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Atmosférica. 

Pretende-se com este mbar2io analisar a ~ l i c a ç k  das novas Directivas Comnitkrias 
da Qualidade do Ar, e da sua transposição para o direito interno, a cidade do Porto. 

Os dados da qualidade do ar das estaqões da rede nacional de monitorização, existentes 
na cidade do Porto, f o r a  tratados e analisados, tendo em conta, a legislação, presente 
(Dec.Lel n0275/99, de 23 de Julho, Dec. Lei nOt, 11/2002, de 16 de Abril e Dec.Lei 
no320/200J, de 23 de Juao), e a anterior (Portaria n286/93, de 12 de Março e a 
Portaria ni"623/96, de 3 1 de Ouhibro), para um período de oito anos f 1994-2002). 
Pretende-se, para além de avaliar a qualidade do ar na cidade do Porto, entender qual o 
potencial irnpacto dos novos decretos nas estratégias de gestão da qualidade do ar na 
cidade. 



Air Quality Board Dkective, Air quality management, Porto, . Atrnospheric Pollution 

The aim of this Project is to analyse the aplsroval of the new directives of air quality , as 
well as their transposition into the Polhiguese's law, at Porto city. 

The air quality data of the nationâl monitory network, existing in Porto city, 
were handled and analyzed, bearing in mhd, the legislations, present (gov 
decree n"276/99, of July 23, govemmental decree no t t 1/200S, of April 16 an 
governmental decree no 320/2003, December 201, arid anterior (gove 
286/93, of Marc I2 and govementâl decree n0623/96, of October 3 
period (1994-2002). Pretends, beyond the evaluation of the Porto city air quality, 
understand what the potential impact of the new gove 
city air quali6y management strategies. 
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1- Introdução 
 
Entre 1996 e 2001, 25 a 45% da população urbana europeia esteve exposta a 

concentrações de partículas no ar ambiente que excederam o valor limite vigente em 
toda a União Europeia e, 20 a 30% esteve exposta a concentrações de ozono superiores 
ao objectivo estabelecido pela União Europeia para o ozono (EEA,2004). A população 
urbana europeia sobre a qual se podem fazer estimativas em relação à exposição a estes 
poluentes aumentou de 51 para 103 milhões de pessoas no mesmo período (EEA, 2004).  

Desde a Revolução Industrial, com a descoberta do aproveitamento do carvão 
para a produção de energia motora, até aos nossos dias onde o petróleo é o grande 
responsável pela produção energética, a emissão de gases poluentes para a atmosfera 
nunca mais cessou e continuamente tem vindo a crescer, levando a que, fenómenos 
como os referidos no ponto anterior sejam uma realidade com que o Homem pós-
moderno tem que conviver, enquanto esta sua filosofia de vida baseada nos 
combustíveis fósseis não se alterar.  

É possível associar o conceito de Poluição Atmosférica à alteração da 
composição química natural da atmosfera resultante das várias actividades humanas, 
nomeadamente, a industrial e a utilização de transportes automóveis, e também de 
fenómenos naturais, tais como as erupções vulcânicas e os incêndios florestais. Os seus 
efeitos podem-se manifestar a várias escalas: escala planetária, o aquecimento 
global/alterações climáticas e a deterioração da camada de ozono na alta atmosfera; e ao 
nível local com efeitos mais directos quer ao nível do homem (ex.: asma), da vegetação 
(ex.: morte prematura dos espécimes), ou ainda, ao nível do património (ex.: 
escurecimento das estruturas de pedra). 

Em 1992, foi publicado um relatório sob o nome – “O futuro de todos nós” ou, 
como vulgarmente é designado, Relatório de Broundtland, devido ao facto de ter sido 
presidido pelo Ministro do Ambiente Norueguês, a Sra. Gro Broundtland, por 
incumbência da Organização das Nações Unidas (ONU). Neste trabalho, surge, como 
resultado das conclusões verificadas, um novo conceito de desenvolvimento – o 
Desenvolvimento Sustentável. Este novo conceito apresenta-se como um renovado 
caminho que conduz a um desenvolvimento que satisfaça as necessidades actuais sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras. 

No que concerne à poluição atmosférica, dos vários problemas de degradação 
ambiental que afectam o planeta, três em especial têm sido alvo de importantes medidas 
para a atenuação dos seus efeitos: o incremento da emissão de gases com efeito de 
estufa, a depleção da camada do ozono e o ozono troposférico. 

Hoje em dia a humanidade debate-se com a questão do incremento da emissão 
de gases com efeito de estufa para a atmosfera cujos impactes incluem o aumento da 
temperatura média global da Terra, e a subida do nível médio da água dos mares, que 
leva a que este fenómeno não possa ser encarado como algo característico de um país ou 
de uma região, mas sim um problema que não conhece fronteiras e que tem 
repercussões de macro escala.  

São normalmente denominados gases de estufa aqueles que absorvem radiação 
com um comprimento de onda superior a 4 µm, possuindo cada um o seu espectro de 
absorção próprio (Kiely, 1999). O aumento da concentração de gases de estufa na 
atmosfera, conduz a um desequilíbrio da temperatura media superficial da Terra, pois a 
maior concentração destes gases na atmosfera implica uma maior absorção da energia 
que é emitida a partir da superfície terrestre, não sendo reenviada para o espaço e 
provocando um aumento da temperatura global do planeta. 
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Desde princípios da década de noventa do século XX, a comunidade 
internacional tem tentado juntar o maior número possível de países em redor desta causa 
levando-os a assinarem acordos para a redução dos níveis de emissão dos gases de 
efeito de estufa. Salientam-se pela sua importância para esta matéria, a Convenção 
Quadro Sobre as Alterações Climáticas e o Protocolo de Quioto. 

Uma outra questão, à escala global, tem a ver com o empobrecimento dos níveis 
de ozono na estratosfera. O ozono é um componente presente na atmosfera, sendo este 
composto produzido a dois níveis: na estratosfera e na troposfera. O ozono 
estratosférico, existente entre os 15 e os 20 km de altitude forma uma camada cuja 
existência é essencial para a vida humana na Terra, pois consegue filtrar as radiações 
ultravioleta (UV-B) provenientes do Sol, cujos efeitos sobre a saúde humana (ex.: 
formação de melanomas, cataratas) e na vegetação (ex.: diminuição da actividade 
produtiva) são nocivos e prejudiciais. 

Os clorofluorcarbonetos (CFC´s), para além de outros produtos químicos 
produzidos pelo Homem, são os grandes responsáveis pela destruição da Camada de 
Ozono. Os CFC´s têm inúmeras utilizações (gases refrigerantes, solventes, espumas, 
etc), pois são pouco tóxicos, não inflamáveis e não se decompõem facilmente, 
permanecendo na atmosfera cerca de 150 anos. 

Em 1983, a comunidade internacional alertada para o problema do 
empobrecimento da camada do ozono, resolveu através da Assembleia das Nações 
Unidas fazer uma comunicação internacional, chamando a atenção não só para este 
aspecto, mas também para outros fenómenos globais. No entanto, só dois anos mais 
tarde é que se deu o primeiro passo no tratamento deste fenómeno, global com a 
assinatura da Convenção de Viena, onde os estado participantes se comprometeram a 
tomar as medidas mais apropriadas para proteger a saúde e o ambiente contra a 
deplecção da camada de ozono, através da redução de emissão dos poluentes 
responsáveis pela modificação da camada de ozono. A partir desta altura, outros acordos 
e convenções se seguiram no sentido de controlar a libertação destes gases para 
atmosfera, tendo-se verificando avanços quer ao nível tecnológico, quer ao nível 
legislativo, para o combate deste fenómeno com repercussões ao nível global.  

Por outro lado, o ozono quando presente na troposfera é prejudicial quer para os 
seres vivos, quer para o património, isto porque, é um composto tóxico altamente 
oxidante que, junto à superfície, pode originar o designado “smog” ou nevoeiro 
fotoquímico. Produz importantes impactos nos materiais, reduzindo o tempo médio de 
vida dos materiais (borrachas, tintas, plásticos); na flora, afectando principalmente a 
produção e qualidade das culturas, assim como, provocando o envelhecimento precoce 
de certas plantas; no homem, causando patologias como falta de ar, dores de cabeça, 
laringites, alteração nos glóbulos vermelhos, tosse, irritação (nariz, olhos e garganta). 
Entre 1990 e 2001, as emissões de precursores do ozono troposferico diminuíram 30% 
nos 15 Estados Membros e 43% nos 10 novos estados aderentes à União Europeia 
(EEA, 2004).  

Porém, as altas emissões de dióxido de azoto (NO2), um gás precursor do ozono 
troposférico, nas cidades europeias levou à sua monitorização regular visando manter 
níveis sustentáveis de concentração no ar ambiente deste poluente. A queima de 
combustíveis nos motores de combustão interna dos veículos motorizados, assim como, 
as fontes estacionárias como processos de produção de energia e aquecimento são hoje 
em dia as fontes de emissão de precursores de ozono com mais impacto (WHO, 2000), 
podendo estar na origem do Smog Fotoquímico visível sobre as grandes cidades. 

Para além do NO2, associado ao “smog fotoquímico” que apresenta uma cor 
acastanhada quando presente na atmosfera, as partículas em suspensão enfraquecem 
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também a visibilidade, consoante a sua dimensão e série, e são fonte de preocupação 
devido aos seus níveis elevados na atmosfera e efeitos na saúde. 

A principal função do sistema respiratório humano é entregar (oxigénio) O2 na 
corrente sanguínea e remover dióxido de carbono (CO2) do corpo. Ao longo do dia o 
homem inspira ar, este, flui através do nariz ou da boca até a região alveolar onde irriga 
os alvéolos. Através destes o O2 é difundido pela parede do pulmão até à corrente 
sanguínea. Durante esta interacção intensiva entre o sistema respiratório e a atmosfera, o 
ar deverá transportar o vital oxigénio, mas poderá levar poluentes menos saudáveis, 
como por exemplo as partículas que, sendo de pequenas dimensões poderão atingir os 
alvéolos, provocando irritações. 

Entre 1989 e 1997, efectuou-se um estudo no Hospital de S. João do Porto, 
pretendendo compreender a relação entre a poluição atmosférica e as crises asmáticas 
em crianças com menos de 13 anos (Monteiro,1997). Os resultados permitiram concluir 
que existe uma forte relação entre o aumento dos casos de asma e o aumento da 
poluição atmosférica, nomeadamente de partículas, para esta zona. 

Com o objectivo de minorar os efeitos da poluição atmosférica e de melhorar a 
qualidade do ar ambiente, quer ao nível global, quer ao nível local, têm vindo a ser 
tomadas e aplicadas diferentes medidas legislativas. A monitorização das emissões e da 
qualidade do ar, associada ao conhecimento da capacidade dispersiva e de transporte da 
atmosfera permite, a sua gestão de uma forma sustentada. A Comunidade Europeia, da 
qual Portugal é estado membro, tem adoptado uma série de mecanismos de actuação 
legal para a melhoria da qualidade do ar da Europa.   

Com o Quinto Programa de Acção em matéria de ambiente (1992) a 
Comunidade Europeia inicia um novo conjunto jurídico em prol da melhoria da 
qualidade do ar, publicando no Jornal Oficial da Comunidade, a 27 de Setembro de 
1996, a Directiva Quadro 96/62/CE relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar 
ambiente, cujos dois objectivos principais consistem em: 

-Definir os princípios base de uma estratégia comum destinada a: estabelecer 
objectivos para a qualidade do ar ambiente na Comunidade, a fim de evitar, prevenir ou 
limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade;  

-Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente 
nos Estados Membros; dispôr de informações adequadas sobre a qualidade do ar 
ambiente e proceder de modo a que o público seja delas informado, designadamente 
através de limiares de alerta; e ainda, manter a qualidade do ar ambiente, quando esta é 
boa, e melhorá-la nos outros casos. 

Após a publicação desta Directiva Quadro outras se seguiram, as Directivas-
Filhas, que visam dar cumprimento aos objectivos e metas nela definidos. 

Sendo a transposição para o direito interno de cada um dos estados membros da 
Comunidade uma obrigação plasmada nos seus tratados institutivos, e a correcta e 
rigorosa aplicação ao seu território um dever a cumprir para a melhoria da qualidade do 
ar a que se votaram, também Portugal transpôs esta directiva para o direito nacional 
pelo Dec.Lei. nº276/99 de 23 de Julho. 

O objectivo deste trabalho consiste na análise da Directiva Quadro e respectivas 
Directivas-Filhas, transpostas para Direito interno, bem como na sua aplicação à cidade 
do Porto, avaliando as implicações daí recorrentes. 

No presente capítulo introduziu-se a problemática da Poluição Atmosférica, 
contextualizando-se o trabalho bem como os seus objectivos e área de estudo. 

No capítulo 2, aborda-se a Gestão da Qualidade do ar, descrevendo os possíveis 
instrumentos de politica ambiental para atingir os objectivos. Apresenta-se o 
enquadramento legislativo do que tem vindo a ser adoptado para dar resposta, quer ao 
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nível internacional, quer ao nível comunitário, quer mesmo ao nível nacional, aos 
problemas de degradação da atmosfera. Neste âmbito, o último ponto do capítulo 
consiste na apresentação e análise da Directiva Quadro da Qualidade do Ar e suas 
Directivas Filhas. 

Após a explanação técnica e legislativa procede-se à aplicabilidade prática da 
Directiva Mãe e Filhas à cidade do Porto. Este capítulo 3, começa por uma descrição da 
área do Porto, importante para se compreender o objecto de estudo. Seguidamente 
analisa-se a rede de qualidade do ar do Porto, assim como, os dados monitorizados 
desde 1994 a 2002, visando entender a evolução temporal dos poluentes, e proceder à 
aplicação da legislação para este período. Atendendo que, somente em 1999, a Directiva 
Quadro foi transposta para o direito interno, o tratamento e análise dos dados efectuou-
se em duas fases: antes de 1999, atendendo à legislação cessante, e após 1999 aplicando 
o novo quadro legislativo.  

No capítulo 4, são apresentadas as conclusões deste trabalho, procurando-se 
elaborar uma breve síntese de ideias que permitam o surgimento de soluções para uma 
melhor aplicação da Directiva Quadro à cidade do Porto. 
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2-A Gestão da Qualidade do Ar 
 
A gestão da qualidade do ar tem como finalidade, estabelecer princípios base de 

uma estratégia comum destinada a definir e fixar objectivos de qualidade do ar ambiente 
a fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e o 
ambiente. Os instrumentos de política ambiental são uma via para atingir os objectivos 
de Qualidade do Ar previamente definidos. A aplicação sustentável, entre o ambiente e 
a economia, no propósito de se conseguir um desenvolvimento sustentável para esta 
componente ambiental é factor fundamental para uma eficaz gestão da qualidade do ar. 

 
 
 2.1- Instrumentos de Política Ambiental 
 
Para se atingir uma boa qualidade do ar é necessário conceber uma boa política 

desta componente ambiental. A associação entre tecnologia e jurisprudência pode 
possibilitar a aliança entre o conhecimento científico dos poluentes atmosféricos (sua 
constituição, monitorização, capacidade de dispersão ou permanência, etc) e a aplicação 
de instrumentos legais directores do que uma dada sociedade considera aceitável (ou 
não aceitável) para a qualidade de vida do homem e da natureza. Articulando esta duas 
áreas científicas, a técnica e a lei, existe a política como moderadora do que é possível 
pela técnica, o que é legal pela lei e o que é sustentavelmente aceite pela sociedade.  

Diferentes instrumentos de política ambiental têm sido aplicados ao longo do 
passado ambiental recente, possibilitando acordos internacionalmente assumidos e 
alguma sustentabilidade ambiental nesta era pós-moderna, caracterizada pelo 
consumismo de massas e pela industrialização dos povos.  

Pode-se basicamente reunir os instrumentos de política de ambiente em três tipos 
(Santos e Antunes, 1999): 

- Instrumentos de comando e controlo ou de regulamentação directa; 
- Instrumentos económicos e fiscais ou de mercado; 
- Instrumentos de informação. 
Com o despontar da política ambiental, os primeiros instrumentos a aparecer 

foram os de comando e controlo que, basicamente, obrigavam os agentes poluidores a 
cumprir determinados limites de emissão, independentemente das singularidades de 
cada um.  

Durante as décadas de 70 e 80, surgiu o segundo conjunto de instrumentos de 
politica de ambiente, os designados instrumentos económicos e fiscais ou de mercado. 
O instrumento vai mais longe do que simplesmente impôr certos limites de emissão de 
poluentes, pois introduz penalizações económicas através da implementação de taxas 
sobre a emissão. 

Na última década do sec. XX surge um novo instrumento de politica ambiental: 
Instrumento de Informação. Estes últimos instrumentos enquadram-se num novo 
conceito: o marketing ambiental, que tem como objectivo impelir os agentes poluidores 
a desenvolverem uma consciência ambiental, de forma a se adaptarem ao moderno 
consumidor de produtos não prejudiciais ao ambiente. 

Em suma, todos estes instrumentos têm um objectivo comum: o controlo e a 
redução da poluição lançada para a atmosfera, assim como, a prevenção na fonte de 
possíveis danos ambientais. A implementação destes instrumentos só será realmente 
efectiva se estiver aliada ao empenho do consumidor em proteger o ambiente a curto 
prazo, e a economia da sua empresa a longo prazo. Para isto, a introdução de 
tecnologias de fim de linha ou alterações aos processos produtivos, não deve ser 
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encarada como um custo ambiental, mas sim como um investimento económico, em que 
o agente poluidor protege o ambiente e enriquece a força de mercado da sua empresa.  

 
2.1.1- Instrumentos de Comando e Controlo 

 
Estes instrumentos de comando e controlo visam aplicar medidas de 

regulamentação directa, em que se estabelecem as metas a atingir e as tecnologias a 
utilizar, sendo apenas função do agente económico adoptar a tecnologia indicada e não 
infringir as normas estabelecidas. Caracteriza-se este instrumento por pouca 
flexibilidade de manobra para os agentes económicos, reduzido espaço para diálogo e 
falta de incentivo à adesão do agente económico a não poluir. Existem vários tipos 
destes instrumentos: normas de emissão, quotas, proibições, normas tecnológicas, 
licenças de descarga, etc.  

As normas de emissão são as leis que estabelecem os valores máximos de 
emissão de poluentes atmosféricos, provenientes de fontes de emissão fixas ou móveis. 
A protecção do ambiente e a capacidade tecnológica disponível no momento, bem como 
o desempenho das actividades económicas deverão ser a base das normas de emissão. 
As proibições caracterizam-se pela interdição das actividades consideradas indesejáveis, 
ou perigosas, para as quais não existem medidas de controlo ou minimização prevista na 
legislação em vigor. Outro instrumento de comando e controlo, integra as normas 
tecnológicas que obrigam o agente poluidor a adoptar determinada tecnologia 
considerada pela legislação como a mais eficaz. Um último exemplo deste tipo de 
instrumentos consiste nas designadas licenças de descarga, que constituem uma 
autorização condicionada, emitida pelas entidades competentes, para a libertação, por 
parte do agente poluidor, de uma determinada carga poluente. 

Em conclusão, estes instrumentos de comando e controlo baseiam-se no 
princípio do poluidor-pagador, tendo necessariamente que existir uma boa base técnico-
jurídica que designe os máximos autorizados, as normas a considerar e as proibições a 
respeitar, assim como, uma eficaz, célere e sensata base burocrática de administração da 
lei (Tribunais). Por último há a referir que, o processo de aplicação destes instrumentos 
de comando e controlo só será eficaz se a vigilância, inspecção e fiscalização do 
cumprimento da legislação funcionar.  

 
2.1.2- Instrumentos Económicos ou de Mercado 

 
Os instrumentos económicos ou de mercado permitem uma maior flexibilização 

para as entidades económicas, tendencialmente poluidoras, permitindo ao sujeito 
económico a adopção da melhor opção para atingir a meta pretendida, isto é, a 
diminuição dos seus impactes sobre o ambiente e também dos custos económicos que 
lhe estão associados. Neste tipo de instrumentos, o legislador apresenta à entidade 
económica um valor limite para as suas emissões, ao mesmo tempo que, mais do que, 
penalizar o infractor, incentiva-o a melhorar a sua eficácia de controlo da poluição. 
Estes instrumentos visam, fundamentalmente, a reconversão da tecnologia de controlo, 
ou seja, propôr alternativas ao controlo da poluição, e não impôr normas e regras, como 
acontecia no instrumento anterior. Desta forma, nestes instrumentos económicos ou de 
mercado o controlo das emissões é executado pelo preço, deixando ao critério do agente 
económico (poluidor) a definição da estratégia que melhor se adapte ao seu negócio, 
tendo em atenção a protecção do ambiente e a vitalidade económica da empresa. 
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Os instrumentos económicos mais utilizados são: as taxas de emissão, os 
incentivos, os subsídios, os acordos voluntários e os direitos transaccionáveis de 
emissão. 

Para o caso das taxas de emissão opta-se por proceder a uma avaliação das 
emissões da empresa, estabelecendo-se uma taxa de emissão considerada sustentável 
para aquele tipo de empresa. Assim, a empresa é levada a adoptar as melhores 
tecnologias disponíveis com vista a um processo de melhoria contínua, economicamente 
viável e sustentável para a empresa, que conduza a curto prazo ao cumprimento das 
taxas de emissão fixadas. Outros dois instrumentos económicos adoptados, geralmente 
em conjugação com as taxas de emissão, são os designados sistemas de incentivos e 
subsídios. Os incentivos visam recompensar o bom desempenho ambiental de uma 
determinada empresa, atribuindo-lhe estímulos exteriores com vista a agraciar o agente 
poluidor pela emenda e pela minimização dos impactes ambientais por si provocados. 
Um exemplo de um destes benefícios é a redução dos encargos fiscais da empresa em 
causa. Por outro lado, o sistema de subsídios articula-se com as taxas de emissão 
promovendo a reconversão tecnológica da empresa na procura do controlo e redução 
das emissões para os níveis fixados pelas taxas de emissão.  

Outro instrumento económico consiste nos denominados acordos voluntários. 
Neste caso o agente poluidor concerta, com a autoridade ambiental, um prazo ao longo 
do qual o agente económico se compromete a adaptar tecnologicamente a sua empresa 
para que, no final do prazo estipulado, se verifique o cumprimento efectivo da 
legislação em vigor. A estes acordos entre a autoridade ambiental e os agentes 
económicos (isoladamente ou em grupo) dá-se o nome de Contrato de Adaptação 
Ambiental. 

Os Direitos Transaccionáveis de Emissão, elaborados para serem aplicados 
numa óptica mais abrangente e global do problema, traduzem-se no designado comércio 
de emissões, que assenta numa bolsa de transacção de títulos de emissão. Esta solução é 
deveras importante para o controlo dos poluentes para os quais existem tectos de 
emissões bem definidos nos diversos documentos legislativos de âmbito internacional 
(ex.: Protocolo de Quioto). Este instrumento permite o comércio de títulos de emissão 
entre os agentes económicos para um determinado ramo, possibilitando condições para 
que se atinja um desenvolvimento tecnológico optimizado relativamente à diminuição 
das emissões de poluentes, para um determinado período de tempo. 

 
2.1.3- Instrumentos de Informação 

 
Estes instrumentos são os mais recentes e são reflexo de uma nova forma de 

controle e minimização da poluição, através da opinião pública ambientalmente 
consciencializada. Advindos de uma geração societária mais capacitada e sensibilizada 
para os problemas ambientais, estes instrumentos buscam a comunicação, informação e 
formação da população como meio de mudança de comportamentos menos 
respeitadores do ambiente, para que uma sociedade ambientalmente mais informada, 
seja uma sociedade ambientalmente mais interventora na defesa do ambiente. 

Existem dois responsáveis para a eficácia deste instrumento, as instâncias 
governativas e os consumidores. Cabe ao estado, e às entidades competentes em matéria 
de ambiente, ser veículo condutor de informação à população, assim como, garantir o 
livre acesso e fidedignidade das informações facultadas, quer pelas entidades 
competentes, quer pelas entidades privadas produtoras de produtos ou serviços. O outro 
responsabilizável pela falibilidade deste instrumento é o consumidor e a população em 
geral, na medida em que, o cidadão ambientalmente consciencializado só consome 
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produtos possuidores de informações que lhe garantam que aquele produto, em todo o 
seu ciclo de vida, foi elaborado para não lesar o ambiente. A população em geral, não 
deve abdicar do seu direito à informação e a sua necessidade de se manter esclarecida 
para os problemas que afectam a sua localidade, região, país e mundo.   

Estes instrumentos de informação baseiam-se fundamentalmente na sociologia e 
no marketing ambiental, como motores de condução da sua política. Nos mercados 
modernos é necessário que o consumidor ambientalista seja igualmente um consumidor 
formado ambientalmente, isto é, o produtor muitas vezes “inventa” símbolos e frases 
ecologistas para levar os consumidores modernos a mais facilmente aderirem ao 
produto. É pois, necessário que haja cumprimento do papel do estado em legislar, de 
forma a que, o produto seja obrigado a informar o consumidor, assim como, por parte 
deste estar atento a possíveis fraudes sendo um consumidor ambientalmente consciente. 

Por último, duas considerações a propósito deste instrumento, uma de âmbito 
geral, sobre o livre acesso à informação em matéria de ambiente, outra de âmbito 
específico, relativa a inventários de fontes e suas emissões. Para a primeira apreciação, 
segundo a Directiva 90/313/CEE, transposta pela Lei nº65/93, de 26 de Agosto, 
estabelece-se o livre acesso à informação em matéria de ambiente, prevendo-se neste 
articulado que todos os cidadãos possam aceder a informações em matéria de ambiente, 
ficando desta feição assim legalmente estabelecido o verdadeiro direito à informação 
ambiental e a finalidade concreta deste instrumento de gestão ambiental. Para a segunda 
consideração, de âmbito mais concreto na área da gestão da qualidade do ar, e segundo 
a Directiva Quadro do Ar 96/62/CE, transposta para o direito interno pelo Dec. Lei 
276/99, de 23 de Julho, estabelece-se a obrigatoriedade da elaboração de inventários de 
fontes e suas emissões, assim como, a sua divulgação às entidades competentes e livre 
acesso ao público em geral.   

 
 
 2.2- Ferramentas de Gestão 
 
Em qualquer teoria, das mais diferentes áreas científicas, a concretização final da 

mesma só se atinge quando se transpõem o limiar da subjectividade e das hipóteses e se 
passa para o campo do real e prática objectiva e concreta. 

Também no caso da gestão do ar tal axioma se cumpre. Para que as diferentes 
filosofias de gestão da qualidade do ar possam ser aplicadas no âmbito da prática do 
real, estas necessitam indispensavelmente de um conjunto de ferramentas, que 
assegurem o cumprimento dos seus objectivos, para assim garantir a manutenção de 
uma atmosfera saudável. As três principais ferramentas de gestão da qualidade do ar 
são: 

 
1- Inventário de emissões;  
 
2- Modelação; 
 
3- Monitorização Ambiental. 
 
Os Inventários de Emissões constituem um importante elemento na gestão da 

qualidade do ar, possibilitando o conhecimento quantitativo das várias fontes de 
emissão. Nestes inventários, as fontes de emissão são descritas, enquanto grupos 
devidamente definidos e delimitados, sendo habitualmente identificados quatro grandes 
grupos de fonte: 
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- Fontes Pontuais (ex.:Grandes indústrias) 
- Fontes Móveis (ex.: Veículo a motor) 
- Fontes em Área (ex.: Emissões domésticas e emissões de pequenas indústrias  
   e áreas comerciais) 
- Fontes Naturais e Biogénicas (ex.: Erupções Vulcânicas) 
 
Um inventário de emissões é uma ferramenta que permite a quantificação das 

emissões de poluentes que é lançada para a atmosfera, numa determinada área e num 
determinado período de tempo, por todas as fontes aí situadas, ou em particular, por 
uma dada fonte que se pretende estudar. Os inventários são muito utilizados para 
avaliar, nomeadamente, a eficácia de politicas, em estudos de impacte ambiental 
(particularmente, localização de um determinado projecto) e estudos sobre a poluição 
transfronteiriça. 

Outra ferramenta de gestão é a modelação, que pretende dar respostas e 
explicações da evolução dos diversos processos físico-químicos que ocorrem na 
atmosfera, para que, desta forma, se consiga entender: 

 
- a progressão dos poluentes quando libertados na atmosfera; 
- a origem dos poluentes; 
- os efeitos destes poluentes se forem adicionados ou removidos do ar; 
- a contribuição da fonte de emissão X para a concentração de poluentes no local  
  Y; 
- onde se deve localizar uma fonte poluente de modo a minimizar os impactes na  
  qualidade do ar. 
 
A modelação implica o desenvolvimento e aplicação de modelos, que podem ser 

de dois tipos: físicos e matemáticos. Os modelos físicos são, por vezes, utilizados para 
simular em pequena escala, processos atmosféricos. Os modelos matemáticos podem 
ser classificados em dois tipos: modelos baseados na descrição fundamental dos 
processos físico-químicos da atmosfera e modelos baseados na análise estatística de 
dados de monitorização.  

A modelação depende de muitos factores, incluindo a qualidade dos dados das 
fontes de emissão, do conhecimento meteorológico do meio, ou ainda, do conhecimento 
dos processos físico-químicos. O desenvolvimento das tecnologias de informática tem 
dado uma grande contribuição na aplicação de modelos. A utilização de cartografia 
digital e de Sistemas de Informação Geográfica, aliados a modelos, possibilita uma 
melhor compreensão dos fenómenos e uma consequente melhoria nas tomadas de 
decisão  

Por último, tem-se a monitorização ambiental, cujo principal objectivo consiste 
em apresentar dados sobre a qualidade das diferentes componentes ambientais, assim 
como, agrupar a informação necessária para que cientistas, políticos e planeadores 
tomarem decisões racionais na gestão e melhoria do ar ambiente. Igualmente, assumem-
se como objectivos fundamentais de monitorização: 

 
- Informar o público sobre os problemas da qualidade do ar; 
 
- Determinar a exposição da população e o impacte da poluição atmosférica na  
   saúde na população; 
 
- Identificar danos nos ecossistemas naturais; 
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- Determinar a conformidade com as normas nacionais e internacionais; 
 
- Apoiar o desenvolvimento de ferramentas de gestão (modelos, sistemas de  
  informação geográfica, etc); 
 
- Facilitar a identificação de futuros problemas e fazer o balanço 
  entre o desenvolvimento económico e o ambiente. 
 
O estabelecimento destes objectivos, devidamente determinados e 

documentados, permitirá a melhor definição na eficácia que se pretende atingir nos 
dados da qualidade do ar, o que leva a que haja uma utilização eficiente dos recursos, 
originando uma optimização da rede de monitorização.  

Tem-se verificado a evolução dos sistemas de monitorização da qualidade do ar 
visando: 

 
- Aumentar a multiplicidade e especificidade dos poluentes monitorizados;  
 
- Acesso rápido à informação (Internet); 
- Facilitar a disponibilidade e a objectividade dos valores de concentração  
  (horários e diários). 
 
No entanto, a monitorização possui limitações. Em muitas circunstâncias, a 

monitorização, como única ferramenta de gestão, pode ser insuficiente ou impraticável. 
É o caso da necessidade de conhecer a exposição de uma população de uma cidade ou 
país a um determinado poluente ou conjunto de poluentes. Nenhum programa de 
monitorização consegue quantificar simultaneamente padrões de poluição do ar no 
tempo e no espaço, sendo necessário, muitas vezes, incluir outras técnicas de avaliação 
como a modelação e, inventários e medições de emissão, interpolações e mapeamento.  

Em conclusão, a monitorização assume um crucial papel em qualquer filosofia 
de gestão ambiental, pois possibilita a obtenção da informação necessária para a criação 
de estratégias, identificação de objectivos e tomada de medidas e decisões, contudo, não 
se deve descurar a possibilidade da interligação e apoio das restantes ferramentas de 
gestão ambiental. 

 
 
 2.3- Gestão e Planeamento  
 
Gerir e planear equilibrando o desenvolvimento económico e a protecção do 

ambiente deveria ser um lema da estratégia empresarial do mercado. De facto, tem-se 
verificado que, muitas vezes, um investimento em mecanismos de controlo da 
emissão/libertação de poluentes para o ambiente, pode trazer grandes benefícios para a 
empresa, nomeadamente, na prevenção de riscos de acidente, junto do seu público alvo, 
no progresso em relação aos seus semelhantes no mercado internacional, ou ainda, no 
aumento de lucros da empresa pela redução de impostos, taxas ou multas a pagar. 

Na gestão e planeamento de políticas da qualidade do ar, os princípios de gestão 
ambiental são coerentes com os da Agenda 21: Princípio de Prevenção (se uma acção ou 
projecto apresentar indícios de possível dano para o ambiente deverão ser tomadas 
medidas para proteger o ambiente, mesmo que não existam provas científicas de 
estragos) e Princípio do Poluidor Pagador (os custos associados à poluição, incluindo 
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monitorização, gestão, limpeza e supervisão, devem ser remetidos para organizações 
responsáveis pelas fontes de poluição). 

No âmbito do conceito de Desenvolvimento Sustentável, o objectivo da gestão 
da qualidade do ar consiste em assegurar níveis de qualidade que garantam a 
manutenção da saúde das populações e a protecção do ambiente, tentando equilibrar os 
interesses do desenvolvimento económico com a protecção da qualidade do ar ambiente. 

Para que tais objectivos sejam cumpridos é necessário desenvolver políticas e 
estratégias desde o nível governamental até ao nível regional e local. De facto, uma boa 
política governamental é a base para a gestão da qualidade do ar. Sem ela é difícil 
manter uma legislação adequada e fazê-la cumprir. Uma política de gestão da qualidade 
do ar, à semelhança das restantes variantes de protecção do ambiente, deve ser pensada 
num plano de transversalidade e simbiose com as restantes políticas governamentais 
(ex.: economia, transportes, energia, etc), isto é, deverá a todas trespassar para que seja 
respeitada e acautelada.  

Numa política de gestão de qualidade do ar, mais do que ter um bom 
ordenamento jurídico que proteja os seus interesses, é fundamental garantir a inspecção 
e a fiscalização do cumprimento da legislação, não sendo suficiente existir boas leis se 
estas não estiverem asseguradas no seu cumprimento pleno e absoluto. 

Numa estratégia de gestão da qualidade do ar, todos os factores que possibilitam 
o agrupamento de informações, conhecimento, técnicas, dados para a sua laboração 
devem ser atendidos e especificados para conduzir a nova política sempre num caminho 
de melhoria da protecção da qualidade do ar e de aprendizagem contínua dos erros 
praticados no passado com outras linhas directrizes. 

Na Figura 1 apresenta-se um esquema de uma política de gestão da qualidade do 
ar, onde várias fases são atendidas e percorridas, permitindo uma melhor definição das 
estratégias de planeamento e gestão dos objectivos a atingir. 

 
 
Compilar um inventário de                Monitorizar condições           Monitorizar concentrações de  
     fontes de emissão                              meteorológicas                                 poluição do ar 
 
 
                  Aplicar modelos para calcular a qualidade do ar 
     
 
 
                           Criar técnicas de controle  de emissões para atingir as normas 
                                                      da qualidade do ar 
 
        
                                        Reforçar técnicas do controlo de emissões 
                           
 
 
       
  Normas da qualidade do ar alcançadas            Normas da qualidade do ar não alcançadas         
 
 
Figura 1- Esquema de uma politica de gestão da qualidade do ar. 
 
Em alguns casos, a monitorização pode mostrar que a concentração de alguns 

poluentes são consideradas mais elevadas do que os padrões aceitáveis. Quando os 
objectivos da Qualidade do Ar são difíceis de atingir a curto/médio prazo com os 
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recursos disponíveis está patente um problema resolver. Em alguns países, os padrões 
são estabelecidos tendo em atenção os níveis tecnológicos, sociais, económicos e 
políticos nacionais. Com o tempo, os padrões de qualidade do ar podem ser alterados, 
após revisões, tais como, as condições internas do país.  

 
 
 2.4- Quadro Legislativo 
 
Na actualidade, muitos são aqueles que consideram que o aparecimento da 

Poluição Atmosférica se iniciou na Inglaterra do sec. XVIII com a chamada Revolução 
Industrial. É nesta época que se começa a verificar uma alteração do regime de 
produção tradicional –a manufactura -, num processo novo baseado na máquina, 
aproveitando novas fontes de energia (carvão, mais tarde o petróleo e gás natural) para a 
transformação, em larga escala, de matérias-primas. 

Apesar da sua importância para o agravamento da poluição atmosférica esta não 
tem origem directa na revolução industrial. 

O Homem sente os efeitos da poluição atmosférica desde que existe sobre a 
Terra. As poeiras resultantes da erosão, as partículas do pólen, os gases emitidos na 
decomposição da matéria viva e nos incêndios florestais são exemplos de poluentes 
atmosféricos de origem natural, com que desde sempre o Homem foi obrigado a 
conviver. 

Na verdade, foi com a introdução do carvão como combustível, que o problema 
se agravou vertiginosamente, ao ponto de, o Rei Eduardo I, de Inglaterra, por volta de 
inícios do sec. XIV, mandar publicar um decreto em que proibia a sua queima durante 
as sessões do Parlamento. Mas, a partir do sec. XVIII, a revolução industrial e a 
utilização massiva do carvão, para a transformação, em larga escala, de matérias-
primas, levaram a que a libertação de poluentes para a atmosfera, como o monóxido de 
carbono e dióxido de enxofre, se tornassem um problema típico das grandes cidades. 
Mais tarde, em meados do sec. XIX, com o desenvolvimento das indústrias químicas 
novos poluentes se juntaram aos acima citados. 

Em França, as primeiras medidas tomadas em relação à degradação da qualidade 
do ar, reportam-se à primeira lei conhecida, datada de 1810, já nos alvores da era 
industrial (Cruz,1982). Em 15 de Outubro de 1810 Napoleão decretava: 

 
«Les manufactures et ateliers que répandent une odeur insalubre ou incommode 

ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative; ces 
établissements seront divisés en trois classes» 

 
« La première classe comprendra ceux qui doivent  être éloignés des habitations 

particulières”. 
 
«La deuxième, les manufactures et ateliers dont l’éloignement des habitations 

n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la 
formation que après avoir acquis la certitude que les opérations qu’on y pratique sont 
exécutées de manière a ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni a leur 
causer des dommages» 

 
« Dans la troisième classe sont placés ceux qui peuvent rester sans inconvénient 

auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la Police». 
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A primeira legislação no nosso país, relativa à protecção da saúde pública, 
contra a poluição atmosférica antropogénica, remonta a meados do sec. XIX, mais 
precisamente, a 27 de Agosto de 1855. Nessa data, por ordem do Senhor Rei D. Pedro 
V, é publicado um decreto relativo à salubridade e segurança nos estabelecimentos 
industriais. Esse documento destinava-se a evitar danos para terceiros, devido à 
laboração das empresas. Contudo, anteriormente a esta data, já havia alguns estudos ou 
pesquisas científicas respeitantes a esta matéria. A confirmar isto mesmo, existem os 
trabalhos, dos excelentíssimos Senhores André de Avelar e Manoel Joaquin Henriques 
Paiva, insignes homens das ciências no seu tempo, que já nessa altura se interessavam 
pela investigação das causas da degradação da qualidade do ar (Cruz,1982): 

 
“Nesta quarta impressão reformada e acrescentada pelo mesmo Autor, com um 

tratado do prognóstico da mudança do ar, e alguns princípios que tocam assim a 
Philosophia Natural, como à Astrologia Rústica...” 

   
André de Avelar, em Chronographia ou Reportório dos Tempos 

  (Impresso em Lisboa em 1602) 
 
 
“… através dos meios químicos de purificação do ar das embarcações, isto é , de 

destruir as partículas malignas, que resistem aos meios mecânicos, e de conhecer a 
existência das mesmas partículas malignas na atmosfera” 

 
Manuel Joaquim Henriques de Paiva, em Exposição de Meios 
Químicos de Purificar o Ar das Embarcações 

  (Impresso em Lisboa em 1798) 
 
Como se pôde comprovar o estudo desta matéria, já atraía os cientistas 

portugueses de há duzentos anos atrás. Mesmo antes da tardia introdução do trabalho 
maquinal em detrimento da essencial forma de produção de materiais da altura, a 
manufactura, já os homens das leis de então consideravam necessária um 
estabelecimento de um conjunto de instrumentos legais que garantissem as boas 
condições da qualidade do ar.   

Assim, a partir do sec. XIX, com o crescer da produção de materiais devido à 
introdução fabril das máquinas, e consequentemente com o aumento das emissões de 
poluentes para a atmosfera, a elaboração de leis que defendessem a qualidade do ar 
aumentou até aos nossos dias.  

 
 2.4.1- O Direito do Ar no Ordenamento Jurídico Nacional 
 
Um primeiro problema a solucionar é o de saber onde colocar juridicamente um 

direito à respiração de um ar puro. 
Nos dias de hoje, muitos são os juristas que se têm debruçado sobre esta 

temática, originando várias interpretações e análises. Apesar da actualidade do tema, ele 
já não é recente no que diz respeito a interpretações, vindo já de há muito tempo, desde 
o Direito Romano Clássico, a preocupar legisladores, doutrinadores e estudiosos. 

Sendo o direito ao ar um corolário do direito à saúde e este do direito à vida, 
pode-se desde logo, e sem grande margem para erro, situar o direito em apreço como 
um direito de personalidade civil. Isto faz  todo o sentido, se se considerar que sem uma 
boa qualidade do ar não pode existir uma saúde sã. Consequentemente, se o ser humano 
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não possuir ar de qualidade, provavelmente a sua existência estará ameaçada, sendo 
assim o direito ao ar um direito de personalidade, pois o homem adquire personalidade 
jurídica no momento do nascimento com vida (artº66, nº1 do Código Civil). 

Assim, constata-se que, os direitos de personalidade são inerentes à própria 
existência física da pessoa, pois constituem uma qualidade sua, um seu especial modo 
de ser, um requisito mínimo necessário e imprescindível ao conteúdo da própria 
personalidade (artº70 do Código Civil). 

Repare-se que o direito ao ar é pré existente à própria personalidade, isto porque, 
para que o nascimento se opere “completo e com vida”, segundo o artº66 do Código 
Civil, é primordial a existência de uma boa qualidade do ar para a sobrevivência da 
fonte originária de personalidade jurídica.  

Inserindo-se o direito ao ar, no direito à vida e à saúde, onde se poderá este 
encontrar plasmado? Na lei portuguesa tem-se consagrado, no artº64 da Constituição da 
República Portuguesa: 

 
“Todos tem direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover”. 
 
Têm-se também protegido estes direitos em diplomas supranacionais, como é o 

caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que no seu artº3, refere: 
 
“Todo o indivíduo tem direito à vida...” 
 
Em suma, pode-se afirmar através destes argumentos que o direito ao ar, se pode 

constituir como um direito de personalidade, que deverá ser defendido por todos, pois é 
inerente a todos, devendo as pessoas ameaçadas ou ofendidas nestes seus direitos, 
“...requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a 
consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida”(artº70, nº2). 

É também de ressalvar que, sendo este direito, um direito de personalidade, 
deverá obedecer aos seus traços principais: intransmissibilidade, indisponibilidade e 
irrenunciabilidade. 

Quanto ao primeiro ponto, a intransmissibilidade, ela é inerente à própria 
definição de direito de personalidade, estando irreversivelmente vinculada à pessoa 
como tal, cessando com a morte da sua fonte originária de personalidade jurídica (nº1, 
artº68, Código Civil). No que diz respeito à indisponibilidade do direito ao ar, esta 
apresenta uma forte interligação com a primeira, isto porque ninguém pode, desde o 
momento em que nasce, não apresentar uma disponibilidade para a sua posse. A 
irrenunciabilidade representa uma restrição relacionada com a impossibilidade de 
abdicação destes direitos, pois são extremamente necessários para que a pessoa se torne 
como tal. 

 
 2.4.2- Características fundamentais do Direito do Ar 
 
Pode-se definir Direito do Ar como uma combinação de técnicas e 

conhecimentos científicos, por um lado, e de regras e instrumentos jurídicos por outro, 
que se orientam para a obtenção da protecção da qualidade do ar, mediante um conjunto 
de medidas jurídicas de natureza interdisciplinar. 

Compreender as principais características do Direito do Ar é fundamental para o 
entendimento de toda a sua aplicabilidade prática. Com paralelismo de características 
relativamente ao Direito do Ambiente, a especificidade do Direito do Ar particulariza 
algumas delas, absorvendo-as e colocando em relevo, nomeadamente:  



                                                                                           A Gestão da Qualidade do Ar 
 

 15

 
1-Carácter indeterminado dos danos 
 
Trata-se de um direito onde existe um carácter indeterminado das dimensões 

espaciais, isto é, no que diz respeito ao direito do ar, não existem fronteiras muito 
nítidas, ou seja, não se tem a possibilidade de delimitar o espaço que foi danificado. 

 
2-Transnacionalidade 
 
A transnacionalidade resulta em parte da falta de determinação dos danos 

provocados nas comunidades. Hoje em dia, existem inúmeros problemas ambientais, 
nomeadamente, provenientes da emissão de poluentes para a atmosfera, que se 
manifestam a nível transfronteiriço, obrigando a uma abordagem e intervenção de 
âmbito internacional. 

 
3-Carácter preventivo  
 
Nesta característica, mais do que sancionar, o que se pretende é prevenir. Mesmo 

as normas sancionatórias no ambiente, têm um carácter preventivo. E no que diz 
respeito à atmosfera, há certos danos que são difíceis, se não impossíveis, de reparar. 

 
4-Base extra jurídica  
 
Grande número das prescrições normativas ambientais resultam necessariamente  

de outras ciências. É sempre preciso um grande contributo por parte das ciências para o 
Direito intervir. Sem a ajuda das várias ciências, os juristas não podem elaborar 
jurisdição com vista a controlar a degradação da qualidade do ar, isto porque, o 
legislador não poderá saber qual o limite máximo de emissão para a atmosfera de um 
determinado poluente, se não tiver a ajuda das várias ciências, que por exemplo lhe 
demonstrem que determinada concentração de poluente libertada, numa determinada 
área, irá ter determinadas repercussões para o ambiente circundante. 

 
5-Multidisciplinaridade  
 
Esta característica explica-se pela tendência que o direito do ar tem para ser 

conduzido por outras disciplinas ou áreas das ciências , mas também por outras áreas do 
direito, como por exemplo o direito penal. A necessidade de uma inter-cooperação forte 
entre este direito e outras disciplinas científicas é condição “sine qua non” para que seja 
possível construir uma boa base jurídica, a nível da protecção da qualidade do ar, em 
que a teoria esteja em perfeita harmonia com a realidade prática.  

 
6-Predominância dos interesses colectivos 
 
Dado o objecto deste direito não ser unipessoal mas sim colectivo, o 

qualificativo da característica apresenta-se como a salvaguarda dos interesses de uma 
sociedade, em deferimento do uso abusivo de uma entidade individual desta 
componente ambiental. Assim, a defesa do recurso ar constitui a protecção de um 
interesse difuso (colectivo) que está devidamente previsto na Constituição da República 
Portuguesa (nº3, artº53), permitindo-se à sociedade o exercer do seu Direito à Acção 
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Popular, intervindo na defesa desta componente ambiental face à predominância dos 
interesses colectivos. 

 
 2.4.3- Direito Constitucional 
 
Apesar do aparecimento do primeiro Texto constitucional já remontar ao 

longínquo ano de 1822, ainda em plena Monarquia, actualmente vigora a Constituição 
de 1976, como é vulgarmente conhecida. É com este último texto que se dá, pela 
primeira vez, a preocupação, a nível constitucional, pela questão ambiental, com a 
introdução de todo um artigo dedicado a tal vertente - artº66 - Ambiente e qualidade de 
vida -, que surge como resposta à necessidade de se possuir uma base sólida para a 
construção de todo um conjunto de regras e normas disciplinadoras das atitudes 
ambientais negativistas. A abertura deste artigo dá-se de uma forma única e singular, 
ressalvando além do próprio “...direito a um ambiente de vida humano, sadio e 
ecologicamente equilibrado...”, também o “...dever de o defender.”. No nº2, do mesmo 
artigo, estabelece-se que é incumbência do estado, “...por meio de organismos próprios 
e com o envolvimento e participação dos cidadãos...” a promoção e o controlo da 
“...poluição e os seus efeitos e as formas prejudicais de erosão...”. É através desta 
enumeração, feita na sua alínea a), que a poluição atmosférica, deve ser prevenida e 
controlada, através da tomada de medidas, metas e normas que assegurem uma boa 
qualidade atmosférica. 

É fundamental para a implementação de uma boa política proteccionista do 
ambiente a sua consagração a nível constitucional, isto porque, estando a constituição 
numa posição hierárquica normativa superior nas fontes do direito interno, constitui-se 
como o princípio de toda a formulação normativa ao nível português. 

Na perspectiva de dar cumprimento ao disposto no artº66, a Constituição possui 
mais dois artigos de importância capital; sendo eles o artº9 (Tarefas fundamentais do 
Estado) e o artº52 (Direito de petição e direito de acção popular). No caso do primeiro, é 
o reforço da ideia manifestada no artº66, em que se assume como tarefa fundamental do 
estado a promoção “...do bem estar e a qualidade de vida do povo[...] bem como a 
efectivação dos direitos [...] ambientais...”; já no caso do artº52, referente ao Direito de 
acção popular, assume-se de uma importância fundamental para o tal “...direito de o 
defender...”, a responsabilidade máxima do agente social individual na construção de 
uma sociedade ambientalmente ideal. Assim, todos aqueles que sentem que o seu direito 
a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado está a ser violado, têm ao seu dispôr, 
graças a este artº52, a partir do dia 31 de Agosto de 1999, a Lei 83/95 sob o titulo: 
Direito de participação procedimental e acção popular. 

Em conclusão, a introdução na Constituição da República Portuguesa (CRP) da 
temática da protecção e salvaguarda dos direitos e deveres ambientais constituiu o início 
de uma nova tomada de atenção do legislador para esta vertente da sociedade humana: a 
poluição ambiental. O campo da poluição atmosférica, também é considerado através 
das medidas que deverão ser implementadas para combater a libertação de efluentes 
para a atmosfera.  

 
 2.4.4.- Lei de Bases do Ambiente   
 
A Lei de Bases do Ambiente (LBA), publicada em 7 de Abril de 1987, sob o 

nº11/87, também denominada como Lei Quadro, realiza o enquadramento de toda 
vertente ambiental, ditando os grandes princípios de uma política de ambiente, e 
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deixando para o legislador ordinário a feitura da legislação que dará regulamentação 
prática aos seus princípios 

Ao longo de toda a LBA a componente proteccionista respeitante ao ar está 
bastante vincada, tendo toda uma panóplia de artigos que visam, por vezes directa ou 
indirectamente, levar a um melhor controlo e redução dos diversos poluentes emitidos 
para a atmosfera. Logo no Capitulo I (Princípios e objectivos), no seu artº4 (Objectivos 
e Medidas), faz referência na sua alínea g), à necessidade de adopção, no futuro 
próximo, de uma “...adequada delimitação dos níveis de qualidade dos componentes 
ambientais...”; sendo o ar, segundo a alínea a), do artº6 da mesma lei, um componente 
ambiental. 

O apogeu da salvaguarda da componente ar, nesta lei, é atingido com a 
dedicação de todo um artigo (artº8-Ar), que enumera as medidas a adoptar conducentes 
à sua máxima protecção, manifestando-se a efectiva intenção da elaboração de uma 
“...regulamentação especial..” reguladora das concentrações dos poluentes que possam 
ser lançados para a atmosfera, assim como a obrigação de todas “...as instalações, 
máquinas e meios de transporte...” serem “...dotados de dispositivos ou processos 
adequados para reter ou neutralizar as substâncias poluidoras.”. Também através deste 
artigo, fica bem clara a proibição do funcionamento de quaisquer empreendimentos que 
“...possam constituir fontes de poluição do ar sem serem dotados de instalações e 
dispositivos em estado de funcionamento adequado para reter ou neutralizar as 
substâncias poluentes...”. 

A terminar, sendo a poluição o agente destabilizador de todas as componentes 
ambientais, e dado que, a maior parte desta tem origem na actividade humana, inserem-
se nesta lei dois artigos: artº21 (Poluição) e artº26 (Proibição de poluir), com vista a 
especificar claramente o que se entende por tais conceitos, de forma a que, no futuro, 
toda a legislação se produza partindo de tais preceitos.  

Para as situações em que as fontes poluidoras, nomeadamente as atmosféricas, 
possam estar a ultrapassar os “...limites estipulados...”, a LBA prevê através do seu 
artº35 (Redução e suspensão de laboração) quais as medidas a adoptar, podendo-se 
determinar “...a redução ou suspensão temporária ou definitiva das actividades 
geradoras de poluição”. Por outro lado, se da continuação da laboração destas 
actividades “...não decorram riscos significativos para o homem ou para o ambiente.”, o 
governo “...poderá celebrar contratos programa com vista a reduzir gradualmente a 
carga poluente das actividades poluidoras.”. 

Em suma, com a publicação desta Lei nº11/87 de 7 de Abril, apesar das suas 
limitações, houve uma lufada de ar fresco no direito do ambiente português, elaborando-
se uma Lei de Bases que possibilitou o nascimento de todo a moderna politica 
ambiental portuguesa. 

 
 2.4.5- Direito Internacional e a Comunidade Europeia  
 
Os homens tentam pautar-se por regras e normas que os ajudam a viver com os 

outros e a fazerem parte de uma cultura, de uma comunidade, enfim, pertencer a um 
agrupamento de indivíduos geralmente designado por povo ou comunidade estadual. 
Ora, os estados não se encontram isolados uns dos outros, bem pelo contrário, nos dias 
de hoje, mais do que nunca, tem se verificado um crescimento da interacção e da 
interligação entre os vários estados internacionais. 

O direito internacional público, define-se como um conjunto de normas, que 
visam a resolução de qualquer espécie de conflito existente entre os estados, tendo sido 
por isso também chamado de Interestadual. Com o nascimento das mais diversas 
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organizações internacionais, sujeitas também a este tipo de direito, a anterior 
denominação (de Interestadual) deixou de fazer sentido, pois este direito internacional 
passou também a solucionar os possíveis conflitos entre os estados soberanos  ou outras 
entidades internacionais.  

É de realçar porém que, a par do Direito Internacional Público, existe também 
um Direito Internacional Privado, elaborado com o fito de resolver os eventuais 
conflitos entre os indivíduos pertencentes a diferentes estados, ou seja, é o conjunto de 
normas que estabelece qual a lei que deve regular as relações entre cidadãos de 
diferentes nacionalidades, destinando-se a resolver conflitos de interesses já não entre 
estados, mas entre dois ou mais indivíduos de diferentes nacionalidades. 

Deve-se ainda salientar que, de acordo com o artº38 do estatuto do Tribunal 
Internacional de Justiça, que estabelece quais as fontes mais importantes do direito 
internacional do ambiente, se referem especificamente as convenções internacionais e 
os actos das organizações internacionais. De facto, a nível do direito internacional do 
ambiente, estas têm sido as opções mais correntes para a elaboração da tomada de 
medidas com vista à resolução dos problemas globais que afectam o ambiente. 

No ordenamento jurídico português, as normas de direito internacional do 
ambiente obedecem a um processo de recepção que se inicia no artº8, da Constituição 
da República Portuguesa, onde se indicam como fazendo parte integrante do direito 
português as seguintes fontes: 

 
- As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum;  
- As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou  
   aprovadas, após a sua publicação oficial e enquanto vincularem 
   internacionalmente o estado português; 
- As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações  internacionais  
  de que Portugal seja parte vigoram directamente na ordem interna, desde que  
   tal se encontre estabelecido nos respectivos tratados constitutivos. 
 
Estando Portugal integrado na União Europeia, cujo principal objectivo é a 

constituição de uma Europa unida, económica, cultural e politicamente, e em que a troca 
de bens, mercadorias e pessoas se realize de uma forma livre, é requisito fundamental a 
elaboração de políticas comuns quer no âmbito económico e cultural, quer mesmo no 
âmbito ambiental.  

O Direito Comunitário, que se afirma como sendo um conjunto de normas que 
regulam a constituição e funcionamento das chamadas comunidades europeias, actual 
União Europeia, é o direito capaz de definir a ordem jurídica das comunidades e que se 
destina a ser integrado na ordem jurídica dos vários estados, para uma melhor 
harmonização de legislações. 

Existem dois tipos de direito comunitário: o originário e o derivado. O primeiro 
é constituído pelos: 

- Tratados institutivos da União Europeia (Tratado de Paris e Tratado de Roma), 
- Tratados que procederam aos alargamentos geográficos das comunidades e 

tratados de revisão dos tratados institutivos (Acto Único Europeu, Tratado de 
Maastricht, Tratado de Amesterdão). 

Já o direito comunitário derivado, corresponde às normas criadas pelas 
instituições comunitárias (Conselho Europeu, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, 
e Tribunal de Justiça) com base nos tratados (Direito Comunitário Originário) a fim de 
garantir a sua aplicação. Assim, constituem Direito Comunitário Derivado, segundo o 
artº249 do Tratado da Comunidade Europeia, os regulamentos, as directivas, as 
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decisões, recomendações e por ultimo, os pareceres. Saliente-se que, em termos de 
hierarquia, o Direito Comunitário Derivado tem de estar em concordância com o Direito 
Comunitário Originário, pois é deste que ele advém.  

A aplicação das normas comunitárias ao direito interno de cada estado membro, 
rege-se por dois princípios; o princípio do primado e o princípio da aplicabilidade 
directa. De acordo com este último princípio, os tratados institutivos e as disposições 
comunitárias dotadas de aplicabilidade, no âmbito dos estados membros, constituem 
com a adesão de Portugal à UE, uma nova fonte de direito, na ordem jurídica 
portuguesa, e por isso mesmo, se fala na aplicabilidade directa do Direito Comunitário, 
na ordem jurídica nacional. Deste princípio resulta o princípio do primado do Direito 
Comunitário, que refere que, em caso de conflito entre as normas nacionais e 
comunitárias, o Direito Comunitário prevalece sobre qualquer norma do Direito Interno. 
Assim, o direito comunitário atinge os seus objectivos e garante-se uma harmonização 
das legislações. 

Em termos ambientais, a União Europeia tem preferido legislar os seus desígnios 
para esta matéria fundamentalmente através das directivas e não dos regulamentos. Ao 
contrário dos regulamentos, as directivas têm o objectivo de aproximar as legislações 
dos vários estados membros, em torno de alguns princípios fundamentais por si 
definidos, deixando-se uma margem de manobra aos estados para que possam adequar a 
legislação comunitária à sua realidade, e assim definir qual o melhor caminho para 
atingir os objectivos comunitários definidos.  

Quando a Comunidade Económica Europeia se formou, através do Tratado de 
Roma, no dia 25 de Março de 1957, não havia neste documento qualquer tipo de norma 
que se preocupasse directamente com a protecção do ambiente. Referia-se no entanto, 
no seu artº2 que a comunidade tinha como missão promover a melhoria das condições 
de vida das populações, o que implica a melhoria do ambiente. Só mais tarde, em 1987, 
com a revisão deste tratado, através do Acto Único Europeu, é que se procedeu ao 
reconhecimento formal do ambiente, com a introdução dos artº130 R, S, T. 

No início da década de setenta, em 1972, com o crescer da consciencialização da 
comunidade para os problemas ambientais, é publicado o 1º Programa de acção em 
matéria de ambiente. Para além deste primeiro programa de acção em matéria de 
ambiente, entre o início da década dos anos setenta e 1987, são publicados mais de 350 
actos relativos ao ambiente, muitos deles através de directivas. Apesar de não haver 
uma política ambiental no Tratado de Roma, é possível deste modo verificar, o interesse 
por parte da comunidade, aquando da revisão do Tratado de Roma, para introduzir uma 
política de ambiente. 

 
 
 2.5- A Directiva Quadro e Suas Directivas Filhas  
 
Como referido no ponto anterior, a Comunidade Europeia tem entendido que, 

em matéria de ambiente, a melhor opção para o cumprimento dos seus propósitos de 
unificação das diferentes políticas dos vários estados-membros em redor de uma só 
estratégia de combate à poluição ambiental, consiste nas directivas, dada a sua 
maleabilidade de transposição para as diferentes ordens jurídicas estatais. 

A Directiva 96/62/CE do Conselho de 27 de Setembro de 1996, relativa à 
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, deriva destes princípios orientadores da 
doutrina europeia e identifica-se como o documento fundamental da comunidade 
europeia para a protecção da qualidade do ar dos estados membros. É vulgarmente 
designada por “Directiva-Quadro” ou “Directiva-Mãe”, assumindo-se como o 
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documento orientador de todos os documentos, a surgir futuramente para dar 
cumprimentos aos seus objectivos. Assim, a Directiva 96/62/CE, de 27 de Setembro, 
segundo o artº1 do seu articulado define e explicita quais os objectivos a atingir: 

 
-Definir e estabelecer  objectivos para a qualidade do ar ambiente na  
 Comunidade, a fim de evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos sobre a  
  saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade; 
 
- Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente  
  nos Estados-membros; 
 
- Dispôr de informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e proceder  
  de modo a que o público seja delas informado, designadamente através de  
   limiares de alerta; 
 
- Manter a qualidade do ar ambiente, quando esta é boa, e melhorá-la nos outros  
  casos. 
 
A partir destas orientações surgiram outras directivas, as designadas “Directivas 

Filhas”, concentradas na execução da política e objectivos plasmados na “Directiva 
Mãe” 96/62/CE: a Directiva 99/30/CE, de 22 de Abril, relativa aos valores limite para o 
dióxido de enxofre, o dióxido de azoto e os óxidos de azoto, as partículas em suspensão 
e o chumbo no ar ambiente; a Directiva nº 2000/69/CE, de 16 de Novembro, relativa a 
valores limite para o benzeno e o monóxido de carbono no ar ambiente; a Directiva 
nº2002/3/CE, de 12 de Fevereiro, relativa ao estabelecimento de objectivos a longo 
prazo, valores alvo e limiares de alerta e de informação à população para o ozono no ar 
ambiente. 

A importância desta “Directiva Quadro” foi tal que, em Portugal, e em matéria 
de legislação da qualidade do ar, se pode estabelecer um ponto de orientação divisória 
no antes e depois da transposição deste documento jurídico para a ordem interna.  

Uma primeira fase, pode ser delimitada até à transposição da Directiva Quadro, 
com a publicação de três importantes conjunto de documentos: 

 
- Lei de Bases do Ambiente (Lei nº11/87, de 7 de Abril); 
- Dec. Lei nº352/90, de 9 de Novembro (Lei do Ar); 
- Portarias nº286/93, de 12 de Março e Portaria nº623/96, de 31 de Outubro  
  (concretizadoras dos objectivos do Dec. Lei nº352/90).  
 
A segunda fase inicia-se com a transposição da Directiva Quadro e respectivas 

Directivas-Filhas e caracteriza-se pela introdução de profundas alterações nas 
estratégias de gestão da qualidade do ar ambiente em Portugal: 

 
- Dec. Lei nº276/99 de 23 de  Julho (transpôs a Directiva Quadro nª96/62/CE); 
- Dec. Lei nº111/2002 de 16 de Abril (transpôs as Directivas Filhas nº99/30/CE  
              e nº2000/69/CE); 
- Dec. Lei nº320/2003 de 20 de Dezembro (transpôs a Directiva Filha  
              nº2002/3/CE). 
 
Com a transposição destas quatro directivas, importantes inovações foram 

introduzidas relativamente ao quadro legal anterior, demonstrando uma extrema e 
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permanente preocupação com as populações e com o conhecimento da informação 
sobre a qualidade do ar. Pode-se afirmar que, com a transposição desta Directiva 
Quadro e respectivas Directivas Filhas uma nova dinâmica foi introduzida no que 
respeita à gestão da qualidade do ar ambiente, sendo de salientar os seguintes pontos de 
mudança e inovação:  

 
1- Participação do Público – Obrigação de facultar informação ao público no  
                                              respeitante, quer aos programas de melhoria da  
                                              qualidade do ar ambiente em realização, quer no  
                                              que concerne aos locais onde a qualidade do ar se  
                                              encontra mais debilitada   
 
2- Conceitos – Introdução do conceito de Aglomeração, Zona, Avaliação  
                        Preliminar da Qualidade do Ar e Margem de Tolerância  
 
3- Valores Limite - Estabelecimento de valores limite direccionados para a  
                                protecção da saúde humana, dos ecossistemas e da vegetação 
                             - Estabelecimento de valores limite para os poluentes  
                               atmosféricos em termos de número fixo de horas ou dias do  
                               ano 
                             - Fixação de um valor limite para as partículas com um  
                               diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 µm (PM10),  
                               designadamente para partículas com um diâmetro de 2,5 µm  
                               (PM2,5) 
                              - Com a redução de valores limite é simultaneamente  
                                 introduzido o conceito de margem de tolerância e limiares  
                                 superiores e inferiores de avaliação visando uma adaptação 
                                 gradual aos novos valores 
                               - Estabelecimento de apenas um valor limite para o 
                                  monóxido de carbono 
 
4- Monitorização - A concentração dos óxidos de azoto tem agora uma  
                               nova fórmula de calculo 
 
                            - Definição, poluente a poluente, de critérios de localização em  
                              micro e macro escala.  
 
                            - Prevê-se a possibilidade de recurso a técnicas de modelação  
                              com o objectivo de obter melhores informações sobre a  
                                qualidade do ar ambiente. 
 
Porém, apesar desta divisão entre o antes e o depois da Directiva Quadro do Ar, 

nunca se verificou a ruptura intransigente e instantânea entre os novos documentos 
jurídicos respeitantes ao ar e os que os precederam. Pelo contrário, o que se tem 
verificado demonstra a preocupação no estabelecimento, na interligação e na adaptação 
de cada novo documento jurídico ao seu antecessor de forma a sustentavelmente 
melhorar a qualidade do ar ambiente, sem contudo desvalorizar o trabalho já efectuado 
na protecção deste bem ambiental. 
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2.5.1- Recente História da Legislação em Matéria de 
          Qualidade do Ar 

 
Desde o aparecimento da Lei de Bases do Ambiente, a legislação portuguesa 

respeitante ao ar ambiente compreende uma linha de orientação que não sofreu radicais 
mudanças de direcção, sendo no entanto habitualmente actualizada de acordo com as 
novas directrizes europeias.  

Aquando do nascimento da Lei de Bases do Ambiente, Lei nº11/87 de 7 de 
Abril, foi estabelecido que os artº4, artº26, artº33 e artº34, respeitantes ao ar, 
nomeadamente à proibição de poluir, ao licenciamento de obras, à declarações de zonas 
críticas e de situações de emergência, respectivamente, careciam da publicação de 
legislação especial, isto é, da elaboração de diplomas especialmente criados para a 
aplicabilidade prática das orientações de base. 

Em resposta à necessidade de elaboração de medidas legislativas que 
salvaguardassem a qualidade do recurso “ar”, através da redução e do controlo das 
emissões de poluentes para a atmosfera foi publicado o Dec. Lei nº352/90, de 9 de 
Novembro. Este diploma veio a constituir-se como a fonte original a partir da qual 
diversos diplomas surgiram. Neste diploma, 352/90, estabelecem-se as normas de 
qualidade do ar, localização dos postos de medida, método de cálculo adoptados para os 
poluentes a analisar, etc. Está também prevista, neste diploma, a matéria referente à 
fiscalização e aplicação de sanções aos infractores dos limites de emissão dos poluentes. 

Estabelece-se ainda, neste Dec.Lei nº352/90 de 9 de Novembro, algumas 
definições de parâmetros que ainda hoje são fundamentais para a gestão da qualidade do 
ar. Segundo o seu artº4 entende-se por:  

 
- Normas de emissão = normas que estabelecem os valores máximos de 

emissão de poluentes atmosféricos provenientes de fontes de emissão fixas ou móveis. 
 

- Normas da qualidade do ar = normas que estabelecem os valores limites e 
valores guia das concentrações de poluentes atmosféricos no ar ambiente. 
 

- Valor guia da qualidade do ar = concentração no meio receptor de um 
determinado poluente atmosférico, a qual serve como ponto de referência para 
estabelecer regimes específicos em determinadas zonas, com vista à protecção, a longo 
prazo e com uma suficiente margem de segurança, da saúde humana, do bem estar das 
populações e de qualidade do ambiente. 
 

- Valor limite de emissão = concentração ou massa de poluentes contidos nas 
emissões provenientes das instalações, que não deve durante um período determinado 
ser ultrapassada. 
 

- Valor limite da qualidade do ar = concentração máxima no meio receptor 
para um determinado poluente atmosférico, cujo valor não pode ser excedido durante 
períodos previamente determinados, e nas condições que são especificadas no presente 
diploma, com vista à protecção da saúde humana e preservação do ambiente. 

 
Mais adiante, no seu artº8, são estabelecidos, de forma explícita, os parâmetros 

mínimos para a validação dos métodos de cálculo baseados em medições da qualidade 
do ar, sendo os valores limites e guias calculados com base num mínimo de 75% dos 
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valores possíveis, medidos em condições normais de funcionamento das estações, 
durante o período anual de referência. 

Segundo o nº1, do artº5 (Normas da qualidade do ar), os “...valores limites e os 
valores guias no ambiente para o dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido 
de azoto, monóxido de carbono e ozono e o valor limite para o chumbo...” iriam ser 
fixados futuramente por parte de uma “...portaria conjunta dos Ministros da Indústria e 
Energia e do Ambiente e Recursos Naturais.”. Três anos passados, é publicada a 
Portaria nº286/93, de 12 de Março, que veio dar cumprimento ao disposto no artº5 do 
Dec. Lei 352/90, estabelecendo os referidos valores limite (vide Tabela 1) e valores guia 
(vide Tabela 2). 

 
Tabela 1- Valores limite (μg m-3) - Portaria 286/93 de 12 de Março 
 

 
Período Considerado                SO2                   Partículas em Suspensão                 NO2                        Pb                     CO 
 
                                                 100 µg m-3                    150 µg m-3                                            2 µg m-3 
                                          Mediana (P 50)       Média aritmética dos valo-                                 Média aritméti- 
                                      dos valores médios     res médios diários obtidos                                  ca dos valores 
      ANO                      diários obtidos duran-          durante o ano                                              médios diários 
                                                te o ano                                                                                         obtidos durante  
                                                                                                                                                           o ano 
                                                                                                                                        
 
                                            250 µg m-3 *1                  300 µg m-3             200 µg m-3    
                                     P98 calculado a partir  P95 calculado a partir dos  P98 obtido a partir 
        ANO                      dos valores médios       valores médios diários    dos valores horários 
                                      diários obtidos du-               durante o ano             ou de períodos in-   
                                      rante o ano                                                             feriores a uma hora 
                                                                                                                     obtidos durante  o 
                                                                                                                               ano 
                                                                                                                                                                                 40 000µg m-3 
        Uma Hora                                                                                                                                                         Valor médio       
                                                                                                                                                                                    horário *2 
 
                                                                                                                                                                                 10 000 µg m-3 
     Oito Horas                                                                                                                                                          Valor médio de    
                                                                                                                                                                                   8h consecuti-  
                                                                                                                                                                                          vas *3 

*1- Este valor não deve ser excedido durante mais do que três dias consecutivos 
*2- Este valor só pode ser excedido uma vez por ano 
*3- Valor médio calculado a cada hora  
 
Tabela 2- Valores guia (μg m-3) - Portaria 286/93 de 12 de Março 
 
 
   Período Considerado                      SO2                                     NO2                               CO 
 
                                                 40 a 60 µg m-3                      50 µg m-3  
                ANO                     média aritmética dos             Mediana (P50)  
                                             valores médios diários       calculado a partir dos 
                                             obtidos durante o ano       valores médios horários 
                                                                                      ou de períodos inferiores 
                                                                                       a uma hora obtidos du-  
                                                                                                rante o ano 
 
                                                                                              135 µg m-3 
                                                                                       P98 calculado a partir 
                                                                                      dos valores médios hora- 
                                                                                       rios ou de períodos infe-  
                                                                                       riores a uma hora obti- 
                                                                                        dos durante o ano 
 
 
                                               100 a 150 µg m-3                                                         1 000 µg m-3 
  Vinte e quatro horas            Valor médio diário                                                      Valor médio diário     
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O Decreto Lei 286/93 é rectificado (declaração de rectificação nº91/93) a 31 de 

Maio do mesmo ano para se definir que: 
 
- Para transformar os valores legislados, expressos em μg.m-3, em fracções 

volúmicas expressas em ppmv ou as suas unidades derivadas, são pressupostas as 
seguintes condições de temperatura e pressão: 293K e 101,3 KPa 

 
- O cálculo dos parâmetros relativos a dióxido de azoto, monóxido de carbono, 

ozono e chumbo, deve ser efectuado considerando o período anual de referência (1 de 
Abril e a 31 de Março do ano seguinte) e também o ano civil (1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro) 

 
Passados três anos desde a publicação do Dec. Lei nº286/93, decidiu-se criar um 

diploma específico que tratasse com mais particularidade o controlo do Ozono. Desta 
forma é publicada a Portaria nº623/96, de 31 de Outubro, que veio redefinir novos 
limites de concentração deste poluente na atmosfera. Segundo esta Portaria, são 
estabelecidos quatro limiares máximos de concentração de ozono, com vista à protecção 
da vegetação e da saúde humana:  

 
- Limiar de protecção da saúde (LPS) = concentração de ozono que não 

deve ser ultrapassada, a fim de salvaguardar a saúde humana no caso de incidentes 
prolongados de poluição; 

 
- Limiar de protecção da vegetação (LPV) = concentrações de ozono acima 

das quais a vegetação pode ser afectada; 
 
- Limiar de informação da população (LIP) = concentração de ozono acima 

da qual existem efeitos limitados e transitórios para a saúde humana em caso de 
exposição de curta duração para as categorias da população particularmente sensíveis; 

 
- Limiar de alerta à população = concentração de ozono acima da qual 

existe um risco para a saúde humana em caso de exposição de curta duração. 
 
Os valores correspondentes a estes limiares para as concentrações de ozono 

estão definidos na Tabela 3. 
 
Tabela 3- Limiares para as concentrações atmosféricas de ozono (μg m-3) 
                     - Portaria nº623/96 de 31 de Outubro 

 
   
      Período Considerado                       LPS                          LPV                                LIP                                   LAP 
 
          Uma hora                                                                200 µg m-3                   180 µg m-3                   360 µg m-3 
 
        Oito horas                               110 µg m-3*1    
 
   Vinte e quatro horas                                                        65 µg m-3 
 

*1- Média de 8 horas do tipo móvel sem sobreposição, calculada três vezes por dia, com base nos oito valores  
       horários correspondentes aos seguintes períodos: 0 às 8 horas, 8 às 16 horas e das 16 às 24 horas 
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Ao longo dos anos que se seguiram à publicação deste Decreto Lei, cinco outros 
documentos legais foram publicados visando a sua actualização: 

 
- Portaria nº1058/94 – Fixa os valores limites das instalações de cogeração 
- Portaria nº125/97 – Fixa os valores limite de emissão das instalações de  
                                   resíduos urbanos 
- Portaria nº399/97- Fixa os valores limite de emissão das grandes instalações de  
                                 combustão 
- Decreto Lei nº273/98- Transpõe para o direito interno as disposições  
                                       constantes da Directiva nº94/67/CE do Conselho, de 16  
                                       de Dezembro, relativa aos valores limite de emissão das  
                                       instalações de incineração de resíduos perigosos 
- Decreto Lei nº242/01- Fixa os valores limite de emissão de compostos  
                                       orgânicos voláteis 
 
 2.5.2- Nova Legislação da Qualidade do Ar 
 
A 23 de Julho de 1999, é transposta para ordenamento jurídico português a 

Directiva Quadro nº96/62/CE, através do Dec. Lei nº276/99 que vem instituir uma nova 
dinâmica relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Este Decreto revoga 
parcialmente alguns dos artigos constantes no Dec. Lei 352/90, nomeadamente os 
artigos 3º, 6º, 26º, 27º e 29º, que diziam respeito à avaliação e gestão do ar ambiente, o 
que assinala a instituição de um novo quadro habilitante em matéria de gestão da 
qualidade do ar, sem todavia cortar totalmente com os documentos jurídicos anteriores. 

Assim, o Decreto Lei 276/99 define as linhas de orientação da politica de gestão 
da qualidade do ar, assumindo os mesmos objectivos e o mesmo âmbito de aplicação, 
constantes na Directiva 96/62/CE. Igualmente, ao longo do seu articulado novos 
conceitos e inovações vêm demonstrar a linha de orientação europeia no combate à 
poluição do ar ambiente. Este diploma prevê ainda a fixação de valores limite e limiares 
de alerta para certos poluentes constantes do seu Anexo I, que começam a ser 
estabelecidos através do Dec. Lei nº 111/2002, de 16 de Abril. Este define os limiares 
de alerta e os limiares superiores e inferiores de avaliação da saúde humana ou dos 
ecossistemas/vegetação para as concentrações de dióxido de enxofre, dióxido de azoto e 
óxidos de azoto, chumbo, benzeno, partículas em suspensão e monóxido de carbono no 
ar ambiente, assim como, os métodos e critérios de avaliação das respectivas 
concentrações. 

O Dec. Lei nº111/2002, de 16 de Abril, aparece em resposta a uma dupla 
necessidade. Em primeiro lugar, visa a transposição para o direito interno de duas 
directivas europeias, a Directiva nº1999/30/CE, do Concelho de 22 de Abril, relativa a 
valores limite para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas 
em suspensão e chumbo no ar ambiente; e a Directiva nº2000/69/CE, do Parlamento 
Europeu e do Concelho, de 16 de Novembro, relativa a valores limite para o benzeno e 
monóxido de carbono no ar ambiente. Em segundo ponto, visa a execução dos 
objectivos traçados nos artº4 e 5º do Decreto Lei nº276/99, de 23 de Julho, com o 
estabelecimento dos valores limite, das margens temporárias de tolerância, dos limiares 
de alerta, das técnicas normalizadas de medição das concentrações e dos critérios para a 
localização das estações de medição com referência aos poluentes sujeitos ao regime da 
gestão da qualidade do ar ambiente.  

Dada a maior exigência do conjunto de valores limite da qualidade do ar agora 
estabelecidos, contempla-se no artº9 deste Dec. Lei nº111/2002 a possibilidade de 
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margens de tolerância, que permitam uma adaptação gradual aos novos valores. 
Genericamente:  

 
- Até 1 de Janeiro de 2005, os valores limite e os métodos de referência de 

amostragem e análise constantes, respectivamente, dos anexos I e III à Portaria 
nº286/93,de 12 de Março, no que se refere ao dióxido de enxofre, partículas totais em 
suspensão e ao chumbo, continuarão a manter-se em vigor. 

 
- Relativamente aos valores limites e métodos de referência de amostragem e 

análise constantes, respectivamente, dos anexos I e III à Portaria nº286/93, de 12 de 
Março, referentes ao dióxido de azoto, tais continuarão a manter-se em vigor até 1 de 
Janeiro de 2010. 

 
Dado a monitorização do poluente benzeno ser mais uma novidade deste 

diploma, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR´s) devem 
instalar e garantir a operacionalidade de estações de medição e de outros métodos de 
avaliação da qualidade do ar para determinar as concentrações de benzeno, a partir de 1 
de Dezembro de 2002 (artº9). 

Na sequência dos objectivos traçados no Dec. Lei nº276/99, de 23 de Julho, o 
Dec.Lei 320/2003, de 20 de Dezembro, visa definir objectivos a longo prazo, valores 
alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação, bem como métodos e critérios 
comuns para a avaliação das concentrações de ozono e suas substâncias precursoras no 
ar ambiente e critérios para a recolha de dados adequados sobre os teores de ozono no ar 
ambiente e para a sua disponibilização ao público. Com este diploma foi revogada a 
Portaria nº623/96, de 31 de Outubro. 

Ao nível das definições previstas no artº3 deste diploma salientam-se duas pela 
inovação que introduzem e pela importância de que se revestem para o entendimento do 
restante articulado:  

 
- AOT40- soma [expressa em (µg.m-3).h] das diferenças entre as concentrações 

horárias de ozono superiores a 80 µg m-3 e o valor 80 µg m-3, num determinado período, 
utilizando apenas os dados horários obtidos diariamente entre as 8 e as 20 horas (hora 
da Europa Central). 

 
- Objectivos a longo prazo – a concentração no ar ambiente de ozono abaixo da 

qual, de acordo com os conhecimentos científicos actuais, é improvável a ocorrência de 
efeitos nocivos para a saúde humana e /ou no ambiente em geral. Este objectivo deve 
ser atingido a longo prazo, salvo quando tal não seja exequível, com o intuito de 
proteger de forma eficaz a saúde humana e o ambiente 

 
Ao nível da Poluição Transfronteiriça este diploma prevê a promoção da 

cooperação entre os Estados da União Europeia tendo em vista a redução dos níveis de 
ozono, o aproveitamento das medidas transfronteiriças e a sua coordenação, prevendo-
se que haja a elaboração e execução de planos, programas e planos de acção a curto 
prazo, resultantes da estreita relação entre Estados Membros vizinhos preconizando 
assegurar uma melhor protecção da atmosfera em relação ao ozono. 

Relativamente à quantidade mínima de recolha de dados para o ozono prevê-se 
que o objectivo de qualidade dos dados se situe em 90% de dados no Verão e 75% no 
Inverno. 
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A avaliação dos valores alvo para a protecção da saúde humana e vegetação para 
o ozono, assim como a adopção de medidas, planos ou programas com vista a garantir o 
cumprimento do valor alvo é da responsabilidade das CCDR´s. 
 Por último, segundo o Dec.Lei nº276/99, de 23 de Julho, prevê-se a aplicação de 
medidas nas aglomerações onde os níveis de concentração dos poluentes sejam 
superiores ao valor limite, em especial, a elaboração de Planos e Programas com vista a 
implementar medidas tendentes a repôr o cumprimento da legislação. Assim, segundo o 
nº3, do artº9, do Dec.Lei 276/99, nas zonas e aglomerações em que os níveis de um ou 
mais poluentes são superiores ao valor limite acrescido da margem de tolerância, ou, 
quando em relação a um determinado poluente não possuidor de margem de tolerância o 
valor limite tiver sido excedido, as CCDR´s devem elaborar e aplicar Planos e 
Programas destinados a fazer cumprir o valor limite no prazo fixado. 
 Estes Planos e Programas deverão ser desenvolvidos e implementados a partir do 
momento em que se registou o incumprimento do estipulado no nº3, do artº9, e enviados 
à Comissão da União Europeia, o mais tardar até ao final do 2ºAno imediatamente a 
seguir àquele em que se registou a excedência (artº12, Al. b). Os poluentes abrangidos 
por este articulado encontram-se estipulados no Anexo I do Dec.Lei nº276/99. Contudo, 
actualmente os Planos e Programas apenas se aplicam ao SO2, NO2, CO, PM10, Pb e 
C6H6, na medida em que, apenas para estes poluentes foram estabelecidos Valores 
Limite, e para alguns destes, Margem de Tolerância. 
 Estes Planos e Programas aplicam-se apenas para o período anterior à entrada 
em vigor dos Valores Limite (2005 ou 2010, consoante o poluente) estipulados. Assim, 
dado que os Valores Limite para a Protecção dos Ecossistemas, já estão actualmente em 
vigor, nos Planos e Programas apenas os Valores Limite de Protecção da Saúde 
Humana devem ser considerados. 
 Em conclusão, a transposição destas directivas europeias para a nossa ordem 
interna veio trazer uma redução acentuada dos valores máximos, para as concentração 
admitidas no ar ambiente dos diferentes poluentes, de uma forma racional e 
conscienciosamente equacionada com vista à melhoria da qualidade do ar ambiente, 
sem pôr em risco as actividades económicas que porventura medidas extremistas 
poderiam provocar.  

 
  2.5.2.1- Valores Limite, Margens de Tolerância e  
                                     Limiares de Alerta 
 
No âmbito dos novos limites estabelecidos, para os poluentes no ar ambiente, 

analisa-se em seguida, individualmente cada poluente para uma melhor compreensão da 
sua aplicabilidade prática. 

 
Análise do dióxido de enxofre (SO2) no ar ambiente 
 
No caso do SO2 é estabelecido um limiar de alerta, medido para três horas 

consecutivas, de 500 μg m-3, que não deverá ser ultrapassado. São também 
estabelecidos três valores limite: 

 
Valor limite horário para a protecção da saúde humana......................350 μg m-3 
Valor limite diário para a protecção da saúde humana........................125 μg m-3 
Valor limite para protecção dos ecossistemas para o 
Ano Civil e período de Inverno (1 de Outubro a 31 de Março).............20 μg m-3 
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O limite horário de 350 μg m-3, não deverá ser excedido mais do que 24 vezes 
em cada Ano Civil. Também o valor limite diário de 125 μg m-3, não deverá ser 
excedido mais do que três vezes em cada Ano Civil. 

A Margem de Tolerância, para o SO2, de 90 μg m-3, apenas se concede ao valor 
limite horário à data de entrada em vigor do diploma e até 1 de Janeiro de 2003; tendo 
depois de ser reduzida em 30 μg m-3 por cada período de 12 meses, até se atingir um 
valor nulo de tolerância em 1 de Janeiro de 2005. 

O valor limite para a protecção dos ecossistemas vigora com a entrada em vigôr 
do diploma. 

 
Análise aos dióxido de azoto (NO2) e óxidos de azoto(NOx) no ar ambiente 
 
Também para este poluente, à semelhança do que aconteceu com o SO2, são 

estipulados três valores limites e um limiar de alerta, de 400 μg m-3, para um período de 
análise de três horas consecutivas. 

Dos valores limite estipulados, dois são aplicados à protecção da saúde humana, 
sendo o sobrante aplicado com o fito da protecção da vegetação: 
 
Valor limite horário para a protecção da saúde humana...........................200 μg m-3 
Valor limite anual para a protecção da saúde humana 
para um período de um Ano Civil..............................................................40 μg m-3 
Valor limite anual para a protecção da vegetação 
para um período de um Ano Civil..............................................................30 μg m-3 

 
O valor limite horário de 200 μg m-3, não deverá ser ultrapassado mais do que 18 

vezes em cada ano civil. 
No caso do limite estabelecido para um período de uma hora, a margem de 

tolerância cifra-se nos 80 μg m-3, desde a entrada em vigor, até 1 de Janeiro de 2003, 
sendo a partir deste, obrigatória a sua redução na ordem dos 11 μg m-3, de 12 em 12 
meses até se atingir um zero de tolerância em 1 de Janeiro de 2010. 

A margem de tolerância atribuída ao valor limite anual para a protecção da saúde 
humana, para um período considerado de Ano Civil, é de 16 μg m-3, à data de entrada 
em vigor do decreto lei, devendo sofrer uma redução anual a partir de 1 de Janeiro de 
2003 e até 1 de Janeiro de 2010, de sensivelmente 2,3 μg m-3. 

 
Análise das partículas em suspensão (PM10) no ar ambiente 
 
Para este poluente, as metas a atingir são faseadas em duas etapas (Tabela 4): a 

primeira desde a entrada em vigor do diploma até 1 de Janeiro de 2005; e a segunda 
desde 1 de Janeiro de 2005 até 1 de Janeiro de 2010. Os valores limite desta segunda 
fase, são apenas indicativos, podendo ser revistos atendendo à existência de novas 
informações sobre os efeitos na saúde e no meio ambiente, à viabilidade técnica e à 
experiência adquirida com a aplicação dos valores limites para a primeira fase.  

Para a primeira fase, o valor limite diário não dever ser excedido mais do que 35 
vezes em cada ano civil; já para a segunda fase, tal limite não dever ser ultrapassado 
mais do que 7 vezes em cada ano civil. Deve-se salientar que, apesar de em ambas as 
fases o valor limite diário ser o mesmo para este parâmetro, os excessos permitidos a 
tais valores, são reduzidos drasticamente entre a primeira e a segunda fase (35 para 7 de 
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excedências permitidas), importante facto elucidativo do enorme controlo sobre as 
concentrações atmosféricas de partículas. 

 
 

Tabela 4- Valor limite para as partículas em suspensão (PM10) no ar ambiente (Dec. Lei nº111/2002) 
 

 
 
                                                         Período Considerado                        Valor Limite 
 
               1ª Fase 
     Valor limite diário para                Vinte e quatro horas                        50 µg m-3 
     Protecção da saúde humana 
 
     Valor limite anual para                       Ano Civil                                  40 µg m-3 
     Protecção da saúde humana 
 
               2ª Fase 
     Valor limite diário para                  Vinte e quatro horas                      50 µg m-3   
     Protecção da saúde humana   
 
     Valor limite anual para                       Ano Civil                                   20 µg m-3 
     Protecção da saúde humana 
 

 
Na primeira fase, a margem de tolerância para o valor limite diário é de 15μgm-3 

desde a data de entrada em vigôr do diploma até 1 de Janeiro de 2003, sofrendo a partir 
daí uma redução de 7,5 μg m-3, por cada ano, até 1 de Janeiro de 2005. Relativamente 
ao limite anual, para o período de consideração de um Ano civil, a margem de 
tolerância é de 5 μg m-3, à data de entrada em vigôr deste diploma mantendo-se até 1 de 
Janeiro de 2005, período a partir do qual, esta margem será reduzida a uma média de 2,5 
μg m-3 por cada ano, até 1 de Janeiro de 2005. 

 
Análise do Chumbo (Pb) no ar ambiente 
 
Também os valores limite de concentração no ar ambiente para o poluente 

chumbo sofrem reduções com a publicação deste diploma. Desta feita, o valor limite 
anual para um período considerado de um ano civil, para o poluente chumbo, é reduzido 
para um valor máximo de 0,5 μg m-3. 

A margem de tolerância estabelecida é de 0,3 μg m-3, à data de entrada em vigôr 
deste diploma e até 1 de Janeiro de 2003; a partir desta data, e até 1 de Janeiro de 2005, 
tal margem deverá sofrer uma redução anual da ordem dos 0,15 μg m-3. 

 
Análise do Benzeno (C6H6) no ar ambiente 
 
Um valor limite de 5 μg m-3 para um período de um ano civil, é o estabelecido 

por este diploma para as concentrações deste poluente no ar ambiente. Quanto à 
margem de tolerância concedida, tal é de 5 µg m-3 à data de entrada em vigor do 
presente decreto de lei, sofrendo depois uma redução em 1 de Janeiro de 2006 e, no 
final de cada período de 12 meses subsequente, de 1µg m-3 para se atingir 0% em 1 de 
Janeiro de 2010. 
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Análise do monóxido de carbono (CO) no ar ambiente 
 
No caso do monóxido de carbono, não é autorizado qualquer tipo de margem de 

tolerância, estabelecendo-se como data de cumprimento o momento de entrada em vigôr 
do presente diploma. O valor limite para a protecção da saúde humana, para um período 
considerado de um máximo diário das médias de oito horas, para o poluente monóxido 
de carbono, é de 10 mg m-3. 

 
Análise do Ozono(O3) no ar ambiente 
 
Na sequencia dos objectivos traçados no Dec. Lei nº276/99, de 23 de Julho, o 

Dec.Lei 320/2003, de 20 de Dezembro, veio definir objectivos a longo prazo, valores 
alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação. Nas Tabelas 5,6 e 7 apresentam-se, 
respectivamente, os valores alvo, os objectivos de longo prazo e os limiares de 
informação e de alerta, aplicáveis ao ozono.  

 
Tabela 5- Valores Alvo aplicáveis ao ozono (Dec. Lei nº320/2003) 
 

 
                                                                              Parâmetro                                  Valor Alvo para 2010  
              
     Valor alvo para a protecção      Valor máximo das médias              120 µg m-3 – valor a não exceder em mais de 25 dias por 
     da saúde humana                        octo-horárias do dia                       ano civil, calculados em média  em relação a três anos . 
 
      Valor alvo para a protecção     AOT40 calculado com base              18 000µg m-3.h – calculados  em média em  
       da vegetação                            em valores horários medidos             relação a cinco anos    
                                                       de Maio a Julho (inclusive) . 
 
 
 

Tabela 6- Objectivos a longo prazo aplicáveis ao ozono ( Dec. Lei n º320/2003) 
 
 
                                                                                            Parâmetro                                   Objectivos a longo prazo 
  
        Objectivo a longo prazo para a        Valor máximo da média diária octo-horária                120 µg m-3 
        Protecção da saúde humana                                   num ano civil 
  
       Objectivo a longo prazo para a          AOT40 calculado com base em valores  
        Protecção da vegetação                   horários medidos de Maio a Julho (inclusive)           6 000 µg m-3 .h 
 
 
 

Tabela 7- Limiares de informação e de alerta aplicáveis ao ozono ( Dec. Lei nº320/2003) 
 

 
                                                                                        Parâmetro                              Limiar 
 
                         Limiar de Informação                       Média horária                       180 µg m-3 
 
                         Limiar de alerta                                 Média horária                       240 µg m-3 
 

 
 

2.5.2.2- Métodos de Referência de Análise e  
             Requisitos de Monitorização 

 
Os métodos de referência para a análise das concentrações de poluentes no ar 

ambiente sofrem algumas alterações com a entrada em vigor deste diploma. Na Tabela 8 
definem-se os métodos de análise correspondentes aos poluentes dióxido de enxofre, 
óxidos de azoto, chumbo, PM10, PM2,5, benzeno, monóxido de carbono e ozono. É 
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possível a utilização de outro método desde que demonstre resultados equivalentes aos 
dos métodos estabelecidos para cada poluente. 

 
Tabela 8- Métodos de referência de análise no ar ambiente (Dec. Lei nº111/2002 e Dec. Lei nº320/2003) 

 
 
 
                  Poluente                                                      Método de Referencia 
 
            Dióxido de Enxofre                                         Método Fluorescência ultravioleta 
 
        Óxidos de azoto e dióxido de azoto                 Método automático por quimiluminiscência 
 
                      PM10                                   O Instituto do Ambiente enviará à Comissão a informação  
                                                                 referente ao método utilizado para realizar a amostragem 
                                                                  e a medição das PM10  
 
                      PM2,5                                   Até ser definido o método de referência, poderá ser 
                                                                 utilizado qualquer outro, desde que considerado apropriado 
                                                                 pelo Instituto do Ambiente 
 
                    Benzeno                                               Método utilizando Cromatografia de Gás 
 
            Monóxido de Carbono                  Método de Espectrofotometria de Infravermelho sem  
                                                                  dispersão (NDIR) 
 
                     Ozono                                                        Fotometria de Ultravioleta 
 

 
No anexo VIII do Dec. Lei 111/2002, sob o título Localização dos Pontos de 

Amostragem para a medição das concentrações de dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 
azoto (NO2), óxidos de azoto(NOx), partículas em suspensão (PM10), chumbo(Pb), 
benzeno (C6H6) e monóxido de carbono (CO) no ar ambiente, são feitas algumas 
considerações sobre a localização de novas estações de monitorização da qualidade do 
ar. Consideram-se dois tipos de localização, consoante a escala em que se pretende 
implementar uma nova estação de medição de poluentes no ar ambiente: localização em 
macroescala e localização em microescala 
 

Dado o âmbito deste trabalho ser a avaliação da qualidade do ar numa zona 
urbana analisa-se em seguida o estabelecido neste diploma relativo à localização dos 
pontos de amostragem em microescala. Segundo o Decreto Lei nº111/2002, devem ser 
no mínimo cumpridas, tanto quanto possível, as seguintes recomendações: 

 
1-O fluxo do ar em torno da tomada de ar não deve ser restringido por eventuais    

obstruções que possam afectar o seu escoamento na proximidade do dispositivo de 
amostragem (normalmente, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores 
e outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso dos pontos 
de amostragem representativos da qualidade do ar na linha de edificação) 

2-Em geral, a tomada de ar deve estar a uma distância entre 1,5m e 4m acima do 
solo. Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até 
cerca de 8m). A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada se 
a estação for representativa de uma vasta área 

3-A tomada de ar não deve ser posicionada na imediata proximidade de fontes, 
para evitar a entrada directa de emissões não misturadas com o ar ambiente 
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4-O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a 
recirculação do ar expelido para a entrada do sistema. 

 
Especificando para os casos da localização de dispositivos de amostragem 

orientados para o tráfego, deverão ser cumpridas uma série de orientações para a 
obtenção de valores credíveis a partir das medições efectuadas: 

 
1-Em relação a todos os poluentes, os pontos de amostragem devem ser 

instalados a uma distância mínima de 25m da esquina dos principais cruzamentos e, 
pelo menos, de 4m do centro da faixa de rodagem mais próxima 

2- Em relação ao dióxido de azoto e monóxido de carbono, a tomada de ar deve 
estar a menos de 5m da berma 

3- Em relação às partículas em suspensão, chumbo e benzeno, as tomadas de ar 
devem ser instaladas de modo que a amostra seja representativa da qualidade do ar na 
proximidade da linha de edificação. 

 
Ressalvam-se ainda outros factores que devem igualmente ser tidos em 

consideração na definição dos locais de amostragem: 
 
- Fontes de interferência 
- Segurança 
- Acessibilidade 
- Existência de energia eléctrica e comunicações telefónicas 
- Visibilidade do local em relação à área envolvente 
- Segurança da população e dos operadores 
- Possibilidade de instalar pontos de amostragem para diferentes poluentes 
- Requisitos de planeamento. 
 
De salientar que, segundo o Dec. Lei nº111/2002 e o Dec. Lei nº320/2003 a taxa 

mínima de recolha de dados é alterada, verificando-se um acréscimo do grau de 
exigência de 75% (artº8 do Dec. Lei nº352/90 de 9 de Novembro) para os 90% agora 
exigidos. Prevê-se ainda um período mínimo de amostragem para a medição em 
contínuo para o caso do Benzeno (Tabela 9).  

 
Tabela 9- Taxa Mínima de Recolha de Dados e Período Mínimo de Amostragem  
                  (Dec Lei 111/2002 e Dec.Lei nº320/2003) 
 

 
      Medição       Dióxido de enxofre,   Partículas em Suspensão                Benzeno                          Monóxido     Ozono 
       Contínua       Dióxido de azoto e              e Chumbo                                                                             de 
                             Óxidos de azoto                                                                                                         Carbono  
 
 
      Taxa Mínima           90%                                90%                                       90%                                90%           90% 
       de recolha                                                                                                                                                           (no Verão) 
       de dados             
                                                                                                                                                                                       75% 
                                                                                                                                                                                 (no Inverno) 
 
         Período                           -----------                          ---            35% em meio urbano e em lo-          ------- 
        Mínimo                                                                                    cais de tráfego (distribuído ao 
            de                                                                                         longo do ano para ser repre- 
      Amostragem                                                                              sentativo de várias condições 
                                                                                                          meteorológicas e de tráfego) 
                                                                                                          90% em zonas industriais  
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   2.5.2.3- Avaliação Preliminar e Limiares de Avaliação 
 

O conceito de avaliação preliminar da qualidade do ar, introduzido por este Dec. 
Lei 111/2002, traduz novidade para a legislação nacional. Segundo o seu artº6 devem-se 
efectuar campanhas de medição representativas ou de diagnóstico nas zonas e 
aglomerações que não disponham de informação suficiente relativa aos níveis de 
poluentes. Por outro lado, estabelece-se a introdução dos Limiares de Avaliação que 
permitem determinar quais as técnicas de medição a utilizar para a avaliação da 
qualidade do ar. Os poluentes sujeitos a estes Limiares de Avaliação são: PM10, SO2, 
NO2 e NOx, CO, Pb e Benzeno.  

Segundo a Figura 2, se o limiar superior for ultrapassado, a medição local é 
obrigatória. Por outro lado, se o limiar inferior não for atingido deverão ser utilizadas 
técnicas de modelação ou uma estimativa objectiva para avaliar a qualidade do ar 
ambiente. Numa última possibilidade, se os valores da concentração se situarem entre os 
dois limiares, poder-se-ão combinar os métodos de medição local com técnicas de 
modelação. Nas aglomerações, a medição é obrigatória independentemente das 
concentrações observadas. 

 
 
 
           
 
      c 
        o                                                                      Medição obrigatória 
        n 
        c                      Valor Limite   --------------------------------------------------------------Valor Limite 
        e 
        n                                                                       Medição obrigatória 
        t              Limiar Superior de  -------------   -----------------------------------------------------Limiar Superior de 
        r                    Avaliação                                                                                                         Avaliação 
        a 
        ç                                               Combinação de medições e técnicas de modelação 
        ã 
        o      Limiar Inferior de--------- -----------------------------------------------------------------------------Limiar Inferior de 
                    Avaliação                                                                                                                                Avaliação 
                                                             Técnicas de modelação ou estimativa objectiva 
 
 
 
 
     

           Figura 2- Pirâmide da obrigatoriedade de medições das concentrações poluentes no ar ambiente. 
 
Segundo o mesmo diploma, a ultrapassagem dos limiares superior e inferior de 

avaliação dever-se-á basear nas concentrações registadas nos últimos cinco anos, desde 
que existam dados suficientes para tal. Considera-se ultrapassagem ao limiar de 
avaliação quando este é excedido durante, pelo menos, três anos distintos no decurso 
dos últimos cinco. Para os casos em que se registe uma ausência de dados referentes a 
um período de cinco anos, poder-se-á combinar resultados de campanhas de medição de 
curta duração, realizadas durante um período do ano e em locais que possam ser 
representativos dos níveis de poluição mais elevados, com resultados recolhidos de 
inventários de emissões e de modelação, de modo a determinar as ultrapassagens dos 
limiares superiores e inferiores. 

No Anexo A apresentam-se os limites superior e inferior de avaliação para os 
vários poluentes referidos. 



                                                                                             A Qualidade do Ar no Porto 
 

 34

3- A Qualidade do Ar no Porto 
 
 
A cidade do Porto pode ser considerada uma metrópole de grande concentração 

de população, industrias e serviços, que, e em especial nas últimas décadas, tem vindo a 
estender o seu impacto, para além da sua área geográfica, às cidades adjacentes. 
Consequentemente, o ambiente em que está inserida tem-se vindo a degradar, sendo na 
actualidade uma das cidades com maiores problemas ambientais em Portugal 
(Monteiro,1997). A qualidade do ar ambiente, na cidade do Porto, é um dos recursos 
que mais se tem agravado nos últimos anos, tendo por isso, vindo a ser alvo de 
monitorização constante da sua qualidade do ar de diversos projectos e estudos 
tendentes à melhoria desta situação. 

Pretende-se neste capítulo proceder, inicialmente, a uma descrição geral e 
abrangente do meio, Área Metropolitana do Porto, em que se encontra situado o objecto 
de estudo, a cidade do Porto. No ponto seguinte, a Rede de Qualidade do Ar da Área 
Metropolitana do Porto é estudada desde a sua estrutura, passando pelo seu 
funcionamento, terminando com a explicitação dos poluentes monitorizados. No 
terceiro ponto, analisa-se a qualidade do ar no Porto desde 1994 até 2002, sob a 
aplicação da legislação cessante (Portaria nº286/93 e Portaria nº623/96). No último 
ponto deste capítulo, aplicam-se os novos decretos da qualidade do ar à cidade do Porto, 
com o objectivo de se compreender, por um lado, o pleno cumprimento das disposições 
constantes nos novos decretos, e por outro, verificar se existem alterações do 
cumprimento das disposições legais, no antes e depois da aplicação dos novos decretos.  

Todos os dados estatísticos, relativos às concentrações dos poluentes para a Área 
Metropolitana do Porto, constantes neste trabalho foram retirados dos Relatórios Anuais 
da qualidade do ar elaborados pelo CCDR-N. 

 
 

3.1- Descrição da Área do Porto 
 

Advindo do novo modelo de gestão da qualidade do ar previsto na Directiva 
Quadro 96/62/CE, verifica-se a introdução dos conceitos de Aglomeração e Zona 
aplicados ao território nacional. Segundo o artº2 do Dec. Lei 276/99 de 23 de Julho, 
define-se Aglomeração como a “zona caracterizada por um número de habitantes 
superior a 250 000 ou em que a população seja igual ou fique aquém de tal número de 
habitantes, desde que não inferior a 50 000, sendo a densidade populacional superior a 
500 hab.km-2”, definindo-se “Zona” como sendo “uma área geográfica de características 
homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade 
populacional”. Interpretando estes conceitos pode-se afirmar que uma aglomeração 
acaba por ser também, ela própria, uma zona, apresentando apenas a especificidade dos 
critérios que a definem no que concerne aos parâmetros estatísticos da população 
residente nessa área.  

A aplicação destes novos conceitos à realidade nacional permitiu a identificação 
de 12 aglomerações no território continental, situadas em superioridade na faixa litoral e 
uma aglomeração na região autónoma da Madeira, e 12 Zonas, incluindo também a 
região Autónoma dos Açores. A Área Metropolitana do Porto é considerada através 
deste estudo uma aglomeração, que praticamente, à excepção do município da Póvoa de 
Varzim, coincide com a aglomeração Porto Litoral. Na figura 3 apresenta-se a 
aglomeração Porto Litoral. 
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Figura 3- Mapa da Rede de Monitorização do Ar da aglomeração Porto Litoral 

 
 
A aglomeração Porto Litoral caracteriza-se como uma zona costeira, situada a 

Norte de Portugal a uma latitude de 41º10 N e 8º40 E de longitude, delimitada a Oeste 
pelo oceano Atlântico e a Sul pelo rio Douro. Engloba 130 freguesias, distribuídas por 9 
concelhos (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, 
Vila do Conde, Vila Nova de Gaia), abrangendo uma área geográfica de cerca de 817 
km2 e com cerca de 1260679 habitantes (INE, 2002). Aproximando e focalizando estes 
últimos dados ao objecto de estudo, isto é, a cidade do Porto, esta apresenta 263131 
habitantes distribuídos por uma área de Concelho correspondente a 41,7 km2, a que 
corresponde uma densidade populacional de 6316 habitantes por km2 (INE, 2002). 
 O Porto é uma cidade do litoral, limitada a Oeste pelo Oceano Atlântico (3,6 
km), e a Sul, pelo Rio Douro (9,6 km), muito influenciada pelas massas de ar que 
percorrem estas extensões de água . 

A aglomeração Porto Litoral pode ser definida pela análise dos seus parâmetros, 
nomeadamente, precipitação, humidade, temperatura e vento. Através do conhecimento 
destes parâmetros climáticos, pretende-se analisar até que ponto é que estes podem 
influenciar, positiva ou negativamente, a concentração, permanência e dispersão dos 
poluentes na atmosfera portuense. 
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A precipitação é um parâmetro climatológico de extrema importância, quer para 
a caracterização climatológica plena de uma dada região, quer ainda, para a melhoria da 
qualidade do ar (deposição húmida dos poluentes) dessa mesma região. Na aglomeração 
Porto Litoral, o período mais pluvioso coincide sensivelmente com os meses de 
Inverno. 

Outro aspecto climatológico a ter em consideração é a humidade. A análise dos 
valores mensais médios da humidade relativa do ar, entre 1970 e 1989 (Monteiro, 
1997), denuncia claramente a posição litoral e desabrigada da Área Metropolitana do 
Porto relativamente à influência do ar húmido procedente do Oceano Atlântico. A 
humidade relativa às 9h é, durante todo o ano, superior a 75%, sendo os valores médios 
mensais máximo de 86%, no mês de Dezembro, e mínimo de 77%, em Junho e Julho.  

No que respeita ao parâmetro temperatura, com base nos registos diários e nas 
médias mensais das temperaturas mínima e máxima entre 1900 e 1989, na estação 
climatológica do Porto - Serra do Pilar (Monteiro, 1997), verifica-se que as 
temperaturas médias mensais mínimas oscilaram entre os 4,9ºC em Janeiro e os 14,9ºC 
em Julho. Por outro lado, as temperaturas médias mensais máximas variaram entre os 
13,1ºC em Janeiro e os 24,7ºC em Agosto. Desta forma, associando o valor da média 
dos 90 anos e a variabilidade absoluta e relativa das séries, conclui-se que o mês 
regularmente mais frio do ano é o de Janeiro.  

Por fim, sobre o parâmetro vento, factor tão importante para a dispersão dos 
poluentes atmosféricos, assinala-se que as velocidades médias mensais ultrapassaram os 
20 km.h-1 em todos os meses do ano. Por outro lado, os ventos que sopraram com maior 
velocidade foram os de Sul (S) em Janeiro e Fevereiro. Desde Abril até Setembro, os 
ventos de NW são os mais fortes e predominantes. No que respeita ainda ao rumo do 
vento, verificou-se que nos meses de Verão é predominantemente de Noroeste (NW) e 
Oeste (W) e nos meses de Inverno de Este (E) e Sudeste (SE).  

 
 

3.2- A Rede da Qualidade do Ar da  
        Área Metropolitana do Porto 

 
Para se entender o objectivo deste trabalho, verificação da aplicação dos novos 

Decretos à cidade do Porto, é necessário proceder a um enquadramento da temática no 
contexto em que está inserida, ou seja, conhecer e perceber o funcionamento da Rede da 
Qualidade do Ar na Área Metropolitana do Porto, para desta forma melhor se apreender 
a monitorização da qualidade do ar da cidade em estudo. 

Na Figura 3 pode-se constatar que a rede de monitorização da qualidade do ar 
aglomeração Porto Litoral, é constituída por um total de quinze estações de 
monitorização. Contudo, este número incluiu a Estação de Paranhos, no Porto, e a 
Estação da Avenida da República, em Gaia, ambas desactivadas em 2001 (Tabela 10). 

Teoricamente, estas estações de monitorização da qualidade do ar deveriam estar 
localizadas em instalações especialmente desenhados para o efeito, os chamados 
“abrigos de análise”, legalmente constantes na legislação. No entanto, geralmente as 
condições da área de análise não permitem a instalação destes abrigos; repare-se no caso 
do centro histórico da cidade do Porto, considerada pela UNESCO, como património 
arquitectónico da humanidade, em que é difícil instalar uma destas estruturas. 

Em áreas menos susceptíveis de sofrerem impacte visual na sua estrutura 
arquitectónica, estes “abrigos de análise” são geralmente construídos, de maneira a que, 
o seu espaço de delimitação tenha necessariamente as dimensões de 4,4 m de largura, e 
5,4 m de comprimento. No interior deste espaço, existe o abrigo, devidamente assente 
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em apoios de betão, cujas dimensões não deverão ser inferiores a uma altura de 2,4 m, 
uma largura de 2,3 m, e um comprimento de 3,5 m. Esta circunscrição, deverá ser bem 
definida, de maneira a que se evite qualquer acto de violação ou vandalismo devendo-se 
assegurar: 

 
1-Existência  uma vedação, em rede plastificada, com uma altura mínima de 2,2 

m, sendo a parte superior do mesmo completada com três fiadas de arame farpado. 
2-Proibição da existência de janelas no dito abrigo, apenas se autorizando a 

abertura de uma porta de acesso, devidamente protegida, para entrada. 
3-A área compreendida entre o abrigo e a cerca de arame, deverá ser recoberta 

com 10 cm de gravilha e delimitada por um murete de betão.  
 

Tabela 10- Caracterização das Estações de Monitorização do Ar da aglomeração Porto Litoral 
 
 

 .     Aglomeração    Concelho     Inicio            Estação                           Poluentes 
                                                         da                                                                                            Ben 
                                                    Laboração                         PM2,5 SO2  PM10 NOx  CO  O3  Pb    zeno 
 
                                                         1991         R. Bragas                V               V      V   V    V 
                                                         1994       Rua Formosa             V              V      V   V    V 
           Área                 Porto            1998          Paranhos                  V      V     V      V   V    
                                                         2000           Antas                              V    V       V   V 
                                                         2000         Boavista                  V       V    V       V  V 
       Metropolitana  
 
                                      Gaia           1997       Av.Republica            V               V      V     V 
               Do  
                                                         1998        V. N. Telha              V        V    V      V     V       
                                     Maia            2000         Vermoim        V      V        V    V      V     V 
              Porto              
 
                                    Mato-           1998           Custoias                V        V     V      V    V          V 

(ou Porto Litoral)    sinhos          2000                 Leça                V        V     V      V    V 
                                                    2001         Sra. da Hora            V        V     V      V 
                                                    2002         Matosinhos             V        V     V      V    V 
                                                    2002            Perafita                 V       V     V      V    V 
 
                             Gondomar      1998             Baguim                 V               V            V  
                              
                              Valongo         1998          Ermesinde               V        V    V            V 
 
                               Espinho        2000           Espinho                  V        V    V     V    V 
                      
                             Vila do           2002               Azurara             V         V   V     V     V 
                                  Conde  
 
 

 
O abrigo deverá ser exteriormente revestido por aço galvanizado e todas as 

superfícies deverão ser isoladas termicamente, para evitar interferências nas medições 
efectuadas. Para a recolha dos poluentes, deverão existir duas aberturas no tecto que 
possibilitem a instalação de duas cabeças de amostragem independentes. No interior do 
abrigo deverão estar devidamente acondicionados os equipamentos de análise, um para 
cada poluente a medir, os quais, através de condutas (em tubo de teflon, com 6 mm de 
diâmetro) estarão ligados às cabeças de amostragem, e o respectivo modem de ligação à 
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CCDR-N, para o envio dos valores. Por último, é obrigatório a existência de um 
compartimento isolado para a instalação de garrafas de gás de calibração dos 
analisadores (Figura 4). 

 
 

 
                                     Fonte: http://www.iambiente.pt 
 

Figura 4- Estação de Monitorização da Boavista 
 

 
Em termos de material fundamental para o correcto funcionamento da rede, cada 

estação deverá conter os respectivos analisadores automáticos de análise dos diferentes 
poluentes (dióxido de enxofre, óxidos de azoto, monóxido de carbono, ozono e 
partículas), um modem e respectiva linha telefónica para a transmissão dos dados para o 
centro de coordenação da rede. Em termos de equipamento auxiliar, cada estação deverá 
possuir gases de calibração dos analisadores,  circuito de fluidos, rede de terra, ar 
condicionado, sistema de detecção de porta aberta, extintor, rede de terra, UPS (Unidade 
de alimentação ininterrupta), e ainda uma secretária ou bancada de apoio, instalação 
eléctrica, incluindo circuito de iluminação, tomadas e quadro eléctrico. 

Por último, há ainda referência às infra-estruturas a disponibilizar pelas Câmaras 
Municipais para a instalação das estações de medida da qualidade do ar. Sendo assim, as 
autarquias têm a responsabilidade de fornecer um espaço para a localização da estação, 
assim como do fornecimento de energia eléctrica e a instalação de uma linha telefónica. 

No que respeita ao funcionamento da rede da qualidade do ar, o Decreto Lei 
nº276/99 de 23 de Julho, que define as linhas de orientação da política de gestão da 
qualidade do ar e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva Quadro, no seu 
artº3, nº1 decreta a competência à Direcção Geral do Ambiente (DGA), actual Instituto 
do Ambiente (IA) e às Direcções Regionais do Ambiente, actuais CCDR´s, para a 
aplicação deste diploma. Sendo assim, o actual IA tem a responsabilidade de: aprovar os 
meios de medição, nomeadamente métodos, equipamentos, redes e laboratórios, e 
analisar os métodos de avaliação; coordenar a nível nacional os programas de garantia 
de qualidade organizados pela Comissão Europeia, a nível comunitário. Num nível mais 
abaixo, mas nem por isso, menos essencial, para a boa aplicabilidade de uma gestão da 
qualidade do ar, encontram-se as diferentes CCDR´s, responsáveis por avaliar e garantir 
a qualidade das medições efectuadas, nomeadamente através de controlos de qualidade 
internos. 

São também da responsabilidade das CCDR´s as seguintes acções, nos termos 
do Dec. Lei 276/99, de 23 de Julho: 
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- Avaliação preliminar da qualidade do ar ambiente; 
- Melhoria da qualidade do ar ambiente; 
- Medidas aplicáveis nas zonas onde os níveis são superiores ao valor limite; 
- Medidas aplicáveis nas zonas em que os níveis são inferiores ao valor limite; 
- Medidas aplicáveis no caso de serem excedidas os limiares de alerta; 
- Avaliação da qualidade do ar ambiente. 
 
Para o cumprimento desta última responsabilidade, a actual CCDR-N 

desenvolveu uma rede computorizada que lhe permite gerir, os valores de concentração 
dos poluentes medidos pelas estações da RQA, da AMP. 

No que respeita à própria estrutura da rede, os resultados dos analisadores 
existentes nas estações da Rua Formosa e da Faculdade de Direito são enviados para 
uma Unidade de Aquisição Local (UAL), existente em cada estação, onde para cada 
período de uma hora são calculadas e armazenadas as médias horárias. As UAL´s estão 
ligadas à Unidade de Gestão Regional - UGR (constituída por um computador pessoal), 
através da rede telefónica pública e modems, localizada na sede do CCDR-N. 

Na UGR, e através de um software específico, procede-se à recolha dos valores 
horários medidos nas duas estações, ao seu armazenamento e validação. 

Os resultados dos analisadores existentes nas estações de Vila Nova de Gaia, 
Custóias, Vila Nova da Telha, Ermesinde, Paranhos, Baguim, Vermoim e Leça do Balio 
são recolhidos via modem, através de um software específico de recolha (SCANAIR), 
que efectua o diálogo directo com os analisadores e o computador central, onde para 
cada período de uma hora são calculadas e armazenadas as médias dos quartos de hora. 
Através do SCANAIR os dados obtidos são convertidos em médias horárias. 

Em 2001 a estação da Rua Formosa deixou de recolher os dados do modo 
referido, uma vez que estes passaram a ser enviados para a UAL (Unidade de Aquisição 
Local) existente na estação, onde para cada período de uma hora eram calculadas e 
armazenadas as concentrações médias horárias, sendo os dados posteriormente enviados 
para o computador central. O mesmo aconteceu com a estação da Rua dos Bragas até 
Fevereiro de 2002. 

Actualmente, a estação da Rua Formosa encontra-se desactivada, tendo o 
equipamento sido transferido para a estação de Santo Tirso, que entrou em 
funcionamento em Maio de 2003. A estação da Rua dos Bragas prescindiu da sua UAL, 
pois foi reapetrechada com analisadores mais modernos que, contactam directamente 
com o computador central através do software referido. 

Esta recolha de dados permite a avaliação anual da qualidade do ar no Porto 
Litoral, sendo elaborados trimestralmente Relatórios de Qualidade do Ar com 
apresentação gráfica, para cada estação. São ainda realizados os estudos da análise do 
semestre, os designados "Compêndios de Dados da Qualidade do Ar", que incluem para 
cada estação e para cada poluente as concentrações médias horárias observadas. Por 
fim, com base nos valores médios horários das concentrações de cada poluente medido 
em cada estação, procede-se ao tratamento estatístico anual (referente aos períodos de 1 
de Janeiro a 31 de Dezembro e de 1 de Abril a 31 de Março, denominado "ano tropical") 
com vista à sua análise face à legislação em vigor. Acrescente-se ainda que, a CCDR-N 
disponibiliza diáriamente na Internet (http://www.iambiente.pt) os Índices da Qualidade 
do Ar, das últimas 24 horas, para todas as estações da aglomeração Porto Litoral, 
tentando assim uma maior consciencialização e envolvimento da população nesta 
problemática ambiental. 
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3.3- Poluentes Monitorizados  
 
Os poluentes monitorizados nas estações da RMQA da AMP são: dióxido de 

enxofre (SO2), partículas em suspensão com diâmetro aerodinâmico equivalente menor 
ou igual a 10μm (PM10), dióxido de azoto (NO2), monóxido de carbono (CO), ozono 
(O3) e chumbo (Pb). A análise da suas origens, impactos e métodos de análise, 
contribuirá para a compreensão dos valores medidos em determinadas zonas da AMP. 

 
3.3.1- Dióxido de Enxofre (SO2) 

 
 Origens/Formação 
 
 Este gás, caracteriza-se por ser um poluente irritante e bastante corrosivo, 

detectável pelo odor e sabor. A sua origem pode advir de duas vias: a natural (erupções 
vulcânicas), ou a antropogénica (transportes, processos industriais e queima de 
combustíveis fósseis ). 

O dióxido de enxofre é um gás incolor, não inflamável e não explosivo. Pode ser 
detectado pelo olfacto humano a concentrações superiores a 1306 µg.m-3, e o seu gosto 
é detectável a concentrações superiores a 784 µg.m-3 (Peavy et al, 1985). Estima-se que 
o tempo de vida do SO2 na atmosfera seja, em média, 2 a 4 dias, podendo ser 
transportado no decorrer deste espaço de tempo a distâncias de cerca de 100 km (Peavy 
et al, 1985). 

Geralmente, à queima de combustíveis fósseis, associa-se a queima de derivados 
do petróleo, nomeadamente o gasóleo, por parte dos automóveis e outros veículos a 
motor, e considera-se, erradamente, que este é o grande responsável pela produção deste 
poluente. Verdadeiramente, a combustão do petróleo operada nos motores dos veículos 
a motor, contribui para a produção de SO2, mas em apenas 20% do total da queima 
destes combustíveis fósseis; sendo os restantes 80% provenientes da queima de carvão 
em várias actividades industriais, das quais se salienta: as siderurgias, a industria 
química, a produção de pasta de papel, as centrais térmicas e a incineração de resíduos 
(Peavy et al, 1985). 

 
Efeitos/Impactes 
 
Os impactes provocados pela existência de SO2 na atmosfera, fazem-se sentir 

nefastamente, quer na natureza, quer nos animais (incluindo o Homem), quer mesmo 
para os materiais que constituem os diferentes edifícios. 

No campo dos efeitos provocados por este poluente na natureza, é a contribuição 
para a ocorrência de precipitação ácida, que ocorre quando há grandes concentrações de 
SO2 na atmosfera, que ao combinarem-se com a água, formam ácido sulfúrico(H2SO4). 
Ao ocorrer precipitação, estes gases vão depositar-se na terra a um pH bastante ácido 
(pH=2), o que vai levar à alteração dos ciclos biogeoquímicos dos solos e dos processos 
biológicos normais na vegetação e nas superfícies líquidas, contribuindo assim para a 
degradação da qualidade do solo, perturbação do crescimento das plantas, e alteração 
das características químicas das águas superficiais.  

Também o homem é directamente afectado pela existência na atmosfera deste 
poluente, nomeadamente, através da irritação das membranas mucosas do aparelho 
respiratório, o que pode levar a bronco constrições, que em alguns casos podem ser 
fatais. O aumento do ritmo cardíaco é também muitas vezes provocado pela existência 
de grandes concentrações deste gás na atmosfera. Outro impacte negativo para o homem 
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é a redução da visibilidade, provocada pela formação de aerossóis, por oxidação 
atmosférica.  

Por último, refiram-se os danos provocados por este poluente nos materiais de 
construção. A corrosão de metais, assim como, a perda de polimento e brilho em 
cerâmicas e vidro é muito influenciada pela existência de SO2 na atmosfera. Outra 
incidência negativa provocada por este poluente relaciona-se com a descoloração e 
quebra de pinturas, assim como a erosão dos materiais de construção em geral. O caso 
mais notório desta destruição, é o provocado nos edifícios e monumentos em pedra, em 
que o dióxido de enxofre é o poluente de acção mais deletéria, pois é o maior 
responsável pela formação de crostas, cujo componente principal é o sulfato de cálcio, 
frequentemente sob a forma de gesso. 

 
3.3.2- Partículas em suspensão (PM10)  

 
Origem/Formação 
 
Definem-se como partículas em suspensão todo o conjunto de substâncias, 

orgânicas e inorgânicas, dispersas na atmosfera no estado líquido ou sólido. A sua 
origem é de difícil identificação podendo provir quer de fontes naturais, como por 
exemplo fogos florestais ou erupções vulcânicas; ou de fontes antropogénicas,  queima 
de combustíveis fósseis, movimentação de terras, extracção de inertes,etc.  

Um dos grandes problemas apresentados, na qualificação e quantificação deste 
poluente é a sua diversidade, quer do ponto de vista da escala dos efeitos (do global até 
ao local), quer pelo vasto número de compostos que as podem constituir, desde as 
simples poeiras de carbono, até aos perigosíssimos metais pesados.  

 
Efeitos/Impactes 
 
Ao nível do homem, devido à pequenez das partículas, a região naso-faríngea 

não consegue evitar a inalação de partículas, o que pode originar problemas ao nível do 
sistema respiratório e alergológico, pois, quanto menores forem as partículas, mais 
graves podem ser as sequelas na árvore respiratória. As partículas cuja dimensão esteja 
compreendida entre 5 e 10 micron, penetram no tracto respiratório até à traqueia e 
brônquios. Já as partículas cuja dimensão seja inferior a 5 micron atingem os alvéolos 
pulmonares, tornando-se a situação neste caso mais grave. A inalação destas partículas 
pode ter um efeito sinergético, quando se coloca a possibilidade de, associado ao que 
atrás foi dito, o facto destas partículas poderem ser constituídas por substancias 
cancerígenas. 

 
3.3.3- Dióxido de Azoto (NO2) 

 
Origens/Formação 
 
Este gás caracteriza-se pela produção de um odor extremamente irritante para as 

vias respiratórias das pessoas. O seu aparecimento natural deve-se essencialmente à 
degradação biológica de nitratos (NO3

-  redução »NO2
- conversão»HNO2 decomposição» NO 

oxidação»NO2). O surgimento deste poluente via antropogénica relaciona-se com a queima 
de combustíveis fósseis (processos de aquecimento, produção de energia e transportes) e 
com processos industriais. O NO2 é também considerado um poluente secundário, dado 
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a oxidação do monóxido de azoto (NO), quando presente na atmosfera, em dióxido de 
azoto. 

A queima de combustíveis nos motores de combustão interna dos veículos 
motorizados, assim como, as fontes estacionárias com processos de produção de energia 
e aquecimento são hoje em dia as fontes de emissão com mais impacto (WHO, 2000). A 
este poluente associa-se, a neblina castanho amarelada que se vê frequentemente sobre 
as grandes metrópoles, devida em grande parte ao NO2 e aerossóis. É de ressalvar que, a 
formação deste nevoeiro oxidante é um fenómeno muito diferente do chamado “Smog 
Londrino” que é de natureza redutora e que se deve à presença de SO2, proveniente da 
queima de carvão. 

Em conjunto com o NO é um dos principais reguladores da capacidade oxidante 
da troposfera, controlando o aparecimento/desaparecimento de espécies radicais (ex.: 
radicais hidroxilo) participando assim no estabelecimento das concentrações de ozono 
na troposfera (WHO, 2000). A presença deste poluente (NO2) na atmosfera em parceria 
com o dióxido de enxofre também propicia a ocorrência de precipitação ácida.  

 
Efeitos/Impactes 
 
Os impactes associados a este poluente têm-se revelado bastante nocivos para a 

fauna e flora ambiental. No caso dos animais (homem incluído) a irritação dos alvéolos 
pulmonares é o caso mais frequente, mas também se verifica, em certos casos, a 
irritação no globo ocular. Os impactes também se fazem sentir com extrema gravidade, 
quando se verifica precipitação ácida que vai originar a diminuição do pH do solo e das 
águas. 

Os impactes negativos nos materiais referem-se principalmente aos materiais 
construídos à base de cerâmica e vidro, que rapidamente têm tendência a perder o seu 
brilho. Os materiais construídos à base de calcário também são muito afectados pela 
presença dos óxidos de azoto. 

 
3.3.4- Monóxido de Carbono (CO) 

  
Origem/Formação 
 
Este gás incolor e inodoro é produzido de forma natural através de diferentes 

fenómenos, como decomposição da clorofila, fogos florestais ou mesmo as erupções 
vulcânicas. O monóxido de carbono pode ainda ser antropogénico devido à queima de 
combustíveis fosseis em processos industriais, transportes e centrais de produção de 
energia e incineração. É considerado um dos principais poluentes atmosféricos, 
resultando essencialmente da combustão incompleta dos combustíveis fósseis. A 
concentração de CO presente no meio ambiente é influenciada pelo número de veículos 
motorizados existentes na área, condições climatéricas e topografia local. Acrescente-se 
que, na via pública as concentrações deste poluente diminuem à medida que aumenta a 
distância ao tráfego automóvel, o que poderá levar a que, a medição de concentrações 
de monóxido de carbono em estações de monitorização (fixas) não reflecte a exposição 
humana real a este poluente (WHO,2000).  

 
Efeitos/Impactes 
 
O homem é atingido por este poluente pela única via significativa de exposição: 

a inalação. O monóxido de carbono é um asfixiante perigoso, pois combina-se 
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fortemente com a hemoglobina do sangue, o que leva à redução da capacidade deste, 
para transportar o oxigénio aos tecidos celulares. A esta redução da capacidade de 
transporte de oxigénio no sangue dá-se o nome de Carboxihemoglobina, que em casos 
extremos pode conduzir à morte (Colvile et al., 2001).  

 
3.3.5- Ozono (O3) 

 
Origens/Formação 
 
O ozono caracteriza-se por ser um composto originado a partir de reacções 

físico-químicas entre compostos orgânicos voláteis (COV) e outros compostos químicos 
(NOx), na presença de radiação solar. Este gás de cor azulada encontra-se presente na 
atmosfera natural, a dois níveis: na estratosfera e na troposfera. 

A maior percentagem de ozono encontra-se na estratosfera, entre 10 a 50 km 
acima da superfície terrestre, onde é produzido pela fotólise do oxigénio molecular, 
constituindo-se como uma camada extensa que cobre todo o planeta ajudando a 
absorver a radiação U.V. vinda do Sol, nociva à vida na Terra. A esta altitude, o ozono 
revela-se como um composto essencial para a existência de vida na Terra, não 
constituindo qualquer ameaça para o homem. 

Na troposfera o ozono resulta de reacções físico químicas estabelecidas entre os 
compostos de origem natural, como o metano, óxidos de azoto e monóxido de carbono 
na presença de radiação solar. Após a revolução industrial, com o aumento da emissão 
de precursores do ozono, como os compostos de azoto (NOx), monóxido de carbono 
(CO), metano (CH4) e os compostos orgânicos voláteis não metano (COVNM), que 
incluem milhares de hidrocarbonetos, a sua concentração começou a aumentar 
revelando-se actualmente como um dos poluentes com maior impacto no ambiente.  

As condições atmosféricas no Verão ajudam a formação de O3 devido ao 
acréscimo da radiação UV, da temperatura e da diminuição da intensidade dos ventos 
com consequente aumento da estagnação (WHO, 2000). 

 
Efeitos/Impactos 
 
Ao nível da estratosfera, a designada camada do ozono está em declínio, em 

especial, na região da Antárctica, onde já foi destruída uma área comparável à superfície 
do território dos Estados Unidos da América (EEA, 2004). Já no caso do Ozono 
troposférico, as implicações fazem-se sentir quer ao nível dos materiais, com a redução 
do tempo médio de vida das borrachas, tintas e plásticos; quer ao nível da flora. Este 
poluente afecta a produção e qualidade das culturas, assim como, provoca o 
envelhecimento precoce de certas plantas. Ao nível do homem, é responsável por 
patologias como a falta de ar, dores de cabeça, laringites, alteração nos glóbulos 
vermelhos, tosse, irritação do nariz, olhos e garganta. Sendo o ozono um gás com efeito 
de estufa, dado a sua capacidade para a absorção na banda dos infravermelhos, também 
contribui para as alterações climáticas. 

 
 3.3.6- Chumbo (Pb) 
 
Origens/Formação 
 
O chumbo, caracteriza-se por ser um metal pesado, derivado fundamentalmente 

de fontes antropogénicas com especial relevo para o sector dos transportes e processos 
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industriais, como fundições, tintas, refinarias de petróleo, etc. Este poluente constitui 
um importante aditivo adicionado às gasolinas, levando ao aumento do índice de 
octanas (IO) que, por sua vez, melhora o desempenho do motor. No final dos anos 80 
(Séc. XX), a União Europeia resolve legislar sobre a presença deste composto 
extremamente tóxico nas gasolinas, promovendo uma série de medidas que visaram 
substituir a gasolina com chumbo por outras sem este poluente. A partir daí, os teores de 
chumbo na atmosfera têm vindo a diminuir gradualmente, o que em muito tem 
contribuído para a melhoria da qualidade do ar ambiente. 

 
Efeitos/Impactos  
 
Os efeitos deste poluente, fazem-se sentir quer ao nível dos materiais, da 

vegetação e do homem. A deposição nos materiais ocorre rapidamente, em especial, nos 
materiais rochosos, levando ao seu escurecimento e degradação da sua qualidade.  

A vegetação devido à deposição húmida e acumulação perde capacidade de 
regeneração e capacidade produtiva. 

Os seus principais impactes na saúde humana revelam-se, na fadiga, insónias, 
perda de apetite, distúrbios na capacidade de aprendizagem, alterações no sistema 
nervoso, ou em casos mais graves, devido à exposição prolongada a este poluente, 
encefalopatias (convulsões, delírio, coma, ou mesmo a morte). 

 
 
 3.4- A Qualidade do Ar no Porto face à Legislação  
                  Cessante (1994-2002) 
 
Neste ponto do trabalho pretende-se efectuar uma análise dos dados da qualidade 

do ar da cidade do Porto, respeitantes ao período, que se estende, desde 1994, ano do 
primeiro relatório da qualidade do ar para este espaço, até 2002, data do último relatório 
da qualidade do ar incluído neste trabalho, tendo-se como orientação a legislação 
cessante, nomeadamente a Portaria nº286/93, de 12 de Outubro e Portaria nº 623/96, de 
31 de Outubro.  

No último ano de análise (2002) existiam cinco estações de monitorização da 
qualidade do ar na cidade do Porto: Estação da R.Formosa, Estação da R. dos Bragas, 
Estação de Paranhos, Estação das Antas e Estação da Boavista (Anexo B). Na Tabela 
11, 12 e 13, procede-se a uma caracterização pormenorizada das estações portuenses. 

 
Tabela 11- Caracterização das Estações Portuenses 

 
      Estação              Local             Freguesia          Tipo de          Tipo de        Características           
                                                                                  Estação           Zona                 da Zona           
                 

     Antas             Prª Francisco       Campanhã          Tráfego           Urbana           Residencial 
                            Sá Carneiro 
 

    Boavista         Prª Mouzinho      Cedofeita            Tráfego           Urbana          Residencial/ 
                         de Albuquerque                                                                                        Comercial 
 

    Formosa           R. Formosa       Stº Ildefonso       Tráfego          Urbana       Residencial/Comercial 
 
    Paranhos         Rotunda de          Paranhos            Tráfego           Urbana            Residencial  
                            Paranhos 
 
 

      Bragas         R. dos Bragas       Cedofeita            Tráfego           Urbana      Residencial/Comercial 
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Tabela 12- Medidas e Distâncias das Estações Portuenses 

 
                                                       Antas     Boavista   Formosa   Paranhos  Bragas 
 
    Distância do Edifício da Estação             3 m              4 m              20 m               3 m               2 m 
    à berma mais próxima 
 
    Distância ao solo da tomada de ar           3 m              3 m                3 m               3 m               3 m 
 
    Distância mínima à esquina                   30 m            25 m              35 m             25 m             45 m 
    mais próxima  
 
    Ângulo livre do fluxo de ar em               360º            360º               270º              270º              270º 
    torno da tomada de ar 
 
 
 

Tabela 13- Ambiente local das Estações Portuenses 
 
                                                                       Ambiente Local  
 

   Antas                       Adjacente a uma avenida larga e próximo de uma praça.         
 

  Boavista                   Adjacente a rotunda com três vias de tráfego. 
 

  Formosa        Localizada no pátio interior das instalações da CCDR-N. 
                  Adjacente a uma rua estreita (6 m de largura) de um só sentido de trânsito.  

 
  Paranhos     Adjacente a um cruzamento, com acesso para a Via de Cintura Interna. 

 
   Bragas        Localizada nas instalações da Faculdade de Direito da Universidade do 
                      Porto. Adjacente a uma rua estreita (6 m de largura) de dois sentidos de  

                                    trânsito. 
 
 

Em consonância com a legislação cessante, os parâmetros estatísticos relativos a 
NO2 e CO devem ser avaliados para o ano civil (1 de Janeiro a 31 de Dezembro) e 
também para o ano de referência (1 de Abril a 31 de Março). Para o caso do SO2 e PM10 
é necessário o cálculo de parâmetros estatísticos apenas para o ano de referência. No 
entanto, para permitir uma comparação mais simples entre as duas legislações, a 
cessante e a vigente (nomeadamente Dec. Lei nº111/2002 e Dec. Lei nº320/2003), e 
visto que não há variação significativa dos resultados obtidos considerando o período 
anual de referência ou o ano civil (DRAOT-N, 1994 a 2002), o tratamento estatístico 
das concentrações destes poluentes foi realizado apenas para cada ano civil . 

 
  3.4.1- Validação dos Dados 
  
 Segundo o Dec.Lei 352/90, de 9 de Novembro, a validade para análise 
estatística, implica a existência de pelo menos 75% de eficiência anual de valores de 
concentração (artº8, nº1). Nas Tabelas que se seguem podem-se observar as eficiências 
anuais dos analisadores automáticos de SO2, NO2, CO, O3, PM10 e Pb calculadas, com 
base nos valores horários ou diários disponíveis, para cada estação e ano considerados. 
No caso da análise da concentração do poluente chumbo, o tratamento estatístico obriga 
a um mínimo de 15 determinações mensais para que se verifique alguma validade e 
objectividade dos valores obtidos. 
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Relativamente ao poluente dióxido de enxofre (Tabela 14) as eficiências 
registadas são, para a maioria dos anos, superiores aos 75% exigidos por lei. 

Para o caso das Estações da Rua dos Bragas e Formosa, as mais antigas a 
laborar, destaca-se a segunda no que respeita a melhores resultados de eficiência, sendo 
importante realçar que a Estação da Rua dos Bragas a partir de 1998 apresenta registos 
cada vez mais ineficientes. Para o caso das Estações mais recentes, Paranhos, Boavista e 
Antas, refere-se que, a Estação das Antas regista actividade nula no que respeita ao 
funcionamento dos seus analisadores de SO2. A Estação de Paranhos apresenta um 
registo de eficiência nos dois primeiros anos de laboração bastante positivo, a partir do 
ano civil de 2000, a laboração iguala a da Estação das Antas, ou seja, é nula. Por último, 
a Estação da Boavista, instalada em Setembro de 2001, apresenta, para esse mesmo ano, 
uma eficiência de 28%, valor este que deverá não ser muito valorizado no cômputo 
anual dado o período analisado para este ano ter sido muito curto (4 meses). Porém no 
ano seguinte, apresenta uma eficiência anual bastante positiva (99%) 

 
Tabela 14- Eficiência anual dos analisadores automáticos de SO2 entre 1994 e 2002 

 
 

Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de SO2 – Valores Diários Disponíveis (%) 
 
                           R. Bragas      R.Formosa          Paranhos              Antas                Boavista       
    1994                     *                     84                      *                         *                          * 

 

                  1995                   81                     92                      *                         *                           * 
 
    1996                   62                     98                      *                         *                           *  
 
    1997                   95                     99                      *                         *                           * 
 

    1998                   99                     91                      *                         *                           * 
 

    1999                   62                     72                      99                       *                           * 
 

    2000                   37                     42                      95                       *                           *  
 
    2001                     7                     86                       *                         *                          28 
 
    2002                   32                     98                       *                         *                          99         
 
 
*Analisador não instalado\fora de funcionamento  

 
Uma análise anual das eficiências dos analisadores ao longo de todas as estações 

permite verificar que os anos de 1997 e 1998, registam os melhores resultados globais, 
dado o número de Estações de Monitorização em laboração para o período em causa, 
com uma eficiência superior a 75%. 

Relativamente ao dióxido de azoto, as eficiências registadas são para a maioria 
dos anos superiores aos 75% exigidos por lei (Tabela 15). Considerando novamente as 
duas mais velhas Estações de Monitorização, Rua dos Bragas e Rua Formosa, por 
comparação verifica-se que a Estação da Rua Formosa apresenta melhores eficiências 
anuais de monitorização de NO2. A partir do ano 1998, as eficiências do analisador da 
Rua dos Bragas não atingem os mínimos requeridos para sujeição a tratamento 
estatístico.  
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Tabela 15- Eficiência anual dos analisadores automáticos de NO2 entre 1994 e 2002 

 
 Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de NO2 – Valores Horários Disponíveis (%) 

 
                           R. Bragas      R.Formosa          Paranhos              Antas                Boavista       
    1994                    *                      85                    *                          *                         * 

 

                  1995                   77                     87                      *                         *                         * 
 
    1996                   75                     95                      *                         *                         * 
 
    1997                   92                     97                      *                         *                         * 
 

    1998                   85                     92                      *                         *                         * 
 

    1999                   21                     49                      95                       *                         * 
 

    2000                   26                     26                      81                       *                         * 
 
    2001                    *                      75                       *                         5                       28 
 
    2002                   46                     94                       *                        98                       98           
 
*Analisador não instalado\fora de funcionamento  
 
Para a análise do segundo grupo de Estações, as mais recentes, há a assinalar as 

boas eficiências obtidas na Estação de Paranhos nos anos de 1999 e 2000, assim como, 
a ausência de valores para esta Estação nos anos seguintes. No que respeita às Estações 
das Antas e Boavista, apesar de se registar um início difícil, para o caso do 
monitorizador de NO2 das Antas, verifica-se que para o ano de 2002 as eficiências dos 
analisadores das Antas e da Boavista são boas. 

Procedendo-se a uma análise anual das eficiências dos analisadores ao longo de 
todas as estações constata-se que, apesar dos anos de 1997 e 1998 terem sido bastante 
positivos, os melhores resultados globais se verificam para o ano de 2002, dado o 
número de Estações de Monitorização em laboração para o período em causa. 

As eficiências registadas para o monóxido de carbono são, mais uma vez, para a 
maioria dos anos, superiores aos 75% (Tabela 16). 

 
Tabela 16- Eficiência anual dos analisadores automáticos de CO entre 1994 e 2002 

 
   Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de CO – Valores Horários Disponíveis (%) 

 
                           R. Bragas      R.Formosa          Paranhos              Antas                Boavista       
    1994                    *                      75                      *                        *                          * 

 

                  1995                   75                     82                      *                        *                          * 
 
    1996                   76                     97                      *                        *                          * 
 
    1997                   99                     99                      *                        *                          * 
 

    1998                   95                     92                      *                        *                          * 
 

    1999                   85                     81                       92                     *                          * 
 

    2000                   64                     62                       80                      23                       * 
 
    2001                   66                     89                        *                         6                      28 
 
    2002                   42                     91                        *                       96                      98 
 
*Analisador não instalado\fora de funcionamento  
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Comparando as Estações de Monitorização com mais anos de laboração, Bragas 
e Formosa, regista-se um maior grau de eficiência dos analisadores da Estação da Rua 
Formosa, apenas apresentando uma eficiência anual inferior à exigida por lei (Ano 
2000). A partir do ano de 1999, as eficiências verificadas para o analisador de CO da 
Estação da Rua dos Bragas, são sempre inferiores a 75% o que demonstra um fraco 
nível de monitorização para este poluente.  

Para a análise do segundo grupo de Estações, há a assinalar as boas eficiências 
obtidas na Estação de Paranhos no ano de 1999 e 2000, assim como, a ausência de 
valores para esta Estação nos anos seguintes. No que respeita às Estações das Antas e 
Boavista, apesar de se registar um início difícil, verifica-se que para o ano de 2002 as 
eficiências dos analisadores das Antas e da Boavista são bastante positivos. 

Ao proceder a uma análise anual das eficiências dos analisadores ao longo de 
todas as estações verifica-se que o ano de 1999 (não se considerando o ano de 1994 
onde só se encontra em laboração uma Estação de Monitorização, não permitindo por 
isso um estudo anual comparativo), apresenta os melhores resultados globais. 

Relativamente ao poluente ozono as eficiências registadas são, para a maioria 
dos anos, superiores aos 75% exigidos por lei (Tabela 17). Comparando as Estações de 
Monitorização com mais anos de laboração, Bragas e Formosa, e comparando apenas 
para o período a partir do qual ambas registam dados deste poluente, verifica-se que a 
Estação da Rua Formosa apresenta melhores resultados, para a maioria dos anos, do que 
a Estação da Rua dos Bragas.  

 
Tabela 17- Eficiência anual dos analisadores automáticos de O3 entre 1994 e 2002 

 
 

Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de O3– Valores Horários Disponíveis (%) 
 
                           R. Bragas      R.Formosa          Paranhos              Antas                Boavista       
    1994                     *                      75                    *                        *                          * 

 

                  1995                      *                      87                   *                        *                          * 
 
    1996                     *                       77                   *                        *                          * 
 
    1997                   85                      98                    *                        *                          * 
 

    1998                   89                      84                    *                        *                          * 
 

    1999                   75                      66                    *                        *                          * 
 

    2000                   47                      57                    80                      32                        * 
 
    2001                   75                      75                     *                        *                        23 
 
    2002                   30                      97                     *                        99                       97 
 
 
Para o segundo grupo de Estações, as mais recentes, observa-se um nível muito 

baixo de eficiência dos analisadores, apenas se verificando um ano de eficiências 
superiores a 75% em cada uma delas.  

O ano de 2002, apresenta os melhores resultados globais de eficiência anual dos 
analisadores, para todas as estações.  

Relativamente ao poluente PM10 as eficiências registadas são maioritariamente 
superiores a 75% (Tabela 18). Este poluente só começou a ser monitorizado na cidade 
do Porto a partir de 1998 e apenas nas Estações de Paranhos, Antas e Boavista. Regista-
se para a Estação de Paranhos nos anos de 1999 e 2000, uma boa eficiência dos 
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analisadores com valores de eficiência superiores a 75%, verificando-se depois uma 
ausência de valores para esta Estação nos anos seguintes. No que respeita às Estações 
das Antas e Boavista, apesar do início difícil, no caso das Antas, constata-se que, para o 
ano de 2002, as eficiências são bastante positivas. 

 
Tabela 18- Eficiência anual dos analisadores automáticos de PM10 entre 1994 e 2002 

 
 Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de PM10 – Valores Diários Disponíveis (%) 

 
                           R. Bragas      R.Formosa          Paranhos              Antas                Boavista       
    1994                n.m                   n.m                      *                         *                          * 

  

                 1995                n.m                    n.m                     *                         *                           * 
  

    1996                n.m                    n.m                     *                        *                            * 
. 

    1997                n.m                    n.m                     *                        *                            * 
. 

    1998                n.m                    n.m                     *                        *                            * 
. 

    1999                n.m                    n.m                    99                        *                           * 
. 

    2000                n.m                     n.m                   83                        12                         * 
.  

    2001                n.m                     n.m                    *                           5                         33 
. 

    2002                n.m                     n.m                    *                       100                         96 
 
 
Procedendo-se, a uma análise anual das eficiências dos analisadores, ao longo de 

todas as estações, é possível verificar que 2002, é o ano que apresenta os melhores 
resultados globais, dado o número de Estações de Monitorização em laboração para o 
período em causa. 

Relativamente ao poluente Pb o número mínimo de 15 determinações mensais 
foi sempre verificado (ver Anexo C) desde o ano de 1995 até 1999, para ambas as 
estações que monitorizam o chumbo na cidade do Porto (Est. R. Formosa e Est. R. 
Bragas) e únicas em toda a RQA da AMP. A partir do Ano 2000 os analisadores foram 
desactivados para ambas as estações.  

 
3.4.2-Análise dos Valores de Concentração  

 
Realizado o estudo da validação das informações estatísticas para cada poluente 

das estações de monitorização em análise, segue-se agora, a análise dos dados dos 
diferentes parâmetros caracterizadores das concentrações de cada poluente em 
conformidade com as disposições legais da Portaria 286/93 e Portaria 623/96. 

 
- Dióxido de Enxofre 

 
Na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto a 

monitorização do SO2 é executada pelo método convencionado pela Directiva 
1999/30/CE, que difere do indicado pela Portaria nº286/93 (pararosanilina ISO DIS 
6767, descontínuo). Desta forma, a confrontação dos resultados do tratamento 
estatístico dos dados relativos  a este poluente, com os valores limite e guia 
estabelecidos pela legislação nacional, pressupõe que os dois métodos analíticos sejam 
equivalentes. 

Segundo a legislação cessante, Portaria nº 286/93 de 12 de Março estabelecem-
se para o poluente SO2 dois valores limites e dois valores guia.  
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Na Figura 5 apresenta-se a mediana dos valores médios diários obtidos durante o 
ano para o SO2, sobre a qual se estabelece o valor limite de 100 µg.m-3. 
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Figura 5- Mediana dos valores médios diários obtidos durante o ano para o SO2 (µg.m-3) 
 
Através dos dados facultados pela Figura 5 facilmente se compreende que este 

valor limite não foi ultrapassado em nenhuma estação durante o período em análise, 
tendo sido o valor máximo registado de 18 µg.m-3 (1999) na Estação de Paranhos. 

Na Figura 6 apresenta-se o Percentil 98 dos valores médios diários obtidos 
durante o ano para o SO2, sobre a qual se estabelece o valor limite de 250 µg.m-3, valor 
este a não ser excedido mais do que três dias consecutivos. 
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Figura 6- Percentil 98 dos valores médios diários obtidos durante o ano para o SO2 (µg.m-3) 
 
Também para este parâmetro de análise do SO2 a legislação foi respeitada 

tendo-se registado, para todas as estações no período em causa, o valor máximo de 75 
µg.m-3 (2000) na Estação de Paranhos (Figura 6).  

Tendo por base a média aritmética dos valores médios diários obtidos durante 
o ano (Figura 7) estabeleceu-se um Valor Guia de 40 a 60 µg.m-3. 
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Figura 7- Média aritmética dos valores médios diários obtidos durante o ano para o SO2 (µg.m-3) 
 
 

A análise da Figura 7, permite constatar que este valor guia nunca foi 
ultrapassado, registando-se um máximo de 21 µg.m-3 (1999) na Estação de Paranhos. 

É estabelecido ainda, outro valor guia de 100 a 150 µg.m-3 para o SO2, calculado 
com base nas médias diárias obtidas durante o ano (Tabela 19). 

 
Tabela 19- Número de vezes que foi ultrapassado o valor guia para as médias diárias 

para o SO2 (µg.m-3) 
 

 
                Número de vezes que foi ultrapassado o valor guia para as médias diárias (µg.m-3) 
 

                 Valor         Estação da Rua           Estação da Rua           Estação de            Estação da 
                 Guia            dos Bragas                    Formosa                  Paranhos                Boavista 
 

    1994                              *                                   0                              *                             *  
  

    1995                              0                                   0                              *                             * 
 

    1996       100                 *                                   0                              *                             *  
 

    1997        a                    2                                   1                             *                              * 
 

    1998       150                 0                                   2                             *                              *  
 

    1999    µg.m-3              *                                    *                             0                              * 
 

    2000                             *                                   *                              0                              * 
 

    2001                             *                                   0                              *                              *  
 

 
No que respeita ao Valor Guia de 100 a 150 µg.m-3, este valor foi ultrapassado 

em 1997 por três vezes, duas na Estação da Rua dos Bragas e uma na Estação da Rua 
Formosa, e duas vezes no ano de 1998, ambas na Estação da Rua Formosa. Sendo de 
assinalar o valor máximo registado de 127 µg.m-3, no ano de 1997, para a Estação da 
Rua dos Bragas, como o valor mais elevado para o período de 1994-2002 (Tabela 19). 

 
Em súmula constata-se que: 

 - Segundo a legislação cessante existem dois valores limites para o SO2: 100 
µg.m-3 para a mediana dos valores médios diários obtidos durante o ano e 250 µg.m-3 

para o Percentil 98 dos valores médios diários obtidos durante o ano. Nenhum destes 
limites foi ultrapassado, em nenhuma das estações da cidade do Porto para o período 
1994-2002, o que vai de encontro ao verificado em toda a Rede da Qualidade do Ar da 
Área Metropolitana do Porto (RQA da AMP) (ver Anexo D – Legislação Cessante). 
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 - Relativamente aos designados valores guia, 40 a 60 µg.m-3 para a média 
aritmética dos valores médios diários obtidos durante o ano, e 100 a 150 µg.m-3 para as 
médias diárias obtidas durante o ano, apenas este último foi ultrapassado durante este 
período (1994-2002) por três vezes, duas na Estação da Rua dos Bragas e uma na 
Estação da Rua Formosa, tendo sido registado o valor máximo de 127 µg.m-3, no ano de 
1997, na Estação da Rua dos Bragas.  

Os restantes postos de monitorização da RQA da AMP seguem o mesmo padrão 
relativamente ao cumprimento dos valores limite e guia. (ver Anexo D – Legislação 
Cessante). 
 
- Dióxido de Azoto  
 

Na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto a 
monitorização do NO2 é executada pelo método definido pela legislação actual.  

Segundo o plasmado na legislação cessante está fixado, para este poluente, o 
valor limite de 200 µg.m-3, tendo por base o Percentil 98 calculado a partir dos valores 
horários obtidos durante o ano (Figura 8).  
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Figura 8- Percentil 98 dos valores horários obtidos durante o ano para o NO2 (µg.m-3) 
 
Este valor limite não foi ultrapassado em nenhuma das estações portuenses para 

o período em questão, tendo-se registado um valor máximo de 112 µg.m-3, para a 
Estação de Paranhos, no ano de 1999 (Figura 8). 

São fixados ainda dois valores guia: 50 µg.m-3 para a mediana dos valores 
médios horários obtidos durante o ano e 135 µg.m-3 tendo por base o Percentil 98 
calculado a partir dos valores horários obtidos durante o ano.  

Segundo a Figura 9, para ambos os valores guia, a legislação cessante é 
cumprida registando-se para o caso do Percentil 50 um máximo de 49 µg.m-3, para o 
ano 2000, na Estação de Paranhos.  
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Figura 9- Percentil 50 dos valores médios horários obtidos durante o ano para o NO2 (µg.m-3) 
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Relativamente ao Percentil 98 o máximo registado foi de 112 µg.m-3, no ano 

1999, igualmente na Estação de Paranhos (Figura 10). 
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Figura 10- Percentil 98 dos valores horários obtidos durante o ano para o NO2 (µg\m3) 
 

 Em conclusão, os valores guias (50 µg.m-3 para o P50 e 135 µg.m-3 para o P98) 
e o valor limite (200 µg.m-3 para o Percentil 98), estabelecidos pela legislação cessante, 
foram sempre cumpridos ao longo do período em análise. Quer a similitude de 
valores, quer o cumprimento destes valores guias e limites se enquadram nos níveis 
medidos em toda a RQA da AMP (ver Anexo D – Legislação Cessante). 
 
- Monóxido de Carbono  
  

Na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto a 
metodologia utilizada para determinar as concentrações de CO é a espectrometria de 
infravermelhos sem dispersão, técnica esta referida quer na actual legislação portuguesa 
(Dec.Lei 111/2002), quer a aconselhada na legislação cessante (Portaria nº286/93).  

A legislação cessante determina o valor limite para o monóxido de carbono de 
40 000 µg.m-3 para os valores médios horários obtidos durante o ano, estabelecendo-se 
que este valor só pode ser excedido uma única vez durante o ano.  

Segundo a Tabela 20, em nenhum ano, para nenhuma estação de monitorização, 
o valor limite de 40 000 µg.m-3 foi ultrapassado. 

 
Tabela 20- Número de vezes que foi ultrapassado o valor limite das médias horárias para o CO (µg.m-3) 

 
                Número de vezes que foi ultrapassado o valor limite das médias horárias  (µg.m-3) 
 

                 Valor         Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                 Limite          dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                                *                            0                       *                      *                      * 
  

    1995         4                     0                            0                       *                      *                      *  
 

    1996         0                     0                            0                       *                      *                      *   
 

    1997         0                     0                            0                       *                      *                      * 
 

    1998         0                     0                            0                       *                      *                     *  
 

    1999         0                     0                            0                       0                      *                      * 
 

    2000                                *                            *                       0                      *                      * 
 

    2001     µg.m-3                *                             0                       *                     *                      *  
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Outro valor limite fixado é o de 10 000 µg.m-3, calculado com base no valor 
médio de oito horas consecutivas (Tabela 21).  
 O valor limite de 10 000 µg.m-3 para as médias octo-horárias foi ultrapassado 
durante o período em análise (1994-2002). O maior número de ultrapassagens deste 
valor limite, registou-se nos anos 1995 e 1996, na Estação da Rua dos Bragas. A partir 
do ano de 1999, inclusivé, não se verificou nenhuma ultrapassagem deste valor limite 
(Tabela 21). 

 
Tabela 21- Número de vezes que foi ultrapassado o valor limite das médias Octo-horarias para o CO 

(µg.m-3) 
 

 
                Número de vezes que foi ultrapassado o valor limite das médias 8h  (µg.m-3) 
 

                 Valor         Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                 Limite          dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                                *                             5                        *                    *                      *   
  

    1995         1                    38                          13                        *                    *                      * 
 

    1996         0                  103                            0                        *                    *                      * 
 

    1997         0                      3                            0                        *                    *                      * 
 

    1998         0                    10                            4                        *                    *                       *  
 

    1999         0                      0                            0                        0                     *                       * 
 

    2000                                 *                            *                        0        .            *                      * 
 

    2001     µg.m-3                 *                            0                         *                     *                     *  
 

 
Fixa-se ainda, para o monóxido de carbono, um valor guia de 1 000 µg.m-3, 

calculado com base nas médias diárias obtidas durante o ano.  
A partir da Tabela 22 pode-se concluir que, relativamente ao valor guia de 1000 

µg.m-3, para as médias diárias este valor foi sempre ultrapassado em todas as estações e 
para todos os anos onde foi possível recolher o número mínimo de amostras exigido por 
lei.  

Tabela 22- Número de vezes que foi ultrapassado o valor guia das médias diárias para o CO (µg.m-3) 
 

 
                Número de vezes que foi ultrapassado o valor guia das médias diárias  (µg.m-3) 
 

                 Valor         Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                 Guia          dos Bragas              Formosa              Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                                *                              72                      *                     *                     * 
  

    1995         1                   143                         131                       *                     *                     * 
 

    1996              ..              133                            5                        *                     *                     * 
 

    1997         0                     93                            8                        *                     *                     * 
 

    1998         0                     69                          36                        *                     *                     *  
 

    1999         0                    97                            5                      178                   *                     * 
 

    2000                                 *                             *                        94                   *                     * 
 

    2001     µg.m-3                 *                             4                         *                    *                     *  
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Pertencendo à Estação de Paranhos o registo do maior número de vezes em que 
foi ultrapassado o valor guia das médias diárias para este poluente: 178 vezes durante o 
ano de 1999. Por outro lado, a Estação da Rua Formosa, apesar de registar igualmente 
ultrapassagens ao valor guia estabelecido, apresenta um máximo de quatro (ano 2001) e 
cinco (ano de 1999) ultrapassagens, o que a coloca como a estação de monitorização 
onde se verificam os números mais baixos de ultrapassagens a este valor guia.  

 
Em conclusão, três pontos a reter, para o poluente monóxido de carbono: 
 
 
- Para o monóxido de carbono a legislação cessante regista um valor limite de 

40 000 µg.m-3 para os valores médios horários obtidos durante o ano, estabelecendo-se 
que este valor só pode ser excedido uma única vez durante o ano. Para o período em 
análise não se regista ultrapassagens a este valor limite para as estações de 
monitorização portuenses, o que segue a mesma linha de não ultrapassagem de  toda a 
RQA da AMP (ver Anexo D – Legislação Cessante). 

- Para o valor limite de 10 000 µg.m-3 para as médias octo-horárias este valor 
foi ultrapassado durante o período em análise (1994-2002) nas Estações da Rua dos 
Bragas e Rua Formosa. A partir do ano de 1999, inclusive, não se verifica a 
ultrapassagem deste valor limite em nenhuma estação de monitorização em análise. 
Enquadrando estes valores de ultrapassagem com os registos das outras estações 
pertencentes à RQA da AMP as estações portuenses seguem a orientação geral de 0 
ultrapassagens. (ver Anexo D – Legislação Cessante). 

- Para o valor guia de 1 000 µg.m-3 para as médias diárias este valor foi sempre 
ultrapassado em todas as estações e para todos os anos onde foi possível recolher o 
número mínimo de amostras exigido por lei. Pertence à Estação de Paranhos o registo 
do maior número de vezes em que foi ultrapassado. Enquadrando as estações portuenses 
em toda a RQA da AMP, pode-se afirmar que, as estações portuenses estão entre as 
estações que apresentam uma maior frequência de ultrapassagem deste valor guia. (ver 
Anexo D – Legislação Cessante). 

 
 

- Ozono  
  

Na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto a 
monitorização do Ozono (O3) é executada pelo método definido pela legislação actual.  

Para o poluente ozono prevê-se que não se deverão ultrapassar as concentrações 
definidas para quatro limiares: Limiar de protecção da vegetação (LPV), Limiar de 
informação da população (LIP), Limiar de alerta à população (LAP) e Limiar de 
protecção da saúde (LPS). 

Para o Limiar de Protecção da Vegetação existem dois valores de concentração a 
não exceder: 200 µg.m-3 para uma hora e 65 µg.m-3 para vinte e quatro horas. 

Na Tabela 23 encontra-se o número de vezes que o Limiar de Protecção da 
Vegetação de 200 µg.m-3 foi ultrapassado. As ultrapassagens a este limiar horário, só se 
verificaram na Estação da Rua Formosa por duas vezes, uma no ano de 1995 e outra no 
ano de 1997. Nas restantes estações de monitorização portuenses nunca foi ultrapassado 
este Limiar de Protecção da Vegetação em nenhum ano. 
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Tabela 23- Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar horário de Protecção da 
Vegetação para o Ozono  (µg.m-3) 

 
 
                      Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar horário de  
                                               Protecção da Vegetação (µg.m-3) 
 

                  LPV         Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                                    dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                                                               0 
  

    1995         2                                                     1 
 

    1996         0                                                     0 
 

    1997         0                     0                              1                        *                     *                      * 
 

    1998                                0                              0                        *                    *                       *  
 

    1999                                0                              *                        *                    *                       * 
 

    2000                                *                              *                        0                     *                      * 
 

    2001     µg.m-3                0                              0                        *                     *                      *  
 

2002                                                                0                                               0                      0 
 
 
Outro Limiar de Protecção da Vegetação previsto pela legislação cessante é de 

65 µg.m-3 mas agora considerado para um período de vinte e quatro horas (Tabela 24).  
 

Tabela 24- Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar diário para a Protecção da 
Vegetação para o Ozono  (µg.m-3) 

 
 
                      Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar Diário de  
                                             Protecção da vegetação (µg.m-3) 
 

                  LPV          Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                                    dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                               *                              78                      *                      *                       *  
  

    1995         6                    *                                1                      *                      *                        *  
 

    1996         5                    *                                1                      *                      *                        * 
 

    1997                               2                                0                      *                      *                        * 
 

    1998    µg.m-3              12                                0                       *                      *                       *  
 

    1999                               6                                *                       *                      *                       * 
 

    2000                                *                              *                        0                     *                      * 
 

    2001                               8                             13                        *                     *                      *  
 

2002                               *                             61                        *                     2                       7 
 

 
Este limiar foi ultrapassado em todas as estações, excepção feita à Estação de 

Paranhos, tendo-se registado um número máximo de 78 ultrapassagens na Estação da 
Rua Formosa para o ano de 1994 (Tabela 24).  

 Na Tabela 25 encontram-se os dados relativamente ao Limiar de Informação à 
População cujo valor, referente a 1 hora, é de 180 µg.m-3 .  
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Tabela 25- Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar horário de informação 
da população para o Ozono  (µg.m-3) 

 
                      Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar horário de  
                                             informação da população (µg.m-3) 
 

                  LIP          Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                                    dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                               *                              0                        *                    *                      * 
  

    1995         1                    *                              1                        *                    *                      * 
 

    1996         8                    *                              0                        *                    *                      * 
 

    1997         0                     0                             1                        *                    *                      * 
 

    1998                                1                             0                        *                    *                      *  
 

    1999                                0                              *                        *                    *                       * 
 

    2000                                *                              *                        0                     *                      * 
 

    2001     µg.m-3                0                              0                        *                     *                      *  
 

2002                                *                              0                        *                     0                       0 
 
 

Também para este limiar (LIP) as ultrapassagens se verificaram na Estação da 
Rua Formosa, por duas vezes (uma no ano de 1995 e outra no ano de 1997), e na 
Estação da Rua dos Bragas, por uma vez (Ano de 1998). Nas restantes estações de 
monitorização portuenses nunca foi ultrapassado este Limiar de Informação da 
População (Tabela 25). 

O terceiro limiar previsto pela legislação cessante é o Limiar de Alerta à 
População de 360 µg.m-3, calculado para o período de uma hora (Tabela 26).  

 
Tabela 26- Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar horário de Alerta à população 

para o Ozono  (µg.m-3) 
 

 
                      Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar horário de  
                                             Alerta à população (µg.m-3) 
 

                  LAP          Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                                    dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                                *                             0                       *                      *                      * 
  

    1995         3                     *                             0                       *                      *                      * 
 

    1996         6                     *                             0                       *                      *                      * 
 

    1997         0                     0                             0                       *                      *                      * 
 

    1998                                0                             0                        *                    *                       *  
 

    1999                                0                              *                        *                    *                       * 
 

    2000                                *                              *                        0                     *                      * 
 

    2001     µg.m-3                0                              0                        *                     *                      *  
 

2002                                *                              0                        *                    0                       0  
 

Segundo a Tabela 26 este limiar nunca foi ultrapassado em nenhuma estação 
para o período em análise. 
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Por último, na Tabela 27 tem-se o número de ultrapassagens ao Limiar de 
Protecção da Saúde de 110 µg.m-3, calculado através das concentrações Octo-horários 
de ozono.  

 
Tabela 27- Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar Octo-horário de Protecção da 

Saúde para o Ozono  
 
                      Número de vezes em que foi ultrapassado o limiar Octo-horário de  
                                             Protecção da saúde (µg.m-3) 
 

                  LPS          Estação da Rua     Estação da Rua     Estação de      Estação das      Estação da 
                                    dos Bragas              Formosa            Paranhos            Antas            Boavista 
 

    1994                                *                             0                        *                     *                     * 
  

    1995         1                     *                             0                        *                     *                     * 
 

    1996         1                     *                             0                        *                     *                     * 
 

    1997         0                     1                             0                        *                     *                      * 
 

    1998                                1                             0                        *                     *                      *  
 

    1999                                0                              *                       *                     *                      * 
 

    2000                                *                              *                        0                     *                     * 
 

    2001     µg.m-3                0                              0                        *                     *                      *  
 

2002                                *                            18                        *                    0                       0  
  

 
O LPS nunca foi ultrapassado nas Estações de Paranhos, Antas e Boavista. Para 

o caso da Estações infractoras deste limiar, Rua dos Bragas e Formosa, para a primeira 
foi ultrapassado duas vezes, uma em 1997 e outra em 1998, sendo na Estação da Rua 
Formosa ultrapassado 18 vezes, todas registadas em 2002 (Tabela 27).  

 
 Em conclusão, cinco pontos a reter, para o poluente ozono: 

 
- O Limiar de Alerta à População nunca foi ultrapassado em nenhuma 

estação de monitorização em análise, à semelhança do que se verifica para toda a RQA 
da AMP(ver Anexo D – Legislação Cessante). 

- O Limiar horário de Protecção da Vegetação foi ultrapassado duas vezes, 
ambas na Estação da Rua Formosa, uma verificou-se em 1995 e a outra em 1997. Para 
este parâmetro, e procedendo a uma análise comparativa para toda a RQA da AMP, 
verifica-se que as estações portuenses fazem parte do grupo de estações que regista os 
números mais baixos de ultrapassagens a este limiar (ver Anexo D – Legislação 
Cessante). 

- O Limiar diário de Protecção da Vegetação, para o período em análise, foi 
ultrapassado em todas as estações de monitorização à excepção da Estação de 
Paranhos que não verificou nenhuma ultrapassagem. O número máximo de 
ultrapassagens 78, aferido para este limiar ocorreu na Estação da Rua Formosa, em 
1994. Comparando as estações portuenses com todas as estações da RQA da AMP 
verifica-se que, para o ano de 1998, a Estação da Rua dos Bragas foi a que registou um 
recorde de ultrapassagens para esse ano (12 ultrapassagens). A partir de 1999 
(inclusive) as estações portuenses são as que verificam o menor número de 
ultrapassagens para este limiar em toda a rede, excepção feita ao exclusivo da Estação 
da Rua Formosa para o ano de 2002 (ver Anexo D – Legislação Cessante). 
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- O Limiar de Informação à População registou ultrapassagens apenas na 
Estação da Rua Formosa, duas vezes (em 1995 e em 1997) e na Estação da Rua dos 
Bragas uma única vez (1998). Comparando agora, para este parâmetro, as estações 
portuenses, com toda a RQA da AMP, verifica-se que as estações portuenses fazem 
parte do grupo de estações que regista os números mais baixos de ultrapassagens a este 
limiar (ver Anexo D – Legislação Cessante). 

- O Limiar Octo-horário de Protecção da Saúde foi apenas ultrapassado na 
Estação da Rua dos Bragas duas vezes (uma em 1997, outra em 1998) e dezoito vezes 
(todas no ano de 2002) na Estação da Rua Formosa. Para este parâmetro, e procedendo 
a uma análise comparativa para toda a RQA da AMP, verifica-se que as estações 
portuenses fazem parte do grupo de estações que regista os números mais baixos de 
ultrapassagens a este limiar, excepção feita ao exclusivo da Estação da Rua Formosa 
para o ano de 2002 (ver Anexo D – Legislação Cessante). 

 
- Partículas em Suspensão –PM10 
  

Na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto a 
monitorização do PM10 realiza-se pelo método de análise de atenuação da radiação beta. 
O método analítico indicado nas Directivas nº99/30/CE e 2000/69/CE é o gravimétrico, 
pelo que a comparação dos valores observados com os legislados, pressupõe que estes 
métodos analíticos são equivalentes. 

De acordo com a legislação cessante, para as Partículas em Suspensão apenas se 
definem valores limites, não se prevendo o estabelecimento de nenhum valor guia. 
Assim, existem dois valores limites para as Partículas em Suspensão: 150 µg.m-3 
(Figura 11), tendo por base a média aritmética das concentrações médias diárias 
calculadas durante o ano, e 300 µg.m-3 para o Percentil 95 calculado a partir dos valores 
médios diários durante o ano (Figura 12).  
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Figura 11- Média Aritmética das concentrações médias diárias calculados durante o ano 
para PM10 (µg.m-3) 

 
A partir da Figura 11 pode-se concluir que, para o primeiro parâmetro (Média 

Aritmética) o valor limite não foi ultrapassado em nenhuma estação, tendo-se registado 
o valor mais alto de 57 µg.m-3 na Estação das Antas (Ano 2002).  
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Figura 12- Percentil 95 dos valores médios diários calculados durante o ano para PM10 (µg.m-3) 
 

Em relação ao valor limite estabelecido para o Percentil 95 (Figura 12), este não 
foi ultrapassado em nenhuma estação, tendo-se registado o valor mais elevado de 106 
µg.m-3, também no ano 2002 e na Estação das Antas. 
 Em conclusão, para os dois valores limite, nunca se registou a sua infracção 
em nenhuma das estações de monitorização à semelhança do que se passa para toda a 
RQA da AMP para o período em questão (ver Anexo D – Legislação Cessante). 
 
- Chumbo 
 

Na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto a 
monitorização do Chumbo é realizada através do método de Filtração/Espectometria por 
absorção atómica. O método analítico indicado nas Directivas nº99/30/CE e 
2000/69/CE é o gravimétrico, pelo que a comparação dos valores observados com os 
legislados, pressupõe que estes métodos analíticos são equivalentes. 

De acordo com a legislação cessante estabelece-se apenas um valor limite de 2 
µg.m-3, calculado com base na média aritmética dos valores médios diários obtidos 
durante o ano (Figura 13).  
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Figura 13- Valor limite calculado com base na média aritmética dos valores médios 
                     Diários obtidos durante o ano civil para o poluente Chumbo 
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A partir da Figura 13 conclui-se que o valor limite nunca foi ultrapassado. Na 
Estação da Rua dos Bragas, em especial nos anos de 1995 e 1996, os valores de 
concentração de Pb são superiores aos da Estação da Rua Formosa. Por outro lado pode-
se verificar que, ao longo do período em que há registos (1995-1999), as médias 
aritméticas dos valores médios diários de concentração de Chumbo, em ambas as 
estações, foram sempre decrescendo. 
 Em conclusão, para o poluente chumbo, nunca foi  ultrapassado o valor limite 
de 2 µg.m-3, calculado com base na média aritmética dos valores médios diários obtidos 
durante o ano, em nenhuma das estações que monitorizam este poluente (Est. Rua 
Formosa e Est. Rua dos Bragas). Não se procede a um estudo comparativo dos valores 
deste poluente com as restantes estações da RQA da AMP porque o Chumbo só é 
monitorizado para a Estação da Rua Formosa e da Rua dos Bragas. 

 
 
 3.5- Aplicação dos Novos Decretos à cidade do Porto 
                  (1999-2002) 
 
Para o estudo da aplicação dos novos decretos à cidade do Porto, decidiu-se 

proceder à analise temporal datada entre 1999-2002. Considera-se o ano de 1999 como 
iniciador desta análise pois, a transposição para Portugal da Directiva Quadro 96/62/CE, 
através do Decreto Lei nº276/99 de 23 de Julho efectuou-se nesse ano. Por outro lado, o 
Relatório da Qualidade do Ar para a aglomeração Porto Litoral mais recente refere-se 
ao ano de 2002. 

Como anteriormente foi dito, a Directiva 96/62/CE do Conselho de 27 de 
Setembro de 1996, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, identifica-
se actualmente como o documento fundamental da Comunidade Europeia para a 
protecção da qualidade do ar dos estados membros. É neste documento legal que se 
alicerça o suporte de toda a moderna politica europeia em matéria de combate à 
poluição atmosférica sendo, por esta razão, vulgarmente designado por “Directiva-
Quadro”. 

A partir desta “Directiva-Quadro” ou “Directiva-Mãe” surgiram outras 
directivas, as designadas “Directivas Filhas” concentradas na execução da política e 
objectivos plasmados na “Directiva Mãe” 96/62/CE. Três foram as originárias deste 
processo: a Directiva 99/30/CE, de 22 de Abril, relativa aos valores limite para o 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão e 
chumbo no ar ambiente; a Directiva nº 2000/69/CE, de 16 de Novembro, relativa a 
valores limite para o benzeno e monóxido de carbono no ar ambiente; a Directiva 
nº2002/3/CE, de 12 de Fevereiro, relativa ao estabelecimento de objectivos a longo 
prazo, valores alvo e limiares de alerta e de informação à população para o ozono no ar 
ambiente. 

No que respeita à recepção por parte do estado português destas mesmas 
directivas, elas foram todas transpostas umas dentro dos prazos estipulados, outras 
ultrapassando-os, mas todas concretizadas em Portugal pela sua transposição. A 
Directiva Quadro nº 96/62/CE, de 27 de Setembro, foi recebida no nosso ordenamento 
jurídico pelo Dec. Lei nº 276/99 de 23 de Julho; as Directivas Filhas nº99/30/CE, de 22 
de Abril e a Directiva nº2000/69/CE, de 16 de Novembro, foram transpostas pelo Dec. 
Lei nº 111/2002, de 16 de Abril; a Directiva nº2002/3/CE, de 12 de Fevereiro, foi 
recebida através do Dec. Lei 320/ 2003 de 20 de Dezembro. 

No artº4 e no artº5 do Dec. Lei nº276/99 prevê-se a necessidade da elaboração 
de um documento legal que procedesse à fixação dos valores limites e dos limiares de 
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alerta para o ar ambiente, assim como, estabelecesse quais os critérios para a fixação 
destes mesmos valores limites e limiares de alerta para os poluentes constantes no seu 
Anexo I. Como resposta a um duplo carecimento: transposição das novas “Directivas 
Filhas” e a execução dos objectivos traçados pelo Dec.Lei 276/99, são promulgados os 
Decreto Lei 111/2002 e Decreto Lei 320/2003. O Dec.Lei 111/2002 vem estabelecer os 
valores limite e os limiares de alerta para as concentrações de dióxido de enxofre, 
dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e 
monóxido de carbono, bem como os métodos e critérios de avaliação das respectivas 
concentrações e normas sobre informação do público (artº1). Por outro lado, o Dec. Lei 
nº320/2003, vem definir os objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de alerta e 
um limiar de informação ao publico para as concentrações de ozono no ar ambiente, e 
ainda métodos comuns para avaliar as concentrações de ozono e critérios para a recolha 
de dados adequados sobre os teores de ozono no ar ambiente (artº1). 

Segundo o nº5, do artº4, do Dec.Lei nº276/99 prevê-se a possibilidade de se 
monitorizar outros poluentes, para além dos fixados no Anexo I deste documento, 
sempre que se achar necessário e se tomar em consideração as disposições constantes no 
Anexo III deste mesmo documento. Para a cidade do Porto, nosso objecto de pesquisa, 
as entidades competentes ainda não entenderam haver necessidade de se utilizar este 
instrumento legal. 

Prevê-se como obrigatório, segundo o Dec. Lei nº276/99, as medições dos 
poluentes constantes no Anexo I nas seguintes zonas: aglomerações tal como definidas 
na al.a), no artº2, zonas em que os níveis se situam entre os valores limite e os níveis 
previstos no nº3 do artº5, e por último, nas restantes zonas em que os níveis ultrapassem 
os valores limite (nº2, artº7). Foi tendo-se em atenção estas orientações que se 
identificou 12 aglomerações no território continental, situadas em superioridade na faixa 
litoral e uma aglomeração na região autónoma da Madeira, e 12 Zonas, incluindo 
também a região Autónoma dos Açores (UNL\FCT\DCEA, 2001), a Área 
Metropolitana do Porto é considerada através deste estudo uma aglomeração, e como 
tal, a cidade do Porto incluída que está neste Aglomeração é objecto de medição da 
qualidade do ar ambiente.  

No artº 7 (Avaliação das Concentrações), Dec. Lei nº111/2002, definem-se, 
para efeitos do disposto no artº7 do Dec.Lei nº276/99, de 23 de Julho, alguns pontos que 
em seguida se analisam. No nº2 prevê-se que a classificação de cada zona ou 
aglomeração seja revista de cinco em cinco anos, ou antes, se justificada por alterações 
significativas ao nível das actividades relevantes para as concentrações de dióxido de 
enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, quando aplicável, partículas em suspensão, 
chumbo, benzeno e monóxido de carbono. Para a aglomeração Porto Litoral ainda não 
se atingiu o período de cinco anos que a lei prevê para avaliação das classificações de 
zona ou aglomeração, nem por outro lado se verificaram alterações significativas ao 
nível das actividades que merecesse necessidade de alteração da classificação. No nº3 
procede-se a uma remissão para o Anexo VIII, onde constam os critérios de localização 
dos pontos de amostragem para medição dos níveis de dióxido de enxofre, dióxido de 
azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de 
carbono no ar ambiente. Através da análise deste Anexo VIII pode-se compreender que, 
nenhuma das estações portuenses obedece aos critérios de localização em 
macroescala para protecção dos ecossistemas e vegetação, logo estes parâmetros não 
podem ser avaliados. A titulo de referência nenhuma das estações da aglomeração Porto 
Litoral analisadas no último relatório anual, ano 2002, não cumpriam igualmente estes 
critérios de localização em macroescala para protecção dos ecossistemas e vegetação. 
Assim, passa-se à secção II do Anexo VIII que indica os critérios de localização em 
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microescala onde, para todas as estações são respeitados os critérios mínimos a ter em 
consideração (ver Tabela 12 e Anexo B) no Dec. Lei 111/2002, à excepção da Estação 
da Rua Formosa que apresenta uma distância do edifício da Estação à berma mais 
próxima, de 20 m. 

Considerando o poluente ozono, possuidor do seu próprio diploma legal, Dec. 
Lei nº320/2003, de 20 de Dezembro, onde se estabelece no artº10, nº3, que os critérios 
de localização dos pontos fixos de amostragem para as medições do poluente ozono são 
os constantes no seu Anexo IV. Para este poluente, apenas o requisito da tomada de ar 
ser colocada a uma distância superior a 10 m da infra estrutura rodoviária mais próxima, 
não é cumprido em todas as estações à excepção da Estação da Rua Formosa (ver 
Tabela 12 e Anexo B) 

No Dec. Lei nº276/99 prevê-se que os poluentes devam ser medidos em locais 
fixos, sendo o número de medições suficiente para permitir a determinação dos níveis 
observados (Artº7, nº7). Para dar cumprimento a estas disposições estabelece-se no nº4, 
artº7 do Dec. Lei 111/2002 que, nas Aglomerações ou Zonas sujeitas a medições, e caso 
as medições fixas sejam a única fonte de dados de concentrações nessas zonas, o 
número mínimo de pontos de amostragem para medições fixas de dióxido de enxofre, 
dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e 
monóxido de carbono no ar ambiente, seja o estabelecido segundo o Anexo IX 
consoante a população da zona ou aglomeração. 

Para a cidade do Porto, o número mínimo de pontos de amostragem para a 
medição fixa destinada a avaliar o cumprimento dos valores limite de protecção da 
saúde humana é de dois para cada um dos poluentes em causa. No ano de 2002, tinha-se 
em laboração na cidade do Porto três estações de monitorização destes poluentes para a 
protecção da saúde humana. No que respeita, à secção II do mesmo Anexo IX (número 
mínimo de pontos de amostragem para a medição fixa destinada a avaliar o 
cumprimento dos valores limite de protecção dos ecossistemas e da vegetação) não 
existe nenhuma estação que cumpra estes requisitos na cidade do Porto, dado que a 
mesma está incluída numa Aglomeração. Para o caso do poluente ozono, segundo o nº4, 
artº10, do Dec. Lei nº320/2003,  que, auxiliado pelo estabelecido no seu Anexo V onde 
se diz: para as Aglomerações com uma população igual ou superior a 250000 
habitantes, o número mínimo de estações é um. Na cidade do Porto o ozono é 
monitorizado em quatro estações o que é conforme a legislação em questão. 

A CCDR-N ao não instalar o número mínimo de estações e, a partir de 1 de 
Dezembro de 2002, garantir a operacionalidade de estações de medição e de outros 
métodos de avaliação da qualidade do ar para as concentrações de benzeno, está a 
desrespeitar o nº4, artº9, do Dec. Lei nº111/2002. No Relatório Anual da aglomeração 
Porto Litoral, de 2002, em nenhuma das estações de monitorização da cidade do Porto, 
se efectuava a monitorização do benzeno. 

Advindo de uma necessidade de se reorientar o aumento da exigência da 
quantidade/qualidade dos dados é estabelecido no anexo X, do Dec. Lei nº111/2002, de 
16 de Abril, uma nova taxa mínima de recolha de dados de 90% para os poluentes 
dióxido de enxofre, dióxido de azoto, óxidos de azoto, partículas em suspensão, 
chumbo, benzeno e monóxido de carbono. 

Para o caso do Dióxido de Enxofre (Tabela 14), Dióxido de Azoto (Tabela 15), 
Monóxido de Carbono (Tabela 16) e Ozono (Tabela 17), e para o período em análise 
(1999-2002), as estações portuenses analisadas registam eficiências superiores a 90% no 
ano de 2002, à excepção da Estação da Rua dos Bragas que regista, igualmente para o 
ano de 2002, uma eficiência abaixo dos 90%. No caso das Partículas em Suspensão 
(Tabela 18) os registos só são superiores a 90% na Estação de Paranhos, para o ano de 
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1999, e para o caso da Estação das Antas e Estação da Boavista, para o ano de 2002. 
Procedendo a um estudo comparativo com as restantes estações de monitorização da 
aglomeração Porto Litoral, as estações portuenses encontram-se no grupo das que 
possuem menos registos anuais superiores a 90%. 

Outro ponto a considerar na aplicação das novas directivas europeias, à cidade 
do Porto em concreto, e a toda a aglomeração Porto Litoral por necessidade de 
enquadramento, diz respeito à reformulação e uniformização dos métodos de referencia 
a utilizar nas diferentes redes de qualidade do ar por toda a Europa. Na Tabela 28, 
encontra-se estabelecido, a comparação dos métodos de referencia constantes na 
legislação actual com os utilizados na aglomeração Porto Litoral. 

 
Tabela 28- Comparação dos Métodos de Referencia constantes na Legislação Actual  
                   e os utilizados na aglomeração Porto Litoral. 
 
 
 
  Método Previsto na Legislação Actual                     Método Utilizado na AMP 

 
     SO2      Método por Fluorescência ultravioleta                       Método por Fluorescência Pulsada 
 
     NOx             Método Automático                                                  Método Automático  
                       por Quimiluminescencia                                             por Quimiluminescencia 
 
     Pb      Método Espectrometria por absorção atómica              Método Filtração/Espectrometria  
                                                                                                             por absorção atómica 
 
    CO             Método de espectrofotometria                                   Método por Fotometria  
                  de infravermelhos sem dispersão (NDIR)                          de Infravermelhos 
 
    C6H6             Método por Cromatografia                                
 
     PM10            Método Gravimétrico                                         Método Atenuação de Radiação Beta   
 
    PM2,5    Até ser definido o método de referencia poderá 
                  ser utilizado o considerado apropriado pelo IA 
 
     O3            Método por Fotometria de ultravioleta                   Método por Fotometria de ultravioleta 
 

 
No nº8, art 7 do Dec. Lei nº111/2002 estabelece-se que os métodos de referência 

a utilizar para os poluentes em questão são os constantes no anexo XI para a 
análise\medição. Através da análise da Tabela 28, verifica-se que, alguns dos métodos 
utilizados na aglomeração Porto Litoral estão em concordância com os estipulados na 
legislação actual. Contudo, para aqueles que diferem do actualmente estipulado, a nova 
legislação prevê a sua aprovação, desde que, se possa demonstrar que os resultados são 
equivalentes aos métodos por si referidos.  

No Dec. Lei 276/99 de 23 de Julho, previa-se que a fixação dos valores limite e 
dos limiares de alerta, no ar ambiente para os poluentes enumerados no seu Anexo I, 
fosse posteriormente aprovada (nº1, artº 4), assim como, para o poluente ozono em que 
se deveriam prever valores alvo e ou valores limite (nº2, artº4). Considerando ainda este 
diploma, deveria existir uma flexibilização temporária destes novos valores limites, 
plasmando no seu articulado que, poderia ser fixada uma margem de tolerância 
temporária para o valor limite (nº4, art5), devendo esta margem de tolerância ser 
reduzida segundo as normas a definir para cada poluente. 
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Para dar cumprimento a estas disposições é criado o artº3 (Valores limite, 
margens de tolerância e limiares de alerta) no Dec. Lei.  nº 111/2002 que, auxiliado 
pela remissão para os Anexos I a VI, estabelece estes termos para o dióxido de enxofre, 
dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e 
monóxido de carbono. Para o caso do ozono, foi criado o artº4 (Valores Alvo) e artº10 
(Avaliação das concentrações de ozono e das substâncias precursoras do ozono no 
ar ambiente) do Dec. Lei nº320/2003 que, devidamente auxiliado pelos Anexo I e II, 
vem tratar especificamente destas disposições. 

Analisa-se, em seguida, para os poluentes SO2, NO2, CO, O3, PM10 e Pb a 
aplicação dos novos valores limite estabelecidos quer no Dec.Lei nº111/2002 (Anexo I, 
II, III, IV, VI), quer no Dec. Lei nº 320/2003 (Anexo I, II e III), assim como, os 
respectivos limiares de avaliação. Contudo, dado que nas aglomerações as medições são 
obrigatórias independente das concentrações observadas, o estudo sobre a aplicação dos 
limiares de avaliação à cidade do Porto, não era necessário. No entanto, procedeu-se à 
sua aplicação a titulo de interesse científico para este trabalho.  

Na análise a estes parâmetros e, para o caso dos valores limites possuidores de 
margem de tolerância, apenas se aplica estas margens no ano de 2002, dado que, só 
nesse ano, legalmente se inicia a aplicação das mesmas. Desta forma, procede-se ao 
emprego dos novos valores limite, sem a inclusão da margem de tolerância, para todo o 
período em estudo como forma de uniformizar uma análise global. 

 
Dióxido de Enxofre 
 
O valor limite horário de SO2 para protecção da saúde humana não deverá 

exceder os 350 µg.m-3 mais de 24 vezes no ano civil considerado (Tabela 29). No 
entanto é permitida uma margem de tolerância de 90 µg.m-3, que será reduzida a partir 
de 1 de Janeiro de 2003 em percentagens anuais idênticas até chegar a 0% em 1 de 
Janeiro de 2005. 

 
Tabela 29 - Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias horárias calculadas 

durante o ano para o poluente SO2. 
 

 
Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias horárias calculadas durante o ano 
 
     VLPSh   Est. de Paranhos  Est. da R.Bragas      Est. da R.Formosa     Est. da Boavista  

   
        1999       3                 4                              *                              *                                  * 
 
        2000       5                 0                               *                             *                                  * 
 
        2001       0                 *                               *                              0                                  * 
 
        2002    µg.m-3           *                                *                             0                                  0 
 

 
Segundo a Tabela 29, pode-se concluir que, para o caso das Estações da Rua 

Formosa e Boavista, os limites horários para a protecção da saúde humana nunca foram 
ultrapassados no período em análise. No caso da Estação de Paranhos, para o período de 
1999, têm-se 4 ultrapassagens, registando-se uma média horária máxima de 620 µg.m-3 
(Ano 1999).  

Estabelece-se ainda um Valor Limite Diário para a Protecção da Saúde 
Humana (VLPSd) de 125 µg.m-3, que não deverá ser ultrapassado mais do que 3 vezes 



                                                                                             A Qualidade do Ar no Porto 
 

 66

em cada ano civil. Não se registou nenhuma ultrapassagem deste valor limite (Tabela 
30). 

 
Quadro 30- Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias diárias calculadas 

durante o ano para o poluente SO2. 
 

 
            Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias diárias calculadas durante o ano 
 
               VLPSd    Est. de Paranhos  Est. da R.Bragas  Est. da R.Formosa     Est. da Boavista 
   
     1999      1                  0                           *                             *                                  * 
 
     2000      2                  0                           *                             *                                  * 
 . 
     2001      5                  *                           *                              0                                 * 
. 
     2002  µg.m-3             *                           *                              0                                  0  
 

 
Apresenta-se no Dec.Lei nº111/2002 um Limiar de Alerta para o dióxido de 

enxofre de 500 µg.m-3 (Tabela 31), medido em três horas consecutivas, em locais que 
sejam representativos da qualidade do ar numa zona, numa aglomeração ou numa área 
de pelo menos 100 km2, consoante a que apresentar menor área, não devendo ser este 
limite ultrapassado mais de três vezes consecutivas. 

 
Tabela 31- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta para o SO2 (µg.m-3) 

 

 
                Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta para o SO2 (µg.m-3) 
j 

                            Est. de Paranhos      Est. da R.Bragas      Est. da R.Formosa     Est. da Boavista 
               Horas            0                                 *                                 *                               * 
     1999  . 
              3 horas           0                                 *                                 *                               * 
              consec. 
               Horas            0                                 *                                 *                                *     
    2000               
              3 horas           0                                 *                                 *                                * 
              consec. 
               Horas            *                                 *                                 0                                * 
    2001               
              3 horas           *                                 *                                 0                                * 
              consec. 
 

               horas             *                                 *                                 0                                 0  
    2002    
              3 horas 
              consec.           *                                *                                  0                                 0 

 
 
Com base na Tabela 31, pode-se concluir que, em nenhuma das Estações em 

análise foi registada a ocorrência de alguma ultrapassagem a este Limiar de Alerta. 
Também está definido no D.L. n.º 111/2002 o valor limite da média anual das 

concentrações de SO2 para protecção dos ecossistemas no ano civil e no período de 
Inverno (de 1 de Outubro a 31 de Março), 20 µg.m-3. Como já foi referido, nenhuma das 
estações envolvidas obedece aos critérios de localização em macroescala para protecção 
dos ecossistemas e vegetação, referidos no Anexo VIII do mesmo diploma, logo este 
parâmetro não é considerado. 
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No que respeita aos Limiares Superiores e Inferiores de avaliação para o dióxido 
de enxofre, com base nas concentrações médias diárias de SO2, para a protecção da 
saúde humana, o Limiar Inferior de Avaliação é de 50 µg.m-3 e o Limiar Superior de 
75 µg.m-3, ambos a não poderem ser excedidos mais de três vezes em cada ano civil 
(Tabela 32). 

 
Tabela 32- Frequência de ultrapassagem dos Limiares de Avaliação (inferior e superior) para 

a Protecção da Saúde Humana (inferior e superior) (Diários) para o SO2 (µg.m-3) 
 

         Frequência de ultrapassagem dos Limiares de Avaliação (superior e inferior) 
    Para a Protecção da Saúde Humana superior e inferior (Diários) para o SO2 (µg.m-3) 
j 

                           Estação de Paranhos    Estação da Boavista       Estação da R.Formosa 
            Inferior             18                                   *                                      * 
  1999              
           Superior              2                                   *                                       * 
            Inferior              5                                   *                                       * 
  2000               
            Superior             0                                    *                                       * 
            Inferior               *                                   *                                        0 
2001               
           Superior.              *                                   *                                        0 
            Inferior               *                                   3                                        0 
 2002    
           Superior               *                                   0                                        0 
 
 
A partir do Tabela 32 pode-se observar que, para a Estação da Rua Formosa 

estes limiares (inferior e superior) nunca foram ultrapassados e que, para o caso da 
Estação da Boavista o limiar inferior foi ultrapassado três vezes, não se registando 
excedências ao limiar superior. Por último, a Estação de Paranhos registou, durante o 
ano de 1999, os piores valores destas três estações, pois foi ultrapassado 18 vezes o 
limiar inferior e duas vezes o limiar superior o que indica que se poderia se considerar a 
combinação de medições e técnicas de modelação a manter-se estes resultados. 

Outro limiar de avaliação, estabelecido neste Dec. Lei nº 111/2002, baseado nas 
médias anuais das concentrações médias horárias de SO2 referentes ao período de 
Inverno (PI-1 de Outubro a 31 de Março) é o Limiar de Avaliação Para a Protecção dos 
Ecossistemas; sendo o Limiar Inferior de 8 µg.m-3 e o Superior de 12 µg.m-3. Como 
nenhuma das estações envolvidas obedece aos critérios de localização em 
macroescala para protecção dos ecossistemas e vegetação, referidos no Anexo VIII 
do mesmo diploma, este parâmetro não poderá ser considerado. 

Para a nova legislação aplicada ao nível da cidade do Porto, por comparação 
com toda a aglomeração Porto Litoral, e no que respeita ao poluente SO2, as estações 
portuenses estão em consonância com a grande maioria das estações da AMP (Anexo E 
– Legislação em Vigor). 

 
Dióxido de Azoto 
 
As estações de monitorização da aglomeração Porto Litoral (estações da cidade 

do Porto incluídas neste grupo) medem concentrações de NO, NO2 e NOX. No entanto, 
para efeitos estatísticos, só são estabelecidos, na legislação nacional e comunitária, 
valores para o NO2. Exceptua-se o valor limite anual para a protecção da vegetação, que 
se refere aos NOX . No entanto, atendendo à ausência de estações em macroescala, para 
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protecção dos ecossistemas e vegetação, não é feito qualquer tratamento estatístico dos 
valores de NOx. 

Assim, de acordo com a nova legislação o Valor Limite Horário Para a 
Protecção da Saúde Humana (VLPS) para o NO2 é de 200 µg.m-3, valor este 
calculado tendo em consideração as médias horárias, e que não deverá ser ultrapassado 
mais do que 18 vezes em cada ano civil (Tabela 33). No entanto, é permitida uma 
margem de tolerância de mais 80 µg.m-3 para o ano de entrada em vigor deste diploma 
(2002), que será reduzida a partir de 1 de Janeiro de 2003 em percentagens anuais 
idênticas até chegar a 0% em 1 de Janeiro de 2010.  

 
Tabela 33- Frequência de ultrapassagem dos Valores Limites Horário para Protecção da Saúde 

Humana para o poluente NO2  
 

 
          Frequência de ultrapassagem dos Valores Limites para Protecção da Saúde Humana 
 
              VLPS   Est.de Paranhos   Est. R.Bragas  Est.R..Formosa  Est das.Antas  Est. da Boavista 
   
    1999     2               5                              *                       *                   *                        * 
 
     2000    0               0                              *                       *                   *                        * 
 
     2001    0               *                              *                       0                   *                        *  
 
     2002 µg.m-3          *                             *                       4                   2                         0 

 
 
Segundo a Tabela 33, nenhuma das estações portuenses, para o período em 

causa, verificou o incumprimento da legislação para a qual se procede a análise. 
No entanto dois pontos a reter: 
- na Estação de Paranhos, no ano de 1999, verificou-se, o número máximo de 

cinco ultrapassagens do valor limite. 
- considerando a margem de tolerância de 80 µg.m-3, para o ano de 2002, já não 

se verificaria a ultrapassagem, em nenhuma das estações em análise.  
Outro parâmetro introduzido com esta nova legislação é o Valor Limite Anual 

Para a Protecção da Saúde Humana (VLPSa) de 40 µg.m-3, calculado tendo em 
consideração as médias anuais das concentrações médias horárias (Figura 14). 
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Figura 14- VLPS das Médias anuais das concentrações médias horárias para o poluente NO2 
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Para este VLPSa está previsto, uma margem de tolerância de 16 µg.m-3 para o 
ano da entrada em vigor deste diploma (2002), que será reduzida a partir de 1 de Janeiro 
de 2003 em percentagens anuais idênticas até chegar a 0% em 1 de Janeiro de 2010.  

A partir da Figura 14, pode-se verificar que, o VLPSa de 40 µg.m-3 foi 
ultrapassado em todas as estações para os anos analisados, excepção feita à Estação da 
Rua Formosa que regista, para o ano de 2001 a média anual de 39 µg.m-3. No entanto, 
tomando em consideração a margem de tolerância de 16 µg.m-3 concedida para o ano de 
entrada em vigor deste diploma (2002), verifica-se que, para o ano de 2002 todas as 
estações de monitorização analisadas cumprem o estabelecido na legislação para este 
período considerado.  

Por último, o designado Limiar de Alerta que, para este poluente é de 400 
µg.m-3, medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da 
qualidade do ar numa zona, numa aglomeração ou numa área de pelo menos 100 km2, 
consoante a que apresentar menor área (Tabela 34). 

 
Tabela 34- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta para o NO2 (µg.m-3).  

 

 
           Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta para o NO2 (µg.m-3) 
            
j 

                           Est. de Paranhos   Est. da R. Formosa    Est. das Antas   Est. da Boavista    
 
              Horas                0                           *                              *                          * 
  1999              
            3 horas                0                           *                              *                          * 
             consec. 
 
              Horas                0                           *                              *                          * 
  2000               
             3 horas               0                           *                              *                          * 
             consec. 
 
             Horas                 *                            0                              *                         * 
2001               
            3 horas                *                            0                              *                         * 
            consec. 
 
            horas                   *                            0                              0                         0 
 2002    
            3 horas                *                            0                              0                         0  
            consec. 
 
 
Conforme se verifica na Tabela 34 este limiar nunca foi ultrapassado para as 

estações portuenses no período considerado. 
Com base nas concentrações médias horárias de NO2 estabelece-se, para a 

protecção da saúde humana, um Limiar Inferior de Avaliação de 100 µg.m-3 e um 
Limiar Superior de 140 µg.m-3, ambos a não serem excedidos mais de dezoito vezes 
em cada ano civil (Tabela 35). 

A partir da Tabela 35 pode-se observar que, o limiar inferior foi sempre 
ultrapassado, atingindo-se um máximo de 302 ultrapassagens, no ano de 1999, na 
Estação de Paranhos. Relativamente ao limiar superior também se observam 
ultrapassagens em todas as estações em análise, tendo-se atingido um máximo de 50 
ultrapassagens, igualmente na Estação de Paranhos para o ano de 1999. 
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Tabela 35- Frequência de ultrapassagem dos Limiares de Avaliação para a Protecção da Saúde 
Humana (Horário) para o NO2  (µg.m-3). 

  
         Frequência de ultrapassagem dos Limiares de Avaliação (inferior e superior) 
    Para a Protecção da Saúde Humana (inferior e superior) (Horário) para o NO2 (µg.m-3) 
j 

                               Est. Paranhos      Est. R.Formosa      Est. Antas          Est. Boavista 
            Inferior             302                          *                        *                             * 
  1999              
           Superior              50                          *                         *                            * 
            Inferior             271                         *                          *                            *  
  2000               
            Superior            34                           *                          *                           * 
            Inferior               *                          74                         *                            *  
2001               
           Superior.              *                           6                         *                            * 
            Inferior               *                        138                      92                          124  
 2002    
           Superior              *                          34                        7                              7 
 
 
Com base nas médias anuais das concentrações médias horárias, existe para a 

protecção da saúde humana, um Limiar Inferior de Avaliação de 26 µg.m-3 e um 
Limiar Superior de 32 µg.m-3 (Figura 15).  
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Figura 15- Médias anuais das concentrações médias horárias e respectivos limiares superior 
e inferior de avaliação para o poluente NO2 (µg.m-3) 

 
Em todas as estações estes limiares foram totalmente ultrapassados, o que 

invalidava qualquer hipótese de serem utilizadas técnicas de modelação para prever 
o comportamento deste poluente (Figura 15). 

Estabelece-se ainda os Limiares Inferiores e Superiores para a Protecção da 
Vegetação, calculados com base nas médias anuais das concentrações médias horárias 
de NOx, de 19,5 µg.m-3 e 24 µg.m-3, respectivamente. Como nenhuma das estações 
envolvidas obedece aos critérios de localização em macroescala para protecção dos 
ecossistemas e vegetação, referidos no Anexo VIII do mesmo diploma, logo este 
parâmetro não é considerado. 

De acordo, com a nova legislação, na cidade do Porto, por comparação com toda 
a aglomeração Porto Litoral, e no que respeita ao poluente NO2, as estações portuenses 
são as que apresentam maiores níveis de concentração (Anexo E – Legislação em 
Vigor).  
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Monóxido de Carbono 
 
O Valor limite Para a Protecção da Saúde Humana (VLPS), calculado tendo 

em consideração o máximo das concentrações médias Octo-horárias de CO, é de 10 000 
µg.m-3 (Figura 16). 
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Figura 16- Máximo das concentrações médias Octo-horárias para o poluente CO em µg.m-3 

 
Entre 1999 e 2002 para as Estações de Monitorização em análise não se 

verificou a ultrapassagem do VLPS, registando-se um valor máximo de 5475 µg.m-3, 
para o ano de 1999, na Estação de Paranhos (Figura 16). 

Relativamente aos limiares de avaliação para o monóxido de carbono estabelece-
se, com base nas concentrações médias Octo-horárias, para a protecção da saúde 
humana, um Limiar Inferior de Avaliação de 5 mg.m-3 (=5 000 µg.m-3) e um Limiar 
Superior de 7 mg.m-3 (= 7 000 µg.m-3) (Figura 16).  

A partir da Figura 16 pode-se observar que só para a Estação de Paranhos, e no 
ano de 1999, o limiar inferior é ultrapassado. Para este poluente seria pois possível 
utilizar técnicas de modelização, de forma a determinar o seu comportamento em 
algumas destas estações. 

A nova legislação ao nível da cidade do Porto, por comparação com toda a 
aglomeração Porto Litoral, e no que respeita ao poluente CO, as estações portuenses 
estão em consonância com a grande maioria das estações da sua aglomeração (Anexo E 
– Legislação em Vigor). 

 
Ozono 
 
No que respeita ao poluente Ozono, o Limiar de Alerta é de 240 µg.m-3, 

calculado a partir das concentrações médias horárias de O3, valor a não exceder durante 
três horas ou mais horas consecutivas. Para as estações analisadas, para o período de 
1999-2002, não se registou ultrapassagem deste limiar (Tabela 36). 
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Tabela 36- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta para o Ozono (µg.m-3). 

 
 
           Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta para o Ozono (µg.m-3) 
j 

                           Est. Paranhos    Est.R.Bragas    Est.R Formosa    Est. Antas Est.Boavista    
              Horas                *                     0                      *                        *                    * 
  1999              
            3 horas                *                     0                      *                        *                    * 
             consec. 
              Horas                0                     *                      *                        *                    * 
  2000               
             3 horas               0                     *                      *                        *                    * 
             consec. 
             Horas                 *                     0                      0                        *                    * 
2001               
            3 horas                *                     0                      0                        *                    * 
            consec. 
            horas                   *                     *                      0                        0                    0 
 2002    
            3 horas                *                     *                      0                        0                    0  
            consec. 

 
 
Segundo este moderno diploma estabelece-se ainda um Limiar de Informação 

de 180 µg.m-3, calculado tendo em consideração as concentrações médias horárias 
(Tabela 37). O Limiar de Informação deste documento é coincidente com o Limiar de 
Informação da População da legislação anterior.  

 
Tabela 37- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Informação para o poluente Ozono 

 

 
                                      Frequência de ultrapassagem do Limiar de Informação  
 
                   VLPS  Est. Paranhos   Est.R.Bragas      Est.R.Formosa   Est. Antas      Est. Boavista 
   
        1999      1              *                        0                           0                    *                         * 
. 
        2000      8              0                        *                           1                    *                         * 
. 
        2001      0              *                        0                           0                    *                          * 
. 
        2002  µg.m-3         *                        *                           0                    0                          0 

 
 
Para as Estações em análise não se regista nenhuma ultrapassagem ao Limiar 

de Informação (Tabela 37) à excepção da Estação da Rua Formosa que 
ultrapassou, por uma única vez, o limiar de Informação registando-se um máximo 
horário de 190 µg.m-3 (2000). 

Tem-se ainda incluído nesta nova legislação o designado Valor Alvo Para a 
Protecção da Saúde Humana (VAPS) de 120 µg.m-3, que tem por base as 
concentrações médias Octo-horárias para o O3, não devendo ser excedido mais de 25 
dias por cada ano civil calculados em média em relação a três anos (Figura 17). Caso os 
dados anuais utilizados para determinação das médias, relativas a 3 ou 5 anos, não 
sejam completos e consecutivos, devem utilizar-se, no mínimo, os seguintes dados para 
verificar o cumprimento dos valores alvo:  
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- valor alvo para a protecção da saúde humana: dados válidos por 1 ano 
 
- valor alvo para a protecção da vegetação: dados válidos por 3 anos. 
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Figura 17- Máximo das médias Octo-horárias para o poluente O3. 
 
O VAPS não foi ultrapassado em nenhum ano na Estação de Paranhos, Rua dos 

Bragas, Antas e Boavista. A ultrapassagem deste valor alvo regista-se na Estação da 
Rua Formosa, para o ano de 2002, onde se atingiu um máximo Octo-horário de 136 
µg.m-3 (Figura 17).  

Segundo a Tabela 38 o VAPS de 120 µg.m-3 que, segundo o legislado no 
Dec.Lei 320/2003, não deverá ser excedido mais de 25 dias por cada ano civil 
calculados em média em relação a três anos, não foi ultrapassado para as estações em 
causa. 

 
Tabela 38- Frequência de ultrapassagem do Valor Alvo Para a Protecção da Saúde Humana 
 

               Frequência de ultrapassagem do Valor Alvo Para a Protecção da Saúde Humana 
 
                      VAPS    Estação de       Estação da     Estação da        Estação               Estação da       
                                     Paranhos         R. Bragas       R.Formosa      das Antas             Boavista        
   
         1999        1               *                    0                                                                           
 
         2000        2               0                    *                                              *                            *               
 
         2001        0               *                    0                      0                       *                            *               
   

        2002       µg.m-3        *                     *                     8                       0                           0             
 
        Méd.   
          Ano Civil                      0                     0                     4                       0                          0 
  

 
Estabelece-se ainda neste diploma (Dec. Lei nº320/2003) o designado Objectivo 

a Longo Prazo Para a Protecção da Saúde Humana. Consiste no valor máximo da 
média diária dos valores octo-horários no ano civil (VAPSOLP) de 120 µg.m-3. A 
ultrapassagem deste valor alvo regista-se na Estação da Rua Formosa, para o ano 2002, 
onde se atingiu um máximo Octo-horário de 136 µg.m-3, nas restantes estações este 
VAPSOLP nunca foi ultrapassado. 
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A nova legislação ao nível da cidade do Porto, por comparação com toda a 
aglomeração Porto Litoral, e no que respeita ao poluente O3, as estações portuenses 
estão entre as que registam menores valores de concentração (Anexo E – Legislação em 
Vigor). 

 
PM10 
 
Numa 1ª fase de aplicação do novo diploma, o Valor Limite de Concentrações 

Médias Diárias de PM10 para Protecção da Saúde Humana não deverá exceder os 50 
µg.m-3 mais de 35 vezes no ano civil considerado (Tabela 39). No entanto é permitida 
uma margem de tolerância de mais 15 µg.m-3, que será reduzida a partir de 1 de Janeiro 
de 2003 em percentagens anuais idênticas até chegar a 0% em 1 de Janeiro de 2005. No 
ano de 2002 tem-se, portanto, um Valor Limite Diário de Protecção da Saúde Humana 
(VLPSd) de 65 µg.m-3 que só pode ser excedido até 35 vezes no ano. Na segunda fase 
(2010), a frequência de ultrapassagem não pode ser excedida mais de 7 vezes. 

 
Tabela 39- Frequência de ultrapassagem do VLPSd das médias diárias de PM10 calculadas 

durante o ano. 
 
     Frequência de ultrapassagem do VLPSd das médias diárias calculadas durante o ano 
    

             VLPSd          Estação de Paranhos     Estação das Antas       Estação da Boavista 
   
  1999        5                       145                                  *                                    * 
 
 2000         0                        90                                   *                                    * 
 
 2001    µg.m-3                   *                                     *                                    * 
 
 2002                                    *                                   183                                 162 
 
 
Na Tabela 39 compila-se a frequência de ultrapassagem do VLPSd, concluindo-

se que este parâmetro foi largamente ultrapassado em todas as estações e anos em 
estudo, tendo-se atingido, para a Estação de Paranhos, a média diária máxima de 110 e 
120 µg.m-3, em 1999 e 2000 respectivamente. O número máximo de ultrapassagens 
registado a este VLPSd foi de 183 e registou-se, no ano de 2002, na Estação das Antas. 
Para o ano de 2002, aplicando a margem de tolerância, o que leva ao acréscimo de 15 
µg.m-3 aos 50 µg.m-3correspondentes ao VLPSd, verifica-se que o número de 
ultrapassagens reduz ligeiramente (Antas = nº de ultrapassagens ao VLPSd de 65 µg.m-

3= 127 e Boavista = nº de ultrapassagens ao VLPSd de 65 µg.m-3= 89), mas continua a 
registar um número de ultrapassagens bem superior ao permitido por lei (35 
ultrapassagens para a 1ºfase). 

Outro parâmetro analisado é o Valor Limite Anual Para a Protecção da Saúde 
Humana (VLPSa) que, para a primeira fase (2005) é de 40 µg.m-3 e na segunda fase de 
20 µg.m-3. Assim, durante a 1ª fase de cumprimento, o limite anual para protecção da 
saúde humana, com base no valor da média aritmética dos valores de concentrações 
médias diárias de PM10, é de 40 µg.m-3 (Figura 18),  acrescido de 5 µg.m-3 como 
margem de tolerância. Esta margem também será reduzida a partir de 1 de Janeiro de 
2003 através do mesmo critério indicado atrás.  
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Figura 18- VLPS  da Media Anual dos valores médios horários de PM10. 
 
A partir da Figura 18, pode-se concluir que, o VLPSa é ultrapassado em todas as 

estações em análise. Mesmo já se aplicando, para o ano de 2002 a margem de tolerância 
de mais 5 µg.m-3 a somar ao VLPSa de 40 µg.m-3, o incumprimento deste limite 
continua a verificar-se. 

No que respeita aos Limiares Superiores e Inferiores de avaliação para PM10, 
estes baseiam-se nos valores indicativos para 2010. 

Assim, com base nas concentrações médias diárias de PM10 estabelece-se, para 
a protecção da saúde humana, um Limiar Inferior de Avaliação de 20 µg.m-3 e um 
Limiar Superior de 30 µg.m-3 (Tabela 40). Ambos não podem ser excedidos mais de 
sete vezes em cada ano civil.  

 
Tabela 40- Frequência de ultrapassagem dos Limiares de Avaliação superior e inferior 

(horários) para o poluente PM10 (µg.m-3). 
 

                                         Frequência de ultrapassagem dos Limiares de Avaliação  
                                                                               (µg.m-3) 
j 

                                       Est. Paranhos                      Est. Antas                     Est. Boavista 
 
               Inf.                         350                                     *                                         * 
        1999              
               Sup.                       288                                     *                                         * 
 
               Inf.                        273                                      *                                        * 
        2000               
               Sup.                       211                                      *                                        * 
 
               Inf.                          *                                        *                                         * 
        2001               
               Sup..                       *                                        *                                          * 
 
               Inf.                         *                                      323                                       298 
        2002    
               Sup.                        *                                      276                                       236 
                                                                                                                                                                   

 
A partir da Tabela 40, pode-se observar que foram sempre ultrapassados estes 

dois limiares em todas as estações, num número muito superior ao permitido. 
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Com base nas médias anuais das concentrações médias horárias, tem-se ainda 
para a protecção da saúde humana, um Limiar Inferior de Avaliação de 10 µg.m-3 e um 
Limiar Superior de 14 µg.m-3.  

Em todas as estações estes limiares foram totalmente ultrapassados, o que 
invalidava qualquer hipótese de serem utilizadas técnicas de modelação para prever 
o comportamento deste poluente (Figura 18). 

A nova legislação ao nível da cidade do Porto, por comparação com toda a sua 
Área Metropolitana, e no que respeita ao poluente PM10, as estações portuenses são as 
que apresentam maiores níveis de concentração (Anexo E – Legislação em Vigor).  

 
 Chumbo 
 
O Valor limite Para a Protecção da Saúde Humana (VLPS), calculado tendo 

em consideração a média aritmética dos valores médios diários obtidos durante o ano, é 
de 0,5 µg.m-3.  
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     Figura 19- Valor limite anual para a protecção da saúde humana para o poluente Pb 
 

Segundo a Figura 19, o VAPSa para o período em causa, nunca foi ultrapassado 
para nenhuma estação.  
 
 
 Por último, segundo o nº3, do artº9, do Dec.Lei 276/99, prevê-se a elaboração de 
Planos e Programas para os casos em que, os níveis de um ou mais poluentes sejam 
superiores ao valor limite acrescido da margem de tolerância, ou, quando em relação a 
um determinado poluente não possuidor de margem de tolerância o valor limite tiver 
sido excedido. Este procedimento, deverá ser executado para as ocorrências verificadas 
entre 2002 (ano de entrada em vigor do Dec. Lei nº111/2002) e o período anterior à 
entrada em vigor dos Valores Limites (2005 ou 2010, consoante o poluente) 
estipulados. 
 Para o caso das estações portuenses, e para o período em estudo, o ano de 2002 
já se encontra abrangido pelo articulado respeitante aos Planos e Programas. Desta 
forma, é possível constatar que será necessário elaborar Planos e Programas, com vista a 
restabelecer a normalidade legal, apenas para PM10, nomeadamente, no que se refere ao 
Valor Limite de Concentrações Médias Diárias para a Protecção da Saúde Humana 
(VLPSd) e Valor Limite Anual para a Protecção da Saúde Humana (VLPSa). 
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 3.5- Síntese Conclusiva 
 
Com os novos decretos, verifica-se uma maior exigência em relação à 

percentagem de eficiência dos analisadores, facto este que leva a que o número de 
analisadores com validade estatistica seja inferior.  

Na Tabela 41, efectua-se uma comparação qualitativa do cumprimento das 
legislações, Cessante e Em Vigor, relativamente aos poluentes SO2, NO2, CO, O3, PM10 
e Pb. 

 
Tabela 41- Comparação dos poluentes (SO2, NO2, CO, O3, PM10 e Pb) face ao  
                   cumprimento da legislação Cessante e em vigor. 
 
 
                                              SO2          NO2          CO         O3           PM10          Pb 
 
 
  Legislação Cessante           ☺            ☺                             ☺            ☺ 
                                            
 
 
  Legislação em Vigor          ☺            ☺             ☺         ☺                        ☺ 
 
☺- Respeita a Legislação 

- Não Respeita a Legislação 
 
Em relação aos poluentes na cidade do Porto, verifica-se que o PM10 não cumpre 

a legislação vigente relativa à qualidade do ar (Dec. Lei nº111/2002), ao contrário das 
concentrações de SO2 e NO2, que respeitam os novos limites estabelecidos. Refira-se 
que, apenas no que concerne ao valor limite anual para a protecção da saúde humana 
(40 µg.m-3) para o NO2, não se verifica o respeito pelo valor limite. Contudo, aplicando-
se a margem de tolerância de 16 µg.m-3, não há desrespeito das novas disposições 
legais. Através da comparação destes resultados com os obtidos aquando da aplicação 
da legislação cessante, onde todos estes poluentes respeitavam os valores limites 
estabelecidos por lei, verifica-se que, o número de incumprimentos aumentou com a 
nova legislação. Desta forma, pode-se concluir que, para o SO2, NO2 e PM10 a nova 
legislação é mais restritiva que a legislação cessante (Tabela 41). 

Para o poluente chumbo, apesar de se verificar uma maior restrição do valor 
limite, não se verifica nenhuma ultrapassagem com os novos decretos. 

Para o monóxido de carbono não se verificou nenhuma ultrapassagem dos 
valores limite constantes nos novos decretos, contrariamente ao que se verifica aquando 
da aplicação da legislação cessante. De facto, as concentrações de CO tem vindo, nos 
últimos anos, a diminuir moderadamente para as estações portuenses. 

No que respeita ao ozono registou-se, apenas por uma vez, quer o 
incumprimento do Limiar de Informação, quer o incumprimento do objectivo a longo 
prazo (ambas as ultrapassagens resultam do mesmo episódio) constante nos novos 
decretos. Com o novo decreto verifica-se a redução do número de limiares, assim como, 
a redução do controlo relativamente a episódios mais agudos de O3, nomeadamente 
através da extinção do Limiar Octo-horário de protecção da Saúde. 

A nova legislação ao nível da cidade do Porto, por comparação com toda a 
aglomeração Porto Litoral, e no que respeita aos poluentes PM10 e NO2, as estações 
portuenses são as que apresentam valores mais elevados de concentração. Por outro 
lado, para os poluentes SO2 e CO, as estações portuenses estão em acordo com a grande 
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maioria das estações da aglomeração Porto Litoral. Por último, para o poluente O3, as 
estações portuenses estão entre as que registam menores valores de concentração. 

Relativamente aos limiares de avaliação para o poluente PM10 e NO2, em ambos 
se verifica a ultrapassagem de limiares de avaliação (Inferior e Superior) o que exclui a 
inclusão de técnicas de modelização. Já em relação ao SO2 e CO, dado que se verifica, 
apenas em certos casos, a ultrapassagem dos limiares inferiores, pode-se concluir que, 
em algumas estações poderia existir uma combinação de medições e técnicas de 
modelação. 

Da analise global das concentrações dos poluentes na cidade do Porto, a Estação 
de Paranhos foi o local onde se verificaram as mais elevadas concentrações de SO2, 
NO2 e CO. O Ozono apresentou os valores mais elevados na Estação da Rua Formosa. 
No caso do Chumbo, as concentrações foram sempre muito semelhantes, para as duas 
estações de monitorização deste poluente. As PM10 apresentam os valores mais 
elevados para a Estação das Antas.  

No respeitante à monitorização de poluentes na cidade do Porto conclui-se que, 
relativamente ao poluente chumbo, este deixa de ser monitorizado, em 1999. Para os 
poluentes PM2,5 e Benzeno não existem analisadores instalados na cidade do Porto, o 
que ao não ter sido efectuado até 1 de Dezembro de 2002, desrespeita o nº4, do art nº9, 
do Dec. Lei. nº111/2002, no que se refere ao Benzeno. Por último, actualmente, na 
cidade do Porto, as PM10 apenas são monitorizadas nas Antas e na Boavista.  

Relativamente às localizações das estações de monitorização portuenses 
verifica-se que no que concerne à localização em macroescala para a Protecção dos 
Ecossistemas e Vegetação, nenhuma das estações obdece aos critérios estabelecidos. Já 
no que se refere à localização em microescala, e para os poluentes constantes no 
Dec.Lei nº111/2002, para todas as estações são respeitados os critérios mínimos a ter 
em consideração neste novo decreto, à excepção da Estação da Rua Formosa, que 
apresenta uma distância à berma mais próxima de 20 m. Considerando agora, para o 
poluente Ozono, os critérios de localização em microescala, apenas o requisito da 
tomada de ar ser colocada a uma distância superior a 10 m da infra estrutura rodoviária 
mais próxima, não é cumprido em todas as estações, à excepção da Estação da Rua 
Formosa. 

Em conclusão, relativamente ao cumprimento dos novos limites propostos por 
estes documentos jurídicos, propõem-se especial atenção ao nível do poluente PM10 
presente na cidade do Porto, que nos últimos anos tem vindo a subir as suas 
concentrações no ar ambiente, o que, associado com os novos valores limite mais 
restritivos, o colocam como um poluente a ter maiores cuidados de vigilância e 
controlo. 
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4- Conclusão 
 
De acordo com a análise realizada verifica-se que os novos decretos 

introduziram novos conceitos e novos objectivos que ainda não estão plenamente 
aplicados na cidade do Porto. 

Na gestão e planeamento desta nova política da qualidade do ar, emanada pela 
UE, dois princípios de gestão ambiental devem ser atendidos: Princípio de Prevenção e 
Princípio do Poluidor Pagador. Para o Porto, grande metrópole e cidade património da 
humanidade, estes princípios deverão ser necessariamente aplicados para assegurar 
níveis de qualidade que garantam a manutenção da saúde das populações e a protecção 
do ambiente, dado a forte e concentrada pressão humana que se faz deste território. A 
prevenção deverá ser sempre considerada como meio de antecipar e controlar os efeitos 
dos poluentes atmosféricos na população, vegetação e arquitectura citadina, 
devidamente configurada com a responsabilidade premente de que a qualidade do ar 
urbano é um bem ambiental a proteger, devendo ser tomadas as devidas medidas 
taxativas para as fontes de poluição que possam contribuir para a deterioração desta 
propriedade. 

Pela aplicação das novas disposições legais à cidade do Porto foi possível 
constatar que, a nível dos critérios de localização dos pontos de amostragem para a 
medição dos poluentes dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, 
partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono no ar ambiente, 
todas as estações de monitorização estão em conformidade com o disposto na secção II, 
do Anexo VIII, do Dec.Lei 111/2002, à excepção da Estação da Rua Formosa que 
apresenta uma distância do edifício da Estação à berma mais próxima de 20 m, o que 
vai colidir com o plasmado em relação ao dióxido de azoto e monóxido de carbono que 
estabelece uma tomada de ar a menos de 5 m da berma. Dado que, a Estação da Rua 
Formosa se encontra na fachada do edifício da CCDR-N (ver Anexo B), e na medida em 
que o espaço que medeia o edifício CCDR-N e a faixa de rodagem da Rua Formosa (20 
m) é plano e pertença da CCDR-N, servindo de átrio, a legalização deste incumprimento 
facilmente se poderia ultrapassar pela recolocação da estação num moderno Abrigo de 
Monitorização mais próximo da berma. Considerando por último o Ozono, dado a sua 
exclusividade de articulado em relação aos poluentes atrás referidos, verificou-se o 
incumprimento da colocação da tomada de ar a uma distancia superior a 10 m da infra 
estrutura rodoviária mais próxima em todas as estações, à excepção da Estação da Rua 
Formosa. Também para este incumprimento das novas disposições legais, a legalidade 
pode facilmente ser reposta nas estações da cidade do Porto. Em relação à Estação da 
Rua dos Bragas, que se encontra no átrio exterior da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto (ver Anexo B), entre o edifício da Faculdade e a infra-estrutura 
rodoviária mais próxima, medeia um espaço de 25 m. Assim, facilmente pode ser 
posicionada a tomada de ar na meação deste espaço, repondo desta forma a legalidade. 
Para o caso da Estação das Antas o incumprimento é possível de solução pois, na 
retaguarda da estação encontra-se um Parque de Estacionamento público (que poderia 
ser requalificado em jardim público) de extensão suficiente para se recolocar uma 
tomada de ar 10 m afastada da infra estrutura rodoviária. Por último, a Estação da 
Boavista, apesar do espaço traseiro ser mais diminuto, aproximadamente 10 m, o 
incumprimento também neste caso pode ser ultrapassado recolocando-se a tomada de ar 
do ozono. 

A Estação de Paranhos encontra-se desde 2001 desactivada, contudo dado ter 
sido nesta estação onde se verificaram os mais altos valores de concentração de SO2, 
NO2 e CO, considera-se a necessidade de uma nova estação de monitorização neste 
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ponto da cidade do Porto. A reactivação da antiga Estação de Paranhos não parece 
viável dado as actuais disposições legais. Contudo, a recolocação desta Estação 30 m a 
Oeste, no espaço ajardinado (isento de florestação arbórea) de aproximadamente 300m2, 
permitirá a instalação da nova estação segundo as disposições legais vigentes. 

Assinale-se como premente de aplicação, o disposto nos novos articulados 
relativamente à monitorização do Benzeno e PM2,5. Actualmente em toda a cidade do 
Porto nenhum destes poluentes é monitorizado. Dado os elevados valores de 
concentração registados, em toda a cidade, para o poluente PM10, a falta de 
monitorização de PM2,5 constitui uma importante falha neste sistema de monitorização, 
em especial, nos pontos mais críticos como Antas e Boavista. Por outro lado, 
actualmente, apenas as estações portuenses das Antas e Boavista possuem analisadores 
de PM10. Tendo-se confirmado que o poluente PM10, constitui um importante problema 
para a qualidade do ar na cidade do Porto, será de ponderar o alargamento da sua 
monitorização a um maior número de estações de monitorização. 

Em relação às concentrações poluentes, a Estação de Paranhos foi o local onde 
se verificaram as mais elevadas concentrações de SO2, NO2 e CO, sendo os níveis de 
PM10 também consideráveis, o que é indicador da sua localização junto a um 
cruzamento, com entrada e saída da Via de Cintura Interna (VCI), ponto este com um 
grande fluxo diário de automóveis. De facto, os elevados valores de concentração de 
SO2, NO2, CO e PM10, verificados, demonstram o importante contributo do tráfego 
rodoviário para a deterioração da qualidade do ar nesta área da cidade do Porto. Assim, 
deverá ser considerada a médio prazo, a implementação de medidas que possibilitem a 
redução do fluxo rodoviário, nomeadamente, através da criação de uma Estação de 
Autocarros Citadinos (movidos a Gás Natural, Electricidade ou células de hidrogénio), 
nas antigas instalações da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), junto 
ao Hospital S.João, onde a população poderia estacionar o seu veículo privado em 
segurança, e rapidamente aceder ao centro urbano. 

A Estação da Rua Formosa, situada na zona histórica da cidade do Porto, foi 
aquela onde se registaram as concentrações de pico mais elevadas. De facto, a Rua 
Formosa insere-se numa zona onde as ruas são, na sua maioria estreitas, algumas vezes 
sinuosas, e onde a dispersão dos poluentes, é dificultada. Por outro lado, nesta zona da 
cidade verifica-se uma forte aglomeração de Churrascarias e Restaurantes que libertam 
diariamente elevadas quantidades de metano, NOx e compostos orgânicos voláteis não 
metanos (COVNM). A juntar a tudo isto, existe a circulação automóvel emissora de CO 
e NOx, Assim, soluções a considerar a curto prazo para melhorar a qualidade do ar nesta 
área da cidade, passam pela adopção de tecnologias menos poluidoras que reduzam a 
emissão de compostos por parte dos estabelecimentos hoteleiros, assim como, pelo 
condicionamento ao tráfego particular, por parte da Câmara Municipal do Porto, nesta 
zona histórica da cidade. 
 Por último, as PM10 apresentaram os valores de concentração mais elevados na 
Estação das Antas, e também na Estação da Boavista, o que poderá estar associado a: 
movimentação de terras e circulação rodoviária pesada. Devido ao Projecto “Euro 
2004”, registaram-se nesta área da cidade significativas alterações topográficas e 
orográficas, o que levou a grandes movimentações de terras e extracção de inertes, que 
em muito contribuíram para estes altos níveis de concentração de PM10. De igual forma, 
a movimentação abundante de maquinaria pesada proveniente da elaboração destes 
projectos, na maior parte dos casos com motores movidos a gasóleo, muito contribuiu 
para a libertação de PM10. Estima-se que, com o término da construção deste projecto, a 
situação das PM10 na Estação das Antas se normalize para níveis de concentração mais 
baixos. Por outro lado, na Estação das Antas, assim como, na Estação da Boavista, 
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existe uma fonte permanente de PM10: os transportes rodoviários colectivos. 
Maioritariamente, movidos a gasóleo, os transportes rodoviários colectivos poderão 
contribuir em grande parte para estes elevados valores de PM10 nesta zona, na medida 
em que, estes dois pontos da cidade (Rotunda da Boavista e Praça Velásquez/Avenida 
Fernão Magalhães) constituem os dois importantes locais de movimento constante de 
entrada e saída de utilizadores. Níveis mais aceitáveis prevê-se que possam ser atingidos 
se, a médio e longo prazo, se proceder a uma optimização quer das tecnologias motoras 
utilizadas (opção por tecnologias verdes), quer a maior diversificação dos pontos de 
paragem que levará a uma redução da afluência destes veículos ao mesmo ponto.  

Em conclusão, o emprego dos novos documentos legais à cidade do Porto, está 
numa fase de transição o que justifica muitas das carências e faltas de aplicação integral 
de alguns aspectos constantes nestes novos diplomas. Contudo, e apesar da tardia 
transposição da Directiva Quadro, a execução das novas directrizes têm vindo a ser 
optimizado na cidade do Porto de forma a fazer cumprir as novas disposições legais.  
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Anexo A 
Limiares de Avaliação  

 
 
SO2 

 
 
Tabela A1- Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3) para o SO2 
 
                        Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3)para o SO2 

 
                                           Valor limite diário para protecção       Valor limite para protecção 
                                                       da Saúde Humana                               dos Ecossistemas  
 

Limiar Superior                        60% do valor limite de 24h        60% do valor limite para o período de  
  de Avaliação                              (75 µg m-3)  *1                                         Inverno (12 µg m-3) 
 
 

Limiar Inferior                          40% do valor limite de 24h        40% do valor limite para o período de 
 de Avaliação                                 (50 µg m-3) *1                                     Inverno (8 µg m-3) 
 

*1- A não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil 
 
 

NO2 e NOx 
 
 

Tabela A2- Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3) para o NO2 e NOx 
 
                                         Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3) para o NO2 e NOx 

 
                                          Valor limite horário (NO2) para    Valor limite anual (NO2) para          Valor limite anual (NOx) para 
                                             protecção da Saúde Humana         protecção da Saúde Humana              protecção da vegetação  
 
 
       Limiar Superior                  70% do valor limite                      80% do valor limite                              80% do valor limite 
        de Avaliação                          (140 µg m-3)  *1                             (32 µg m-3)                                             (24 µg m-3) 
 
 
       Limiar Inferior                    50% do valor limite                      65% do valor limite                              65% do valor limite 
        de Avaliação                          (100 µg m-3) *1                                (26 µg m-3)                                         (19,5 µg m-3) 
 

*1- A não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil 
 
 
CO 
 
 

Tabela A3- Limiares Superior e Inferior de Avaliação (mg m-3) para o CO 
 
                          Limiares Superior e Inferior de Avaliação (mg m-3)para o CO 
 

                                           Valor limite anual para protecção da Saúde Humana   
 

Limiar Superior                                           70% do valor limite (7 mg m-3) 
  de Avaliação                            
 
Limiar Inferior                                            50% do valor limite (5 mg m-3) 
 de Avaliação                            
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PM10 
 
 
Tabela A4- Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3) para o PM10 

 
                             Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3)para o PM10 
 
                                           Valor limite horário para protecção       Valor limite anual para protecção 
                                                       da Saúde Humana                               da Saúde Humana 
 

Limiar Superior                        60% do valor limite                               70% do valor limite 
  de Avaliação                              (30 (µg m-3)  *1                                           (14 (µg m-3) 
 
 

Limiar Inferior                          40% do valor limite                               50% do valor limite  
 de Avaliação                                 (20 (µg m-3) *1                                          (10 (µg m-3) 
 

*1- A não exceder mais de 7 vezes em cada ano civil 
 
 

Pb 
 
 

Tabela A5- Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3) para o Pb 
 
                        Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3)para o Pb 
 
                                           Valor limite anual para protecção da Saúde Humana   
 

Limiar Superior                                           70% do valor limite (0,35 µg m-3) 
  de Avaliação                            
 
Limiar Inferior                                            50% do valor limite (0,25 µg m-3)  
 de Avaliação                            

 
 
 

C6H6 
 
 
Tabela A6- Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3) para o Benzeno 

 
                     Limiares Superior e Inferior de Avaliação (µg m-3)para o Benzeno 
 
                                           Valor limite anual para protecção da Saúde Humana   
 

Limiar Superior                                           70% do valor limite (3,5 µg m-3) 
  de Avaliação                            
 
Limiar Inferior                                            40% do valor limite ( 2 µg m-3)  
 de Avaliação                            
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Anexo B 
Caracterização Pormenorizada das Estações Portuenses 

 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
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Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

Estação da Boavista 
 

 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 



                                                                                                                                 Anexos 

 90

 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

Estação da Rua Formosa 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
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Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 
  

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
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Estação de Paranhos 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
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Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

Estação da Rua dos Bragas 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
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Fonte: http://www.iambiente.pt 
 
 

 
Fonte: http://www.iambiente.pt 
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Anexo C 
Eficiência dos Analisadores 

 
 
 

Tabela C 1- Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de SO2 – Valores Diários Disponíveis 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Anos
Bragas Formosa Av.República Paranhos Custoias
Ermesinde V.N.Telha Baguim Vermoim Leça
Espinho Antas Boavista Srªda Hora

 
 
 
 
 

Tabela C 2- Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de NO2 – Valores Horários Disponíveis 
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Tabela C 3- Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de CO – Valores Horários Disponíveis 
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Tabela C 4- Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de O3 – Valores Horários Disponíveis 
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Tabela C 5- Eficiência Anual dos Analisadores Automáticos de PM10 – Valores Diários Disponíveis 
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Tabela C 6- Eficiência dos Analisadores Automáticos de Pb para o Ano Civil de 1995 

 
 
                           Eficiência dos analisadores de Pb para o Ano Civil de 1995                                         
 
                                            Rua Formosa                                    Rua dos Bragas 
             Mês 
                                    Mensal            Acumulado               Mensal               Acumulado 
 
             Jan                   20                       20                           13                         13 
             Fev                   4                        24                             5                         18   
             Mar                  23                      47                            18                         36  
             Abril                23                      70                              9                         45 
            Maio                 26                      96                            18                         63 
            Junho               18                     114                            24                        87 
            Julho                26                     140                            20                       107 
            Agos                25                     165                            18                       125 
             Set                  25                     190                            18                        143    
             Out                 18                     208                              3                        146   
             Nov                23                     231                              0                        146 
             Dez                21                     252                               0                       146  
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Tabela C 7- Eficiência dos Analisadores Automáticos de Pb para o Ano Civil de 1996 

 
                           Eficiência dos analisadores de Pb para o Ano Civil de 1996                                         
 
                                            Rua Formosa                                    Rua dos Bragas 
             Mês 
                                    Mensal            Acumulado               Mensal               Acumulado 
 
             Jan                   1                            1                            6                          6 
             Fev                19                          20                          16                        22 
             Mar               18                          38                          16                        38 
             Abril             15                          53                            7                        45  
            Maio              15                          68                          15                        60 
            Junho             15                          83                          17                        77 
            Julho              14                          97                          13                        90 
            Agos              18                        115                          18                       108 
             Set                17                        132                          15                       123     
             Out               16                        148                           2                        125   
             Nov              16                        164                           5                        130 
             Dez              15                         179                         20                       150  
 
 

 
 
 
 
 

Tabela C 8- Eficiência dos Analisadores Automáticos de Pb para o Ano Civil de 1997 

  
                           Eficiência dos analisadores de Pb para o Ano Civil de 1997                                         
 
                                            Rua Formosa                                    Rua dos Bragas 
             Mês 
                                    Mensal            Acumulado               Mensal               Acumulado 
 
             Jan                   19                      19                            11                          11 
             Fev                  16                      35                            21                          32 
             Mar                 16                      51                            19                          51  
             Abril               19                      70                            16                          67 
            Maio                 5                       75                             8                           75 
            Junho                8                       83                           16                           91 
            Julho               26                    109                            15                         106 
            Agos               17                    126                              8                         114  
             Set                   8                    134                              7                          121   
             Out                  7                    141                              6                          127 
             Nov               14                    155                              8                          135 
             Dez                14                   169                            10                          145 
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Tabela C 9- Eficiência dos Analisadores Automáticos de Pb para o Ano Civil de 1998 

          
                           Eficiência dos analisadores de Pb para o Ano Civil de 1998                                         
 
                                            Rua Formosa                                    Rua dos Bragas 
             Mês 
                                    Mensal            Acumulado               Mensal               Acumulado 
 
             Jan                   1                             1                          6                            6 
             Fev                 19                          20                        16                          22 
             Mar                18                          38                        16                          38   
             Abril              15                          53                         7                           45 
            Maio               15                          68                        15                          60  
            Junho              15                          83                        17                          77 
            Julho               14                          97                       13                           90 
            Agos               18                        115                       18                         108 
             Set                 17                        132                       15                         123  
             Out                16                        148                         2                         125 
             Nov               16                        164                         5                         130  
             Dez                15                       179                        20                        150 
 

 
 
 
 
 

Tabela C 10- Eficiência dos Analisadores Automáticos de Pb para o Ano Civil de 1999 

          
                           Eficiência dos analisadores de Pb para o Ano Civil de 1999                                        
 
                                            Rua Formosa                                    Rua dos Bragas 
             Mês 
                                    Mensal            Acumulado               Mensal               Acumulado 
 
             Jan                   16                        16                            0                           0 
             Fev                    0                        16                            0                           0 
             Mar                   8                        24                          16                          16 
             Abril                 8                        32                          15                          31 
            Maio                13                        45                          17                          48  
            Junho               12                        57                          14                          62 
            Julho                16                       73                           14                          76 
            Agos                16                        89                          16                          92 
             Set                    8                        97                          16                         108   
             Out                 16                      113                          15                         123 
             Nov                15                      128                          15                         138 
             Dez                  9                      137                            9                         147 
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Anexo D 
Legislação Cessante 

 
 
 

Dióxido de Enxofre 
 

Tabela D 1- Mediana dos Valores Médios Diários Obtidos Durante o Ano para o Dióxido de Enxofre (µg.m-3) 

 – Valor Limite de 100 µg.m-3-  
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Tabela D 2- Percentil 98 dos valores médios diários obtidos durante o ano  para o Dióxido de Enxofre (µg.m-3) 

 – Valor Limite de 250 µg.m-3-  
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Tabela D 3- Media Aritmética dos valores médios diários obtidos durante o ano  para o Dióxido de Enxofre (µg.m-3) 

 – Valor Guia de 40 a 60 µg.m-3-  
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Tabela D 4- Número de vezes  que foi ultrapassado o Valor Guia para as médias diárias  para o poluente SO2 

 – Valor Guia de 100 a 150 µg.m-3-  
 
                  1994        1995        1996         1997        1998     1999     2000          2001      
  R. Bragas                                   0                               2              0 
 
  Formosa                      0             0               0              1              2                                          0  
 
  Av.República                                                                              2 
                           
  Paranhos                                                                                                  0           0 
 
  Custoias                                                                                                   0           1                0   
 
  Ermesinde                                                                                               1           0                 0 
 
  V.N.Telha                                                                                               0            0                0 
 
  Baguim 
 
  Vermoim                                                                                                               0 
 
  Leça                                                                                                                       0               1 
 
  Espinho 
 
  Antas 
 

Boavista 
 

  Sr.Hora 
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Dióxido de Azoto 
 

 
Tabela D 5- Percentil 98 dos valores médios diários obtidos durante o ano  para o Dióxido de Ozoto (µg.m-3) 

 – Valor Limite de 200 µg.m-3-  
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Tabela D 6- Percentil 50 dos Valores Médios Horários obtidos durante o Ano para o Dióxido de Azoto (µg.m-3) 

 – Valor Guia de 50 µg.m-3-  
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Tabela D 7- Percentil 98 dos valores horários obtidos durante o ano  para o Dióxido de Ozoto (µg.m-3) 

 – Valor Guia de 135 µg.m-3-  
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Monóxido de Carbono 
 

Tabela D 8- Número de vezes  que foi ultrapassado o Valor Limite  das médias horárias para o poluente CO 

 – Valor Limite de 40 000 µg.m-3-  
 
                  1994        1995        1996         1997        1998     1999     2000          2001      
  R. Bragas                                   0               0               0              0          0 
 
  Formosa                      0             0               0              0               0          0                            0  
 
  Av.República                                                                               0 
                           
  Paranhos                                                                                                  0           0 
 
  Custoias                                                                                                                                 0   
 
  Ermesinde                                                                                           
 
  V.N.Telha                                                                                               0            0               0 
 
  Baguim                                                                                                   0            0 
 
  Vermoim                                                                                                               0 
 
  Leça                                                                                                                       0               0 
 
  Espinho 
 
  Antas 
 

Boavista 
 

  Sr.Hora 
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Tabela D 9- Número de vezes  que foi ultrapassado o Valor Limite das médias 8h para o poluente CO 

 – Valor Limite de 10 000 µg.m-3-  
 
                  1994        1995        1996         1997        1998     1999     2000          2001      
  R. Bragas                                   38            103            3             10          0 
 
  Formosa                      5             13              0              0               4          0                            0  
 
  Av.República                                                                               0 
                           
  Paranhos                                                                                                  0           0 
 
  Custoias                                                                                                                                 0   
 
  Ermesinde                                                                                           
 
  V.N.Telha                                                                                               0            0               0 
 
  Baguim                                                                                                   0            0 
 
  Vermoim                                                                                                               0 
 
  Leça                                                                                                                       0               0 
 
  Espinho 
 
  Antas 
 

Boavista 
 

  Sr.Hora 
 
 

 
 

Tabela D 10- Número de vezes  que foi ultrapassado o Valor Guia  das médias diárias para o poluente CO 

 – Valor Guia de 1 000 µg.m-3-  
 
                  1994        1995        1996         1997        1998     1999     2000          2001      
  R. Bragas                                  143          133            93            69         97 
 
  Formosa                     72           131              5             8             36          5                            4  
 
  Av.República                                                                            336 
                           
  Paranhos                                                                                                178          94 
 
  Custoias                                                                                                                                11   
 
  Ermesinde                                                                                           
 
  V.N.Telha                                                                                                 8            2              7 
 
  Baguim                                                                                                   48           37 
 
  Vermoim                                                                                                               17 
 
  Leça                                                                                                                       12             8 
 
  Espinho 
 
  Antas 
 

Boavista 
 

  Sr.Hora 
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Ozono 
 

Tabela D 11- Número de vezes  que foi ultrapassado o limiar horário de Protecção da Vegetação para o poluente Ozono 

 – LPV de 200 µg.m-3-  
 

                 1994        1995         1996          1997       1998          1999        2000         2001        2002 

  
R. Bragas                                                                      0             0                 0                              0  

 
 Formosa                     0                1              0               1             0                                                 0               0  
 
 Av.República                                                                              2 
                           
 Paranhos                                                                                                                          0  
 
 Custoias                                                                                                          2               5             0               0 
 
 Ermesinde                                                                                                      7                0             3               0 
 
 V.N.Telha                                                                                                      1                4             0               1 
 
 Baguim                                                                                                           0               0                              0 
 
 Vermoim                                                                                                                          2                             0  
 
 Leça                                                                                                                                 0             0               0 
 
 Espinho                                                                                                                                                            0 
 
 Antas                                                                                                                                                                0 
 

Boavista                                                                                                                                                            0 
 

 Sr.Hora 
 

 
Tabela D 12- Número de vezes  que foi ultrapassado o limiar diário de Protecção da Vegetação para o poluente Ozono 

 – LPV de 65 µg.m-3-  
 

                 1994        1995         1996          1997       1998          1999        2000         2001        2002 

  
R. Bragas                                                                       2            12               6                              8      

 
 Formosa                     78              1              1               0              0                                              13               61  
 
 Av.República                                                                                0 
                           
 Paranhos                                                                                                                          0  
 
 Custoias                                                                                                         48            20            20              56 
 
 Ermesinde                                                                                                     17             12            47               8 
 
 V.N.Telha                                                                                                      43             39           27             61 
 
 Baguim                                                                                                          16             15                            29 
 
 Vermoim                                                                                                                         19                           20  
 
 Leça                                                                                                                                  8           32             32 
 
 Espinho                                                                                                                                                           31 
 
 Antas                                                                                                                                                                2 
 

Boavista                                                                                                                                                            7 
 

 Sr.Hora 
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Tabela D 13- Número de vezes  que foi ultrapassado o limiar horário de Informação da População para o poluente Ozono 

 – LIP de 180 µg.m-3-  
 

                 1994        1995         1996          1997       1998          1999        2000         2001        2002 

  
R. Bragas                                                                       0             1                 0                             0      

 
 Formosa                      0              1               0                1             0                                                0               0  
 
 Av.República                                                                                2 
                           
 Paranhos                                                                                                                          0  
 
 Custoias                                                                                                          6               6             1              2 
 
 Ermesinde                                                                                                     15               2           11              0 
 
 V.N.Telha                                                                                                       8               6             2               3 
 
 Baguim                                                                                                           5               1                               0 
 
 Vermoim                                                                                                                         3                               1  
 
 Leça                                                                                                                                 1             0               2 
 
 Espinho                                                                                                                                                           0 
 
 Antas                                                                                                                                                               0 
 

Boavista                                                                                                                                                           0 
 

 Sr.Hora 
 

 
Tabela D 14- Número de vezes  que foi ultrapassado o limiar horário de Alerta à População para o poluente Ozono 

 – LAP de 360 µg.m-3-  
 

                 1994        1995         1996          1997       1998          1999        2000         2001        2002 

  
R. Bragas                                                                       0             0                 0                             0      

 
 Formosa                      0              0               0                0             0                                                0               0  
 
 Av.República                                                                                0 
                           
 Paranhos                                                                                                                          0  
 
 Custoias                                                                                                          0               0             0              0 
 
 Ermesinde                                                                                                      0                0             0              0 
 
 V.N.Telha                                                                                                       0               0             0               0 
 
 Baguim                                                                                                           0               0                               0 
 
 Vermoim                                                                                                                         0                               0  
 
 Leça                                                                                                                                 0             0               0 
 
 Espinho                                                                                                                                                           0 
 
 Antas                                                                                                                                                               0 
 

Boavista                                                                                                                                                           0 
 

 Sr.Hora 
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Tabela D 15 Número de vezes  que foi ultrapassado o limiar Octo-horário de Protecção da Saúde para o poluente Ozono 

 – LPS de 110 µg.m-3-  
 

                 1994        1995         1996          1997       1998          1999        2000         2001        2002 

  
R. Bragas                                                                       1              1                0                             0      

 
 Formosa                      0              0               0                0             0                                                0               18 
 
 Av.República                                                                                0 
                           
 Paranhos                                                                                                                          0  
 
 Custoias                                                                                                         12              6             0              12 
 
 Ermesinde                                                                                                       5               2             9              0 
 
 V.N.Telha                                                                                                       4               9             7              19 
 
 Baguim                                                                                                           1               2                               1 
 
 Vermoim                                                                                                                         5                               7  
 
 Leça                                                                                                                                 2             0              10 
 
 Espinho                                                                                                                                                            1 
 
 Antas                                                                                                                                                                0 
 

Boavista                                                                                                                                                           0 
 

 Sr.Hora 
 

 
 
 

Partículas em Suspensão 
 

 
Tabela D 16- Percentil 95 dos valores médios diários calculados durante o ano  para as Partículas em Suspensão (µg.m-3) 

 – Valor Limite de 300 µg.m-3-  
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Tabela D 17- Média Aritmética das concentrações  médias diárias calculadas durante o ano para as  

Partículas em Suspensão (µg.m-3)  – Valor Limite de 150 µg.m-3-  
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Anexo E 
Legislação em Vigor 

 
Dióxido de Enxofre 
 

Tabela E 1- Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias horárias obtidas durante o ano para o SO2 – VLPSh de 350 µg.m-3-  
 

    1999                2000                2001                2002 

  
R. Bragas                                                                                      

 
  Formosa                                                                         0                      0 
 
  Av.República                                                                              
                           
  Paranhos                        4                    0                                                                    
 
  Custoias                      15                     9                          3                    1 
 
  Ermesinde                     4                     2                          0                    0   
 
  V.N.Telha                     2                     0                          2                    1 
 
  Baguim                                                                                                           
 
  Vermoim                                              1                                                0               
 
  Leça                                                      0                         7                    1 
 
  Espinho                                                                                                  0             
 
  Antas                                                                                                             
 

Boavista                                                                                                 0            
 

  Sr.Hora                                                                                                   2 
 

 

 Tabela E 2- Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias diárias obtidas durante o ano para o SO2 – VLPSd de 125 µg.m-3-  

    1999                2000                2001                2002 

  
R. Bragas                                                                                      

 
  Formosa                                                                         0                      0 
 
  Av.República                                                                              
                           
  Paranhos                        0                    0                                                                    
 
  Custoias                        5                     0                         0                    0 
 
  Ermesinde                     1                     0                         0                    0   
 
  V.N.Telha                      0                    0                         0                    0 
 
  Baguim                                                                                                           
 
  Vermoim                                              0                                              0               
 
  Leça                                                      0                         1                   0 
 
  Espinho                                                                                                  0             
 
  Antas                                                                                                             
 

Boavista                                                                                                 0            
 

  Sr.Hora                                                                                                  0 
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Tabela E 3- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta calculado para o valor máximo das médias horárias 

 calculadas durante o ano para o poluente Dióxido de Enxofre  – Limiar de Alerta de 500 µg.m-3-  
 

    1999                2000                2001                2002 

                                  Horas      
              R. Bragas                                                                                      

                                                  3 Horas 
                                                  Consec. 
                                                    Horas                                                            0                       0 
                Formosa 
                                                  3 Horas                                                           0                       0 
                                                 Consec. 
                                                  Horas 
               Av.República    
                                                  3 Horas                        
                                                 Consec. 
                                                   Horas            0                      0 
                Paranhos           
                                                  3 Horas          0                      0 
                                                  Consec. 
                                                    Horas           0                       2                      0                        0 
                Custoias             
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0 
                                                 Consec. 
                                                    Horas           0                       0                      0                        0 
                Ermesinde          
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0  
                                                  Consec. 
                                                    Horas           0                       0                      0                        0  
                V.N.Telha          
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0  
                                                  Consec. 
 
                                                   Horas 
                 Baguim    
                                                  3 Horas                                                                                                        
                                                 Consec. 
   
                                                  Horas                                     0                                                 0 
                                 Vermoim                                                          
                                                 3 Horas                                   0                                                 0 
                                                Consec.   
 
                                                 Horas                                      0                      5                         0 
                Leça                                                       
                                                 3 Horas                                   0                      0                         0 
                                                 Consec. 
  

                                                    Horas                                                                                      0 
                Espinho                                                                                                   
                                                  3 Horas                                                                                     0 
                                                  Consec. 
  
 

                                                     Horas 
                                Antas                                                                                                             
                                                 3 Horas 
                                                Consec. 
                                                                                 

                Horas                                                                                       0 
               Boavista                                                                                                  

               3 Horas                                                                                     0 
              Consec. 

       

                                                   Horas                                                                                        0 
                 Sr.Hora                                                                                                   
                                                  3 Horas                                                                                      0 
                                                  Consec. 
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Dióxido de Azoto  
 

Tabela E 4- Frequência de ultrapassagem do VLPS das médias horárias calculadas durante o ano para o poluente 

 Dióxido de Azoto  – VLPSh de 200 µg.m-3-  
 

    1999                2000                2001                2002 

  
R. Bragas                                                                                      

 
  Formosa                                                                         0                      4 
 
  Av.República                                                                              
                           
  Paranhos                        5                    0                                                                    
 
  Custoias                         0                    2                         6                    0 
 
  Ermesinde                                            4                         6                    0   
 
  V.N.Telha                      0                    0                          2                   0 
 
  Baguim                          0                    2                                                0            
 
  Vermoim                                              0                                               0               
 
  Leça                                                      0                         0                    0 
 
  Espinho                                                                                                  0             
 
  Antas                                                                                                      2       
 

Boavista                                                                                                 0            
 

  Sr.Hora                                                                                                   0 
 

 
 
 

Tabela E 5- Médias Anuais das Concentrações Médias Horárias  durante o ano para o poluente Dióxido de Azoto 

 – VLPSa de 40 µg.m-3-  
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Tabela E 6- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta calculado para o valor máximo das médias horárias 

calculadas durante o ano para o poluente Dióxido de Azoto  – Limiar de Alerta de 400 µg.m-3- 
 

    1999                2000                2001                2002 

                                  Horas      
              R. Bragas                                                                                      

                                                  3 Horas 
                                                  Consec. 
                                                    Horas                                                            0                       0 
                Formosa 
                                                  3 Horas                                                           0                       0 
                                                 Consec. 
                                                  Horas 
               Av.República    
                                                  3 Horas                        
                                                 Consec. 
                                                   Horas            0                      0 
                Paranhos           
                                                  3 Horas          0                      0 
                                                  Consec. 
                                                    Horas           0                       1                      0                        0 
                Custoias             
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0 
                                                 Consec. 
                                                    Horas                                    0                      0                        0 
                Ermesinde          
                                                  3 Horas                                   0                      0                        0  
                                                  Consec. 
                                                    Horas           0                       0                      0                        0  
                V.N.Telha          
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0  
                                                  Consec. 
 
                                                   Horas            0                       2                                                0 
                 Baguim    
                                                  3 Horas          0                        0                                               0                    
                                                 Consec. 
   
                                                  Horas                                     0                                                 0 
                                 Vermoim                                                          
                                                 3 Horas                                   0                                                 0 
                                                Consec.   
 
                                                 Horas                                      0                      0                         0 
                Leça                                                       
                                                 3 Horas                                   0                      0                         0 
                                                 Consec. 
  

                                                    Horas                                                                                      0 
                Espinho                                                                                                   
                                                  3 Horas                                                                                     0 
                                                  Consec. 
  
 

                                                     Horas                                                                                      0 
                                Antas                                                                                                             
                                                 3 Horas                                                                                       0  
                                                Consec. 
                                                                                 

                Horas                                                                                       0 
               Boavista                                                                                                  

               3 Horas                                                                                     0 
              Consec. 

       

                                                   Horas                                                                                        0 
                 Sr.Hora                                                                                                   
                                                  3 Horas                                                                                      0 
                                                  Consec. 
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Monóxido de Carbono  
 

Tabela E 7- Valor Limite para a Protecção da Saúde Humana calculado com base nos máximos das concentrações médias 

 Octo-horárias para o poluente Monóxido de Carbono – VLPS de 10 000 µg.m-3-  
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Ozono 
 

Tabela E 8- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Informação das médias horárias calculadas durante o ano para 

o poluente Ozono - LIP de 180 µg.m-3-  
 

    1999                2000                2001                2002 

  
R. Bragas                      0                                               0                 

 
  Formosa                                                                         0                      0 
 
  Av.República                                                                              
                           
  Paranhos                                               0                                                                    
 
  Custoias                         6                     6                        1                    2 
 
  Ermesinde                   15                      2                      11                    0   
 
  V.N.Telha                      8                     6                        2                     3 
 
  Baguim                          5                     1                                               0            
 
  Vermoim                                              3                                               1               
 
  Leça                                                      1                        0                     2 
 
  Espinho                                                                                                  0             
 
  Antas                                                                                                      0       
 

Boavista                                                                                                 0            
 

  Sr.Hora                                                                                                    
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Tabela E 9- Frequência de ultrapassagem do Limiar de Alerta calculado para o valor máximo das médias horárias 

 calculadas durante o ano para o poluente Dióxido de Azoto  – Limiar de Alerta de 400 µg.m-3-  
 

    1999                2000                2001                2002 

                                  Horas              0                                             0 
              R. Bragas                                                                                      

                                                  3 Horas            0                                             0 
                                                  Consec. 
                                                    Horas                                                            0                       0 
                Formosa 
                                                  3 Horas                                                           0                       0 
                                                 Consec. 
                                                  Horas 
               Av.República    
                                                  3 Horas                        
                                                 Consec. 
                                                   Horas                                    0 
                Paranhos           
                                                  3 Horas                                  0 
                                                  Consec. 
                                                    Horas           0                       3                      0                        0 
                Custoias             
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0 
                                                 Consec. 
                                                    Horas           1                       0                      0                        0 
                Ermesinde          
                                                  3 Horas          0                       0                      0                        0  
                                                  Consec. 
                                                    Horas           0                       0                      0                        0  
                V.N.Telha          
                                                  3 Horas          0                       3                      0                        0  
                                                  Consec. 
 
                                                   Horas            0                       0                                                0 
                 Baguim    
                                                  3 Horas          0                       0                                                0                    
                                                 Consec. 
   
                                                  Horas                                     0                                                 0 
                                 Vermoim                                                          
                                                 3 Horas                                   0                                                 0 
                                                Consec.   
 
                                                 Horas                                      0                      0                         0 
                Leça                                                       
                                                 3 Horas                                   0                      0                         0 
                                                 Consec. 
  

                                                    Horas                                                                                      0 
                Espinho                                                                                                   
                                                  3 Horas                                                                                     0 
                                                  Consec. 
  
 

                                                     Horas                                                                                      0 
                                Antas                                                                                                             
                                                 3 Horas                                                                                       0  
                                                Consec. 
                                                                                 

                Horas                                                                                       0 
               Boavista                                                                                                  

               3 Horas                                                                                     0 
              Consec. 

       

                                                   Horas                                                                                        
                 Sr.Hora                                                                                                   
                                                  3 Horas                                                                                      
                                                  Consec. 
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Tabela E 10- Valor Alvo para a Protecção da Saúde Humana com base nas médias Octo-horárias  

calculadas durante o ano para o poluente Ozono – VAPS de 120 µg.m-3-  
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Tabela E 11- Frequência de ultrapassagem do Valor Alvo para a Protecção da Saúde Humana do 

poluente Ozono - VAPS de 120 µg.m-3-  
 

            1999                2000                2001                2002             Média do Ano Civil 

  
R. Bragas                0                                             0                                                     0 
 

 Formosa                                                                 0                      8                             4 
 
               Av.República 
    
 
 Paranhos                                       0                                                                               0 
 
 
 Custoias                   10                 7                        0                   12                              7,25  
 
  
                 Ermesinde                  8                  6                     16                     0                               7,25 
 
 
 V.N.Telha                 5                   9                      14                  10                              9,5 
 
  
                  Baguim                      3                  5                                              0                              2,65  
 
  
               Vermoim                                           6                                              2                              4 
 
 Leça                                                6                      5                    10                              7 
 
  
                Espinho                                                                                             0                             0 
 
 Antas                                                                                                0                            0 
 

 
Boavista                                                                                            0                           0 

 
  
                  Sr.Hora                                                                                                     
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Partículas em Suspensão-PM10 
 

Tabela E 12- Frequência de ultrapassagem do VLPSd das médias diárias calculadas durante o ano para o poluente PM10  

 – VLPSd de 50 µg.m-3-  
 

    1999                2000                2001                2002 

  
R. Bragas                                                                                      

 
  Formosa                       
 
  Av.República                                                                              
                           
  Paranhos                    145                    90                                                                    
 
  Custoias                     135                                          144                      53                     
 
  Ermesinde                  106                   73                   138                      97                          
 
  V.N.Telha                    77                   53                   123                      43                     
 
  Baguim                                                                                                           
 
  Vermoim                                           150                                            113               
 
  Leça                                                   120                   143                  109                        
 
  Espinho                                                                                               143             
 
  Antas                                                                                                   183            
 

Boavista                                                                                              162             
 

  Sr.Hora                                                                                                160  
 

 
Tabela E 13- Média Anual dos valores  médios horários  para o poluente PM10 (µg.m-3) 

 – VLPSa de 40 µg.m-3-  
 

0

10

20

30

40

50

60

uy.m-3

1999 2000 2001 2002

Anos
Bragas Formosa Av.República Paranhos
Custoias Ermesinde V.N.Telha Baguim
Vermoim Leça Espinho Antas
Boavista Sr.Hora

 
 


	primeiras pag.pdf
	Finis Indice.pdf
	Finis Tese.pdf

