gravimétrica da PM10 e PM2.5 [54]. Antes da pesagem, os filtros de fibra de quartzo 

passaram pelo processo de calcinação, isto é, foram expostos a temperaturas de 500ºC, 

durante um período de 6 horas, com o intuito de remover possíveis contaminantes 

Figura 5: Padrão de seleção dos locais da via analisados 
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orgânicos. Após a calcinação, os filtros foram acondicionados num exsicador até realização 

da pesagem segundo a EN 12341. Posteriormente, os filtros de fibra de quartzo e de teflon, 

foram armazenados e transportados em petri slides de poliestireno sendo colocados na 

sala de pesagem por um período mínimo de 48 horas para estabilizarem nas condições da 

mesma. As pesagens do filtro foram realizadas recorrendo a uma balança microanalítica 

RADWAG MYA 5/4Y/F1, numa sala climatizada com temperatura e humidade relativa 

controlada a 20±1ºC e a 50±5% respetivamente. A balança utilizada apresenta uma 

sensibilidade de 1 µg (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O manuseamento dos filtros foi sempre feito com a ajuda de pinças de aço 

inoxidável, previamente limpas, para evitar a contaminação das amostras. Ao contrário do 

que acontece na pesagem dos filtros de fibra de quartzo, os filtros de teflon implicaram 

também a utilização de um neutralizador de cargas. Após a amostragem, os filtros foram 

colocados novamente no interior do exsicador para estabilizarem antes de serem pesados. 

Finalmente, concluída a pesagem dos filtros, estes foram armazenados numa arca 

congeladora até serem analisados com o objetivo de prevenir perdas por volatilização dos 

compostos orgânicos, especialmente os de menor peso molecular. 

 

 

Figura 6: Balança microanalítica utilizada nas pesagens dos filtros 
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3.1.2.2. Determinação da carga de PM10 

 

 Terminada a amostragem, o tratamento de dados iniciou-se através da 

determinação da carga de PM10 nas amostras recolhidas. Para tal, foi aplicada a equação 

descrita abaixo. 

 

 

 

onde, 

CPM10   Carga de PM10, mg.m-2 

mf+p   massa do filtro + massa PM10, mg 

mf   massa do filtro, mg 

Aamostrada Área amostrada, m2 

 

 De seguida é necessário proceder à correção dos dados obtidos com os valores de 

massa dos filtros brancos. A carga de PM10 será então resultante da subtração entre os 

valores obtidos aplicando a equação e os valores médios das massas dos filtros brancos. 

 

3.1.2.3. Análise de fração carbonosa 

 

 De forma a se determinar a carga de carbono nas amostras, foi utilizado um 

método, do tipo termo-ótico, desenvolvido no Departamento de Ambiente e Ordenamento 

(DAO) da UA [27]. Este sistema termo ótico foi desenvolvido tendo por base um modelo 

mais antigo [55]. Este método consiste na transmitância de um feixe de luz (laser) através 

de um filtro amostrado e do controlo do gás na zona de volatilização do material carbonoso 

particulado, sendo este fragmentado em várias parcelas distintas nomeadamente OC e 

carbono pirolítico (PC), onde está presente o EC. 



 

34 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 O sistema é composto por um tubo de quartzo com duas zonas de aquecimento, 

uma fonte luminosa (laser) e um espetrofotómetro de infravermelho não dispersivo para 

análise de CO2 [56].  

 A nível experimental, é feita a calibração do sistema antes da análise do conteúdo 

carbonoso. Para tal, são utilizadas garrafas de gás comprimido com concentrações 

conhecidas de CO2 diferentes. Ao longo deste trabalho, foram utilizadas garrafas com 

concentrações de cerca de 100, 352 e 806 ppm. A utilização de garrafas de diferentes 

concentrações permite verificar a linearidade da resposta do analisador de CO2 de 

infravermelho não dispersivo (analisador de CO2/H2O, LI-6262 ou LI-7000 da LI-COR) e sinais 

de saída do equipamento enviados para o sistema de aquisição de dados. A eficiência do 

sistema de análise é igualmente avaliada recorrendo a análises de discos de 9 mm de filtro 

de quartzo impregnados com uma quantidade conhecida de carbono. Para o efeito recorre-

se a soluções de hidrogeno ftalato de potássio. 

 Numa primeira fase, a calibração do analisador consiste no acerto do zero com um 

gás composto pela mistura N2 + ar (sem CO2). Posteriormente, é realizada outra calibração, 

também com a mesma garrafa, mas desta feita do padrão de referência. A concentração 

deste padrão de referência deve estar compreendida entre 60-90% do fim de escala de 

Figura 7: Sistema termo ótico desenvolvido no DAO, UA 
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trabalho. Por fim, é verificada a linearidade da resposta do amostrador utilizando as outras 

duas garrafas de gás comprimido com concentrações conhecidas (neste caso 100 e 352 

ppm). 

 De seguida é então realizada a análise do conteúdo carbonoso em diversas fases 

sendo a primeira etapa do processo relativa ao período onde ocorre um aquecimento 

controlado do filtro e consequente volatilização dos compostos orgânicos carbonosos. 

Nesta primeira etapa, a volatilização é feita na presença de uma corrente de azoto (N2). Na 

etapa seguinte, após ocorrer a volatilização de todo o OC, é introduzido um fluxo de ar e N2 

(aproximadamente 4% de O2), que irá, em simultâneo com o incremento da temperatura, 

levar à oxidação e volatilização do EC [57].  

 Ainda relativo à primeira fase, e tratando-se da principal limitação deste método, 

pode-se dar a ocorrência de erros na quantificação do carbono negro (BC) originário da 

pirólise do OC. Tal é justificado com a possível alteração da estrutura do BC com o aumento 

da temperatura e a existência de compostos orgânicos corados e carbonatos nas amostras 

que influenciam a quantificação da matéria carbonosa pirolisada. Para evitar tal ocorrência, 

é necessário monitorizar o enegrecimento do filtro. Este processo é executado através da 

medição da intensidade da luz emitida pelo laser e posterior transmitância da mesma 

aquando da passagem pelo filtro amostrado. A contínua monitorização da luz transmitida 

permite a separação do BC que foi formado durante a pirólise do OC e o que já se 

encontrava inicialmente na amostra. O oxigénio introduzido no sistema estimula a oxidação 

do BC inicial e do PC. Por esta altura, o sinal do laser regista uma alteração e são atingidos 

valores de transmitância semelhantes ao de um filtro limpo. Durante a análise, ocorre um 

momento onde o sinal do laser é aproximadamente igual ao sinal inicial. Esse momento 

indica a divisão entre o BC e o carbono formado pela pirólise dos compostos orgânicos 

volatilizados na fase inicial. 
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 Na Figura 8 encontra-se representado o sistema termo ótico e seus constituintes 

devidamente identificados. 

 

  

 

Relativamente à separação do OC e do EC, na fase de preparação da análise, a 

amostra é colocada no forno de quartzo (B), onde a atmosfera é controlada numa primeira 

fase por N2 e posteriormente pela mistura ar+N2, havendo a subida da temperatura, em 

intervalos de tempo controlados e definidos. A zona 2 de aquecimento (B2) é mantida a 

cerca de 700ºC e encontra-se preenchida com óxido cúprico (CuO(II)) que funciona como 

catalisador do processo de oxidação que ocorre na zona 1 de aquecimento (B1). Dentro do 

forno encontra-se também, atravessado longitudinalmente, uma vareta de quartzo 

transparente que tem como função conduzir a radiação transmitida através da amostra até 

ao detetor (C1) (Figuras 8 e 9). 

 A - garrafa de gás    D - analisador de CO2 

 B - forno/tubo de quartzo   E - controlador de temperatura PID 

 B1 - zona 1 de aquecimento   E1/E2 - termopares 

 B2 - zona 2 de aquecimento   F - medidor de fluxo mássico 

 C - laser     G - rotâmetro 

 C1 - detetor     H - computador 

 C2 - chopper      I – célula para medição de carbonatos 

 C3 - transdutor      

Figura 8: Esquematização do sistema de análise de carbono (fonte: adaptado de Cerqueira 
et al., 2004) 
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 A entrada da mistura ar+N2 na segunda fase de aquecimento permite, através da 

presença do O2, a conversão total de todos os compostos de carbono, libertados em B1, a 

CO2. Em relação ao laser (C), este atravessa longitudinalmente ambos os fornos indo de B1 

até ao contacto com o filtro amostrado presente em B2. Para completar este sistema de 

análise, tem-se também um chopper (C2) e um amplificador de sinal (C3) ligado ao laser 

que permite a eliminação de possíveis interferências causadas por outras fontes luminosas 

como, por exemplo, o rubor resultante do aquecimento das resistências elétricas que 

envolvem os fornos. A função do chopper consiste em transformar a luz contínua do laser 

incidente na amostra, num raio disperso e com frequência conhecida (Figuras 8 e 10).  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Figura 9: Forno de quartzo do analisador termo-ótico utilizado nas análises (desenvolvido 
no DAO, UA) 

Figura 10: Chopper e laser do analisador termo-ótico utilizado na análise (desenvolvido no 
DAO, UA) 
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 Para iniciar a análise são cortadas secções circulares (referidas como discos de aqui 

adiante) dos filtros de fibra de quartzo amostrados, com cerca de 9 mm de diâmetro, 

recorrendo ao uso de um vazador. Posteriormente, os mesmos são colocados dentro de 

um porta-amostras de forma a cobrir toda a sua abertura e é então inserido o filtro 

amostrado no final do forno B1. Usualmente, são utilizadas dois discos (Figura 11), um em 

posição vertical e outro em posição horizontal, de forma a aumentar a zona de análise e 

minimizar possíveis erros de leitura, mas neste caso o decidido foi utilizar apenas um disco 

por análise (disposto verticalmente), tendo sido realizado duas análises por amostra, ou 

seja, uma réplica. 

 A colocação do disco no porta-amostras deve ser realizada de forma cuidada pois a 

distância entre o fim do suporte e a amostra deve ser a mínima possível, para assim se 

obter leituras processuais coerentes entre ciclos de análise.  

 

 No momento da colocação do porta-amostras no interior do forno de quartzo, a 

zona 1 de aquecimento (B1) deve apresentar uma temperatura inferior a cerca de 45ºC 

para evitar perder a contabilização de compostos orgânicos mais voláteis. 

 Estando o porta-amostras inserido no forno, é necessário que o analisador de CO2 

(D) estabilize até próximo de 0 ppm para então se iniciar o início do aquecimento e a 

aquisição de dados pelo computador (H), ou seja, para que ocorra o início informático dos 

dados de saída do sistema de análise do filtro (Figura 8). O programa utilizado para a 

aquisição e operação dos dados foi o LabVIEW, tendo este como principal campo de 

aplicação a realização de medições e a automação. 

Figura 11: Interior do forno de quartzo utilizado no sistema de termo-ótico (adaptado de 
Castro, 1997) 
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 Para cada análise, obteve-se a massa de os dados obtidos, isto é, OC, EC, PC e TC, 

são organizados com recurso a folhas Excel pré-formatadas para este método.  

 O método termo-ótico permite a separação do material carbonoso em várias 

frações sendo o OC mais facilmente volátil volatilizado até cerca dos 200°C (CO1). A parte 

do CO não tão facilmente volátil é volatilizada até cerca dos 600°C, em atmosfera inerte 

(CO2). Por último, já na presença de O2 (4%), temos a fração do carbono orgânico pirolítico 

onde também se enquadra o EC [58]. 

 Como referido em cima, uma das principais limitações, senão a principal, deste 

método prende-se com os possíveis erros que podem suceder na quantificação do BC 

associado ao fenómeno da pirolise de compostos orgânicos. Com o objetivo de eliminar ou 

pelo menos mitigar este tipo de erros, o enegrecimento do filtro é monitorizado através da 

medição da intensidade de luz emitida por um laser vermelho (λ=632 nm) e aquela que é 

transmitida através do filtro durante a análise. Esta monitorização permite determinar o 

ponto de diferenciação entre o PC e o EC na amostra. 

 A injeção de oxigénio no sistema levará a que o PC e o BC oxidem de forma que os 

valores de transmitância registados possam ser equiparados aos atingidos com um filtro de 

quartzo limpo. O ponto onde o valor do laser iguala o sinal inicial diz respeito ao ponto de 

separação entre o BC e o carbono formado por pirólise dos compostos orgânicos [25]. 

 Como ilustrado na Figura 12, a informação que resulta da análise, como a 

temperatura, concentração de carbono e o sinal do laser, é enviada para o computador (H) 

e traduzida em termogramas. O sistema é ainda constituído por válvulas, um rotâmetro e 

um medidor de caudal mássico que são responsáveis por controlar e medir os caudais de 

N2 e ar (O2). 
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onde: 

OC1 - Carbono orgânico mais volátil que volatiliza numa atmosfera de N2 

OC2 - Carbono orgânico menos volátil que volatiliza em ambiente de N2 

PC - Carbono orgânico pirolítico que volatiliza em ambiente N2 + ar (O2) 

EC - Carbono elementar que volatiliza em ambiente N2 + ar (O2) 

 

 Como já referido em parte, este método apresenta algumas limitações que devem 

ser tidas em atenção. Na sua dissertação, Castro (1997), explora muito bem os 

pressupostos e limitações importantes de notar tais como: 

• Coeficiente de extinção não se altera com o aquecimento; 

• Coeficientes de extinção do carbono orgânico pirolisado e do carbono elementar 

volatilizado apresentam resultados semelhantes até o laser readquirir o valor inicial; 

• Limitações derivadas da presença de compostos orgânicos corados e da presença 

de carbonatos. 

Figura 12: Termograma de uma das amostras realizadas  
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  Por fim, em relação aos limites de deteção, este é dependente da variabilidade dos 

filtros brancos já que estes últimos apresentam sempre concentrações variáveis de carbono 

(orgânico+carbonato), limitando assim a quantidade mínima de carbono a quantificar. 

Tendo em conta o número de filtros amostrados, foram preparados quatro filtros como 

brancos. Estes filtros, apesar de não serem utilizados na amostragem, passam pelo mesmo 

processo na fase pré-amostragem. O limite de deteção do carbono irá então depender do 

desvio padrão da média das concentrações de carbono nos filtros brancos. O seu cálculo é 

feito através da multiplicação do desvio padrão por três, sendo o desvio padrão obtido 

através da subtração entre a massa de carbono da amostra e a massa de carbono nos 

brancos média. Valores obtidos abaixo do limite de deteção são tratados como se de zero 

se tratassem. Os valores podem ser apresentados em unidades de massa por unidade de 

área do filtro, que foi a forma usada neste trabalho, ou podem ser convertidos numa 

concentração equivalente atmosférica usando o volume médio das amostragens. 

 

3.1.2.4. Análise de elementos 

 

 A análise dos elementos presentes nas amostras recolhidas foi realizada em Itália, 

mais concretamente na Universidade de Florença, onde, com supervisão do Professor 

Franco Lucarelli, foi utilizado o método PIXE (Particle-Induced X-ray Emission). Nesta 

técnica de análise elementar não destrutiva, o alvo, neste caso uma determinada amostra, 

é bombardeado por um feixe de partículas aceleradas. Esta interação atómica que ocorre 

entre o alvo e o feixe iónico leva à emissão de fotões, nomeadamente raios-X, que terão 

determinadas características. Estas características permitem a identificação do elemento e 

sua concentração na amostra ou alvo da análise. Este método permite também detetar 

simultaneamente e com grande sensibilidade quase toda a gama de elementos, 

nomeadamente importantes elementos antropogénicos (S, V, Ni, Cu, Zn, As e Pb) e todos 

os elementos da crusta (Al, Si, K, Ca, Ti, Mn e Fe). A nível prático, esta técnica apresenta 

limitações que restringem parcialmente o número de elementos detetáveis, mas mantém 

ainda assim a capacidade de realizar análises multi-elementares em grande medida. 

Geralmente, numa única medição — que tem duração de alguns minutos — todos os 
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elementos com número atómico Z>10 são detetados com limites mínimos de deteção 

(LMD) até níveis vestigiais. Os raios-X emitidos pelos elementos com menor número 

atómico possuem uma energia tão baixa que esta é absorvida na janela de entrada do 

detetor [59]. 

 A explicação teórica mais detalhada desta técnica encontra-se em Johansson & 

Campbell (1988) e Mandò (2000) [60], [61]. 

 

3.1.3. Metodologias de cálculo  
 

 Após a determinação da carga de poeiras, fração carbonosa e elementos, como 

referido na secção anterior, avançou-se para o tratamento dos dados obtidos tendo sido 

feito um estudo de correlação para os elementos através de uma matriz de correlação. De 

seguida, foram determinados os fatores de enriquecimento e de emissão de forma a 

perceber quais elementos, por local, se encontram enriquecidos e sua taxa de emissão para 

o ambiente respetivamente. Por fim, foi estimado o balanço mássico por local a partir das 

percentagens da fração carbonosa e dos elementos. 

 

3.1.3.1. Análise estatística  

 

 Como referido na introdução deste subcapítulo, foi realizado um estudo de 

correlação entre os elementos de forma a tentar perceber quais as fontes responsáveis 

pela presença de tal elemento depositado na via. Para tal, recorreu-se a matriz de 

correlação de Pearson que determina o grau de correlação entre os elementos dentro do 

intervalo -1 a 1. Um grau de correlação perto de 1 indica que ambas as variáveis em análise 

têm o mesmo comportamento, ou seja, ambas aumentam ou diminuem a escalas 

semelhantes. Caso o grau de correlação tenda para -1, então temos as variáveis em análise 

com comportamentos opostos, isto é, uma aumentando enquanto a outra diminui. Quanto 

maior for a relação linear entre as variáveis, mais longe do zero será o grau de correlação. 
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 Relativamente ao balanço de massa, foi necessário converter a fração de OC em 

matéria orgânica (OM) e os elementos nos seus óxidos mais abundantes. Devido a 

limitações na quantificação destas frações, a determinação do balanço de massa só foi 

possível para quatro locais de Aveiro, o Pavilhão UA, Rua Nova do Caião, rotunda da C.M. 

e rotunda do rio Boco. Para os locais de Lisboa foi possível realizar este estudo em todos 

os locais devido às maiores cargas de PM10 nas vias amostradas. 

 

3.1.3.2. Fatores de Enriquecimento 

 

 Os fatores de enriquecimento (FEn) dos diferentes elementos presentes na PM10 

em relação ao contributo da crusta terrestre foram determinados com base na equação 

abaixo [62]. 

 

    𝐹𝐸𝑛 =
[𝐸]𝑎𝑡𝑚/[𝑅]𝑎𝑡𝑚

[𝐸]𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎/[𝑅]𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎
 

 

onde, 

FEn  Fator de enriquecimento do elemento n 

[E]atm  Concentração do elemento n na atmosfera (ppm) 

[R]atm  Concentração do elemento de referência na atmosfera (ppm) 

[E]crusta Concentração do elemento n na crusta terrestre (ppm) 

[R]crusta Concentração do elemento de referência na crusta terrestre (ppm) 
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 As concentrações dos diferentes elementos foram determinadas através do método 

PIXE, abordado no ponto 3.1.2.4., sendo que, por outro lado, as concentrações dos mesmos 

elementos na crusta terrestre foram retirados da bibliografia [63]. Na Tabela 6 são 

apresentadas as concentrações dos elementos em estudo na crusta terrestre. 

 

Tabela 6: Concentrações dos elementos na superfície da crusta terrestre [62] 

Elemento 
Concentração 

(ppm) 
Elemento 

Concentração 

(ppm) 

Si 303480 Mg 13510 

Ca 29450 Zn 52 

Al 77440 P 665 

Fe 30890 Cu 14.30 

K 28650 Mn 527 

S 953 Cr 35 

Na 25670 Rb 110 

Cl 640 V 53 

Ti 3117   

 

 Normalmente, o elemento utilizado como elemento de referência para a 

determinação dos fatores de enriquecimento trata-se de um dos mais abundantes na 

crusta terrestre, Si, Al ou Fe. Neste trabalho, devido à possível origem antropogénica do Fe 

quantificado e ao facto do Si ser o elemento mais abundante, este último foi o selecionado 

como elemento de referência. 

 Derivado do facto de parte da amostragem ter sido realizada perto da ria de Aveiro, 

é relevante destacar algumas diferenças em termos de composição geoquímica do solo que 

poderiam ser observadas. Nos locais com maior proximidade à ria/mar é esperado que 

parte da poeira de estrada possa estar contaminada com sal marinho e sedimentos ricos 

em carbonatos, que poderá levar a uma maior presença de Ca, Mg e Na [64].  
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 Adicionalmente, procurou-se relacionar os elementos identificados com as suas 

possíveis fontes através de traçadores. Na Tabela 7 são apresentados os traçadores mais 

comuns para identificar material particulado resultante do desgaste de travões, pneus, 

entre outros. 

 

Tabela 7: Traçadores mais usados no estudo de ENE (adaptado de Pant et al. (2013) [41]) 

Bibliografia 
Desgaste dos 

travões 
Desgaste dos pneus Ressuspensão 

Bukowiecki et al. 

(2010) [65] 

Fe, Cu, Zn, Zr, Mo, 

Sn, Sb, Ba 
- - 

Amato et al. (2011) 

[66] 
Fe, Cu, Zn, Cr, Sn, Sb OC, S, Zn Al, Ca, Fe, V 

Harrison et al. 

(2012) [67] 
Ba, Cu, Fe, Sb Zn Si, Al 

 

 

3.1.3.3. Fatores de Emissão (FE) 

 

 Os fatores de emissão foram determinados com base na equação abaixo, obtida por 

Amato et al., (2011), usada para estimar fatores de emissão de quantidades conhecidas de 

material particulado <10 µm depositado na via [66].  

 

𝐹𝐸 = 45.9 𝑃𝐸0.81  

 

onde, 

FE Fator de emissão, mg.veic-1.km-1 

PE Pó de estrada, mg.m-2  
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 Esta equação foi obtida a partir dos FE obtidos em estudos anteriores (eixo yy) e 

das cargas médias do elemento correspondente depositado na via (eixo xx) (Figura 13). 

Nesse estudo, foi obtida a relação para cada local analisado, neste caso Barcelona e 

Zurique. A curva obtida para cada local foi idêntica tendo sido ambas combinadas 

originando a equação utilizada. A decisão de utilizar esta equação para a determinação dos 

FE deveu-se ao facto das cargas obtidas no trabalho tido em conta serem comparáveis aos 

valores obtidos para Aveiro (Zurique) e Lisboa (Barcelona).  

 

 Aplicando a equação, foram então estimados os fatores de emissão para a PM10, 

OC, EC e elementos.

Figura 13: Fatores de emissão: Relação obtida para Barcelona e Zurique (retirado de 
Amato et al., 2011) 
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Capítulo 4 – Resultados e discussão 
 

A partir das amostras recolhidas nos diferentes locais procedeu-se à quantificação 

da carga de poeira (PM10) assim como à sua caracterização química. De modo a permitir 

uma caracterização química detalhada foram usados diferentes materiais filtrantes: filtros 

de quartzo para a fração carbonosa e filtros de teflon para os elementos. A partir destes 

dados foi realizada uma análise tentando relacionar a composição química da poeira 

amostrada com potenciais fontes que para ela contribuem. Análise de correlação e fatores 

de enriquecimento no material amostrado foram usados e comparados com dados da 

bibliografia. Por fim foi usado o modelo desenvolvido por Amato et al., (2009) com o 

objetivo de transformar a carga de poeira em fatores de emissão (FE). 

 

4.1. Caracterização da carga de poeira   

4.1.1. PM10 

 

 Como foi referido no segundo capítulo, o sistema de amostragem usado permite a 

colheita de material particulado depositado nas vias com tamanho inferior a 10 µm (em 

termos de diâmetro aerodinâmico equivalente).  

 A carga de PM10 variou entre 0.16 (local 8) e 24.8 mg.m-2 (local 10), com valores 

médios por local entre 0.26 e 15.6 mg.m-2, correspondentes ao local 1 (Reitoria UA) e ao 

local 10 (Campolide) respetivamente. Apesar de não terem sido realizadas contagens de 

tráfego, as diferentes vias correspondem a diferentes classes de intensidade de tráfego. Na 

região de Aveiro as vias com maior intensidade de tráfego incluem os locais 5 e 8, apesar 

de serem vias relativamente estreitas quando comparadas com as dos locais 6 e 7. O local 

2 representa uma das entradas no Campus Universitário, na proximidade de um dos 

principais acessos ao centro da cidade. Os locais 2, 3 e 4 representam vias de fundo urbano. 

Na Tabela 8 apresenta-se o número de amostras, carga de PM10 média, desvio-padrão e 

intervalo de variação por local e dia de amostragem.  
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Tabela 8: Carga de PM10 (médio) obtido nos diferentes locais 

Data e Local n* 
PM10 

(mg.m-2) 
Min. - Máx. 

25/09 1.Reitoria UA 2 0.26 ± 0.01 0.25 - 0.27 

25/09 
2.Pavilhão Prof. Dr. 

Aristides Hall 

3 1.30 ± 0.39 0.75 - 1.60 

29/09 6 1.57 ± 0.29 1.23 - 2.14 

15/10 3 2.24 ± 0.33 1.79 - 2.58 

30/09 3.DEP 3 0.98 ± 0.76 0.40 - 2.05 

28/09 4.Rua Nova do Caião 3 1.24 ± 0.14 1.04 - 1.36 

12/10 5.Rotunda C.M. 5 6.57 ± 1.30 5.04 - 8.77 

12/10 6.Rotunda Rio Boco 6 1.73 ± 1.02 0.69 - 3.73 

13/10 7.Porto de Aveiro 4 0.47 ± 0.20 0.29 - 0.77 

14/10 8.Rotunda do Centenário 5 0.33 ± 0.15 0.16 - 0.59 

17/10 9.Teatro Tivoli BBVA 3 9.07 ± 0.77 8.05 - 9.90 

17/10 10.Campolide 3 15.60 ± 8.75 3.83 - 24.78 

17/10 11.Rotunda Entrecampos 3 3.58 ± 1.13 2.09 - 4.82 

17/10 12.Jardins de Benfica 4 3.57 ± 1.21 1.61 - 4.91 

17/10 13.Túnel João XXI 4 3.71 ± 1.15 2.58 - 5.63 

*número de amostras por local e dia 

 

 Como se pode observar pelos dados da Tabela 8 as cargas de PM10 mais elevadas 

correspondem aos locais de maior intensidade de tráfego. As menores cargas de PM10 

foram registadas nas duas rotundas (local 7 e 8) caracterizadas por tráfego misto, muito 

marcado por movimentos pendulares, associado ao comércio e indústria. Estes locais 

contrariamente aos restantes, representam zonas abertas, com pouco edificado e 

vegetação na sua envolvente, e, portanto, mais expostos à ação do vento. O local 1 foi o 

que apresentou menores valores de poeira, mas tal facto pode ser explicado pela contínua 

lavagem do piso por ação da chuva, que se fez sentir por períodos prolongados que 

antecederam a amostragem.  
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 As amostragens realizadas em Lisboa revelam de um modo geral carga de poeira 

superior às observadas em Aveiro (Figura 14). Estes resultados não são de estranhar uma 

vez que a intensidade de tráfego é muito maior nestes locais do que em qualquer uma das 

vias de Aveiro. Por outro lado, as condições meteorológicas estabilizaram, sem ocorrência 

de precipitação na semana que antecedeu a campanha de amostragem e com 

temperaturas médias bem superiores às observadas em Aveiro. As cargas de poeira mais 

elevadas foram registadas nas duas vias mais movimentadas envolvidas neste estudo. 

Relativamente a variáveis que podem ter influenciado a carga de PM10 obtida nos 

diferentes locais, nomeadamente no DEP, rotunda do Rio Boco e Campolide, que 

Figura 14: Gráfico representativo da carga de PM10 obtida por local de amostragem com o 
desvio-padrão correspondente 
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apresentam valores de carga menos precisos entre si, é importante relevar certos aspetos 

a ver com as condições e características das vias. Em relação ao recolhido no DEP, este era 

caracterizado pelo estado de degradação da via (Figura 15). A existência de pequenas 

fendas na via incentiva a que ocorra uma maior acumulação de poeiras rodoviárias nas 

mesmas sendo possível que, apesar dos cuidados na recolha da amostra, se tenha coletado 

poeiras resultantes destes locais onde a taxa de acumulação é maior, inflacionando assim 

a carga obtida nessa amostra. Já em relação ao sucedido na rotunda do Rio Boco, a zona da 

via onde foi coletada a amostra terá grande influência já que, como é possível observar na 

figura relativa ao local 6 do Anexo I, uma das saídas da rotunda é à direita do local onde 

foram recolhidas as amostras. Segundo o que foi possível observar no dia de amostragem, 

a maior parte do tráfego era feito com os veículos a saírem por essa mesma saída o que 

indica maior número de veículos a passar nessa zona e, consequentemente, mais travagens 

e/ou acelerações que irão originar desgaste de diferentes partes dos veículos e assim maior 

produção de material particulado. Resumidamente, os valores menores correspondem a 

zonas mais afastadas dessa saída. Finalmente, em relação ao local 10, Campolide, a carga 

obtida poderá ser justificada pelo facto de se tratar de uma via com piso de paralelos. Em 

resultado disto, haverá maior acumulação de poeiras rodoviárias nas fendas existentes 

entre os mesmos levando a que a aspiração feita passando pelas fendas gere muito mais 

amostra do que a aspiração executada apenas na superfície dos paralelos.   

 Em ambos os locais na Gafanha da Nazaré foram recolhidas amostras em dois 

pontos distintos das rotundas devido há menor quantidade de amostra que estava a ser 

coletada nas fases iniciais.  

 Todas as amostras foram recolhidas no período diurno excetuando as amostras 

relativas ao Túnel João XXI que foram coletadas já no período noturno. 

 De notar que devido às restrições de circulação em consequência da situação 

pandémica vivida, os valores obtidos neste trabalho poderão ser inferiores “ao normal” já 

que a densidade de tráfego rodoviário não deverá ter sido tão elevada. 
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 Os valores médios de carga de PM10 obtidos para Aveiro e Lisboa foram 1.85 e 6.70 

mg.m-2 respetivamente (Tabela 9). Comparando com os valores obtidos noutros estudos 

(Anexo III), o valor médio de PM10 obtido para Aveiro, 1.85 mg.m-2, é comparável aos 

obtidos na Baía de Algeciras em Gibraltar (1.90 mg.m-2) e Turim (2.00 mg.m-2). A carga 

média de PM10 obtida em Viana do Castelo encontra-se também próximo do obtido para 

Aveiro no presente estudo (1.06 mg.m-2). Já em relação a Lisboa, a carga média de PM10 

obtida foi de 6.70 mg.m-2 sendo comparável com valores obtidos em cidades de maior 

dimensão, com maior tráfego rodoviário como Barcelona (8.90 mg.m-2) e Birmingham (9.34 

mg.m-2).  

 

 

Figura 15: Local de amostragem no Departamento de Educação e Psicologia (DEP) no 
campus UA 
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Tabela 9: Carga média de PM10 obtido noutras cidades europeias 

Estudo Local Tipo de via 
Carga de PM10 

(mg.m-2) 

Amato et al. (2011) 

[66] 

Barcelona Urbana 8.90 

Girona Urbana 3.50 

Amato et al. (2013) 

[68] 

Gibraltar Urbana 1.90 

Sevilha Periferia 3.30 

Pant et al. (2015) 

[69] 
Birmingham Urbano 9.34 

Padoan et al. (2018) 

[70] 
Turim Urbano 2.00 

Alves et al., (2020) 

[71] 
Viana do Castelo Urbano 1.06 

Presente estudo 
Aveiro Urbano 1.85 

Lisboa Urbano 6.70 

 

 

4.1.2. Fração carbonosa 
 

 A matéria carbonosa representa entre 10 a 43% da massa de partículas 

atmosféricas [24], [16]. Decorrente do protagonismo crescente sobre o poluente 

partículas, impactos na saúde e sua gestão, a caracterização e quantificação das diferentes 

fontes PM para a atmosfera tornou-se relevante. A ressuspensão de partículas, 

principalmente em vias rodoviárias, tem vindo a ser identificada como uma das principais 

fontes de PM10 em ambientes urbanos [40], [53], [72], mas pouco se conhece ainda sobre 

a sua composição, principalmente a fração carbonosa.  
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 Na Tabela 10 são apresentados os valores percentuais da fração carbonosa obtida 

para Aveiro e Lisboa. Como é possível constatar, a percentagem média obtida foi similar 

nas duas cidades. As percentagens obtidas por local encontram-se no Anexo III.  

Tabela 10: Fração carbonosa obtida para Aveiro e Lisboa 

Local 
Fração carbonosa (%TCPM10) 

Mínimo Máximo Média 

Aveiro 14.32 (local 5) 32.36 (local 1) 20.43 ± 4.91 

Lisboa 14.50 (local 10) 23.19 (local 12) 19.41 ± 3.69 

 

 Foi realizado também um estudo sobre a composição da matéria carbonosa. Como 

o EC, exclusivamente primário, e o OC primário normalmente provêm da mesma fonte, foi 

determinado o rácio OC/EC para procurar distinguir o aerossol primário do secundário [16]. 

Se este rácio mostrar valores superiores aos esperados, então significa que esse OC 

adicional será do tipo secundário. Na Tabela 11 apresentam-se os valores obtidos para a 

percentagem de EC na PM10 recolhida bem como o rácio OC/EC em cada local. 

Tabela 11: Fração de EC no total de PM10 e rácio OC/EC 

Local %EC PM10 OC/EC 

2.Pav. UA 5.11 2.72 

4.Caião 4.24 3.20 

5.Rot. C.M. 3.60 2.98 

6.Rot. Boco 8.90 1.55 

Aveiro 5.46 2.61 

9.Tivoli 11.04 0.60 

10.Campolide 6.68 1.17 

11.Rot. Entr. 10.11 1.27 

12.Jardim 9.01 1.57 

13.Túnel 7.89 1.38 

Lisboa 8.94 1.20 
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 Analisando os valores obtidos, pode-se constatar maior percentagem de EC nos 

locais amostrados de Lisboa (8.94%), bem como menores valores para o rácio OC/EC, o que 

seria de esperar já que nestes locais o tráfego rodoviário é mais intenso e esta fração de 

matéria carbonosa resulta principalmente de emissões diretas para a atmosfera de gases 

resultantes da combustão incompleta de combustíveis fosseis e biomassa [56]. Mais 

especificamente, é possível constatar um rácio OC/EC superior a 3 no local 4. Este valor 

poderá ser justificado pela menor densidade do tráfego rodoviário e proximidade a 

vegetação, zonas jardinadas e moradias já que a combustão de biomassa resulta 

tipicamente em rácios OC/EC superiores a 3 [73]. Por outro lado, o local 9 apresenta um 

rácio OC/EC inferior a 1 revelador do maior impacto do tráfego rodoviário e de EE 

provenientes de veículos a diesel [74].  

 Comparativamente com os resultados obtidos em estudos anteriores, o rácio OC/EC 

obtido para os locais de Aveiro (2.61) foi semelhante ao obtido por Amato em Girona (2.37) 

e Zurique (2.97) [66]. Já o obtido nos locais de Lisboa é comparável ao obtido 

anteriormente no Porto (1.55) [75]. 

 

4.1.3. Elementos 

 

 O conjunto total de elementos quantificados nas amostras de pó de estrada 

variaram entre 21.3 a 64.2% da massa total de PM10 em Aveiro e 11.2 a 24.1% em Lisboa.  

 Na Tabela 12 apresenta-se apenas a contribuição média dos elementos para a 

massa de PM10 que apresentaram massas acima do limite de deteção da técnica de análise 

comuns a todas as amostras (dados completos por local na Tabela 20 do Anexo V), assim 

como a percentagem média de cada elemento para a massa total dos elementos 

quantificados (%EiEt). A este conjunto de elementos que foram possíveis de quantificar em 

todas as amostras de PM10 no pó de estrada, foram ainda identificados os elementos: Rb e 

As em todos os locais, exceto local 7 (porto de Aveiro) e local 8 (Tivoli em Lisboa), 

respetivamente; Br e Zr em mais de 70% dos locais; os elementos Ba, Mo, Se e Y foram 

quantificados em menos de metade dos locais e o Pb só foi detetado em dois locais, um em 
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cada região. Completando a informação da Tabela 12, é representada na Figura 16 a carga 

de partículas observada e o contributo relativo dos diferentes elementos em cada local. 

Tabela 12: Percentagem de cada elemento na PM10 obtido para Aveiro e Lisboa 

Elemento 

Aveiro Lisboa 

%EiPM10 
%EiEt 

%EiPM10 
%EiEt 

Média Mín. - Máx. Média Mín. - Máx. 

Si 11.1 7.34 - 13.9 35.5 ± 7.61 4.46 3.46 - 5.49 19.7 ± 4.26 

Ca 9.27 4.02 - 17.3 28.8 ± 10.0 10.7 8.30 - 12.92 46.9 ± 7.76 

Al 3.82 2.51 - 5.79 12.1 ± 2.75 1.30 0.97 - 1.63 5.71 ± 1.02 

Fe 3.80 2.61 - 7.35 11.9 ± 3.65 4.30 2.25 - 9.66 17.8 ± 9.44 

K 1.35 0.98 - 1.86 4.29 ± 1.00 0.49 0.35 - 0.58 2.24 ± 0.82 

Na 0.55 0.30 - 1.06 1.72 ± 0.55 0.18 0.08 - 0.29 0.78 ± 0.35 

S 0.43 0.33 - 0.54 1.36 ± 0.29 0.32 0.13 - 0.45 1.36 ± 0.40 

Cl 0.36 0.10 - 1.12 1.12 ± 0.80 0.20 0.08 - 0.33 0.85 ± 0.35 

Mg 0.35 0.26 - 0.46 1.09 ± 0.15 0.39 0.22 - 0.55 1.66 ± 0.40 

Ti 0.25 0.18 - 0.38 0.80 ± 0.27 0.18 0.14 - 0.20 0.81 ± 0.24 

Zn 0.16 0.10 - 0.19 0.50 ± 0.11 0.16 0.08 - 0.27 0.67 ± 0.21 

Cu 0.07 0.03 - 0.18 0.23 ± 0.12 0.10 0.03 - 0.26 0.41 ± 0.30 

P 0.07 0.05 - 0.16 0.21 ± 0.09 0.06 0.04 - 0.09 0.28 ± 0.06 

Mn 0.04 0.03 - 0.07 0.12 ± 0.04 0.05 0.03 - 0.09 0.19 ± 0.08 

Outros* 0.01 0.00 - 0.04 0.02 ± 0.03 0.02 0.00 - 0.09 0.04 ± 0.06 

ΣEi (%) 31.8 21.3 - 64.2 100 23.1 11.2 - 24.1 100 

*outros elementos vestigiais presentes em alguns dos locais de Aveiro e Lisboa 

 Comparando os dados das duas regiões, verifica-se que existe uma diferença 

significativa no contributo global dos elementos para a massa total de PM10, em média 

cerca de 9% mais elevada em Aveiro do que em Lisboa. Esta diferença poderá ser justificada 

pela perda parcial de material particulado nos filtros de teflon das amostras durante o 

manuseamento após amostragem. Na amostragem de PM de Lisboa, usaram-se filtros de 

teflon de marca comercial diferente dos usados em Aveiro que apresentavam maior 

fragilidade ao manuseio; em média nas amostras colhidas em Lisboa a massa de partículas 

foi mais elevada o que aumenta o risco de perdas durante o manuseio devido ao maior 

número de partículas soltas, visíveis a olho nu; durante o transporte das amostras entre 
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laboratórios para a análise de metais também pode ter ocorrido deslocação das partículas 

no filtro para as paredes dos contentores; características intrínsecas às próprias amostras, 

diferente composição e cargas elétricas podem igualmente ter contribuído para perdas 

mais significativas nas amostras de Lisboa, quer por interação com os contentores de 

armazenamento petri-slides assim como durante a preparação dos filtros de teflon para 

análise por PIXE. No caso das amostras de PM colhidas em filtros de quartzo para 

caracterização da fração carbonosa, não foram detetadas evidências de comportamento 

análogo ao reportado para as amostras colhidas em filtros de teflon. 

 De seguida, realizou-se uma análise à distribuição e contributo relativo dos 

diferentes elementos entre regiões e locais, estando conscientes que o problema referido 

anteriormente fragiliza as conclusões que se possam inferir na discussão que se segue.  

 Em ambas as cidades os elementos presentes em maior percentagem são o Si, Ca, 

Al e Fe, como é facilmente visível na Figura 16, sendo que em Aveiro o Si é o que está 

presente em maior percentagem na PM10, 11.1% em média, e o Ca o mais abundante nos 

locais de Lisboa, 10.7% em média. A maior percentagem de Na e Cl nos locais de Aveiro é 

também reflexo da maior proximidade à Ria de Aveiro sendo que a rotunda do Centenário 

e o porto de Aveiro apresentaram as maiores percentagens de ambos os elementos, 1.05 

e 0.65% de Na e 0.78 e 0.69% de Cl respetivamente. Nos locais de Lisboa nota-se também 

uma menor presença de K comparativamente com os locais de Aveiro (0.49 e 1.35% 

respetivamente) (Tabela 12). Mais especificamente, foi observado maiores percentagens 

de elementos como o Cu e Mn na rotunda do Centenário em comparação com outros locais 

em Aveiro (0.32 e 0.12% respetivamente tendo sido obtido valores médios de 

aproximadamente 0.06 e 0.04% para os outros locais de Aveiro). O mesmo se passou no 

túnel João XXI onde se obteve percentagens de Cu e Mn de 0.23 e 0.08% respetivamente 

sendo estes mais elevados comparativamente com os valores médios observados nos 

outros locais de Lisboa (aproximadamente 0.04 e 0.03% respetivamente). O túnel João XXI 

registou também valores máximos de Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Rb e V podendo estes estarem 

relacionados com a maior densidade de tráfego rodoviário em Lisboa e devido às condições 

mais propícias à acumulação de PM10 no túnel João XXI (Tabela 21 no Anexo III). Por fim, 

apesar de não se ter obtido valores percentuais de Ba para todos os locais, é relevante 
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salientar a presença do mesmo na rotunda do Centenário (0.32%) e no túnel João XXI 

(0.14%) em percentagens significantes quando comparado com os outros elementos. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Gráfico representativo das percentagens de cada elemento na PM10 por local 
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 Analisando a Figura 16 é possível constatar, como referido anteriormente, a maior 

abundância de elementos como o Si, Ca, Al e o Fe nos diferentes locais analisados. 

Adicionalmente, também o K e o S estão presentes em percentagens significativas tanto 

nos locais de Aveiro como nos locais de Lisboa, principalmente em Aveiro. A percentagem 

média total dos elementos na PM10 é superior em Aveiro do que em Lisboa (cerca de 55 % 

e 36 % respetivamente). No entanto, esta diferença pode-se dever a perdas de material 

particulado no transporte das amostras de Lisboa até à Universidade de Aveiro já que os 

filtros relativos a Lisboa apresentavam cargas de material particulado superiores sendo 

também visível que parte do material particulado se encontrava solto nos filtros (visível a 

olho nu). 

  Na Tabela 13 é apresentada a matriz de correlação de Pearson para os diferentes 

elementos analisados com o intuito de estabelecer ligações entre os pares desses 

elementos e as fontes que os originaram. Analisando então os valores de r obtidos, é 

possível constatar correlação elevada entre Fe, Cu e Cr, r ≥ 0.93, sendo este grupo de 

elementos relacionados com o desgaste dos travões (Cu é utilizado no revestimento dos 

mesmos) [53]. Com um r ≥ 0.92, os elementos Pb, Ti e V apresentam igualmente grande 

correlação entre si, sendo este resultado do desgaste de outras partes metálicas dos 

veículos que não obrigatoriamente os pneus e travões [53]. O Zn e Ni apresentam uma 

correlação de 0.92, estando estes elementos muitas vezes ligados às EE e/ou desgaste de 

partes metálicas do veículo [53]. O Fe e o Zn revelam também elevada correlação entre si, 

r = 0.98, o que implica emissões resultantes do desgaste dos travões [53]. Por fim, Zn e S 

apresentaram uma correlação de 0.90 o que está usualmente relacionado com o desgaste 

dos pneus já que ambos os elementos fazem parte da constituição do mesmo. 
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 Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti V Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Rb Y Zr Pb 

Na 1.00                      

Mg 0.41 1.00                     

Al 0.95 0.58 1.00                    

Si 0.92 0.69 0.98 1.00                   

P 0.45 0.98 0.64 0.74 1.00                  

S 0.69 0.87 0.75 0.80 0.83 1.00                 

Cl 0.33 0.93 0.44 0.56 0.87 0.86 1.00                

K 0.88 0.72 0.96 0.99 0.78 0.78 0.58 1.00               

Ca 0.24 0.96 0.42 0.55 0.93 0.78 0.95 0.59 1.00              

Ti 0.45 0.94 0.62 0.75 0.96 0.75 0.84 0.79 0.91 1.00             

V 0.50 0.94 0.66 0.78 0.96 0.77 0.82 0.82 0.89 0.99 1.00            

Cr 0.17 0.76 0.26 0.33 0.67 0.76 0.74 0.32 0.73 0.57 0.60 1.00           

Mn 0.39 0.96 0.54 0.65 0.93 0.85 0.87 0.67 0.92 0.90 0.92 0.87 1.00          

Fe 0.39 0.92 0.51 0.60 0.87 0.87 0.83 0.61 0.86 0.81 0.84 0.93 0.98 1.00         

Ni 0.49 0.96 0.64 0.76 0.96 0.81 0.83 0.79 0.89 0.97 0.99 0.70 0.96 0.90 1.00        

Cu 0.20 0.75 0.28 0.35 0.66 0.76 0.71 0.34 0.70 0.56 0.60 1.00 0.86 0.94 0.70 1.00       

Zn 0.39 0.96 0.52 0.62 0.91 0.90 0.91 0.63 0.91 0.86 0.87 0.89 0.98 0.98 0.92 0.88 1.00      

As 0.78 0.70 0.86 0.92 0.76 0.65 0.49 0.95 0.55 0.81 0.84 0.31 0.67 0.61 0.82 0.33 0.61 1.00     

Rb 0.44 0.94 0.58 0.68 0.91 0.84 0.82 0.71 0.88 0.90 0.93 0.84 0.99 0.98 0.96 0.85 0.96 0.72 1.00    

Y 0.18 0.91 0.37 0.49 0.89 0.71 0.92 0.54 0.98 0.88 0.85 0.63 0.85 0.77 0.83 0.60 0.84 0.48 0.81 1.00   

Zr 0.55 0.92 0.67 0.76 0.90 0.90 0.82 0.77 0.85 0.87 0.90 0.84 0.97 0.97 0.94 0.84 0.95 0.74 0.98 0.78 1.00  

Pb 0.22 0.81 0.41 0.55 0.84 0.48 0.67 0.63 0.81 0.94 0.92 0.41 0.78 0.66 0.88 0.41 0.70 0.73 0.79 0.80 0.71 1.00 

Tabela 13: Matriz de correlação de Pearson dos elementos estudado 
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4.2. Fatores de Enriquecimento (FEn)  
 O elemento de referência selecionado como traçador foi o Si uma vez que este se 

apresenta em maiores quantidades. O Fe, outro elemento muitas vezes utilizado como 

elemento de referência, devido à sua ubiquidade em vários processos e produtos 

normalmente está mais relacionado com fontes antropogénicas. Nas Figuras 17 e 18 são 

então apresentados os gráficos relativos aos fatores de enriquecimento obtidos para 

Aveiro e Lisboa.  

Analisando a Figura 17, pode-se constatar que os elementos Cu e Zn são aqueles 

com maiores FEn em Aveiro tendo o Cu registado FEn>100 para todos os locais com 

exceção de Caião e rotunda C.M., que registaram FEn entre os 10 e os 100 (55 e 69 

respetivamente) (Tabela 22 do Anexo VI).  Em relação ao Zn, este apresentou FEn>100 nos 

locais da Gafanha da Nazaré, isto é, na rotunda no porto de Aveiro (120) e na rotunda do 

Centenário (111) e FEn entre os 10 e os 100 para os restantes locais. Especificamente em 

relação aos locais, o pavilhão UA apresentou enriquecimento moderado principalmente de 

Zn (87), mas também de S, Cl e Cr tendo estes valores de FEn de 13, 12 e 12 respetivamente. 

Foram também obtidos FEn de 7 para V, 6 para Ca e 5 para RB. Já no Departamento de 

Figura 17: Gráfico relativo aos FEn para os locais de Aveiro 
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Educação e Psicologia no Campus UA (DEP), este apresentou resultados idênticos aos 

obtidos no pavilhão UA com enriquecimento moderado de Zn (87) e ligeiramente 

moderado de S, Cl, Cr e Ca (13, 12, 12 e 10 respetivamente). Na rotunda da C.M, em Ílhavo, 

foram alcançados valores de enriquecimento moderado para Zn (41) e Cu (69) e um FEn de 

6 para Cr. No outro local de Ílhavo, a rotunda do Rio Boco, este apresentou um 

enriquecimento moderado de Zn (65), Cr (11), S (11) e Ca (11) bem como um FEn de 9 para 

o Cl. Em relação aos locais relativos à rotunda no porto de Aveiro e a rotunda do 

Centenário, estes apresentaram os valores de FEn mais elevados, entre os 10 e os 100, para 

vários elementos tais como o Ca, S, Cl e Cr sendo que no porto de Aveiro se obteve um FEn 

de 72 para o Cl, valor particularmente elevado comparativamente com os restantes locais 

que apresentaram FEn não superiores a 23. O FEn do Cu na rotunda do Centenário foi 

igualmente particularmente elevado (420) sendo que a proximidade do local a uma linha 

férrea pode justificar tal valor. Os FEn obtidos na rotunda do Centenário para Fe e Rb, 

ambos com FEn de 8, também podem indicar ligeira influência da proximidade da linha 

férrea à rotunda onde foi preparada a amostra.  

 

Figura 18: Gráfico relativo aos FEn para os locais de Lisboa 
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 Em relação a Lisboa, Zn e Cu também foram os elementos com maiores FEn sendo 

estes superiores a 100 para todos os locais com especial destaque para o túnel João XXI 

que apresentou um FEn para o Cu tremendamente superior comparativamente com 

qualquer outro obtido (1317). Especificamente em relação ao túnel João XXI, este revelou-

se bastante enriquecido em Cr (127), para além dos já referidos Zn e Cu, tendo também 

revelado um enriquecimento moderado de Ca (24), Fe (22), S (33), Cl (20), Mn (13), Rb (44) 

e V (16) (Tabela 22 do Anexo VI). No Tivoli foram alcançados valores de enriquecimento 

moderado para Cr (52) e ligeiramente moderado para Ca (38), S (27), Cl (22), Rb (18) e V 

(12). Foram também obtidos FEn de cerca de 10 para Fe e de 7 para P e 6 para Mn. 

Relativamente a Campolide, a amostra recolhida revelou um ligeiro enriquecimento em Ca, 

Cr, Rb, V e S com valores de FEn de 22, 19, 16, 16 e 11 respetivamente, bem como um FEn 

de cerca de 10 para Cl. Na Avenida das Forças Armadas, mais especificamente na rotunda 

Entrecampos, esta revelou um enriquecimento ligeiramente moderado de Cr (29), Cl (21), 

Ca (19) e S (18), tendo V e P revelado um FEn de 7.  Por fim, no jardim de Benfica, obteve-

se valores indicativos de enriquecimento moderado para Cr, Cl, S e Ca tendo sido 

determinados FEn de 29, 29, 27 e 23, respetivamente. Registou-se ainda um FEn de 9 para 

o V e de 8 para P.  

 

4.3. Fatores de Emissão (FE) 
 Segundo estudos anteriores, era expectável que ocorresse um comportamento 

linear onde quanto maior fosse a carga de PM10 obtida, maior seria o potencial de emissão 

por cada veículo [66]. De acordo com o pressuposto os fatores de emissão obtidos neste 

estudo corresponderam, portanto, ao que era esperado com os locais onde se obteve 

maiores valores de carga PM10, como a rotunda da C.M. e os locais de Lisboa, a 

apresentaram FE mais elevados comparativamente com os restantes locais (Tabela 14). 
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Tabela 14: Fatores de emissão obtidos para a PM10 em mg.veic-1.km-1 

Local FEPM10 

Aveiro 

Pavilhão UA 69.57 

DEP 45.05 

Rua Nova do Caião 54.64 

Rotunda C.M. 210.9 

Rotunda Rio Boco 71.55 

Porto de Aveiro 24.90 

Rotunda do Centenário 18.70 

Lisboa 

Teatro Tivoli BBVA 273.8 

Campolide 424.9 

Rotunda Entrecampos 129.0 

Jardins de Benfica 128.7 

Túnel João XXI 132.7 

  

 

Os FE para o TC, OC e EC também foram estimados tendo sido obtido um 

comportamento similar ao obtido para os FEPM10 (Tabela 15). Tais resultados eram de 

esperar pois, sendo o EC originário maioritariamente da exaustão dos veículos, este será 

mais abundante em locais onde o tráfego rodoviário seja superior. No Tivoli foi obtido um 

FEOC inferior ao FEEC mais uma vez indicando o maior impacto das EE comparativamente 

com o obtido nos outros locais. Como é observável na Tabela, alguns valores relativos a 

FEEC não foram possíveis de determinar devido à ausência de dados de EC na análise da 

fração carbonosa. 
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Tabela 15: Fatores de emissão obtidos para TC, OC e EC em mg.veic-1.km-1 

Local FETC FEOC FEEC 

Pavilhão UA 17.2 13.2 6.08 

DEP 6.81 6.81 - 

Rua Nova do Caião 12.9 10.4 4.00 

Rotunda C.M. 40.7 32.3 13.2 

Rotunda Rio Boco 21.1 13.9 10.1 

Porto de Aveiro 6.72 6.72 - 

Rotunda do Centenário 4.30 4.30 - 

Teatro Tivoli BBVA 70.1 31.6 48.0 

Campolide 76.6 47.1 40.2 

Rotunda Entrecampos 45.3 28.5 23.2 

Jardins de Benfica 46.1 30.9 21.5 

Túnel João XXI 37.4 23.1 19.5 
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 Adicionalmente, foram também determinados os FE para os diferentes elementos 

estimados. Na Figura 19 é possível observar os resultados obtidos sendo que os valores se 

encontram na Tabela 23 do Anexo VII. 
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Figura 19: Gráficos ilustrativos dos fatores de emissão estimados para os elementos, 
por local de Aveiro e de Lisboa 
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 Os locais de Lisboa, principalmente o Tivoli, Campolide e túnel João XXI, 

apresentaram FE para o Fe superiores comparativamente com os obtidos em Aveiro sendo 

também notório FE superiores para outros elementos de origem maioritariamente 

antropogénica como o Cu, Cr, Rb e V. Tal padrão é particularmente visível para o túnel João 

XXI onde se obteve os maiores FE para Cu (1.29) e Cr (0.46). Campolide registou os maiores 

FE para Rb (0.50) e V (0.41). Em Aveiro, a rotunda C.M. apresentou o maior FE para todos 

os elementos analisados. 

 

4.4. Balanço de massa 
Realizado o estudo dos perfis químicos do solo nas vias de tráfego rodoviário 

amostradas e conhecendo o contributo total de cada fração para a massa total, procedeu-

se à reconstituição da massa de PM10 obtida para cada local. 

 Para tal, foi necessário converter a fração de OC em matéria orgânica (OM), 

aplicando um fator de conversão de 1.9, e os elementos em estudo nos seus óxidos mais 

abundantes (ver Tabela 24 do Anexo VIII). Os resultados obtidos para os diferentes locais 

encontram-se na Tabela 16 e Figura 22.  

 

Tabela 16: Balanço mássico para os locais amostrados 

Local % OM % EC % Elementos % Outros 

Aveiro 

Pavilhão UA 26.41 5.11 54.10 14.37 

Rua Nova do Caião 25.81 4.24 59.71 10.24 

Rotunda C.M. 20.37 3.60 53.36 22.68 

Rotunda Rio Boco 26.21 8.90 53.08 11.81 

Lisboa 

Teatro Tivoli BBVA 12.48 11.04 35.24 41.24 

Campolide 14.87 6.68 27.00 51.45 

Rotunda Entrecampos 24.41 10.11 36.89 28.59 

Jardins de Benfica 26.95 9.01 59.55 4.50 

Túnel João XXI 20.75 7.89 43.47 27.90 
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Analisando a Figura 20, é possível constatar que, excetuando no Teatro Tivoli BBVA 

e em Campolide, foi possível estimar mais de 70 % da composição das poeiras de estrada 

PM10 aspiradas nos diferentes locais com especial destaque para Jardins de Benfica onde 

se conseguiu estimar cerca de 95 % da sua composição. Realçar também o facto de se 

observarem maiores percentagens de elementos para os locais de Aveiro, com valores 

entre os 53 e os 60 %, comparativamente com os locais de Lisboa onde se registaram 

percentagens de elementos entre os 27 e os 44 %, excetuando em Jardins de Benfica cuja 

percentagem de elementos é 60 %. 

 

Figura 20: Gráfico ilustrativo dos balanços mássicos realizados para os locais 
amostrados 
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Capítulo 5 – Conclusões 
 

Tendo em mente os objetivos propostos para a presente dissertação, pode-se 

concluir que, apesar de todos os constrangimentos provocados pela pandemia e limitações 

verificadas ao nível da logística, estes foram alcançados de maneira satisfatória. 

A campanha de amostragem in situ realizada, utilizando o sistema de colheita móvel 

de partículas desenvolvido por Amato (2009), permitiu obter cargas de PM10 para os 

diferentes locais amostrados tendo sido obtidos valores notoriamente diferentes 

consoante o nível de tráfego rodoviário habitual nessas mesmas zonas. Assim, foram 

obtidos valores médios de carga de PM10 inferiores para os locais amostrados na cidade de 

Aveiro (1.85 mg.m-2) comparativamente aos de Lisboa (6.70 mg.m-2). Perante estes 

resultados, é possível constatar que a cidade de Lisboa apresenta cargas de PM10 

comparáveis a outras grandes cidades europeias como Barcelona (8.90 mg.m-2) e que 

Aveiro apresenta valores mais próximos de cidades como Turim (2.00 mg.m-2), Utrecht 

(2.30 mg.m-2) ou Gibraltar (1.90 mg.m-2).  

Relativamente ao perfil químico, foram obtidos valores para a %TCPM10 semelhantes 

entre Aveiro (20.43%TCPM10) e Lisboa (19.41%TCPM10). Devido ao número reduzido de 

amostras realizadas, motivado pela pandemia e consequentes dificuldades logísticas, e a 

escassez de PM recolhida em determinados locais como no DEP no Campus UA e em ambos 

os locais amostrados na Gafanha da Nazaré (porto de Aveiro e rotunda do Centenário), a 

quantificação separada do OC e EC nem sempre foi possível. Nos locais onde se obteve 

resultados mais abrangentes, verificou-se uma percentagem de EC superior nos locais de 

Lisboa (8.94%) comparativamente com os locais de Aveiro (5.46%) sendo tal esperado em 

resultado da maior densidade de tráfego rodoviário em Lisboa. Com o objetivo de 

quantificar separadamente a fração carbonosa do tipo primária da fração carbonosa do 

tipo secundária, foi também avaliado o rácio OC/EC, tendo sido obtido valores superiores 

em Aveiro (2.61) em comparação com Lisboa (1.20). Mais especificamente, foi obtido um 

rácio OC/EC superior a 3 no local de Caião (3.20) sendo tal explicado pelo menor tráfego 

rodoviário nesse local. Outra possível explicação prende-se com a maior proximidade a 

moradias pois a combustão de biomassa resulta usualmente em rácios OC/EC superiores a 
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3. Por outro lado, no local correspondente à zona do Tivoli, foi obtido um rácio OC/EC 

inferior a 1 (0.60) o que poderá mostrar um maior impacto do tráfego rodoviário, 

especificamente de EE provenientes de veículos a diesel. No que diz respeito à carga de 

elementos, observou-se uma menor percentagem de elementos nas amostras de Lisboa, o 

que não era expectável, sendo tal justificado possivelmente pelo facto de terem sido 

utilizados filtros de marca diferente comparativamente com os utilizados em Aveiro. A 

possibilidade de ter ocorrido alguns erros humanos no manuseamento e transporte das 

amostras também não será de descartar. Os elementos mais abundantes foram o Si, Ca, Al 

e o Fe, sendo que, especificamente nos locais de Aveiro, foram obtidas maiores 

percentagens de Na e Cl, o que se justifica pela proximidade à ria de Aveiro. Neste aspeto, 

destaque para o porto de Aveiro e rotunda do Centenário que apresentaram as maiores 

percentagens de ambos os elementos. A rotunda do Centenário apresentou também a 

maior percentagem de Fe (13%) e Cu (0.32%). Este resultado mostra a influência da 

proximidade da linha férrea no local. Outra possível explicação para a maior abundância de 

Cu na rotunda do Centenário prende-se com as características do local, nomeadamente o 

facto de se tratar de uma rotunda com uma curva mais agressiva e que obriga a redução 

de velocidade. Estas características do local levam a que haja maior desgaste dos travões e 

pneus dos veículos, sendo tal sustentado pelas maiores percentagens de Ca (22.1%), S 

(0.75%), que se trata de um dos constituintes dos pneus, e Ba (0.32%) observadas no local. 

Especificamente em relação aos locais de Lisboa, foi observado uma maior percentagem 

dos diferentes elementos no túnel o que seria expectável devido à maior taxa de 

acumulação que existe no local. De maneira a estabelecer ligações entre os valores obtidos 

para os elementos e suas fontes, elaborou-se uma matriz de correlação de Pearson onde 

foi observado uma elevada correlação (r ≥ 0.93) entre os elementos Fe, Cu e Cr, típicos do 

desgaste provocado nos travões. Também o Pb, Ti e V apresentaram forte correlação (r ≥ 

0.92) sendo tal resultado do desgaste provocado noutras partes metálicas dos veículos. O 

Zn e o Ni apresentam também uma elevada correlação, r ≥ 0.92, sendo estes elementos 

ligados às EE e/ou desgaste de partes metálicas dos veículos. Por fim, o Zn e o S, ambos 

elementos constituintes dos pneus, também apresentaram forte correlação (0.90).  
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 Finalizando o presente trabalho, foi realizada a reconstituição da massa de PM10 de 

forma a conhecer o peso de cada fração analisada neste trabalho (fração carbonosa e 

fração dos elementos). Como os elementos analisados no perfil químico das amostras não 

se encontram normalmente nas suas formas elementares, foi necessário converter o OC 

em OM e os restantes elementos nos seus óxidos mais abundantes. A reconstituição dos 

parâmetros analisados para a massa de partículas colhida nas diferentes amostras, é 

superior a 70 % de um modo geral, com exceção de dois locais em Lisboa. O resultado 

obtido para o balanço de massa nos diferentes locais mostrou menor contributo de 

elementos para a massa associada à carga de PM10 em Lisboa tendo já sido dada uma 

possível justificação no parágrafo anterior.  

No cômputo geral os objetivos do trabalho foram alcançados, embora seja inegável 

a possibilidade de se obter resultados mais precisos e completos através de uma 

amostragem mais abrangente, tanto em número de amostras como numa maior 

variabilidade de locais e ambientes, nomeadamente em períodos sazonais diferentes. 
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Anexos 
 

Anexo I 
Nota: A escala utilizada em todas as imagens satélite é 1:2500 

 

Local X (teste equipamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 1 

 

Aveiro, Campus UA - Reitoria - 40°37’52.9”N 8°39’23.6”W // 40.631357, -8.656548 
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Local 2 

 

Aveiro, Campus UA - Pavilhão Prof. Dr. Aristides Hall - 40°37’48.5”N 8°39’16.8”W // 

40.630129, -8.654658 
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Local 3 

 

Aveiro, Campus UA - DEP - 40°37’56.6”N 8°39’30.4”W // 40.632401, -8.658456 
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Local 4 

 

Aveiro, Esgueira - Rua Nova do Caião - 40°38’25.6”N 8°37’43.7”W // 40.640438, -8.628808 
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Local 5 

 

Ílhavo - Rotunda Câmara Municipal - 40°35’58.1”N 8°39’54.6”W // 40.599480, -8.665177 
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Local 6 

 

Ílhavo - Rotunda Rio Boco - 40°36’23.7”N 8°40’44.9”W // 40.606575, -8.679126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

87 
 

Local 7 

Ílhavo, Gafanha da Nazaré - Porto de Aveiro - 40°38’22.2”N 8°43’32.9”W // 40.639494, -

8.725796 
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Local 8 

Ílhavo, Gafanha da Nazaré - Rotunda do Centenário - 40°38’10.0”N 8°41’31.8”W // 

40.636109, -8.692167 
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Local 9 

 

Lisboa, Teatro Tivoli BBVA - R. Manuel Jesus Coelho 11 - 38°43’14.7”N 9°08’43.0”W // 

38.720806, -9.145301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 10 

 

Lisboa, Campolide - R. Artilharia 1 102 - 38°43’38.0”N 9°09’30.7”W // 38.727234, -

9.158532 
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Local 11 

 

Lisboa, Campo Grande - Rotunda Entrecampos - 38°44’55.5”N 9°08’53.9”W // 

38.748745, -9.148309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 12 

 

Lisboa, Alameda Padre Álvaro Proença - Jardins de Benfica - 38°44’58.4”N 9°12’06.7”W 

// 38.749553, -9.201859 
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Local 13 

 

Lisboa, Campo Pequeno - Túnel João XXI - 38°44’30.2”N 9°08’38.6”W // 38.741719, -

9.144043 
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Anexo II 
 

 

Tabela 17: Dados meteorológicos nos dias e locais de amostragem (dados IPMA e 
meteoblue) 

Local e Data Temperatura (ºC) 
Vento        

(km.h-1) 

Precipitação 

Total (mm) 

UA 25/09 17 15 48.5 

Esgueira 28/09 16 20 53.8 

UA 29/09 17 12 53.8 

UA 30/09 17 14 53.8 

Ílhavo 12/10 16 17 14 

Gafanha da Nazaré 13/10 15 20 14 

Gafanha da Nazaré 14/10 14 25 14 

UA 15/10 13 20 14 

Lisboa 17/10 16 10 2.8 

 

 

Tabela 18: Adaptado de UAUbike: http://uaubike.web.ua.pt 

Inquérito à mobilidade Total 

Comunidade Académica 14 446 

Número de inquéritos 634 

Inqueridos 4.4% 

 

Inqueridos que utilizam TIM 46% 

TIM: Transporte Individual Motorizado 
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Anexo III 
 

Tabela 19: Valores médio de carga de PM10 obtidos noutros estudos realizados anteriormente 

Autor(es) 
Cidade e número de locais 

amostrados 
Características da via/local RD10 (µg/m2) Média ± desv. padrão 

[76] Paris, França 

4 Urbana (asfalto) 660 - 2 240 - 

1 Urbana (paralelos) - 10 280 ± 7 680 

1 Circular - 2 430 ± 3 370 

[70] 
Turim, Itália 

27 Urbana (geral) 800 - 8 800 2 000 

17 Urbana (verão) 1 000 - 8 800 2 700 

10 Urbana (inverno) 800 - 6 900 1 000 

1 Não-pavimentada 12 300 - 

2 Local de construção 11 500 - 42 700 - 

Barcelona, Espanha 6 Urbana (verão) 1 100 - 3 400 - 

[77] Bogotá, Colômbia 

41 Urbana (geral) 1 000 - 45 800 8 900 ± 8 400 

20 Urbana (período seco) 1 800 - 45 800 11 800 ± 10 000 

21 Urbana (período de chuva) 1 000 - 22 000 6 200 ± 5 500 

[78] 
Barranquilha, 

Colômbia 
5 Área urbana e zona industrial - - 

[69] 1 Urbana 3 780 - 21 800 9 340 ± 5 560 
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Birmingham, Reino 

Unido 
1 Túnel 3 010 - 36 100 12 100 ± 9 300 

Nova Deli, Índia 1 Urbana 44 000 - 106 000 72 900 ± 24 300 

[79] Barcelona, Espanha 

9 Urbana (geral) 3 700 - 23 100 9 000 

4 Urbana (rotunda) 4 100 - 23 100 - 

7 Circular (geral) 12 800 - 80 200 - 

1 Circular (túnel) - 12 800 ± 6 900 

6 Demolição/construção 2 500 - 471 300 - 

1 Porto - 165 400 ± 131 000 

[68] 

Córdoba, Espanha 
4 Urbana 2 400 - 20 100 - 

1 Urbana (trabalhos de demolição) - 8 500 ± 700 

Sevilha, Espanha 
3 Urbana 1 900 - 11 200 - 

1 Periferia - 3 300 ± 1 000 

Baía de Algeciras, 

Gibraltar 

2 Industrial 20 600 - 21 600 - 

1 Periferia - 3 000 ± 600 

1 Urbana - 1 900 ± 700 

Málaga, Espanha 

4 Urbana (geral) 4 300 - 17 600 - 

1 Urbana (construção) - 17 600 ± 4 900 

1 Urbana (porto) - 6 100 ± 1 200 

Granada, Espanha 
3 Urbana 13 100 - 21 800 - 

1 Periferia - 5 900 ± 2 600 
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[66] 

Barcelona, Espanha 

9 Urbana (geral) 3 700 - 23 100 8 900 ± 6 500 

5 Rotunda 3 700 - 23 100 - 

1 Túnel - 3 700 ± 1 200 

3 Urbana 5 400 - 13 200 - 

Girona, Espanha 
6 Urbano 1 300 - 7 100 3 500 ± 2 400 

1 Construção - 48 700 ± 12 800 

Zurique, Suiça 
7 Urbana 200 - 1 300 700 ± 300 

1 Túnel - 700 ± 400 

[71] 
Viana do Castelo, 

Portugal 

5 Urbana (asfalto) 530 - 1 870 1 060 

1 Urbana (paralelos, pré-lavagem) - 9 350 ± 2 690 

1 Urbana (paralelos, pós-lavagem) - 1 580 ± 280 

[80] 
Barcelona, Espanha - Urbana 3 390 - 3 560 3 600 ± 1 200 

Utrecht, Holanda - Urbana 1 930 - 2 440 2 300 ± 900 
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Anexo IV 
 

 

 

Figura 21: Gráfico representativo da percentagem carbonosa presente na PM10 obtida por 
local de amostragem 
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Anexo V 

 

Elemento 

Percentagem (%) 

Pavilhão 

Prof. Dr. 

Aristides 

Hall 

DEP 

Rua 

Nova 

do 

Caião 

Rotunda 

C.M. 

Rotunda 

Rio Boco 

Porto 

de 

Aveiro 

Rotunda do 

Centenário 

Teatro 

Tivoli 

BBVA 

Campolide 
Rotunda 

Entrecampos 

Jardins 

de 

Benfica 

Túnel 

João 

XXI 

Si 13.2 14.5 13.7 12.6 12.1 4.52 16.3 3.07 4.44 3.20 2.40 3.65 

Ca 8.10 10.6 9.53 3.63 12.3 10.7 22.1 11.5 9.67 5.91 5.44 8.57 

Al 4.28 4.51 6.19 4.12 4.19 1.55 6.03 0.97 1.13 0.95 0.68 1.13 

Fe 4.73 3.55 2.99 2.78 3.92 1.89 13.0 3.06 2.62 1.84 1.35 8.34 

K 1.58 1.68 1.66 1.69 1.48 0.60 1.90 0.36 0.68 0.31 0.26 0.30 

Na 0.60 0.61 0.32 0.45 0.44 0.65 1.05 0.09 0.09 0.15 0.13 0.16 

S 0.55 0.61 0.35 0.33 0.40 0.21 0.75 0.26 0.15 0.18 0.21 0.38 

Cl 0.32 0.44 0.17 0.09 0.23 0.69 0.78 0.14 0.09 0.14 0.15 0.16 

Mg 0.37 0.42 0.49 0.23 0.35 0.22 0.68 0.27 0.25 0.26 0.25 0.37 

Ti 0.37 0.36 0.22 0.17 0.20 0.12 0.32 0.13 0.24 0.11 0.09 0.14 

Zn 0.20 0.23 0.17 0.09 0.14 0.09 0.31 0.11 0.09 0.08 0.09 0.23 

Cu 0.10 0.06 0.04 0.04 0.07 0.04 0.32 0.07 0.04 0.04 0.03 0.23 

P 0.07 0.08 0.17 0.05 0.06 0.03 0.12 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 

Mn 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.12 0.03 0.04 0.02 0.01 0.08 

Rb 0.03 0.03 0.01 0.02 0.01 <LD 0.05 0.02 0.03 0.00 0.00 0.06 

Cr 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 

V 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 <LD 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 

As 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 <LD 0.00 0.00 0.00 0.00 

Br 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <LD 0.00 <LD <LD 0.00 0.00 <LD 

Tabela 20: Percentagem de cada elemento no total de PM10 por local (%EiPM10) 
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Elemento 

Percentagem (%) 

Pavilhão 

Prof. Dr. 

Aristides 

Hall 

DEP 

Rua 

Nova 

do 

Caião 

Rotunda 

C.M. 

Rotunda 

Rio Boco 

Porto 

de 

Aveiro 

Rotunda do 

Centenário 

Teatro 

Tivoli 

BBVA 

Campolide 
Rotunda 

Entrecampos 

Jardins 

de 

Benfica 

Túnel 

João 

XXI 

Si 38.0 38.4 38.0 47.7 33.5 21.2 25.3 15.2 22.6 24.2 21.5 15.1 

Na 1.72 1.61 0.89 1.72 1.21 3.05 1.64 0.47 0.45 1.14 1.17 0.67 

Mg 1.07 1.10 1.35 0.88 0.97 1.04 1.06 1.32 1.28 1.93 2.21 1.55 

Al 12.3 11.9 17.2 15.6 11.6 7.25 9.39 4.80 5.75 7.17 6.13 4.68 

P 0.20 0.20 0.47 0.18 0.17 0.14 0.18 0.22 0.25 0.34 0.36 0.24 

S 1.58 1.61 0.97 1.25 1.10 0.98 1.17 1.27 0.75 1.37 1.84 1.57 

Cl 0.91 1.15 0.48 0.35 0.65 3.23 1.22 0.72 0.46 1.09 1.34 0.66 

K 4.56 4.45 4.59 6.40 4.10 2.82 2.95 1.81 3.46 2.35 2.33 1.26 

Ca 23.3 28.1 26.4 13.8 34.3 50.1 34.4 56.8 49.2 44.6 48.7 35.5 

Ti 1.07 0.95 0.60 0.65 0.57 0.55 0.50 0.64 1.20 0.84 0.77 0.60 

V 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 <LD 0.05 0.03 0.06 0.03 0.04 0.04 

Cr 0.06 0.04 0.02 0.03 0.04 0.08 0.10 0.09 0.05 0.08 0.07 0.22 

Mn 0.15 0.10 0.10 0.11 0.11 0.08 0.19 0.17 0.18 0.15 0.13 0.33 

Fe 13.6 9.38 8.28 10.6 10.9 8.85 20.2 15.2 13.3 13.9 12.1 34.6 

Ni 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Cu 0.28 0.16 0.10 0.16 0.18 0.20 0.50 0.36 0.20 0.29 0.26 0.94 

Zn 0.56 0.61 0.46 0.33 0.37 0.44 0.48 0.53 0.45 0.60 0.82 0.96 

As 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 <LD 0.01 0.01 0.01 0.01 

Br 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 <LD 0.01 <LD <LD 0.01 0.01 <LD 

Rb 0.08 0.08 0.04 0.09 0.04 <LD 0.07 0.10 0.13 0.02 0.01 0.24 

Y 0.01 0.01 0.01 <LD <LD <LD <LD 0.04 0.04 <LD <LD <LD 

Zr 0.07 0.03 0.02 0.08 0.02 <LD 0.03 0.08 0.09 <LD <LD 0.16 

Mo 0.01 <LD <LD 0.01 <LD <LD <LD <LD 0.01 <LD <LD 0.03 

Ba 0.31 <LD <LD <LD 0.12 <LD 0.50 0.18 <LD <LD 0.25 0.60 

Pb 0.02 <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD 0.00 <LD <LD <LD 

Tabela 21: Percentagem de cada elemento no total de elementos por local (%EiET) 
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Anexo VI 
 

Tabela 22: Fatores de enriquecimento obtidos por local 

Elemento Si Ca Al Fe K S Na Cl Ti Mg Zn P Cu Mn Cr Rb V 

Pavilhão 
Prof. Dr. 
Aristides 

Hall 

1.00 6.25 1.27 3.39 1.26 13.32 0.55 11.71 2.72 0.64 87.09 2.41 146.93 2.15 11.97 5.25 7.14 

DEP 1.00 10.12 1.26 2.81 1.22 13.83 0.56 17.77 2.27 0.76 89.17 2.59 105.36 1.59 10.57 3.30 6.33 

Rua Nova do 
Caião 

1.00 7.16 1.77 2.14 1.28 8.12 0.28 6.02 1.54 0.80 70.89 5.63 55.49 1.48 5.59 2.93 4.73 

Rotunda 
C.M. 

1.00 2.98 1.28 2.17 1.42 8.31 0.43 3.49 1.32 0.41 40.89 1.75 69.15 1.37 6.20 5.04 4.76 

Rotunda Rio 
Boco 

1.00 10.54 1.36 3.19 1.30 10.50 0.43 9.13 1.65 0.65 65.30 2.30 116.71 1.86 10.95 3.42 5.52 

Porto de 
Aveiro 

1.00 24.33 1.34 4.10 1.41 14.67 1.70 72.36 2.54 1.10 120.41 3.06 202.34 2.07 33.09 0.00 0.00 

Rotunda do 
Centenário 

1.00 14.01 1.45 7.84 1.24 14.66 0.77 22.80 1.92 0.94 111.20 3.33 420.56 4.41 35.00 7.73 10.19 

Teatro Tivoli 
BBVA 

1.00 38.47 1.24 9.80 1.26 26.54 0.36 22.34 4.07 1.94 203.95 6.55 495.34 6.43 52.37 17.85 11.88 

Campolide 1.00 22.43 1.00 5.80 1.62 10.55 0.24 9.68 5.18 1.27 115.20 5.03 191.94 4.64 19.42 16.07 16.03 

Rotunda 
Entrecampos 

1.00 19.01 1.16 5.64 1.03 18.00 0.56 21.41 3.39 1.79 145.16 6.51 257.16 3.51 29.14 2.10 7.47 

Jardins de 
Benfica 

1.00 23.34 1.12 5.53 1.15 27.19 0.64 29.53 3.48 2.31 222.16 7.59 255.53 3.59 29.37 1.69 9.37 

Túnel João 
XXI 

1.00 24.22 1.21 22.47 0.88 33.09 0.52 20.55 3.86 2.30 372.32 7.13 1317.20 12.73 127.23 44.23 16.08 
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Anexo VII 
 

Tabela 23: Fatores de emissão obtidos por local (mg.veic-1.km-1) 

Elemento 

Pavilhão 
Prof. Dr. 
Aristides 

Hall 

DEP 
Rua Nova 
do Caião 

Rotunda 
C.M. 

Rotunda 
Rio Boco 

Porto de 
Aveiro 

Rotunda do 
Centenário 

Teatro 
Tivoli BBVA 

Campolid
e 

Rotunda 
Entrecamp

os 

Jardins de 
Benfica 

Túnel 
João XXI 

TC 17.15 6.81 12.91 40.74 21.10 6.72 4.30 70.12 76.55 45.32 46.12 37.38 

EC 6.08 - 4.00 13.16 10.12 - - 48.01 40.17 23.18 21.48 19.48 

Si 22.92 13.48 19.18 79.02 21.20 5.56 5.02 33.26 55.80 22.76 22.14 18.95 

Ca 10.82 9.12 10.12 20.49 15.31 7.91 4.56 68.54 74.29 26.50 30.44 26.85 

Al 8.33 4.85 9.10 28.90 8.14 2.11 2.03 11.81 16.67 7.69 7.24 6.63 

Fe 6.94 3.46 4.03 16.80 6.15 1.98 3.02 23.94 26.27 10.48 10.02 26.71 

K 2.56 1.47 2.17 9.74 2.43 0.68 0.55 3.72 7.67 2.16 2.30 1.59 

S 2.30 1.39 1.29 5.40 1.75 0.60 0.54 5.83 4.63 2.91 3.96 3.97 

Na 1.03 0.61 0.50 2.89 0.78 0.62 0.29 1.07 1.26 1.04 1.13 0.82 

Cl 0.62 0.50 0.30 0.80 0.47 0.65 0.23 1.51 1.29 1.00 1.26 0.80 

Ti 1.03 0.53 0.55 1.98 0.64 0.24 0.17 2.08 4.23 1.23 1.22 1.13 

Mg 0.69 0.46 0.69 1.68 0.65 0.26 0.21 2.47 2.95 1.59 1.90 1.62 

Zn 0.49 0.30 0.35 0.92 0.36 0.15 0.13 1.42 1.50 0.74 1.01 1.31 

P 0.35 0.21 0.58 0.92 0.31 0.10 0.10 1.13 1.53 0.77 0.85 0.69 

Cu 0.26 0.12 0.10 0.50 0.20 0.08 0.14 1.03 0.80 0.41 0.40 1.29 

Mn 0.19 0.09 0.12 0.46 0.16 0.05 0.08 0.68 0.88 0.29 0.28 0.68 

Cr 0.08 0.04 0.04 0.16 0.07 0.04 0.04 0.39 0.29 0.17 0.16 0.46 

Rb 0.08 0.02 0.04 0.28 0.05 0.00 0.02 0.33 0.50 0.04 0.03 0.39 

V 0.09 0.05 0.05 0.22 0.07 0.00 0.03 0.19 0.41 0.09 0.11 0.14 

PM10 69.57 45.05 54.64 210.88 71.55 24.90 18.70 273.83 424.86 128.96 128.67 132.74 
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Anexo VIII 
 

 

Tabela 24: Tabela com os valores dos fatores de conversão dos diferentes elementos nos 
seus óxidos mais abundantes 

Elemento Óxido Fator de conversão 

OC OM 1.90 

Si SiO2 2.14 

Ca CaO 1.40 

Al Al2O3 1.89 

Fe Fe2O3 1.43 

K K2O 1.20 

S SO4 2.99 

Ti TiO2 1.67 

Zn ZnO 1.24 

P P2O5 2.29 

Cu CuO 1.25 

Mn MnO2 1.58 

Cr Cr2O3 1.46 

Rb Rb2O 1.09 

V V2O5 1.79 

Ni NiO 1.27 

As As2O3 1.32 

Y Y2O3 1.27 

Zr ZrO2 1.35 

Mo MoO3 1.50 

Ba BaO 1.12 

Pb PbO 1.08 

 
 


