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INTRODUÇÃO 
 

Os Impactes dos Espaços Verdes Na Qualidade do Ar 

111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   
 

“ Hoje em dia, o ser humano apenas tem ante si três grandes problemas que foram 

ironicamente provocados por ele  próprio: a super povoação, o desaparecimento dos 

recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre estes problemas, vistos 

sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação.” 

Jacques Yves Cousteau (1910-1997)   
 

 
FIGURA 1. Árvore centenária, considerada património nacional. (Bragança, Maio 2007). 

 
Hoje em dia, as cidades experimentam sinais crescentes de ‘stress’ ambiental, que 

se traduzem numa má qualidade de vida, ruído em excesso, elevado tráfego automóvel, 

entre outros.  

O ritmo a que o espaço vai sendo ‘consumido’ pelo desenvolvimento urbano na 

Europa é um problema crescente. De facto, o processo de urbanização da Humanidade 

está a decorrer rapidamente. Estima-se que por volta de 2030 mais de 60% da 

população mundial habitará em meios urbanos (Bolund et al., 1999). Mesmo assim, 

somos tão dependentes da Natureza como antes.  
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Considerando a Humanidade como uma parte da Natureza, as próprias cidades 

podem ser olhadas como a rede global de um ecossistema. Quando comparados com 

um ecossistema natural, os antropogénicos são imaturos devido a inconsistências como 

o rápido crescimento e o uso ineficiente de recursos como a água e a energia (Haughton 

and Hunter, 1994). Existem autores que se referem às cidades como “os únicos 

parasitas da biosfera” (Odum, 1971). 

A deterioração da qualidade do ar é um dos problemas mais severos para a saúde 

de quem vive nesses espaços. A crescente utilização dos transportes rodoviários, a 

expansão da indústria de construção civil e o aquecimento doméstico são alguns dos 

factores que mais contribuem para o agudizar deste problema.  

Existe um grande número de evidências que sugerem que a exposição à poluição 

atmosférica, mesmo a níveis ditos normais (atingidos diariamente em várias cidades 

europeias), levam a efeitos adversos na saúde humana. Quando se trata de poluentes 

como as partículas ou o ozono, verifica-se mesmo uma relação directa com o aumento 

nas admissões hospitalares relacionadas com doenças respiratórias ou 

cardiovasculares. (WHO, 2003).  

Numerosos esforços têm sido realizados no sentido de reduzir a emissão de 

poluentes nas cidades, como o desenvolvimento de autocarros eléctricos, veículos 

automóveis a gás e híbridos, imposição de limites de emissão de poluentes por parte das 

indústrias, incentivo ao uso de energias renováveis, etc. Contudo, estas medidas nem 

sempre se revelam eficazes e suficientes.  

A solução destes problemas passa cada vez mais pela concepção e 

implementação de novos modelos de organização do espaço urbano, nos quais os 

espaços verdes devem surgir como elementos fundamentais do novo paradigma de 

sustentabilidade urbana. A valorização destes espaços surge como uma medida de 

mitigação dos efeitos adversos da urbanização do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável, tornando as cidades mais atractivas ao invés da periferia, e reduzindo a 

necessidade de recurso a meios de transporte (Ridder et al., 2004). 

Tendo estes aspectos em mente, este trabalho, inserido no Projecto GreenUrbe 

(POCI/AMB/59174/2004 – com apoio financeiro da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia - FTC), foi desenvolvido com o objectivo de avaliar o papel dos espaços 

verdes urbanos como agentes mitigadores dos efeitos adversos da urbanização, focando 

principalmente a qualidade do ar. 
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Esta temática tem sido muito abordada tanto na Europa como nos Estados Unidos, 

relacionando o “design” dos espaços verdes não só como melhoria da estética das 

cidades (fornecendo áreas de sombra, lazer e relaxamento), mas também como forma 

de atenuação de ruído, poluição e transporte de massas de ar. Assuntos como este são 

de interesse crescente tanto em países desenvolvidos como em vias de 

desenvolvimento. 

Estudos realizados nesta área indicam que as concepções de ‘ambiente urbano’ e 

alguns desenvolvimentos específicos podem ser significativamente melhorados. Algumas 

mudanças subtis, como plantações nas proximidades de recreios de escolas, ou misturar 

caducifólias com espécies de folha persistente podem traduzir-se em efeitos 

significativos nos impactos na saúde entre outros benefícios.  

Na realidade, a vegetação nos centros urbanos pode afectar directa ou 

indirectamente, local e regionalmente a qualidade do ar alterando as condições 

atmosféricas na sua envolvente. 

 

 
FIGURA 2. As árvores podem ajudar a melhorar a qualidade do ar absorvendo CO2, fornecendo 
sombra que resultam em menos emissões deste na produção de energia. (Akbari et al. 1992, 
p.35, fig. 2-10). 
 

Inúmeros estudos têm vindo a provar que a transpiração e a própria disposição da 

canópia das árvores afectam as condições micro-meteorológicas do local. No contexto 

da mitigação da poluição ambiental, uma cintura verde foi definida como sendo “uma 
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faixa de árvores de determinadas espécies, e determinada geometria, que quando 

plantadas junto a uma fonte, atenuam significativamente a poluição do ar pela 

intercepção e absorção dos poluentes de uma maneira sustentável” (Ruth and William, 

1994). Na realidade, as cinturas verdes incluem outro tipo de vegetação, em particular 

sebes e arbustos, que também têm o seu papel na captura de poluentes (Faisal, 1999). 

Um espaço verde devidamente desenhado e planeado pode ser usado como uma 

“biotecnologia” natural para reduzir alguns efeitos adversos no ambiente e saúde 

associados com a urbanização. Com a extensão da urbanização a expandir-se, há uma 

urgente necessidade de incorporar os efeitos da vegetação urbana na redução destes 

malefícios em planeamentos, politicas e regulamentos a longo prazo de forma a melhorar 

a qualidade ambiental (Nowak, 2006). 

O processo de transpiração das árvores e a canópia das mesmas afectam a 

temperatura do ar, absorção da radiação, acumulação de calor, velocidade do vento, 

humidade relativa, turbulência, albedo da superfície, rugosidade do solo e, 

consequentemente, a evolução da camada de mistura (Heisler et al., 1995; Berman et 

al., 1997). A redução alcançada nas temperaturas máximas devido à vegetação pode ir 

dos 0.04ºC (Sailor et al., 1992) aos 0.2 ºC (Taha et al., 1991) por percentagem de 

incremento de coberto vegetal (Simpson, 1998). Abaixo da canópia de um pequeno 

grupo de árvores sobre superfície relvada, as temperaturas máximas a 1.5m acima do 

solo podem ser 0.7 a 1.3 ºC mais baixas que em espaço aberto (Souch and Souch, 

1993).  

Estas alterações no microclima urbano podem afectar a emissão e formação de 

poluentes, em particular no que diz respeito ao ozono troposférico. Um estudo realizado 

por Cardelino e Chameides (1990) revelou que uma perda de 20% numa área florestal 

em Atlanta devido à urbanização pode ter levado a um aumento de 14% nas 

concentrações de ozono.  

A vegetação altera também a deposição seca de gases para a superfície terrestre 

(velocidade de deposição); emissão de compostos orgânicos voláteis (COV’s) que 

possam contribuir para a formação de ozono (O3) e monóxido de carbono (CO); e diminui 

as emissões antropogénicas através da redução dos consumos de energia nos sistemas 

de ar condicionado dos edifícios devido à diminuição das temperaturas e ao 

fornecimento de sombra (Nowak, 1998). 
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222...   AAA   IIIMMMPPPOOORRRTTTÂÂÂNNNCCCIIIAAA   DDDAAA   VVVEEEGGGEEETTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   NNNAAA   QQQUUUAAALLLIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOO   AAARRR   
 

A poluição atmosférica causada pelos transportes e pelo processo de 

aquecimento/arrefecimento dos edifícios, entre outros, é um dos principais problemas 

ambientais e de saúde pública nas cidades. 

É do conhecimento geral que a vegetação ajuda na remoção dos poluentes 

atmosféricos, mas não é claro até que ponto é que ela depende das condições locais. 

(Svensson and Eliasson, 1997)  

As características das emissões, química da atmosfera e factores locais 

determinam a maneira como a vegetação e os espaços verdes urbanos afectam a 

qualidade do ar. É necessário considerar os principais poluentes urbanos de uma forma 

integrada uma vez que podem ter interacções complexas. Por exemplo, a arborização 

urbana contribui para a remoção de ozono, amónia e partículas mas também liberta 

compostos orgânicos voláteis (COV’s) que podem contribuir para a produção de 

aerossóis orgânicos secundários e ozono. 

A vegetação actua como reservatório de dióxido de carbono e algumas espécies 

têm a capacidade de utilizar os poluentes atmosféricos com eficiência. As plantas 

possuem também a capacidade de interceptar toneladas de poeiras e servem também 

de barreiras acústicas em auto-estradas e zonas industriais. Várias plantas têm a 

capacidade de colher as partículas em suspensão na atmosfera e “diluem” a 

concentração de gases tóxicos e nocivos à saúde humana tais como SO2, CO2, etc. 

(Faisal, 1999). Foi reportado ainda que as árvores têm a capacidade de remover da 

atmosfera alguns compostos participantes em ciclos fotoquímicos e também metais 

pesados como o mercúrio (Hg) e chumbo (Pb) (Scheffer and Schachtschabel, 1992; 

Faisal, 1999). 

O coberto vegetal participa na remoção de alguns poluentes atmosféricos 

primeiramente pela absorção via estomas (na superfície das folhas), embora outros 

gases sejam removidos pela própria superfície da planta. Podem ser absorvidas pelas 

finas camadas de água que se formam nas superfícies das folhas, dando origem a 

ácidos ou reagindo com as superfícies internas das folhas e uma vez dentro da folha 

processa-se a difusão do poluente em direcção aos espaços intercelulares. Depois de 

absorver o poluente, a árvore transforma-o num metabolito inofensivo através de vários 

processos fisiológicos (Nowak, 1993).  
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A capacidade de filtração aumenta com a superfície foliar da planta, como tal, é 

maior para árvores do que arbustos e terrenos relvados (Givoni, 1991). Por exemplo, as 

coníferas têm um maior poder de “filtração” que as folhosas uma vez que com as suas 

agulhas conseguem ter uma maior área foliar total (Stolt, 1982). Esta capacidade é 

também inflacionada porque as agulhas se mantêm durante o Inverno, quando a 

qualidade do ar é normalmente pior. No entanto, as coníferas são sensíveis à poluição 

atmosférica e as folhosas são mais eficientes na absorção de gases (Stolt, 1982). Uma 

mistura dos dois tipos de árvores poderá fornecer uma melhor alternativa. Em geral, a 

vegetação é mais eficiente na filtração do ar do que a água ou os espaços abertos. A 

grande área superficial das folhas e a turbulência dos movimentos das massas de ar 

provocada pelas árvores, bosques e sebes faz com que estas consigam remover mais 

poluentes do que a vegetação rasteira ou qualquer outro tipo de uso do solo. (Fowler et 

al., 1989, Beckett et al., 2000b). A localização e a estrutura do espaço verde são 

importantes para a melhoria da capacidade de filtração do ar. Há ainda autores que 

reportam que mais do que 85% e 70% da poluição atmosférica pode ser filtrada por um 

parque, e em ruas arborizadas, respectivamente (Bernatzky, 1983). 

. Uma vegetação densa pode causar apenas alguma turbulência no ar envolvente 

enquanto que uma cobertura menos densa pode permitir a passagem do ar e filtrá-lo 

mais eficientemente (Bernatzky, 1983). De acordo com algumas estimativas (Tolly, 1988; 

Bramryd and Fransman, 1993), 1ha de uma floresta mista pode remover 15ton de 

partículas por ano enquanto que uma floresta só de abetos pode filtrar o dobro ou o 

triplo. O planeamento de uma zona verde na área urbana com intuito de servir como 

pulmão da cidade deve ser diferente do padrão utilizado nas áreas industriais. Pequenas 

árvores e arbustos devem ser plantadas em várias filas ao longo da periferia, 

flanqueadas por árvores médias e de grande porte, gradualmente, em direcção ao centro 

de modo a que as plantas interceptem os poluentes de diferentes direcções (Faisal, 

1999). 

Há ainda estudos de modelação de poluentes efectuados recentemente que 

apontam para que algumas espécies têm efeitos benéficos enquanto outras podem não 

ter, especialmente sob certas condições climáticas extremas (McPherson et al., 1999). 

Existem também evidências que algumas espécies até apresentam problemas para 

a saúde estando estreitamente ligados a problemas de asma/alergias. Estudos do foro 

respiratório e alérgico, efectuados em períodos de floração, apontam para associações 

estatísticas significativas entre as admissões hospitalares devidas a problemas 
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relacionados com asma e as concentrações outdoor de pólenes de carvalho/plátano e 

pinheiros (Wei Zhong et al., 2006). Alguns destes efeitos podem ser potenciados pela 

presença de outros poluentes atmosféricos. 

 

 

222...111...   PARTÍCULAS   PPAARRTTÍÍCCUULLAASS
 

A poluição atmosférica nos meios urbanos tem sido associada a vários problemas 

de saúde das populações que neles habitam. Há crescentes evidências, tanto de 

natureza médica como científica, de que a exposição a matéria particulada de fracção 

fina (0,1-2,5μm) e ultra-fina (0,01-0,1) pode ter maiores implicações na saúde que a 

exposição a partículas de fracção grosseira ou outros poluentes aerotransportados 

(WHO, 2000). As partículas têm vindo a ser caracterizadas de maneiras várias maneiras 

em diversos estudos, desde a concentração da massa total (TSP – total suspended 

particulate), às suas fracções como as PM10 ou PM2,5. A fracção PM2,5 (ou fracção fina) é 

a fracção de partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 2,5 μm, enquanto que PM10 

é a fracção com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm. A fracção ultra-fina é a que se 

encontra abaixo de 0,1μm (WHO, 2000). 

As partículas têm sido extensivamente estudadas e consideradas um bom 

indicador da qualidade do ar. Os estudos desenvolvidos com base nos efeitos das 

partículas (PM10 em particular) têm fornecido provas na associação com a mortalidade e 

morbidez. De acordo com a EPA, as PM10 constituem um risco acrescido para a asma, 

enquanto que as PM2,5 contribuem para um aumento da mortalidade e morbilidade. A 

asma, a bronquite crónica e o cancro do pulmão são de entre as doenças do aparelho 

respiratório, as que têm relações mais estreitas com a poluição atmosférica. Assistimos a 

um aumento da prevalência da asma em todo o Mundo (WHO, 1995; Woolcock et al., 

1997), principalmente nos países industrializados, um aumento da bronquite crónica nos 

fumadores e nos não fumadores (WHO, 2001) e são em número crescente os trabalhos 

que demonstram a correlação entre o aumento da prevalência destas patologias e a 

poluição atmosférica (American Thoracic Society, 1996). 

A maioria das partículas inaladas está na gama das PM10, tendo sido já 

comprovado que esta gama está directamente relacionada com efeitos nefastos na 

saúde independentemente da sua proveniência (natural ou antropogénica). 
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A associação entre matéria particulada e aumento da mortalidade tem sido 

comprovada em mais de 60 estudos efectuados em pelo menos 35 cidades em 

diferentes pontos do globo. Em particular, esses estudos conseguiram avaliar os efeitos 

da matéria particulada na saúde em locais com condições climáticas diferentes (WHO, 

2000). A análise combinada da informação recolhida com o projecto APHEA (Air 

Pollution and Health: A European Approach), que englobou ensaios em 12 locais, em 9 

países europeus (Katsouyanni et al., 1995), indica um aumento de mortes de 2% por dia 

como resultado de um incremento de 50 μg.m-3 nos níveis diários de PM10 (Katsouyanni 

et al., 1997). 

Visando a diminuição da quantidade deste poluente nos meios citadinos, as árvores 

podem servir como filtros biológicos eficientes, removendo quantidades consideráveis de 

partículas das atmosferas urbanas. Estudos efectuados até à data permitiram perceber 

que de facto a vegetação consegue capturar quantidades significativas de partículas da 

atmosfera contribuindo para a melhoria da qualidade do ar local. Percebeu-se também 

que a capacidade de retenção de partículas varia de espécie para espécie, destacando-

se as coníferas como as espécies mais eficientes (Beckett et al., 2000). 

Relativamente aos efeitos indirectos do material particulado na vegetação e 

ecossistema, verifica-se que o material depositado sobre o solo das plantas pode exercer 

efeitos físicos e químicos. Os efeitos do material particulado inerte são principalmente 

físicos. A camada de pó (partículas alcalinas, pó da pedra de cal) depositada na 

superfície das plantas pode desgastar a sua superfície, dificultar as trocas gasosas e 

alterar a absorção de radiação para a fotossíntese. 

Os efeitos indirectos no solo são os mais significantes porque alteram o ciclo de 

nutrientes e podem inibir a absorção de nutrientes pelas plantas. A quantidade de 

organismos nos solos varia de local para local. As bactérias e os fungos são mais 

abundantes na rizosfera e têm benefícios na assimilação de nutrientes a partir da raiz e 

do solo, tendo um papel essencial na criação de transformações químicas e biológicas, 

decomposição orgânica do material e absorção de minerais disponíveis para a planta. As 

bactérias tornam o azoto e o enxofre (através dos seus ciclos) disponíveis para absorção 

e crescimento da planta. Mas uma adição crónica de azoto influencia o ciclo normal de 

nutrientes e altera muitos processos envolvidos no ciclo de azoto e das plantas.  

A capacidade das árvores para captar este poluente tem vindo a ser caracterizada 

através de medições da velocidade de deposição e eficiência de captura em túneis de 

vento conhecendo as condições micro-meteorológicas no campo e com dados 
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suficientes para uma boa comparação em diferentes abordagens (Freer-Smith et al., 

2004). (Forest Research, 2006).  

Uma vez interceptadas pela superfície das folhas, é importante considerar o destino 

final das partículas. A matéria particulada pode formar um reservatório de compostos 

químicos nas plantas, pode ser ingerida pelos herbívoros, pode ser arrastada para o solo 

e rodovias pela água da chuva ou ser ‘devolvida’ à atmosfera. As árvores também 

promovem a remoção de poluição pela interceptação de partículas aerotransportadas. 

Algumas partículas podem ser absorvidas pela vegetação, embora a grande maioria das 

que são interceptadas seja retida na superfície da planta. As partículas interceptadas 

são, muitas vezes, devolvidas à atmosfera, por re-suspensão, arrastadas pela chuva, ou 

simplesmente, caem para o solo juntamente com a folha ou com os ramos (Nowak, 

1995). Uma vez que as partículas iónicas são solúveis na água da chuva são também 

mais facilmente removidas da superfície das folhas do que as partículas insolúveis. 

Como tal, elas têm apenas o curto espaço de tempo entre um episódio de tempo e outro 

para acumular. Assim, existe um potencial para todas as fracções de partículas se 

acumularem no solo, tanto por arrastamento junto com a água da chuva como por 

envelhecimento da própria folha no Outono, o que pode levar a efeitos fito-tóxicos 

(Kahle, 1993).  

O processo de deposição com maior percentagem de captura de partículas pelas 

árvores é a impacção numa corrente de ar turbulenta. Os bosques abertos de muitas 

zonas rurais contribuem para este efeito ajudando a formar refluxos de corrente 

turbulentos criados pelas interfaces rugosas entre os ‘componentes’ urbanos (como 

estradas e edifícios), tornando-se um exemplo de uma situação local onde a impacção, e 

por conseguinte, a eficiência de captura é passível de ser maximizada.  

O conhecimento destes efeitos tem implicações importantes no design e 

planeamento das zonas verdes urbanas para uma eficaz captura de partículas (Beckett 

et al., 1998). A uma escala suburbana, isto significa que o use eficiente de ‘abrigos 

verdes’ e a plantação de bosques pode facilitar e melhorar significativamente a qualidade 

do ar. O uso de espécies mais resistentes é, portanto, um factor importante a ter em 

conta no planeamento de plantações como medida mitigadora da poluição atmosférica. 
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222...222...   OZONO   OOZZOONNOO
 

O ozono (O3) é o oxidante fotoquímico mais importante na troposfera. É formado 

por reacções fotoquímicas na presença de poluentes precursores como os óxidos de 

azoto (NOX) e compostos orgânicos voláteis representando o componente principal do 

‘smog’ urbano, bem como um poluente atmosférico regional.  

De forma a reduzir a problemática da poluição causada pelo ozono, as agências de 

qualidade do ar têm reunido esforços para reduzir as emissões de óxidos de azoto e de 

fontes pontuais, em área e de fontes móveis (tráfego automóvel) nas áreas 

metropolitanas. 

A concentração de ozono troposférico varia localmente. É produzido/consumido a 

taxas que dependem sobretudo das condições e da abundância relativa dos seus 

precursores/consumidores, que por sua vez, também são variáveis (Altimir, Nuria 2006). 

Alguma intrusão de ozono estratosférico ocorre, mas in situ a abundância de ozono é 

fortemente controlada pela fotoquímica (Lelieveld and Dentener 2000). O O3 é 

simultaneamente produzido e destruído através de reacções químicas e uma variedade 

de interacções com componentes atmosféricos e da biosfera (Altimir, Nuria 2006). A 

química do ozono troposférico foi revista várias vezes em diversas ocasiões (Finlayson-

Pitts and Pitts 1997, Stockwell et al. 1997, Prinn 2003, Monks 2005). A interconversão do 

O3, NO e NO2 ocorre, numa primeira instância, através das seguintes duas reacções que 

constituem o ciclo químico nulo: 

NO + O3 →NO2 + O2 (R1) 

NO2 + hυ O2 → NO + O3 (R2) 

O ciclo de formação de ozono ocorre seguido de oxidação de compostos orgânicos 

voláteis e CO pelo OH para formar radicais peroxi (HO2+RO2) (R3), que podem oxidar o 

NO a NO2 (R4). A subsequente fotólise do NO2 regenera o NO e produz um átomo do O 

(3P) que se combina com o O2 para formar O3 (R2). A taxa de produção de ozono é 

definida pela R4. A baixas concentrações de NOX, as concentrações de [HO2+RO2] são 

independentes dos óxidos de azoto e a produção de ozono aumenta linearmente com o 

aumento de NO. Contudo, elevadas concentrações de precursores de óxido de azoto 

relativamente à reactividade dos COV’s promove a reacção do OH com o NO2 (R5), que 

suprime o radical hidroxilo, torna mais lenta a produção de HO2+RO2, e resulta numa 

menor produção de ozono. Por outras palavras, RO2 torna-se inversamente dependente 
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do NOX, resultando numa dependência não-linear da abundância de NOX na produção 

de ozono. A baixas concentrações de NOX, os radicais peroxi são maioritariamente 

consumidos segundo reacções do tipo R6 (Murphy et al., 2006):     
 

OH + VOC O2 → H2O + RO2 (R3) 

RO2 + NO → RO + NO2 (R4a) 

RO2 + NO + M →RONO2 + M (R4b) 

OH + NO2 + M → HNO3 + M (R5) 

RO2 + R’O2 → ROOR’ + O2 (R6) 
 

Muito esforço tem sido feito no sentido de avaliar a dependência do NOX no ciclo de 

produção/consumo de ozono com intuito de desenvolver estratégias de redução de 

emissões que diminuam os níveis de ozono sem aplicação de restrições desnecessárias 

nos transportes ou actividades industriais (Murphy et al., 2006).  

A pesquisa efectuada integrando os efeitos cumulativos da vegetação urbana na 

qualidade do ar, particularmente, no que diz respeito ao ozono, é ainda muito limitada. 

Para além da remoção directa de ozono do ar ambiente, as árvores afectam 

também a formação deste poluente pela redução da temperatura local. À medida que a 

água sai pelos estomas (transpiração), ela muda de fase requerendo grandes 

quantidades de energia, com consequente redução da temperatura do ar na vizinhança 

da copa da árvore.  

A principal razão que faz das árvores um elemento útil na remoção de poluentes da 

atmosfera durante o dia, como o ozono e NOX, é um efeito lateral por ter os estomas 

abertos durante o processo de fotossíntese, aquando da absorção do CO2 para 

produção de carbohidratos e oxigénio. Por exemplo, quando os estomas estão abertos e 

existe um nível elevado de ozono no exterior, forma-se um gradiente de difusão e o 

ozono acaba por ser fixado pela folha. O ozono é fito-tóxico. Quando os estomas abrem, 

o poluente ganha acesso ao interior das folhas. Uma vez na folha, reage com a 

superfície da mesma. Inicia-se uma reacção na superfície das células que produz uma 

enorme quantidade de espécies oxidativas. Esta reacção inicial desencadeia uma série 

de eventos que se podem manifestar num leque variado de efeitos que vão desde o 

dano localizado até ao próprio atraso no crescimento da planta (Altimir, Nuria 2006) e, 

eventualmente, até a morte da mesma (Nowak, 2000).  
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FIGURA 3. Uma avaliação do papel do ozono na química da troposfera, balanço e processos 

relacionados. A produção in situ resulta da formação fotoquímica na presença de NO  
e/ou hidrocarbonetos naturais ou de origem antropogénica. A junção química entre os 
ciclos de O , NO  e HO  incluem a fotólise do NO  para NO, e a reacção do NO com o 
O  dando lugar ao NO . Na presença de hidrocarbonetos, dá-se um consumo adicional 
de NO e o efeito combinado resulta na produção de ozono. Por sua vez, o O  pode 
reagir directamente com os hidrocarbonetos, em particular com os de origem biogénica. 
Esta reacção contribui para a formação de aerossóis. Na ausência de luz, a reacção 
química na fase gasosa é dominada pelas reacções de consumo de ozono bem como 
as de oxidação de NO a NO  e ainda a NO  e a contínua oxidação dos hidrocarbonetos. 
Os óxidos de nitrogénio emitidos pelo solo podem resultar num consumo significativo de 
O (Lelieveld and Dentener, 2000).
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Os efeitos específicos do ozono no campo têm se mostrado particularmente 

enganosos. No entanto, tem se vindo a reunir esforços para melhorar as ferramentas de 

diagnóstico, tendo por base as estruturas microscópicas (Günthardt-Goerg et al. 2000, 

Kivimäenpää 2003), danos físicos visíveis (Vollenweider et al. 2003, Vollenweider and 

Günthardt-Goerg 2005), alterações morfológicas e estrutura química dos tecidos (Grulke 

et al. 2003) e marcadores biológicos (Calzada et al. 2001). Os sintomas apresentados 

pelas espécies mais sensíveis são já usados como bioindicadores da presença de O3 

(Ribas et al. 1998, 2003). A quantidade de químicos absorvidos pela planta depende da 

concentração deste (pode ocorrer que a planta absorva uma concentração tal ao ponto 

de ser significativamente afectada pela substância) e da espécie (diferentes espécies 

têm ratios de absorção diferentes, tamanho de área foliar, e tolerâncias a vários 

químicos) (Nowak, 1998).  

A relevância das reacções de ozono com os hidrocarbonetos, em particular os 

compostos orgânicos voláteis biogénicos (COVB’s), no interior das células, em fase 

gasosa, tem sido amplamente discutida sendo no entanto, um processo pouco 

conhecido.  

Existem indícios de que compostos orgânicos voláteis (COV’s) produzidos pelas 

árvores, particularmente o isopreno emitido por muitas caducifólias, que mudam de 

folhas anualmente, contribuem para a produção/consumo do ozono troposférico na área 

urbana e suburbana. (Nowak, 1993) 

No entanto, estudos de modelação efectuados revelam que os efeitos físicos que a 

vegetação produz parecem causar mudanças mais significativas nas concentrações de 

ozono a nível local do que as interacções químicas na atmosfera das emissões de COV’s 

provenientes da vegetação (Nowak, 2000). Uma vez que as emissões de COV’s são 

dependentes da temperatura e, a vegetação, em regra, reduz a temperatura ambiente, 

um aumento da quantidade de espaços verdes pode reduzir a produção de O3/COV’s e, 

consequentemente, os níveis de ozono nas zonas urbanas (Cardelino & Chameides, 

1990). A deposição de poluentes na superfície das árvores tem um impacto significativo 

na redução dos níveis de ozono mas este efeito diminui à medida que a altura da 

camada limite aumenta.  

Segundo o estudo de modelação efectuado por Nowak (2000), o aumento da zona 

verde em áreas urbanas com grandes níveis de ozono pode ser uma estratégia viável 

para ajudar a reduzir estas concentrações nessas áreas. Contudo, deve ser tido em 
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conta o facto de que este aumento pode resultar num ligeiro incremento na concentração 

global de ozono nas áreas circundantes (Nowak, 2000).  

Paralelamente, embora o aumento das zonas verdes nas áreas urbanas ajudem a 

reduzir as concentrações de ozono a nível local, bem como de outros poluentes, o efeito 

das árvores na redução da velocidade horizontal do vento nas áreas circundantes, pode 

ainda assim, levar a um incremento nas concentrações dos poluentes a nível regional 

devido à diminuição da dispersão destes na atmosfera (Nowak, 2000). 

Espécies com baixa emissão de COV’s têm menos impacto na produção de ozono, 

e o uso deste tipo de árvores pode, mesmo assim, ajudar a reduzir os níveis de ozono 

em algumas zonas urbanas (Cardelino & Chameides, 1990; Taha, 1996; Nowak et al., 

2000). Em atmosferas com baixas concentrações de óxidos de azoto (por exemplo, 

algumas zonas rurais), os COV’s podem remover ozono (Crutzen et al., 1985; Jacob & 

Wofsy, 1988). O decréscimo dos oxidantes fotoquímicos pode ser obtido através do 

controle dos seus precursores: óxidos de azoto (NOX → NO+NO2) e compostos 

orgânicos voláteis (COV’s) (Seinfeld and Pandis, 1998). Contudo, a eficiência no controle 

das emissões depende da relação entre os precursores de ozono. Comprovou-se que a 

produção fotoquímica de ozono em áreas urbanas aumenta com as emissões de NOX e 

é menos sensível às emissões de COV’s (Sillman and Samson, 1995). Em áreas 

moderadamente contaminadas, a sensibilidade do ozono aos óxidos de azoto depende 

da estação e das taxas de emissão de COV’s antrópicos e biogénicos (Kleinman, 1991).  
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FIGURA 4. Isopletas de Ozono como função das taxas de emissão média de NOX e COV’s 

(Dimitriades, B. and Luecken, D. 2006). 
 
. 

222...333...   EMIS ÕES   BIOGÉNICAS   (COVB’S)   EEMMIISSSSSÕÕEESS BBIIOOGGÉÉNNIICCAASS ((CCOOVVBB’’SS))
 

As plantas contêm um elevado número de potenciais compostos orgânicos voláteis 

(precursores de ozono), incluindo isopreno e vários monoterpenos. Centenas de 

isoprenóides são conhecidos no reino das plantas, provavelmente na ordem dos 

milhares. Os isoprenóides estão envolvidos em vários compostos vegetais, tais como: 

óleos essenciais, resinas, látex, carotenos e borracha. Alguns destes compostos estão 

directamente ligados a funções fisiológicas enquanto outros parecem ser importantes na 

protecção contra agentes patogénicos ou insectos e atraem agentes polinizadores. 

Muitos terpenos (que contêm 10 a 15 átomos de carbonos) são chamados de óleos 

essenciais porque são voláteis e podem contribuir para o odor ou essência da planta. As 

emissões biogénicas consistem numa larga variedade de espécies, embora seja dada 

especial atenção aos isoprenos e à classe dos monoterpenos (α-pineno, β-pineno, 
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mirceno e limoneno), mas restam ainda os sesquiterpenos, compostos oxigenados 

(aldeídos e álcoois) entre outros (Guenther et al., 1994).  

Os compostos orgânicos voláteis biogénicos (COVB’s), como o isopreno e 

monoterpeno, são conhecidos pelo importante papel que desempenham nos processos 

químicos que ocorrem na atmosfera, afectando desde a escala local até à global 

(Guenther et al., 1995). Estes compostos são particularmente conhecidos por poderem 

vir a ter um peso significativo na produção/consumo de ozono na troposfera devido a 

reacções fotoquímicas envolvendo os óxidos de azoto (NOX). Estas reacções são 

agravadas pela presença de COVB’s, que são muito mais reactivos quando comparados 

com a maioria dos COV’s de emissão antropogénica (Stockwell et al., 1997). 

De entre os COV’s biogénicos, o isopreno é um dos mais reactivos e parece 

desempenhar um papel significativo (e muitas vezes dominante de entre os demais 

COV’s) na formação de ozono (Chameides et al., 1992; Traïner et al., 1987).  

Existe, no entanto, alguma discórdia na comunidade científica relativamente aos 

genera de árvores mais adequados para plantação (Piety, 2007). Segundo Nowak 

(2000), os nove géneros com maiores taxas de emissão de isopreno e monoterpenos, e 

por conseguinte, os géneros com maior influência no aumento dos níveis de ozono, são: 

os pinheiros, Liquidambar spp., Eucalyptus spp., o Tupelo (Nyssa spp.), plátanos 

(Platanus spp.), choupos (Populus spp.), carvalhos (Quercus spp.), salgueiros (Salix 

spp.) e a falsa-acácia (Robinia spp.). Contudo, devido ao elevado grau de incerteza na 

modelação atmosférica, os resultados obtidos são frequentemente inconclusivos quanto 

ao facto destes géneros contribuírem ou não para uma complexa malha de formação de 

ozono em cidades (i.e., as emissões de COV’s são mais elevadas que a remoção de 

ozono).  

As árvores podem ter uma ligação subtil e complexa com a qualidade do ar que 

desafia inúmeros cientistas a observar e entender. Por exemplo, através de uma série de 

complexas ligações, a vegetação está relacionada com o ozono troposférico e PM2,5. O 

incremento que as árvores atribuem a cada poluente depende do tipo e quantidade de 

compostos orgânicos voláteis biogénicos emitido pelas plantas (Lee et al., 2006, Geron, 

et al., 2001, Moukhtar et al., 2005). O coberto vegetal pode afectar a qualidade do ar 

alterando os parâmetros meteorológicos como a temperatura da superfície, a velocidade 

do vento na camada limite e a altura vertical de mistura. Estas mudanças ocorrem 

porque a energia transferida entre a superfície da Terra e a atmosfera é alterada através 

de factores como a rugosidade da superfície, albedo e humidade do solo (Taha et al., 
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1996, Rossa et al., 2005). Por exemplo, a canópia das árvores numa floresta pode limitar 

a mistura das camadas superiores com o ar ao nível do solo, levando a melhorias 

significativas da qualidade do ar abaixo da canópia. Contudo, se o número de fontes 

emissoras de poluentes abaixo da canópia for elevado (por exemplo, tráfego rodoviário), 

o espaço verde pode ter o efeito inverso ao minimizar a dispersão dos poluentes, 

concentrando-os ao nível do solo (Nowak, 2006). Outro estudo ainda, desenvolvido por 

Piety C. (2007), indica que as mudanças na temperatura registadas são acompanhadas 

por alterações nas concentrações de ozono troposférico. Diferentes locais a jusante das 

áreas verdes modificadas registaram tanto acréscimo como decréscimo nos níveis de 

ozono dependendo de um grande número de factores. Acredita-se que a espécie de 

árvores usada no reflorestamento é importante mas ainda não é claro quais as árvores 

que oferecem mais benefícios, podendo estas variar de local para local (Piety, C. 2007).  

O papel dos COV’s biogénicos nos níveis de ozono em zonas urbanas requer um 

estudo aprofundado dos níveis e emissões antrópicas na área, quer dos COV’s quer de 

NOX e monoterpenos. No interior do espaço verde, a diluição e oxidação do NO a jusante 

das fontes de emissão pode resultar em condições favoráveis à formação de ozono ao 

invés da sua decomposição (Kuttler et al., 1999). Segundo o estudo efectuado por Toro et 

al. (2006), a produção de ozono é mais sensível à quantidade de NOX disponível que à 

quantidade de COV’s emitida. Especificamente, o aumento da concentração de ozono com 

as emissões de NOX para um determinado valor de COV’s fixado é superior à variação que 

ocorre para a situação inversa. À noite, as emissões de COV’s são muito maiores que as 

de NOX, desta forma o ozono é consumido pelos alcanos enquanto, adicionalmente, o NO2 

é removido por outros radicais livres (Toro et al., 2006).  

A alteração nos níveis de ozono (e parâmetros meteorológicos) é tipicamente 

observada a jusante das zonas urbanas. Alguns estudos de modelação efectuados 

determinam que existe um incremento nos níveis globais de ozono resultantes de um 

acréscimo no número de árvores (Grote and Haas, 2006). No entanto este aumento é 

pouco significativo quando comparado com as melhorias observadas nas áreas urbanas. 

O pequeno aumento da concentração de ozono em zonas não-urbanas é talvez menos 

importante em termos de qualidade do ar que as reduções observadas na área urbana e 

nas suas imediações. São as localidades a jusante da cidade que tendem a ter uma pior 

qualidade do ar, e por isso mesmo, as que têm mais a beneficiar (Grote and Haas, 

2006).  
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Estudos de modelação efectuados na Califórnia com extensa caracterização da 

superfície, albedo, biomassa e emissões biogénicas indicam que o aumento do albedo 

da superfície e/ou do coberto vegetal podem ter efeitos locais negativos ou positivos, 

consoante as condições específicas do local, conforme já foi referido anteriormente. A 

simulação das concentrações ambiente de ozono requer uma complexa interacção entre 

a fotoquímica e meteorologia. Juntos estes dois factores determinam a localização e 

magnitude dos picos de concentração do mesmo.  

A formação fotoquímica de ozono depende fortemente do grau de reactividade do 

meio ambiente. As elevadas concentrações de isopreno no meio ambiente podem 

aumentar a produção de ozono sob condições específicas de NOX (Cortinovis, J. et al., 

2005). À escala regional, a extensão espacial e disseminação dos COVB’s pela 

paisagem favorece as complexas interacções com as plumas de poluentes que 

determinam os níveis regionais de ozono (Sillman et al., 1999).  

A determinação das emissões de COVB’s é, portanto, de extrema importância na 

modelação da química atmosférica à escala regional, em particular quando estendida a 

áreas verdes com espécies de elevado grau de emissão. Contudo, a incerteza associada 

à estimativa de emissão de COVB’s é, ainda assim, elevada. Estudos efectuados 

recentemente na área revelam que o impacto dos COVB’s na qualidade do ar, em 

particular na formação de ozono, pode ser de facto considerável (Grote and Haas, 2006). 

O efeito é mais acentuado durante os quentes episódios de verão e na vizinhança de 

grandes áreas florestadas. Com o aumento das temperaturas como é assumido nos 

cenários climáticos previstos, espera-se que as emissões de COVB’s aumentem, 

causando um grande impacto na formação de ozono no futuro (Grote and Haas, 2006). 

Apesar de todas estas evidências, os estudos mais recentes são unânimes nas 

considerações finais. Mesmo que a remoção de poluentes pela vegetação seja 

relativamente pequena, o efeito global das árvores na poluição atmosférica pode produzir 

efeitos que justifiquem considerar o planeamento das áreas verdes como uma medida 

mitigadora dos efeitos nefastos da poluição (Nowak, 2006). Assim sendo, o recurso a 

espécies com baixas emissões de COV’s pode ajudar a reduzir os teores de ozono em 

algumas áreas urbanas (Nowak, 2000) provocando um decréscimo nas concentrações 

junto à superfície com consequente diminuição da exposição da população a este 

poluente (Taha, 1997).  

No entanto, o potencial na formação de ozono deve ser um parâmetro adicional a 

ter em conta juntamente com um vasto número de factores paisagísticos e de horticultura 
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na selecção das espécies vegetais apropriadas para plantação em larga escala num 

dado local (Benjamin M. et al., 1998). As emissões totais de COV’s biogénicos são 

influenciadas tanto pelo tamanho da árvore como pela espécie (dado que os factores de 

emissão de hidrocarbonetos biogénicos variam largamente com a espécie) (McPherson, 

E. G. et al., 1998). Todos os estudos já aqui mencionados são consensuais ao sugerir 

que o aumento do coberto vegetal tem um efeito benéfico na qualidade do ar local 

reduzindo os níveis de ozono localmente. Note-se que cada plano que envolva a 

plantação de árvores deve ser visto a longo termo (por exemplo, 10-20 anos) dada a taxa 

de crescimento de muitas das árvores consideradas. Contudo, a curto prazo, a redução 

de coberto vegetal deve ser evitada ou as temperaturas subirão, bem como o ozono 

(Piety, C. 2007). 

Perceber a relação entre a vegetação e a qualidade do ar numa área urbana, bem 

como considerar algumas das mudanças associadas com programas de plantação em 

grande escala são assuntos importantes que precisam de ser abordados antes de 

qualquer planeamento e implementação de um plano desta natureza (Piety, C. 2007). 

 

 

222...444...   A   IMPORTÂNCIA   DA   VEGETAÇÃO   NA   REDUÇÃO   DA   TEMPERATURA  A I RA IMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA DDAA VVEEGGEETTAAÇÇÃÃOO NNAA REEDDUUÇÇÃÃOO DDAA TTEEMMPPEERRAATTUURRAA 
 

O ser humano está sujeito a vários tipos de ‘stress’ ambiental nos meios urbanos. 

Os mais importantes prendem-se com as condições meso– e microclimáticas, que 

diferem significativamente das sentidas nas zonas rurais. O principal motivo para esta 

diferença é a alteração do uso do solo (p. ex. a proporção de área construída, a 

geometria 3D dos edifícios e a vegetação) dando origem a fenómenos locais como as 

‘ilhas de calor’ e alterações nos fluxos de radiação entre outros (Gulyás et al, 2006) 

Como já foi referido anteriormente, um dos principais efeitos da vegetação na 

qualidade do ar prende-se com a redução das temperaturas na vizinhança. 

A transpiração e canópia das árvores afecta a temperatura do ar envolvente, a 

absorção da radiação e acumulação de calor, velocidade do vento, humidade relativa, 

turbulência, albedo da superfície, rugosidade do solo e consequentemente a evolução da 

camada de mistura. Estas alterações micrometeorológicas podem levar a alterações nas 

concentrações de poluentes nas zonas urbanas. Embora as árvores normalmente 

contribuam para a diminuição das temperaturas veraneias das áreas envolventes, a sua 
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presença pode levar a um aumento da concentração do poluente, em algumas 

instâncias. Em áreas com árvores de canópia difusa, a radiação consegue alcançar a 

superfície do solo, ao mesmo tempo, a canópia pode também reduzir a capacidade de 

mistura na atmosfera de tal modo que as camadas superiores de ar são impedidas de 

alcançar a área abaixo da canópia. Nesse caso, a sombra das árvores e a sua 

transpiração pode não compensar o aumento das temperaturas devido à fraca 

capacidade de mistura.  

Baixas temperaturas devido à presença de vegetação, podem melhorar a qualidade 

do ar uma vez que muitos dos poluentes e/ou precursores de ozono são dependentes da 

temperatura podendo assim reduzir a formação deste poluente. (Nowak, 1998) 

A redução de temperatura e a sombra fornecida pelas árvores podem também 

reduzir os gastos energéticos nos edifícios durante os meses de verão, e bloquear as 

frias brisas no Inverno. Os efeitos de árvores, cinturas verdes e bosques têm vindo a ser 

reconhecidos na redução das necessidades de aquecimento dos espaços há décadas. 

Estudos realizados na área confirmam que esta redução é mais significativa em locais 

ventosos (Clarke, 1997). Contudo, devido à natureza da turbulência da camada limite 

atmosférica, os efeitos da vegetação no vento e, consequentemente, no aquecimento 

dos edifícios são complexos e individuais. São sujeitos a inúmeros factores, tais como, o 

clima local, topografia, paisagem, tipo de vegetação, tipo de edifícios e seus arredores 

(Dewalle, 1988).  

 

 
FIGURA 5. Diagrama esquemático dos efeitos de uma barreira verde no aquecimento de edifícios 
(Wang, 2006, p.1445, fig. 1-10). 
 

 

As elevadas temperaturas de verão nas chamadas ‘ilhas de calor’ aumentam o 

recurso a sistemas de refrigeração e aceleram a formação do ‘smog’ urbano. Os 
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edifícios, áreas pavimentadas e as esparsas áreas vegetadas contribuem para o 

aumento das temperaturas em áreas urbanas.  

As elevadas temperaturas nas “ilhas de calor” são o resultado de diferentes 

propriedades radiativas (i.e. a habilidade dos objectos de absorver e/ou reflectir a energia 

solar) entre as áreas urbana e rural. As áreas urbanas são mais eficientes na absorção 

da energia solar que as áreas rurais. O excesso de energia absorvido pelas áreas 

urbanas é eventualmente irradiado de volta para a atmosfera na forma de calor. A 

redução do efeito de “ilha de calor” resulta numa transferência de energia das zonas 

urbanas para áreas a jusante causando o aumento da temperatura e da velocidade do 

vento (Piety, C. 2007).  

Estudos de modelação numérica efectuados prevêem um decréscimo das 

temperaturas à superfície (da ordem dos 1-2 ºC) quando mais árvores são plantadas no 

ambiente urbano (estima-se que de 10 a 40% numa área urbana), resultando em 

alterações na velocidade do vento nas áreas modificadas e, em última análise, numa 

diminuição do efeito de “ilha de calor” (Piety, C. 2007).  

 

 
 
FIGURA 6. As temperaturas de verão nas cidades são mais elevadas que as das áreas suburbanas 
e rurais, fenómeno este a que se chama efeito de ‘ilha de calor’ (Akbari et al., 1992, p.9, fig. 1-4) 

 

Uma única árvore pode transpirar 450 L de água por dia, consumindo cerca de 

1000 MJ de energia calorífica para desencadear o processo de evaporação (Bolund, 
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1999). Desta forma, a vegetação pode reduzir significativamente as temperaturas de 

verão na cidade. 

Os ecossistemas naturais em áreas urbanas ajudam a minorar estas diferenças. As 

árvores correctamente colocadas em torno dos edifícios e das unidades de ar 

condicionado podem ajudar a reduzir os gastos associados ao arrefecimento 

(McPherson, 1994b). A vegetação ajuda na redução da temperatura na sua vizinhança 

através da evaporação de água pelas folhas, actuando como ‘ar condicionado natural’ 

(Bugs Report, 2004). Além disso, a vegetação também intercepta a radiação antes dela 

atingir edifícios e pavimentos, arrefecendo-os (Bugs Report, 2004). 

A vegetação pode actuar como um “tampão”, diminuindo a amplitude de variação 

da temperatura sofrida pelas superfícies dos edifícios, podendo também permitir reduzir 

os custos inerentes ao aquecimento dos edifícios bloqueando a passagem do vento 

(McPherson, 1994b). A densidade ou compactação das árvores e o local onde são 

plantadas determinam o impacto que podem ter na redução da velocidade do vento 

(Harris, 1992). 

Uma excelente medida de prevenção do aquecimento elevado nos meses de verão 

é plantar folhosas nas imediações dos edifícios. Neste caso, as grandes canópias dão 

alguma protecção contra a radiação solar directa e, consequentemente, contra o 

aquecimento em demasia nas horas de maior calor. O contrário se verifica no Inverno, 

onde a situação ideal é o recurso a árvores de folha caduca (Thorsson et al., 2004). As 

caducifólias ajudam em situação de frio extremo, uma vez que a radiação de baixo 

ângulo consegue alcançar a superfície (Wang, 2006). 
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333...   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIVVVOOOSSS   
 

Com o projecto POCI/AMB/59174/04 pretende-se estudar os efeitos dos espaços 

verdes nos vários aspectos da qualidade do ambiente, recorrendo a uma avaliação 

quantitativa de aspectos ambientais como a qualidade do ar, o ruído e as condições 

micro-climáticas e, concomitantemente, analisar o modo como as populações 

percepcionam o papel da vegetação, num contexto espacial particular – a cidade de 

Bragança. O projecto interliga três áreas de estudo, a Silvicultura Urbana, as Ciências do 

Ambiente e o Planeamento Urbano, permitindo uma melhor compreensão das funções 

do objecto do planeamento urbano. Finalmente, importa frisar que esta investigação visa 

contribuir para o actual estado da arte, relativo aos efeitos dos espaços verdes na 

qualidade do ambiente e no bem-estar social, podendo vir a fornecer indicações 

metodológicas de avaliação do impacte dos espaços verdes na qualidade do ambiente 

urbano, apoiando as decisões ao nível do desenho urbano. 

O trabalho aqui apresentado é apenas uma parte do Projecto acima mencionado. 

Pretendeu-se com este estudo avaliar os impactes dos espaços verdes da cidade de 

Bragança na qualidade do ar, de modo a formular recomendações relativas ao desenho 

dos espaços verdes, enquanto vertente do planeamento urbano.  

Com vista a avaliar a influência dos espaços verdes na qualidade do ar, 

desenvolveu-se um estudo de caracterização dos níveis atmosféricos de alguns 

poluentes, nomeadamente, do dióxido de azoto (NO2), do ozono (O3). Este estudo tem 

lugar em duas escalas diferentes – urbana e espaço verde. 

Com estas medições de campo, pretendeu-se inferir sobre os padrões espaciais e 

temporais dos referidos poluentes de modo a identificar e estabelecer potenciais 

relações entre a qualidade do ar e o uso do solo urbano dando especial ênfase à 

densidade, forma, dimensão e composição do espaço verde. 

Além dos poluentes gasosos, era também objectivo deste trabalho avaliar o papel 

da vegetação na remoção/emissão de material particulado. 
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444...   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDOOO   
 
 

444...111...   O   SISTEMA   URBANO   E   A   SUSTENTABILIDADE   O S U SO S U SIISSTTEEMMAA RRBBAANNOO EE AA UUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADDEE
 

Para muitos, sistema urbano é fundamentalmente um sistema vivo, resultante da 

combinação de energias, com personalidade, permissões de adaptação aos movimentos 

do tempo. 

Quanto ao seu funcionamento, os sistemas urbanos são equiparáveis aos sistemas 

naturais, uma vez que mantêm o seu equilíbrio através da circulação interna dos 

recursos e resíduos. A diferença entre ambos reside na forma de como o sistema urbano 

depende da importação dos recursos naturais e energia para a cidade e da exportação 

de resíduos e poluição para as zonas circundantes, assim sendo a cidade é encarada 

como um sistema aberto altamente dependente das áreas envolventes (Grupo de 

Peritos, 1996). 

A interpretação de Desenvolvimento Sustentável é mais prática e local: “é o 

desenvolvimento que presta serviços ambientais, sociais e económicos de base a todos 

os moradores de um comunidade sem ameaçar a viabilidade dos sistemas naturais, 

urbanos e sociais de que depende a prestação desses serviços”, (Grupo de Peritos, 

1996). Assim sendo, a sustentabilidade urbana, integra uma variedade de aspectos, 

como qualidade de vida, encontro e mitigação das necessidades humanas, protecção do 

capital natural não só a nível local como também regional e nacional, e ainda garantir 

que as actividades e valores de uma sociedade são mantidos e perpetuados de geração 

em geração (Leeuwen et al, 2002). 

Em termos estritamente urbanos, a preocupação com o ambiente ultrapassa de 

certa forma a questão da conservação dos recursos para incluir os impactos, onde a 

intervenção deixa de se limitar aos aspectos técnicos, para surgir o reconhecimento da 

importância dos comportamentos individuais e colectivos, do ordenamento do território, 

numa óptica de justiça social e equidade intergeracional. Falar de ambiente na cidade, 

não se refere apenas aos espaços verdes e níveis de poluição, inclui aspectos 

relacionados com o edificado, segurança, conforto e qualidade de vida (Salgueiro, 2005).  

Cidade Sustentável é um conceito que evidencia o potencial dos aglomerados 

urbanos capazes de assegurar um bom ambiente numa cidade em desenvolvimento. Dá 
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especial atenção ao ambiente e às iniciativas que limitam o balanço entre o progresso 

económico, equidade social e qualidade ambiental.  

A investigação actual sobre a qualidade de vida urbana confronta-se, assim, com o 

desafio da procura de novos modelos de abordagem que tenham em conta as profundas 

mudanças económicas, sociais e tecnológicas em curso, que justamente se têm vindo a 

manifestar de forma particularmente expressiva à escala das cidades (Santos, 2002). 

Os espaços verdes urbanos são considerados como elementos que contribuem 

directamente para um desenvolvimento sustentável no seio do tecido da cidade, 

reconhecendo o potencial de melhorar a qualidade de vida (Rodenburg et al, 2002). 

A qualidade e sustentabilidade das cidades depende do design, gestão e 

manutenção dos espaços verdes, abertos e públicos, importantes para a dinâmica social, 

lúdica e embelezamento urbano. Estes espaços contribuem para um possível equilíbrio 

entre a sustentabilidade da cidade e o seu desenvolvimento, onde na maioria dos casos 

o seu potencial não é obtido da melhor forma. Daí a urgente necessidade de elaborar e 

adoptar estratégias de gestão que permitam melhorar a qualidade de vida nas cidades 

modernas (Levente et al, 2004). 

Os espaços verdes urbanos possuem um importante valor, uma vez que actuam 

num variadíssimo leque de fenómenos tanto físicos como químicos, assimilando 

substâncias necessárias à condição de vida humana. Têm portanto, um papel 

preponderante no metabolismo urbano, desempenhando enumeras funções que 

permitem encontrar um equilíbrio fundamental para manter ou restabelecer o bem-estar 

na cidade (Feiber, 2004). Assim sendo, a integração dos espaços verdes urbanos na 

malha formando estruturas verdes coerentes e integradas, surge como uma tarefa 

fundamental no moderno planeamento urbano. 

Estrutura Verde Urbana é um sistema de transformações que comporta leis 

enquanto sistema, que se conserva ou enriquece através do jogo das suas modificações, 

sem que estas se prolonguem para fora dos limites previamente definidos. Uma estrutura 

contém três aspectos: totalidade, transformação e auto-regulação (Magalhães, 2001). 

Os espaços verdes em geral, facultam o contacto com fenómenos naturais, 

contribuindo de forma significativa para o equilíbrio psicofisiológico dos citadinos. 

Constituem um elemento fundamental no espaço urbano, conferindo cor, perfumes, 

textura e movimento.  
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Segundo a opinião de A. R. Beer, cit in Manlum (2003), os espaços verdes 

promovem o contacto com animais e aves, bem como com os mais atractivos insectos 

como borboletas, são espaços onde à uma panóplia visual e paisagista, espaços onde 

crianças brincam e apreendem como é o mundo natural e vida social através da partilha 

de experiências. 

Espaços verdes, suscitam a união entre os cidadãos, pois são locais onde se 

encontram pessoas diferentes na sua forma de viver e sentir a vida, permitindo partilhar 

experiências e apreender a confiar uns nos outros. Os parques, jardins entre outros 

espaços verdes, devem ser sempre, e cada vez mais atractivos e vibrantes, capazes de 

suportar a alma de uma cidade com identidade própria e fortemente enraizada nos seus 

mais prestigiados valores, pois a qualidade dos espaços verdes urbanos é chave para 

tornar as cidades mais atractivas e convidativas para se viver. 

Habitualmente, a função didáctica é um pouco ignorada como um benefício social. 

Actualmente, dadas as funções de recreio, da paisagem e estética, criação das 

características urbanas, os espaços verdes urbanos têm sido encarados como espaços 

capazes de transmitir emoções e informações da cidade, que irão influenciar a formação 

de novas personalidades dos residentes, (Manlum, 2003). 

Manlum (2003), considera os espaços verdes urbanos, como museus da natureza 

e uma sala de aula ao ar livre. É um espaço por excelência capaz de difundir e espalhar 

a ciência. 

A integração, localização e dimensionamento dos espaços verdes surge na 

actualidade como preocupação europeia, devendo ser encarados em termos de 

planeamento e analisados segundo uma perspectiva integrada e global, colocando-se a 

problemática ao nível do aglomerado, da região e do próprio país. 

A actual legislação nacional no domínio do ordenamento do território, com 

destaque para a respectiva Lei de Bases e para o D.L n.º 380/99, integra algumas 

perspectivas de sustentabilidade, nomeadamente ao obrigar à identificação dos recursos 

e valores naturais, agrícolas e florestais nos planos territoriais ao prever a definição das 

estruturas ecológicas municipais. Por outro lado, a lei de bases da política de 

ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 48/98) estabelece como fins, entre 

outros, o “aproveitamento racional dos recursos naturais, a preservação do equilíbrio 

ambiental, a humanização das cidades e a funcionalidade dos espaços edificados” e 

ainda a “defesa e valorização do património cultural e natural” (Quental et al, 2004). 
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444...222...   CARACTERIZAÇÃO   DA   CIDADE   OBJECTO   DE   ESTUDO,   BRAGANÇA   CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO DDAA CCIIDDAADDEE OOBBJJEECCTTOO DDEE EESSTTUUDDOO, B, BRRAAGGAANNÇÇAA

 

Capital de distrito, Bragança pertence à Região e sub-região do Alto Trás-os-

Montes a 41,8º N a 6,7º W com uma altitude de 700 m sobre o nível do mar. Possui 

cerca de 25 mil habitantes, no perímetro urbano e é sede de um dos maiores municípios 

portugueses, com 1173,93 km² de área e 34 628 habitantes (2006), subdividido em 49 

freguesias. O município é limitado a norte e leste por Espanha, a sueste pelo município 

de Vimioso, a sudoeste por Macedo de Cavaleiros e a oeste por Vinhais. 

(www.wikipedia.org; Câmara Municipal de Bragança) 

A cidade de Bragança é constituída pelas freguesias da Sé, com 10.129 habitantes, 

área de 10,06 km2 e densidade populacional de 1649,5 hab/km2, e de Santa Maria com 

3.900 habitantes, uma área de 14,11 km2 e densidade populacional de 241,2 hab/km2 

(2001) (www.wikipedia.org). 

Situado no nordeste de Portugal, Bragança é considerado como o mais antigo 

município português, havendo documentos e obras arquitectónicas que o comprovam, 

como seja o caso do antigo "Domus Municipalis" ou Casa d' Água, que referem a sua 

existência administrativa desde o séc. XII. O distrito encontra-se numa zona onde as 

condições climáticas são rigorosas. Tem um clima temperado, com Invernos frios e 

longos com frequentes geadas e neve, e Verões quentes, secos e curtos. A precipitação 

média anual é de cerca de 740 mm. Quanto à temperatura, a média anual é de 12ºC. Em 

Janeiro as máximas rondam os 8ºC e as mínimas os 0ºC, enquanto que em Agosto as 

máximas rondam os 28ºC e as mínimas os 13ºC (www.wikipedia.org) 
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FIGURA 7. Castelo de Bragança (Maio, 2007). 

 

Bragança tem sido sobretudo uma área agrícola, as indústrias existentes são 

escassas e pouco diversificadas. A maior fonte de poluição consiste nos transportes 

rodoviários, nomeadamente os veículos ligeiros, veículos pesados, motociclos. Segundo 

o Instituto de Seguro Automóvel (www.isp.pt), circularam cerca de 85.750 veículos no 

ano de 2006 em todo o distrito de Bragança, representando 1,47% do tráfego nacional. 

Na cidade circularam cerca de 22.000 veículos, notando-se uma quantidade considerável 

de alfaias agrícolas (cerca de 2000), tendo em conta que se trata de uma área urbana. 

Relativamente aos espaços verdes existentes na Cidade de Bragança, pode 

salientar-se a existência de jardins e parques públicos com uma grande diversidade de 

elementos, de espécies endémicas a exóticas, a maior parte dos espaços combina 

árvores com elementos de relva, os espaços consolidados encontram-se nos bairros 

mais antigos onde se encontram as árvores de maior porte; florestas, pequenos bosques 

reminiscentes em espaços intra-urbanos, algumas florestas locais estendem-se até 

espaços peri-urbanos; pequenos bosques de pinheiro bravo, azinheira e carvalho negral, 

plantações de choupo e algumas áreas de souto, junto às margens fluviais podemos 

observar alguns maciços mais densamente arborizados; campos agrícolas, os elementos 

mais importantes são os campos destinados à cultura do cereal, junto aos cursos de 

água e nas margens fluviais encontram-se áreas de lameiro, existem alguns olivais e 
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pequenas vinhas e também estão presentes pequenos pomares de fruto e soutos muito 

reduzidos. 

 

   
FIGURAS 8 E 9. Praça Cavaleiro Ferreira (centro da cidade) e Rua Artur Mirandela, 

respectivamente (Bragança, Junho 2007). 
 

Contudo, tendo em conta a distribuição e classificação dos espaços verdes da 

cidade, edificado, bem como a densidade populacional, Bragança não possui espaços 

verdes em número, dimensão e distribuição que respondam com eficácia à necessidade 

dos cidadãos, no que respeita à qualidade de vida.  

Esta ineficiência obriga a população (principalmente a residente em zonas 

periféricas) a grandes deslocações para usufruir dos benefícios proporcionados pelas 

áreas verdes. Quanto ao uso do solo, foi possível verificar que existem espaços bem 

localizados na malha urbana mas que, no entanto, não apresentam uso funcional, ou 

seja, estando limitado o aproveitamento do seu potencial intrínseco. Torna-se 

imprescindível potenciar o aproveitamento de áreas livres através da criação de novos 

espaços equipados, de forma a colmatar as lacunas sentidas no tecido de Bragança. 

Em suma, são necessárias tomadas de decisão coerentes e responsáveis, 

baseadas em análises pormenorizadas, integrando elementos e informações 

complementares desde os requisitos legais, classificação e fertilidade dos solos, 

condicionantes, áreas protegidas, clima, fauna e flora autóctones, crescimento da área 

construída e crescimento demográfico, de forma a poder projectar e dotar a cidade de 

Bragança de uma Estrutura Verde contínua dos espaços com identidade própria, 

formada com base nos valores culturais e paisagísticos do espaço natural e urbano, 

brotando da natureza do sítio, uma riqueza notável. 
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555...   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   
 
 

Foram realizadas várias campanhas de medição de dióxido de azoto e de ozono 

recorrendo a métodos de amostragem passiva visando obter um perfil espacial destes 

poluentes na cidade de Bragança. Foram realizadas campanhas em diversas malhas 

com características contrastantes: no Campus do Instituto Politécnico de Bragança (um 

espaço verde urbano, limitado por importantes vias rodoviárias, e onde decorrem 

algumas actividades, desde as lectivas às agropecuárias, geradoras de emissões 

atmosféricas); no Eixo Atlântico (zona rodeada por importantes vias rodoviárias e zonas 

residenciais, contém uma das mais importantes manchas verdes da cidade que 

corresponde às piscinas municipais); e no que se designou por Malha Urbana, tentando-

se cobrir toda a área citadina de Bragança. As imagens que se seguem contêm os 

pontos de amostragem escolhidos em cada uma das malhas. 

 

 
FIGURA 10. Malha de pontos de amostragem seleccionados no Campus do IPB assinalados. 
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FIGURA 11. Malha de pontos de amostragem seleccionados no Eixo Atlântico  
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FIGURA 12. Malha de pontos de amostragem seleccionados na malha urbana. 

 

Foram também efectuadas medições de partículas atmosféricas PM10 recorrendo 

ao Monitor ADR-1200s com objectivo de aferir a influência das barreiras verdes na 

remoção do material particulado e, paralelamente, para obter um perfil espacial deste 

poluente na cidade de Bragança. 
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555...111...   TUBOS   DE   DIFUSÃO   PASSIVA   T D PT D PUUBBOOSS DDEE IIFFUUSSÃÃOO AASSSSIIVVAA
 

Os amostradores passivos, ou tubos de difusão, são extremamente úteis para o 

uso a uma escala regional ou local, em estudos da qualidade do ar, sendo possível o seu 

uso mesmo em regiões remotas dado que não necessitam de fonte de energia (Atkins et 

al., 1995; Kirby et al., 1998; Yamada et al., 1999). 

 

 
FIGURA 13. Fotografia de amostradores passivos para NO2 e O3. 

 

O seu funcionamento baseia-se no princípio da difusão molecular: o poluente 

difunde-se da zona de maior concentração (extremidade aberta) até ao meio absorvente 

colocado na extremidade oposta do tubo. São expostos no local seleccionado durante 

um período extenso, normalmente entre uma a quatro semanas, e posteriormente 

analisados em laboratório, fornecendo a concentração média de poluente durante o 

período de exposição (Heal et al., 1997 e 1999; European Standard, 2001).  

Os amostradores passivos consistem num tubo cilíndrico, com duas tampas, uma 

em cada extremidade. No interior de uma delas é colocado um material que serve de 

suporte a uma solução de impregnação que irá absorver o poluente que se pretende 

amostrar. No momento da amostragem os tubos são colocados em suportes, para 

sustentação e protecção, na posição vertical, tendo o cuidado de colocar a tampa com a 

solução de absorvente do lado de cima e retirar a de baixo, para que haja circulação de 

ar. O posicionamento dos tubos desta forma evita a entrada de chuva nos mesmos, 

sendo uma amostra constituída por três réplicas e um branco para cada poluente. 

Apesar de fornecerem apenas valores de exposição média de períodos 

relativamente grandes, estão bem adaptados para uma cobertura espacial, permitindo 

conhecer as variações de concentração de local para local e facilmente avaliar a 
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variabilidade da qualidade do ar sobre uma grande área durante um certo período de 

tempo. Em contrapartida os medidores passivos não fornecem um valor exacto de 

concentração e não permitem igualmente registar concentrações de pico, sendo 

incapazes de detectar episódios pontuais de poluição. De modo a aumentar a fiabilidade 

da informação fornecida pelos amostradores passivos, os valores por eles fornecidos 

devem ser comparados e validados por métodos de referência para o poluente em causa 

como analisadores automáticos em contínuo, por quimioluminescência e UV, para o NO2 

e O3 (Heal et al., 1997 e 1999). 

No caso do NO2, a TEA (Trietanolamina) absorve o poluente da atmosfera na forma 

de iões de nitrito, nas redes de aço existentes, que servem de suporte e catalisador. O 

nitrito é medido quantitativamente usando reagentes que provocam o desenvolvimento 

de cor e posteriormente é analisado por espectrofotometria (Miller, 1988) a 540nm. 

Como o desenvolvimento de cor é maximizado para pH inferior a 2, a adição de ácido 

orto-fosfórico vai permitir um rápido e máximo desenvolvimento de cor, pois acidifica a 

solução de extracção (Campos et al, 2006) 

Relativamente ao ozono, a absorção ocorre por reacção com DPE (1,2-di- (4-piridil) 

-etileno) dando origem a um aldeído que é determinado por espectrofotometria através 

do método do MBTH a 430nm. (Hangartner and Burri, 1987; Hangartner, 1990) 

A técnica de amostragem por difusores assenta na Primeira Lei de Fick, que 

estabelece que o fluxo unidireccional de um gás através do ar é proporcional ao 

gradiente de concentração, isto é, as moléculas do gás poluente difundem-se, na 

presença de um gradiente de concentração, isto é, das zonas de maior concentração 

(entrada do tubo) para as de menor concentração (extremidade absorvente). Este 

principio estabelece também que a quantidade de gás retido, no meio absorvente, é 

directamente proporcional à: concentração do poluente no meio ambiente, ao tempo de 

exposição, ao coeficiente de difusão do poluente no gás e á área de secção do tubo. 

Esta quantidade é ainda inversamente proporcional ao comprimento do percurso de 

difusão. 

O coeficiente de difusão varia de gás para gás e para o caso do NO2 no ar, a 25ºC, 

é 0.154 cm2.s-1 (Campbel et al., 1994) enquanto que para o O3, à mesma temperatura, é 

0.150 cm2.s-1 (Berlin et al., 1987). 

Estes valores não variam significativamente com a temperatura e a pressão, pelo 

menos no que diz respeito aos valores observados na atmosfera (Atkins et al., 1986). 
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555...111...111...   VANTAGENS   NO   USO  DE   AMOSTRADORES   PASSIVOS   V A PV A PAANNTTAAGGEENNSS NNOO UUSSOO DDEE MMOOSSTTRRAADDOORREESS AASSSSIIVVOOSS
 

Estes dispositivos são pequenos, leves e estruturalmente simples, reutilizáveis na 

maioria dos casos, baratos relativamente à eficiência e não são ruidosos nem precisam 

de fonte de energia, são de fácil aplicação pelo que não necessitam do uso de pessoal 

especializado, não requerem qualquer tipo de calibração no local, são indicados para 

avaliações em períodos largos e áreas extensas – podendo ser usados para criar mapas 

de concentração recorrendo a técnicas de interpolação geoestatística. 

   
 

555...111...222...   DESVANTAGENS   NO   USO   DA   AMOSTRADORES   PAS IVOS   D A PD A PDEESSVVAANNTTAAGGEENNSS NNOO UUSSOO DAA MMOOSSTTRRAADDOORREESS AASSSSSIIVVOOSS
 

Como já foi referido anteriormente, este tipo de medição não fornece dados em 

tempo real mas sim a concentração média do período amostrado, o que impossibilita a 

identificação de episódios pontuais de poluição; tem associada uma margem de erro 

absoluta bastante significativa; apresenta uma baixa taxa de amostragem, ou seja, 

necessita de longos períodos de amostragem a baixas concentrações; sensibilidade às 

condições meteorológicas, isto é, podem ocorrer problemas de amostragem devidos às 

condições meteorológicas; sensível a interferências com outros poluentes (Bartley et al. 

1983, Pozzoli and Cottica, 1987). 

   
 

555...111...333...   LIMITAÇÕES   DO  MÉTODO   L ML MIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS DDOO ÉÉTTOODDOO
 

Há ainda muitas dúvidas quanto à confiança que se deve depositar neste método 

de amostragem (Kirby et al., 2000). Num estudo realizado por Plaisance et al. (2002) 

foram identificadas várias flutuações devidas às condições meteorológicas, 

principalmente sobrestimação causada pela turbulência do vento. Nesse mesmo trabalho 

é sugerida a introdução de um abrigo. Outros estudos ainda apontam para potencial 

subestimação devido a possíveis reacções químicas com o próprio tubo, dependendo da 

sua composição. (Parra J. et al.) 

A concentração é classicamente determinada pela colheita de uma quantia de 

analito, dividida pelo tempo de amostragem e pelo factor de difusão por aplicação da 
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Primeira Lei de Fick. Esta relação assume que o perfil da concentração não varia dentro 

do próprio tubo e que a concentração do ar envolvente se mantém constante durante 

todo o período de amostragem. Na prática, um tubo de difusão passiva é frequentemente 

usado em ambientes interiores e exteriores onde as concentrações têm flutuações 

significativas.  

Além disso, este tipo de amostragem tende a sobrestimar significativamente a 

concentração para picos de duração inferior a 25 minutos. A resposta do tubo de difusão 

depende da duração do pico e também da sua amplitude (relativamente à concentração 

de fundo). 

Os erros introduzidos por ambientes com concentrações instáveis aparentam ser 

de menor importância comparativamente com os causados por factores ambientais como 

a velocidade do vento ou temperatura. (Plaisance, 2004) 

A velocidade do vento causa uma mistura turbulenta à entrada dos tubos, cujo 

efeito é a diminuição do comprimento do percurso de difusão o que provoca uma 

sobrestimação da concentração medida (Campbell et al., 1994; Heal e Cape, 1997). Por 

outro lado, sob condições de estagnação do ar na face externa do tubo, o comprimento 

do percurso de difusão efectivo pode aumentar, diminuindo consequentemente a 

velocidade de amostragem e originado erros negativos. Esse efeito ocorre devido à 

existência de uma resistência adicional à transferência de massa criada por uma 

“camada limite” que se forma entre a atmosfera externa e aquela próxima à superfície de 

entrada do ar no tubo. No entanto, para os tubos de difusão passiva utilizados, os efeitos 

da resistência da “camada limite” sobre a difusão do gás até à solução absorvente 

podem ser minimizados e até considerados insignificantes (Palmes et al., 1976). 

Para o caso especifico da amostragem do dióxido de azoto, para que a reacção 

entre o TEA e o NO2 ocorra é necessária a existência de iões OH– em solução, 

provenientes da dissociação de TEA em água. Então a humidade é também um factor 

importante, pois a reacção não ocorre em ambientes completamente secos (Glausius et 

al, 1999). Além disso, as concentrações de NO2 são sistematicamente sobrestimadas 

como resultado de reacções químicas que ocorrem dentro do tubo, dominadas pela 

reacção do NO com O3 para dar NO2 (Heal e Cape, 1997). 

No que diz respeito ao ozono, tanto as moléculas orgânicas, como o DPE (Bernard 

et al., 1999), como o complexo formado entre o DPE e o ozono são sensíveis à radiação 

podendo ser destabilizados na presença de forte radiação, originando uma 
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sobrestimação das concentrações. Para minimizar esta interferência é recomendada a 

protecção dos tubos da luz solar (Mukerjee et al., 2004). 

De modo a reduzir possíveis erros experimentais e analíticos, é efectuada uma 

correcção da quantidade de poluente medida com o valor do branco, que é exposto em 

conjunto com as três réplicas que constituem a amostra. No entanto, quando a 

concentração de poluente é muito baixa, qualquer contaminação dos brancos é 

significativa afectando determinantemente os resultados.  

Os tubos usados neste estudo foram avaliados em estudos anteriores, indicando 

boas correlações com métodos de referência. Um estudo efectuado por Michel Gerboles 

et al. (2005) a vários difusores passivos mostrou que a maioria verifica os 25% de 

incerteza exigidos pela Directiva Europeia 1 e os 30% de precisão referidos na Directiva 

Europeia 2 para médias semanais (Gerboles et al., 2005).  

Este tipo de amostradores podem ser usados nas medições de concentrações de 

fundo em locais onde outros métodos de medição sejam difíceis, e podem ser usados 

em ambientes urbanos (WMO). 

 

 

555...222...   MONITOR   ADR-120 S   (THERMO   ELECTRON)   MMOONNIITTOORR AADDRR--112200000S (S (T ETHHEERRMMOO ELLEECCTTRROONN))
 
 

FIGURA 14. Monitor ADR1200S  

O ADR-1200S é um sistema projectado para 

monitorização em contínuo de material particulado em 

suspensão na atmosfera. O aparelho possui uma estrutura 

fechada, resistente às intempéries o que permite operações 

seguras e efectivas sob várias condições ambientais. A 

classe de tamanho de partículas com maior resposta é de 

0,1 a 10 μm, o aparelho dispõe de uma memória de 13000 

pontos de dados de registo. O seu peso é de cerca de 10 

kg o que permite um transporte fácil.  

O ADR-1200S transmite em tempo real para um 

datalogger interno. O display do instrumento mostra as 

concentrações em tempo real ou as médias, assim como os valores máximos e médios 

de curta duração (STEL), regista valores de concentração a cada segundo, tendo sido no 
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entanto programado para integrar a informação de minuto a minuto, mediante um 

princípio de operação óptico, mais precisamente por meio da dispersão de radiação 

laser. O ADR-1200S utiliza a tecnologia do espalhamento da luz por partículas 

(Espalhamento Mie). Medições longas, precisas e sem deriva, das concentrações de 

partículas no ar ambiente, até 1 µm.m-3, são obtidas pela combinação de técnicas de 

sensoriamento óptico e de processamento de sinais electrónicos. As partículas penetram 

no equipamento e geram sinais a diferentes comprimentos de onda em função do seu 

diâmetro, que são registados pelo detector. O ADR-1200S pode ser usado para 

medições selectivas de tamanhos de partículas, usando-se, para isso, um ciclone 

metálico fornecido ou um impactador em linha, modelo pDR-PM10/2,5. Este último 

acessório é projectado especificamente para o monitoramento de Material Particulado de 

10 µm ou de 2,5 µm de diâmetro (PM10 ou PM2,5). O ciclone é mais utilizado para o 

monitoramento da fracção respirável ou para obter informações sobre a distribuição de 

tamanhos das partículas. Além de permitir o monitoramento contínuo em tempo real, o 

ADR-1200S fornece ao usuário a capacidade de colectar as partículas amostradas num 

filtro tipo membrana para análise posterior, gravimétrica ou química, permitindo com isso 

determinar a composição química dos aerossóis  e a sua origem.     
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666...   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   AAALLLCCCAAANNNÇÇÇAAADDDOOOSSS   
   
666...111...   TRATAMENTO   DE   DADOS   RELATIVOS   AO   CÁLCULO   DAS   

CONCENTRAÇÕES   DE   POLUENTES   GASOSOS   –   NO    E   O    
TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE DDAADDOOSS RREELLAATTIIVVOOSS AAOO CCÁÁLLCCUULLOO DDAASS
CCOONNCCEENNTTRRAAÇÇÕÕEESS DDEE PPOOLLUUEENNTTEESS GGAASSOOSSOOSS –– NNOO222 EE OO333

   

666...111...111...   VVVAAARRRIIIAAABBBIIILLLIIIDDDAAADDDEEE   DDDOOOSSS B  BBRRRAAANNNCCCOOOSSS   
 

A amostragem passiva foi já testada em trabalhos anteriores apontando para uma 

reprodutibilidade e precisão satisfatórias na medição de Ozono e Dióxido de Azoto com 

tubos de difusão passiva (Bilé, M. et al., 2003; Silva, M. et al., 2004). Destes processos 

de validação notou-se que existe uma tendência para sobrestimação da média de 

concentrações de NO2, aquando da sua intercomparação com medições em contínuo 

(em cerca de 20%) (Bilé et al., 2003), apresentando contudo uma boa correlação com os 

mesmos, assim como o O3 (Bilé, M. et al. 2003; Silva, M. et al. 2004). 

No entanto, que estes valores não devem ser tidos como absolutos e confirmou-se 

que uma realização cuidadosa de amostragens por este método permite uma precisão 

relativamente elevada. Acrescentando a este facto o custo reduzido e fácil utilização, faz 

deste método um bom candidato à monitorização em área (Bilé, M. et al. 2003).  

A tabela seguinte apresenta a variabilidade sofrida pelos brancos em cada 

campanha efectuada.  

 

TTTAAABBBEEELLL AAA   111...    Variação de brancos em cada campanha. 
 

NO2 O3

[μg.m-3] [μg.m-3] 

  Início Final 
Nº de 

Brancos
Conc. 
Média 

Desvio 
Padrão

Nº de 
Brancos 

Conc. 
Média  

Desvio 
Padrão

Camp. 1 26-Fev 07-Mar 14 1,802 0,653 4 15,180 6,788 
Camp. 2 07-Mar 14-Mar 5 2,040 1,191 -- -- -- 
Camp. 3 27-Mar 03-Abr 14 2,642 0,882 -- -- -- 
Camp. 4 17-Abr 24-Abr 12 2,965 0,522 -- -- -- 

C
am

pu
s 

IP
B

 

Camp. 5 24-Abr 02-Mai 7 1,841 0,423 4 2,550 1,089 

Camp. 1 24-Abr 02-Mai 7 1,841 0,423 4 2,550 1,089 

Ei
xo

 
A

tlâ
nt

 

Camp. 2 10-Mai 15-Mai 3 2,390 2,384 4 6,533 0,942 
Camp. 1 25-Mai 08-Jun 8 0,733 0,667 6 3,724 2,121 

U
rb

. 

Camp. 2 11-Jul 25-Jul 13 2,731 1,355 12 3,459 1,827 
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Da análise da tabela 1 constata-se que os valores de desvio padrão dos brancos 

são bastante variáveis, e, por vezes elevados, o que pode interferir na concentração 

média medida pelos tubos de difusão se esta for muito reduzida, causando erros 

significativos na quantificação do poluente. 

 

 

666...111...222...   CCCOOONNNCCCEEENNNTTTRRRAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   DDDEEE   NNNOOO222   EEE   OOO333   NNNAAA   CCCIIIDDDAAADDDEEE   DDDEEE   BBBRRRAAAGGGAAANNNÇÇÇAAA    
 

As campanhas experimentais realizadas decorreram nos períodos abaixo 

assinalados. A Tabela 1 ilustra a variação na concentração de NO2 e O3 nas malhas 

escolhidas para o estudo efectuado, e os resultados mostram que a concentração de 

NO2 é baixa, variando dos 3 μg.m-3 aos 44 μg.m-3 sendo que o limite de detecção deste 

poluente para o método aplicado rondou os 3 μg.m-3 nas campanhas efectuadas. A 

reprodutibilidade do método foi aceitável, sendo que o erro associado a cada lote de 

amostras variou de 2 a 25%. 

À análise das concentrações de ozono por métodos passivos estiveram inerentes 

inúmeras dificuldades a nível analítico, tendo-se dispendido muito tempo na tentativa de 

solucionar o problema sem o conseguir.  

A maior dificuldade prendia-se com os elevados valores de brancos (na maioria das 

vezes praticamente da mesma ordem das amostras). Muitas hipóteses se equacionaram, 

tendo sido todas elas testadas sem conseguir resolver o problema. Numa primeira 

instância, colocou-se a hipótese de contaminação de material (dado que o laboratório 

onde a análise era efectuada era compartilhado com colegas da área da biotecnologia e 

controlo alimentar). Na sequência, adquiriu-se novo material tendo-se acrescido o 

cuidado na preparação do mesmo. À posteriori, uma vez que esta medida não trouxe 

qualquer melhoria, adquiriram-se novos reagentes também sem resultados. 

Paralelamente ao problema dos teores elevados de brancos, denotou-se que a superfície 

absorvente adquiria coloração elevada, levando a crer que a extracção não fosse 

completa. Numa última tentativa de resolver esta problemática, todo o processo 

desenvolvido em laboratório passou a ser efectuado no Departamento de Ambiente e 

Ordenamento, levando a deslocações semanais a Aveiro e a um dispêndio imenso de 

tempo.  
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Das campanhas com valores de Ozono considerados quantificáveis, obteve-se uma 

variação de concentrações dos 28 μg.m-3 aos 130 μg.m-3. O limite de detecção foi 

variável, dada a problemática associada aos valores de brancos, podendo ir dos 6 aos 

20 μg.m-3.  

Das campanhas realizadas obtiveram-se os seguintes resultados: 
 

 

TTTAAABBBEEELLL AAA   222...    Tabela resumo das campanhas realizadas. 
 

NO2 O3

[μg.m-3] [μg.m-3] 
  Início Final 

Nº 
Pontos 
válidos min Máx Média 

Nº 
Pontos 
válidos min Máx Média 

Camp. 1 26-Fev 07-Mar 15 4 20 10 15 30 92 52 
Camp. 2 07-Mar 14-Mar 15 10 38 17 0 -- -- 54 
Camp. 3 27-Mar 03-Abr 15 4 22 12 0 -- -- 72 
Camp. 4 17-Abr 24-Abr 15 4 41 13 0 -- -- 20 

C
am

pu
s 

IP
B

 

Camp. 5 24-Abr 02-Mai 15 3 41 12 15 29 55 44 
Camp. 1 24-Abr 02-Mai 7 3 27 10 11 28 65 46 

Ei
xo

 
A

tlâ
nt

 

Camp. 2 10-Mai 15-Mai 11 5 23 9 11 36 67 54 
Camp. 1 25-Mai 08-Jun 20 3 34 8 21 46 130 81 

U
rb

. 

Camp. 2 11-Jul 25-Jul 19 3 44 14 19 29 111 63 
 

 Os métodos usados para quantificação do NO2 e O3 têm por base, como já foi 

referido anteriormente, o uso de tubos de difusão, sendo o produto resultante da reacção 

do composto em causa com o reagente específico (absorção), determinado 

posteriormente por métodos espectrofotométricos de química clássica. 

Tendo em conta que a um método experimental estão inerentes variações 

relacionadas com as técnicas usadas, erros sistemáticos, e variações naturais, torna-se 

necessário minimizar estes erros. Com esse intuito, à média das concentrações das 

amostras é subtraído o valor médio da concentração dos brancos. Assim obtém-se a 

média corrigida do poluente em cada ponto de amostragem. 

A tabela seguinte representa as condições meteorológicas médias que se fizeram 

sentir durante os períodos de amostragem.  
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TTTAAABBBEEELLLAAA   333...    Tabela resumo das condições meteorológicas médias que se registaram no período 
das campanhas. 

 

PPPeeerrríííooodddooo   TTTMáxMMááxx    [[[ ºººCCC]]]    TTTmii nmminn[[[ºººCCC]]]    VVVVVVmmm ééé ddd ii aiaa    
[[[mmm///sss]]]    

RRRHHHMMM áááxxx   
[[[%%%]]]    

RRRHHHmmm ii n   inn
[[[%%%]]]    

OOOrrriiieeennntttaaaçççãããooo   
PPPrrreeedddooommmiiinnnaaannnttteee  

dddooo   VVVeeennntttooo   
222666FFFeeevvv   –––   777MMMaaarrrçççooo   17,65 0,75 2,70 93,4 40,35 WSW 

777   ---    111444   MMMaaarrrçççooo   21,22 1,44 1,94 93,4 9,97 E 
222777   MMMaaarrrçççooo   –––   333   AAAbbbrrr iii lll    8,36 -1,64 1,85 87,7 29,32 W 

111777   ---    222444   AAAbbbrrr iii lll    27,61 8,53 1,20 90,3 21,42 E 
222444   AAAbbbrrr iii lll    –––   222   MMMaaaiiiooo   19,72 4,27 1,48 92,4 38,38 W 

111000   ---    111555   MMMaaaiiiooo   23,3 3,12 1,96 87,2 24,04 W 
222555   MMMaaaiiiooo   –––   888   JJJuuunnnhhhooo   30,30 5,48 1,48 92,5 18,51 W – NE 
111111   JJJuuulllhhhooo   –––   222555   JJJuuulllhhhooo   33,42 7,42 1,39 89,9 15,88 W 

 

As imagens que se seguem apresentam as distribuições espaciais dos poluentes 

analisados, tendo-se para isso recorrido ao programa Arc Gis. 
 

 

FIGURA 15. Resultados da campanha realizada de 26 de Fevereiro a 7 Março de 2007 no Campus 
do IPB [Escala – 1:8.000].  
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FIGURA 16. Resultados da campanha realizada de 7 Março a 14 Março de 2007 no Campus do 
IPB [Escala – 1:8.000]. 

 
 

 

 
 
FIGURA 17. Resultados da campanha realizada de 27 Março a 3 Abril de 2007 no Campus do IPB 

[Escala – 1:8.000]. 
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FIGURA 18. Resultados da campanha realizada de 17 a 24 Abril de 2007 no Campus do IPB 
[Escala – 1:8.000]. 

 
 

 
 

FIGURA 19. Resultados da campanha realizada de 24 Abril a 2 Maio de 2007 no Campus do IPB 
[Escala – 1:8.000]. 
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FIGURA 20. Resultados da campanha realizada de 24 Abril a 2 Maio de 2007 no Eixo Atlântico 
[Escala – 1:5.000]. 

  

 
 

FIGURA 21. Resultados da campanha realizada de 10 a 15 de Maio de 2007 no Eixo Atlântico 
[Escala – 1:5.000]. 
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FIGURA 22. Resultados da campanha realizada de 25 Maio a 8 Junho de 2007 na malha urbana, 

com uma campanha de NO2 e duas de O3 (o valor apresentado é a média das duas 
campanhas. 

 

 
 
FIGURA 23. Resultados da campanha realizada de 11 a 25 Julho de 2007 na malha urbana, com 

uma campanha de NO2 e duas de O3 (o valor apresentado é a média das duas 
campanhas. 
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As figuras 16, 17 e 18 não apresentam concentrações de O3 dado que ocorreram 

problemas na análise, traduzindo-se na impossibilidade de quantificar bem como no défice 

de dados para uma melhor compreensão do padrão deste poluente, como já foi referido 

anteriormente.  

Dos resultados obtidos pode dizer-se que Bragança, para os poluentes analisados, 

apresenta teores abaixo do que é usual encontrar em grandes metrópoles. A dimensão da 

cidade e a ausência de fontes pontuais significativas suportam estes resultados. 

Fazendo uma análise qualitativa dos mapas apresentados, é notória a ligação do 

poluente NO2 com as vias rodoviárias sendo as concentrações mais altas encontradas 

sucessivamente junto às principais vias da cidade. Esse comportamento é visível em 

qualquer das malhas estudadas e independentemente das condições meteorológicas 

durante a fase de amostragem. Em termos de magnitude, as concentrações deste 

poluente são baixas tendo sido mesmo necessário prolongar o tempo de amostragem para 

o dobro do que inicialmente se estava a praticar por problemas de quantificação.  

A magnitude diminui nas últimas campanhas. Este facto que pode ser explicado pela 

maior capacidade de dispersão dos poluentes na atmosfera. Nesta altura do ano há um 

aumento na altura da camada de mistura, traduzindo numa melhoria significativa nas 

condições de dispersão. Paralelamente, existem também menores emissões de NOX nesta 

altura (provenientes do aquecimento doméstico, mais frequente no Inverno e que nesta 

altura cessa). Além disso ocorre também um maior consumo deste poluente na formação 

de ozono. Sendo que este último necessita de radiação UV para desencadear os 

processos fotoquímicos inerentes à sua formação, as maiores concentrações de ozono 

registam-se nos meses veraneios. 

Relativamente ao ozono, da análise aos resultados obtidos parece não haver uma 

tendência clara, tendo a gama de concentrações variações significativamente grandes e 

aparentemente aleatórias. 

As diferenças mais notórias nas concentrações de ozono calculadas verificam-se 

nas campanhas realizadas na malha urbana. As restantes duas malhas não possuem 

uma amplitude tão grande na gama de concentrações encontrada. Este facto pode 

também prender-se com a pequena área estudada, sendo os pontos escolhidos 

representativos da mesma e não especificamente do ponto em questão dada a relativa 

homogeneidade da área.  

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 2006/2007 
 

43



RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

Os Impactes dos Espaços Verdes Na Qualidade do Ar 
 

Desta forma, será feita uma análise mais detalhada das duas campanhas 

realizadas na malha urbana. Como já foi referido anteriormente, dadas as baixas 

concentrações de dióxido de azoto, tornou-se necessário aumentar o período de 

amostragem de 7 para 14 dias, tendo desta forma efectuado duas amostragens de 

ozono e uma de dióxido de azoto em cada uma das campanhas.  

Como já foi referido anteriormente, o NO2 aparece sistematicamente ligado às 

principais vias rodoviárias da cidade (ver figuras 22 e 23). Estes pontos parecem 

apresentar simultaneamente valores mais baixos de O3, como seria de esperar (a 

emissão de NO por parte do tráfego automóvel leva a um consumo rápido de O3 a nível 

local, com consequente formação de NO2. Esta tendência é no entanto ténue, sendo 

inconclusiva a percepção de um padrão espacial no que respeita ao ozono. É, por isso, 

necessário repetir este tipo de ensaios ou repensar a metodologia.   

A figura seguinte apresenta os valores obtidos nas duas campanhas de ozono no 

período de 25 de Maio a 8 de Junho. 

 
FIGURA 24. Resultados da campanha realizada de 25 Maio a 8 Junho de 2007 na malha urbana. 

 

Na primeira campanha, decorrida no período de 25 de Maio a 8 de Junho, os níveis 

de concentração de ozono acompanham a subida de temperatura do primeiro período de 

amostragem para o segundo. Embora as diferenças de ponto para ponto não pareçam 
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significativas, as maiores concentrações encontram-se na periferia da cidade deslocadas 

para NW. As reacções fotoquímicas que conduzem à formação de ozono demoram 

algum tempo a ocorrer sendo vulgar encontrar concentrações mais elevadas na periferia 

dos espaços urbanos, do que no seu interior.  

Já na segunda campanha, decorrida no período de 11 a 25 de Julho, embora as 

temperaturas sentidas nesse período sejam significativamente maiores, a gama de 

concentração de ozono foi mais baixa que no período anterior, ao contrário do que seria 

expectável. Embora tenha ocorrido descida da temperatura na segunda semana de 

amostragem, as concentrações médias de ozono subiram. À semelhança do que 

acontece na campanha anterior, as gamas mais elevadas aparecem nas zonas 

periféricas da cidade com alguma tendência para W/NW, seguindo a orientação 

predominante do vento naquele período (ver Tabela 2). Há no entanto alguns pontos no 

centro da cidade que não seguem esta tendência, são eles os pontos assinalados com 

os números 11, 16 e 17. O número 11 localiza-se na Praça da Sé em pleno centro da 

cidade. A referida praça fica ladeada de habitações em todas as vertentes e numa zona 

baixa da cidade. Além disso, a vegetação neste ponto é escassa ou mesmo inexistente e 

a exposição solar é intensa. Estas condições e o efeito de ‘street canyon’ desta zona 

podem contribuir para a formação e acumulação deste poluente. O número 16 encontra-

se em pleno Campus do IPB, afastado da influência das rodovias e rodeado de 

vegetação. A emissão de COV’s no local e a ausência de emissão de NO (emitido pelo 

tráfego automóvel - que contribui para o consumo de ozono segundo a reacção: NO + O3 

→ NO2 + O2) pode levar à produção e acumulação do poluente visto esta ser das áreas 

da cidade com cota mais baixa. Fenómeno semelhante acontece no ponto assinalado 

com o número 17, na Brigada da Fiscal. O afastamento da rodovia e a vegetação que o 

rodeia pode justificar ser dos pontos citadinos a apresentar maiores níveis.  

É de salientar que a dimensão da cidade é muito inferior à de outras que serviram 

de laboratório para estudos semelhantes. Foram efectuados estudos desta natureza nos 

Estados Unidos em que a própria área verde era superior à da cidade em questão. O 

método de amostragem passiva pode não ter resolução temporal e espacial para uma 

microscala tão reduzida e homogénea. Além disso, a diferença entre zona vegetada e 

urbana pode não ser significativamente grande para poder ser detectada com recurso a 

esta metodologia. É, portanto, imperativo repensar a metodologia a aplicar. Tendo em 

conta a análise anterior, sugere-se que os próximos esforços sejam no sentido de 

aumentar a resolução tanto temporal como espacial, de modo a permitir conhecer com 

mais pormenor o perfil do poluente a quantificar. Devem então ser efectuados ensaios 
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em zonas com características contrastantes (vegetadas – estudando diferentes tipos de 

vegetação - e urbanas) de modo a perceber se existe ou não um gradiente entre uma 

zona e outra. Os parâmetros meteorológicos devem também ser uma preocupação e os 

períodos de medição devem ser devidamente monitorizados. Posteriormente, o recurso à 

modelação pode ser uma alternativa, à semelhança do que foi feito em outros estudos 

semelhantes (BUGS – Benefits of Urban Green Space, URGE, entre outros), onde os 

modelos utilizados integram já a atenuação/contribuição da vegetação na poluição 

atmosférica (são exemplos o Envi-Met e o U-FORE). 

 

 

666...222...   AMOSTRAGEM   DE   MATERIAL   PARTICULADO   A M PA M PDMMOOSSTTRRAAGGEEMM DEE AATTEERRIIAALL AARRTTIICCUULLAADDOO
 
 

Em 2006, ao longo de um período de quatro meses, foram realizadas medições de 

concentrações diárias de PM10 na Estação Meteorológica situada no Campus do IPB e 

em simultâneo realizaram-se ensaios de monitorização em contínuo de PM10, usando-

se o monitor ADR-1200S, com intuito de obter uma validação dos resultados obtidos por 

este último. Nas figuras que se seguem mostra-se uma análise comparativa dos valores 

de concentração de PM10 obtidos pelos dois instrumentos utilizados neste estudo.  
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FIGURA 25. Concentração de PM10 ao longo do tempo de amostragem com TCR-TECORA e 
Monitor ADR-1200S. 
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FIGURA 26. Relação de concentração de PM10 com ambos os aparelhos no período de medição 
de partículas.  
 

Da análise dos resultados obtidos, verifica-se uma convergência dos valores de 

concentração dos dois equipamentos, sendo possível considerar ambos os 

equipamentos eficazes para a medição do material particulado. 

Este ensaio permitiu, simultaneamente, obter um perfil de concentrações deste 

poluente para a cidade de Bragança, no período assinalado. 
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Perfil de concentrações de PM10 (ADR-1200s)
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FIGURA 27. Perfil de concentrações de PM10 no período de 20 Setembro a 17 Outubro de 2006. 

(Campus IPB). 
 

 

Da análise do gráfico anterior, pode verificar-se que, para o período assinalado, 

houve uma grande variação na gama de concentrações medidas. Foram registradas 

quantidades não negligenciáveis de partículas, particularmente nos períodos nocturnos 

(devido provavelmente às condições de mistura nesta altura do dia e também como 

consequência de actividades antropogénicas, como o aquecimento doméstico). A 

proximidade de campos agrícolas e de trabalhos de construção civil nas imediações do 

local podem também estar na origem destes resultados. 

Foram efectuados ensaios para avaliar com pormenor a influência da vegetação na 

absorção dos poluentes atmosféricos. No primeiro ensaio realizado, as concentrações de 

PM10 foram avaliadas em três posições distintas ao longo de dois transeptos lineares, 

um traçado perpendicularmente numa zona com vegetação arbustiva e arbórea (ponto 1, 

ponto 2 e ponto 3) e um outro traçado numa zona mais descampada (ponto 4, ponto 5 e 

ponto 6), como se mostra na figura 28. 
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FIGURA 28. Zona de amostragem com os 6 pontos seleccionados; Zona descampada vs. Zona 

vegetada. 

 
 
 

FIGURA 29. Monitor de partículas 
ADR-1200s – Ponto 3. 

Deste ensaio foi possível observar que os 

valores associados ao transepto traçado na zona com 

vegetação foram sistematicamente inferiores aos 

obtidos nos pontos do transepto de controlo (sem 

vegetação) (Figura 30). A análise dos valores em cada 

um dos transeptos não é tão evidente, principalmente 

no transepto vegetado, o qual mostra um incremento 

dos valores no ponto menos exposto às emissões 

rodoviárias por estar protegido por uma sebe arbustiva 

e arbórea. Este facto pode, no entanto, ser explicado 

pela possível re-suspensão do material particulado 

depositado na vegetação, em resultado de uma perturbação das condições ambientais, 

uma vez que o número de veículos automóveis foi semelhante nos três períodos de 

contagem. 
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FIGURA 30. Concentração de partículas PM10 obtidas nos transeptos traçados 
perpendicularmente à cintura verde da Rua Artur Mirandela.  

a) transepto com vegetação; b) transepto livre de vegetação.  

 

Após a realização deste ensaio tornou-se evidente que face à complexidade 

destes, era necessário montar experiências mais elaboradas, integrando a avaliação de 

outros parâmetros de modo avaliar, com maior rigor, o contributo da vegetação na 

remoção/emissão de material particulado. Para cumprir este objectivo, achou-se que o 

recurso a uma fonte de partículas e a montagem de um ensaio mais controlado era 

determinante. O laboratório escolhido foi a zona das piscinas no Eixo Atlântico (ver figura 

11) e a fonte emissora de partículas um Dumper, tendo sido medidos os níveis de PM10 

com e sem a intercepção de barreira verde e a várias distâncias. A experiência foi 

montada segundo o esquema que se segue: 
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P2 
 
 
* 4 m 

 
 
 
P3 – junto à 
fonte 

P1 
 
 
* 9 m 

P4 
 
 
* 4 m 

P5 
 
 
* 9 m 

Sebe 

* Distância da Fonte (Dumper) ao Monitor de Partículas (ADR 1200S) 

Medições com intercepção 
de barreira verde 

Medições sem intercepção 
de barreira verde 

 

FIGURA 31. Esquema representativo dos ensaios realizados com recurso ao Dumper como fonte 
emissora de partículas. 

 

Os parâmetros meteorológicos foram controlados durante o período de 

amostragem tendo a velocidade e direcção do vento se mantido constantes neste 

período. Os transeptos escolhidos eram paralelos à velocidade do vento e faziam cerca 

de 45º com a sebe.  

Os resultados obtidos encontram-se representados na figura seguinte. 
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FIGURA 32. Concentração de PM10 (Monitor ADR-1200S) com fonte emissora de partículas. 

 

Da análise do gráfico anterior e tendo em mente o esquema representado na figura 

31, pode verificar-se uma diminuição do nível de partículas nos pontos interceptados 

pela sebe – P1 vs. P5 / P2 vs. P4, mostrando que globalmente a vegetação contribui 

para a redução das concentrações de partículas em espaços verdes. 

Dos ensaios efectuados ressalta a necessidade de reunir melhores condições para 

que a qualidade destes vá de encontro ao pretendido. O uso de vários amostradores e 

fontes em simultâneo seria o ideal para este tipo de testes. Desta forma garantia-se a 

uniformidade das condições de operação e os erros eram significativamente diminuídos.  

Estudos mais elaborados apontam que as árvores podem capturar quantidades 

significativas de partículas, com consequente melhoria na qualidade do ar (Beckett et 

al.,1998). A capacidade de retenção de partículas varia grandemente com a espécie, de 

tal forma que as coníferas parecem ser a melhor escolha no controle de poluição. 

Segundo Beckett et al. (1998), a melhor técnica para chegar a esse resultado é expor as 

árvores a quantidade conhecidas de partículas em túnel de vento. Esta informação pode 

ser aplicada em modelos para criar cenários de plantação a nível tanto rural como 

urbano, quantificando e maximizando os benefícios que a vegetação pode trazer à 

qualidade do ar. 
.  
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777...   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   FFFIIINNNAAAIIISSS   
 

Do presente estudo pode concluir-se que Bragança apresenta baixos níveis de 

ozono e dióxido de azoto, normais de uma cidade pouco industrializada. 

Os maiores níveis de NO2 registam-se junto às principais vias rodoviárias, sendo no 

entanto, mesmo nestes pontos, valores reduzidos (em média abaixo dos 20 μg.m-3, e o 

máximo registrado ultrapassa pouco os 40 μg.m-3). 

O padrão espacial de ozono não é perceptível, estando a estas medições 

associadas inúmeras incertezas. Mais ensaios seriam necessários para validar estes 

resultados, no entanto, tudo aponta para que a metodologia aplicada não seja a mais 

apropriada para o caso em questão.  

No que concerne ao material particulado, apesar de se terem registrado valores 

reduzidos do poluente em questão, Bragança parece apresentar ocasionalmente valores 

não negligenciáveis de PM10, podendo estar estes na origem de episódios de transporte 

a longa distância. 

Dos ensaios efectuados com intercepção de barreira verde, embora a informação 

seja de carácter preliminar, sobressai que, de uma forma global, a vegetação contribui 

para a redução das concentrações de partículas em espaços verdes e a jusante desses 

espaços. A falta de recursos humanos e técnicos impossibilitou a repetição deste tipo de 

ensaios, o que seria de todo conveniente. É, porém, imperativo montar experiências 

ainda mais elaboradas, integrando a avaliação de outros parâmetros.   

Estando este trabalho associado a um projecto multidisciplinar, com vários outros 

parâmetros associados, os “timings” de execução de tarefas para cumprimento dos 

objectivos de um e de outro nem sempre se cruzavam, tendo o número de ensaios 

efectuados ficado aquém do que seria aconselhável para aferição dos resultados 

obtidos. 
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