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C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 
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Resumo 

Enquanto realizam os movimentos pendulares, os indivíduos estão expostos a concentrações de 

poluentes elevadas que poderão conduzir a efeitos nocivos na saúde.  

Este trabalho pretende avaliar a exposição a matéria particulada (PM) e dose inalada durante os 

movimentos pendulares em automóveis, bicicletas e no metro em Lisboa. As concentrações 

mássicas de PM com diâmetro aerodinâmico (DA) inferior a 2.5 µm (PM2.5) e 10 µm (PM10) e de 

carbono negro (BC) e ainda as concentrações numéricas de PM com DA entre 0.01 e 1 µm (PN0.01-1) 

foram medidas numa rota representativa, ao longo de 18 dias em cinco períodos diários (8h, 10h30, 

13h, 18h e 20h).  

Os resultados mostraram que as concentrações médias de PM2.5 e PM10 foram superiores no metro, 

enquanto que as concentrações médias de BC e PN0.01-1 foram mais elevadas nos automóveis e 

bicicletas, respetivamente. No interior dos automóveis, as concentrações aparentaram ser 

influenciadas pelas concentrações exteriores e pelo tipo de ventilação. O uso de ventilação conduziu 

a menores concentrações de PM2.5 e PM10 e maiores concentrações de BC no interior, relativamente 

ao meio exterior. A dose inalada foi superior nas deslocações de bicicletas, porque as viagens foram 

mais demoradas e este meio de transporte requer um maior esforço físico e, por isso, taxas de 

ventilação mais elevadas. 

Este estudo está inserido no projeto LIFE Index-Air cujo objetivo é criar uma ferramenta de apoio à 

decisão que permitirá identificar medidas de melhoria da qualidade do ar, do bem-estar e da saúde 

da população. 

Palavras-chave: movimentos pendulares; Lisboa; matéria particulada; carbono negro; avaliação da 

exposição; dose inalada. 
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Abstract 

While commuting individuals are exposed to high concentrations of urban air pollutants that can lead 

to adverse health effects. 

This study aims to assess commuters’ exposure to particulate matter (PM) in cars, bicycles and 

metro in Lisbon. Mass concentrations of particles with aerodynamic diameter (DA) smaller than 

2.5 µm (PM2.5) and 10 µm (PM10), black carbon (BC) and number concentrations of particles with DA 

from 0.01 to 1 µm (PN0.01-1) were measured in a route that is representative of the daily commutes in 

Lisbon. Measurements were performed over 18 days in a total of five times a day (8h, 10h30, 13h, 

18h and 20h). The inhaled dose associated to each mode of transport was also accessed.  

The highest PM2.5 and PM10 average concentrations were observed in the metro. On the other hand, 

the highest BC and PN0.01-1 average concentrations were found in car and bicycle journeys, 

respectively. The outdoor concentrations and the type of ventilation appeared to affect the 

concentrations inside cars. In fact, the use of ventilation led to a decrease of PM2.5 and PM10 

concentrations and to an increase of BC concentrations inside cars. The highest inhaled dose was 

observed in bicycle journeys, due to longer travel periods combined with enhanced physical activity 

and, consequently, higher breathing rates. 

This study is part of the Project LIFE Index-Air whose objective is to create a tool to support the 

decision makers by identifying measures that improve air quality, well-being and human health. 

Keywords: commuting; Lisbon; particulate matter; black carbon; exposure assessment; inhaled 

dose. 
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I. Introdução 

 Enquadramento do tema e motivação 

Movimento pendular é um termo utilizado para designar a deslocação da população entre os 

locais de residência e trabalho ou estudo, sendo uma questão funcional resultante da não 

coincidência entre ambos os locais (INE 2003). Os indivíduos que realizam estes percursos 

estão inevitavelmente expostos a elevadas concentrações de poluentes do ar urbano, tais 

como matéria particulada (PM), nomeadamente PM2.5 e PM10 (Diapouli et al. 2008; Ramos et al. 

2015), isto é, partículas cujo diâmetro aerodinâmico (DA) é inferior a 2.5 e 10 µm, 

respetivamente, sendo estas reconhecidas como uns dos poluentes com maior impacte na 

saúde humana (EEA 2014). 

A exposição a determinado poluente, nomeadamente PM, é particularmente elevada nos 

movimentos pendulares dada a proximidade dos viajantes às fontes de poluição móveis (Kaur 

et al. 2007). De facto, os transportes aumentam a exposição, não só dos indivíduos que 

circulam nos veículos motorizados, mas também daqueles que se encontram na envolvente, 

tais como, trabalhadores locais, indivíduos que percorrem as ruas a pé, de bicicleta ou que 

esperam por um transporte público (Kaur et al. 2007). As contribuições para as elevadas 

concentrações de PM na atmosfera urbana poderão ser diretas, sobretudo devido à combustão 

nos veículos motorizados (Gulliver & Briggs 2007; Alameddine et al. 2016), ou indiretas por 

formação de partículas secundárias no ar (Gulliver & Briggs 2007). 

Estima-se que no sul da Europa, onde se incluí Portugal, o tráfego seja responsável por 35% e 

23% das concentrações do ar ambiente de PM2.5 e PM10, respetivamente (Karagulian et al. 

2015). A exposição durante os movimentos pendulares, ainda que por um período de tempo 

reduzido, pode ter uma contribuição significativa na exposição total diária (Adams et al. 2001; 

Kaur et al. 2007) e, a curto ou longo prazo, poderá conduzir a efeitos prejudiciais na saúde 

humana que se encontram já documentados (WHO 2013). Estes incluem um aumento da 

mortalidade não acidental (WHO 2013; Pinault et al. 2017), um aumento da morbidade por 

doenças respiratórias ou cardiovasculares (WHO 2013), entre outros. Considerando que uma 

das principais fontes de PM é a combustão que ocorre nos motores dos veículos motorizados 

(WHO 2013), os movimentos pendulares praticados pela população podem conduzir a efeitos 

adversos na saúde humana e são, por esta razão, um desafio e uma preocupação global. 

Dada a inevitabilidade da exposição a poluentes atmosféricos aquando da realização dos 

movimentos pendulares diários, é crucial elaborar estudos de exposição no microambiente dos 

transportes de forma a proceder-se à monitorização da qualidade do ar (QA), e ainda permitir 

uma melhor compreensão dos riscos para a saúde pública (Kaur et al. 2007). Ao tornar os 

agentes envolvidos informados sobre esta problemática, será ainda possível formular medidas 

eficientes de gestão do risco para o ambiente e saúde humana e ainda estratégias urbanas de 

mobilidade (Tan et al. 2017). Finalmente, o total conhecimento desta questão permitirá o 

fornecimento à população de opções diversas e saudáveis para a realização dos movimentos 
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pendulares diários (Ramos et al. 2015), que possibilitarão a minimização da exposição pessoal 

(Moreno et al. 2015). 

Neste sentido surge a motivação para a elaboração desta dissertação de mestrado. Apesar de, 

a nível global, se tomarem cada vez mais medidas que visam a redução da exposição a 

poluentes atmosféricos, a degradação da QA continua a ser um problema. Em particular, em 

Lisboa, uma dessas medidas é a Zona de Emissões Reduzidas (ZER) que permitiu a redução 

das concentrações de PM na sua área de aplicação (Rodrigues 2013). No entanto, existe ainda 

um longo caminho a percorrer uma vez que a população, particularmente os indivíduos que 

realizam movimentos pendulares, está exposta a níveis elevados de poluentes que, com 

frequência, não cumprem os requisitos legais de QA (Cepeda et al. 2017). A nível mundial, a 

exposição a poluição atmosférica é vista como uma questão de saúde pública (Cepeda et al. 

2017). Segundo dados de 2015, as concentrações de PM continuam a exceder os limites 

impostos pela União Europeia (UE) em grande parte do território europeu (EEA 2017). Em 

Portugal, estima-se que a exposição a PM2.5 tenha conduzido a 5170 mortes prematuras no 

ano de 2014 (EEA 2017), sendo que são ainda escassos os estudos que analisam a exposição 

a PM e a dose inalada em movimentos pendulares na cidade de Lisboa. 

Em conclusão, será analisada a exposição a PM e dose inalada em movimentos pendulares 

em três meios de transporte (automóvel, bicicleta e metro) na cidade de Lisboa. 

Este trabalho está inserido no projeto europeu LIFE Index-Air (www.lifeindexair.net) cujo 

objetivo é criar uma ferramenta de apoio à decisão que permitirá identificar medidas de 

melhoria da QA, do bem-estar e da saúde da população. 

 Objetivo 

Este estudo pretende quantificar a exposição e dose inalada a PM durante os movimentos 

pendulares realizados em três meios de transporte utilizados pela população de Lisboa 

(automóvel, bicicleta e metro). Para tal, será desenvolvido um sistema composto por diversos 

equipamentos portáteis que permitirá a quantificação da concentração mássica de PM2.5, PM10, 

carbono negro (BC) e ainda da concentração numérica de PM com DA entre 0.01 e 1 µm 

(PN0.01-1).  

Assim, os principais objetivos associados a esta dissertação de mestrado são: 

i. Identificação dos veículos e utilizadores a participar no estudo; 

ii. Seleção da rota em estudo; 

iii. Desenvolvimento de um sistema integrado de avaliação da QA e posterior 

posicionamento do mesmo nos veículos (incluí: 1 monitor de concentração 

numérica de partículas, 2 monitores da concentração mássica de BC, 4 

amostradores pessoais de partículas e 1 equipamento de localização geográfica);  

iv. Controlo de qualidade do sistema desenvolvido; 

v. Avaliação da exposição a PM e da dose inalada durante movimentos pendulares 

através da utilização do sistema desenvolvido. 
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Com esta dissertação pretende-se alargar o conhecimento relativamente à problemática da 

exposição a PM e ainda a dose inalada pela população durante os movimentos pendulares 

efetuados diariamente em Lisboa. Desta forma, tendo total conhecimento de qual a exposição 

real da população, será possível a sugestão de medidas que minimizem a concentração destes 

poluentes no microambiente dos transportes diminuindo o risco sobre o ambiente e melhorando 

a saúde e bem-estar da população em geral. 

 Organização da tese 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos tal como se especifica de 

seguida. 

No capítulo atual, capítulo I Introdução, é feito o enquadramento do tema, a explicação da 

motivação para a realização da presente dissertação e ainda a apresentação dos objetivos e 

da estrutura da tese. 

No capítulo II Estado da Arte, é apresentado o enquadramento teórico com revisão da literatura 

sobre a temática em estudo. Este capítulo é divido em subcapítulos para uma melhor 

abordagem ao tema, sendo estes: atmosfera, poluição atmosférica, partículas atmosféricas, e, 

por fim, exposição a partículas atmosféricas.  

No capítulo III Método, são abordados todos os pontos relevantes à elaboração da parte 

experimental. Começa por fazer-se uma caracterização da área de estudo e das técnicas de 

medição, amostragem e análise. De seguida, procede-se a um controlo de qualidade para, por 

fim, descrever-se os detalhes referentes à monitorização da exposição pessoal e relativos aos 

testes estatísticos utilizados. 

O capítulo IV Resultados e Discussão consiste na descrição e análise dos resultados obtidos. 

Por fim, no capítulo V Conclusões e Trabalho Futuro, é feita uma conclusão ao trabalho 

realizado sendo, para além disso, sugeridas melhorias e especificadas quais as limitações 

inerentes a este estudo. 
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II. Estado da Arte 

Neste capítulo pretende fazer-se uma apresentação clara e objetiva de todos os conceitos 

relevantes à temática em estudo. Assim, primeiramente realizar-se-á uma abordagem geral ao 

que é a atmosfera e ao tema poluição atmosférica de forma a, de seguida, introduzir-se o 

subcapítulo dedicado às partículas atmosféricas. Por fim, é apresentado o subcapítulo 

exposição a partículas atmosféricas tendo em consideração os três meios de transporte em 

estudo: automóvel, bicicleta e metro.  

1. Atmosfera 

A atmosfera é constituída por uma mistura de gases sendo estes azoto (78%), oxigénio (21%) 

e gases traçadores (1%) que foram produzidos ao longo da História da Terra por processos 

biogénicos, geogénicos e atmosféricos permitindo, dadas as suas características físicas e 

químicas, a vida na Terra (Godish 2004). A atmosfera é caracterizada por variações na 

temperatura, pressão e densidade com a altitude (Seinfeld & Pandis 2006). As reações 

químicas que ocorrem ao longo da mesma e o seu perfil de temperatura permitiram o 

estabelecimento de várias camadas físicas (Godish 2004), tal como se encontra representado 

na Figura 1. As quatro camadas que constituem a atmosfera são: Troposfera, Estratosfera, 

Mesosfera e Termosfera (Seinfeld & Pandis 2006). A Troposfera tem especial destaque por ser 

a camada onde os seres humanos se encontram e onde a atividade biológica ocorre, sendo 

assim a camada onde decorre o presente estudo. Esta é a camada inferior da atmosfera e 

atinge, aproximadamente, os 10 km de altitude, sendo que a altitude varia com a latitude. Ao 

longo da mesma, a temperatura decresce com o aumento da altitude e ocorre uma mistura 

vertical rápida, sendo nesta camada que se encontram a maior parte dos gases presentes na 

atmosfera e onde ocorrem os fenómenos meteorológicos (Godish 2004; Seinfeld & Pandis 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Representação esquemática do perfil de temperatura e camadas que constituem a atmosfera. 

Fonte: (Casa 2014) 
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2. Poluição atmosférica 

Com o aumento da população da Terra, do uso de recursos e dos avanços tecnológicos, os 

impactes antropogénicos na atmosfera têm vindo a tornar-se cada vez mais significativos 

(Godish 2004). O termo poluição refere-se a conceitos como degradação, perda de qualidade e 

de pureza e efeitos ambientais adversos (Godish 2004). Mais especificamente, a poluição 

atmosférica ocorre quando o equilíbrio de gases e partículas na atmosfera é alterado 

significativamente, de tal forma que se excede a capacidade natural de transformar, precipitar 

(através da chuva ou neve), depositar ou diluir (por meio do vento ou movimentos do ar) os 

poluentes em questão (Mosley 2014). A ocorrência de poluição atmosférica é, por isso, 

prejudicial para a atmosfera, para os humanos, sistemas biológicos e materiais, podendo 

ocorrer a todos os níveis, isto é, local, regional ou global (Godish 2004). De facto, a poluição é 

uma questão social e ambiental fundamental, uma vez que é um problema complexo que 

coloca múltiplos desafios em termos de gestão e mitigação do mesmo (EEA 2017). 

As fontes de poluição atmosférica podem ser antropogénicas ou naturais. Dentro das fontes 

antropogénicas destacam-se as fontes fixas, como indústrias, ou as móveis, como veículos 

motorizados. Por outro lado, a natureza, em maior intensidade que as atividades 

antropogénicas (Andreae 1995), pode também contribuir para a poluição atmosférica por 

diversas fontes, tais como, incêndios florestais, atividade vulcânica, poeiras do deserto, entre 

outros (Silva 2014). Por exemplo, em Portugal, no ano de 2017, as poeiras provenientes do 

norte de África e ainda os grandes incêndios que ocorreram no território continental, levaram 

ao registo, nos dias 15 e 16 de outubro, de níveis de PM muito acima dos valores legais (Diário 

de Notícias 2017). 

A conscientização para o problema da poluição atmosférica iniciou-se no passado quando 

surgiram as primeiras cidades. Os fumos de incêndios florestais, de fogo doméstico e das 

erupções vulcânicas poderão ter sido uma causa de desconforto desde os primórdios (Alves 

2005). Mais tarde, com a fixação do Homem em aglomerados, a poluição do ar começou a ser 

notada como um problema (Alves 2005). As primeiras reclamações sobre a degradação da QA 

surgiram em Atenas (430 a.C.) e Roma (150 d.C.), onde as emissões de poluentes de fornos 

de fundição, da indústria de cerâmica, entre outros, faziam parte do quotidiano das populações 

(Agnoletti & Serneri 2014; Mosley 2014). Mais tarde, as queixas de civis chegaram aos 

tribunais romanos e, em 535 d.C., o imperador Justiniano promulgou as “Instituições”, uma 

introdutória ao direito romano que incluía uma secção sobre a importância de um ar limpo 

(Agnoletti & Serneri 2014). Anos depois, nomeadamente no Reino Unido, o uso de carvão 

tornou-se generalizado. Nos reinados de Richard II (1377 a 1399) e Henry V (1413 a 1422) 

tomaram-se medidas que visavam a restrição do consumo de carvão na cidade de Londres 

(Alves 2005). Também em Paris, o rei Charles VI, em 1382, restringiu a emissão de “fumos 

nauseabundos” (Alves 2005). 
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Embora a QA se tenha vindo a degradar ao longo dos tempos, esta piorou sobretudo durante a 

Revolução Industrial derivado do uso generalizado de carvão na Indústria na Grã-Bretanha, 

Alemanha, Estados Unidos, entre outros, dando início ao período que ficou conhecido como a 

“Era do fumo” (Mosley 2014). No entanto, foi a partir de 1952, quando ocorreu o “Grande 

Nevoeiro de Londres” (“Great Smog”), que se tomou real consciência dos efeitos nocivos da 

poluição atmosférica na saúde humana e se tomaram medidas para reduzir os níveis de 

poluição nos países industrializados (Mosley 2014). Enquanto que, inicialmente, os efeitos da 

poluição se sentiam apenas a uma escala regional, após a Segunda Guerra Mundial estes 

passaram a ter um carácter transnacional e global, manifestando-se sob a forma de chuva 

ácida, poluição fotoquímica, alterações climáticas, entre outros (Mosley 2014). 

Os problemas relacionados com a poluição atmosférica à escala global, regional ou local 

necessitam de ação política visando a tomada de medidas que reduzam os níveis de poluentes 

nocivos na atmosfera. Atualmente, as medidas tomadas têm sido bem-sucedidas. Com efeito, 

a redução das emissões nas diversas fontes permitiu a melhoria da QA na Europa e a redução 

do número de excedências dos diversos poluentes (EEA 2017). No entanto, os perigos para a 

saúde humana, como por exemplo, problemas respiratórios, cardiovasculares, do sistema 

reprodutivo ou até mesmo cancro, e para o ambiente, persistem (Steinle et al. 2015). Ademais, 

uma grande parte da população está exposta a níveis de poluição que excedem o estabelecido 

pelas Diretrizes de QA e os limites impostos pela Organização Mundial de Saúde (WHO). Por 

este motivo, é fundamental tomar ações que visem a melhoria da QA (EEA 2017). No entanto, 

para a tomada de medidas efetivas é fundamental ação, cooperação e desenvolvimento 

tecnológico. 

Os poluentes atmosféricos podem ser classificados de acordo com a sua origem e estado 

físico, tal como se encontra representado na Figura 2. Consoante a sua origem os poluentes 

são classificados em primários, se são emitidos diretamente pelas fontes para a atmosfera, tais 

como os gases provenientes do tubo de escape de um veículo, ou secundários, quando 

resultam de reações químicas que ocorrem na atmosfera entre poluentes primários como, por 

exemplo, o ozono (O3) troposférico que resulta de reações fotoquímicas entre óxidos de azoto 

(NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs) (Seinfeld & Pandis 2006). Estes podem ainda, 

consoante a sua origem, ser classificados em naturais, como os provenientes de vulcões ou de 

erosão eólica e antropogénicos, como os provenientes da indústria ou dos gases de escape 

dos veículos (Seinfeld & Pandis 2006). Consoante o estado físico, os poluentes poderão ser 

sólidos, gasosos ou líquidos. A PM é do tipo sólido podendo apresentar ainda uma fase líquida 

ao qual se dá o nome de aerossol atmosférico (Silva 2014). 
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Figura 2. Classificação dos poluentes atmosféricos. 

Adaptado de: (Seinfeld & Pandis 2006; Silva 2014) 
 

 Os principais poluentes atmosféricos são (Seinfeld & Pandis 2006; EEA 2017):  
 Amoníaco (NH3);  

 Benzeno (C6H6); 

 BC; 

 Dióxido de carbono (CO2); 

 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH); 

 PM; 

 Metano (CH4); 

 Monóxido de carbono (CO); 

 NOx como NO e NO2; 

 Óxidos de enxofre (SOx); 

 O3 troposférico. 

 Partículas Atmosféricas 

PM é um termo utilizado para descrever a mistura de partículas sólidas ou líquidas suspensas 

no ar (WHO 2013; EPA 2018). As propriedades das partículas diferem muito espacial e 

temporalmente uma vez que são afetadas por diversos fenómenos, sendo a sua caracterização 

feita através do número, concentração, massa, dimensão, composição química e propriedades 

óticas (Seinfeld & Pandis 2006). 

A dimensão da PM é fundamental para a identificação dos processos químicos e fontes 

emissoras que lhes deram origem. Embora a dimensão esteja associada ao seu raio/diâmetro, 

as partículas atmosféricas não têm uma forma regular ou exatamente esférica (Seinfeld & 

Pandis 2006). Por este motivo, não faria sentido caracterizar a PM em termos de diâmetro. 

Assim, considera-se como unidade de dimensionamento o DA que equivale ao diâmetro de 

uma esfera de densidade unitária (1 g/cm3) com velocidade de sedimentação igual à da 

partícula em questão (Seinfeld & Pandis 2006).  

A composição química pode ser muito variável, sendo que os seus constituintes químicos mais 

comuns incluem sulfatos, nitratos, amónio, carbono orgânico e elementar, metais, entre outros 

(WHO 2013; EEA 2017). Em particular será analisado o BC, um dos principais constituintes da 

PM, que é formado sobretudo no transporte ou aquecimento doméstico em consequência de 

combustão incompleta do combustível (WHO 2013; EEA 2017). 
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A PM está muito presente na atmosfera uma vez que é emitida por diversas fontes, que podem 

ser de origem natural ou antropogénica. Fontes naturais de PM incluem incêndios florestais, 

poeiras transportadas pelo vento (tal como acontece no sul da Europa resultante das poeiras 

do deserto do Sahara), erupções vulcânicas, partículas de spray marinho, entre outros (WHO 

2013; Lara 2015). Por outro lado, a PM de origem antropogénica resulta sobretudo da 

combustão de combustíveis sólidos ou líquidos (como carvão, lignite, petróleo ou biomassa) 

para a produção de energia, aquecimento doméstico e não doméstico, queima de biomassa, 

processos industriais, combustão em motores (a gasolina ou Diesel) de veículos motorizados 

ou ainda, da erosão do pavimento das estradas e da abrasão dos travões e dos pneus dos 

veículos (WHO 2013). Relativamente ao modo de formação da PM, esta pode ser designada 

de primária ou secundária. Os principais precursores gasosos de PM são o dióxido de enxofre 

(SO2), NOx, o NH3, os COVs, o ácido sulfúrico (H2SO4), entre outros (Ma & Birmili 2015; EEA 

2017). Estes reagem na atmosfera podendo formar novas partículas ou até condensar as 

partículas pré-existentes formando PM secundária (EEA 2017). 

A PM é geralmente quantificada em termos de massa ou número por unidade de volume, isto 

é, em concentração mássica ou numérica, respetivamente. A concentração mássica é 

usualmente expressa em µg/m3, enquanto que, a concentração numérica é expressa em 

partículas por unidade de volume, isto é, em #/cm3. Ambas as concentrações podem assumir 

valores muito diversificados uma vez que dependem de diversos fatores, entre os quais, taxas 

de emissão, fatores meteorológicos como temperatura, humidade relativa e precipitação, 

velocidade e direção do vento, instabilidade do ar e fatores geográficos como topografia e 

cobertura do solo (Guerra & Miranda 2011; Lara 2015). As condições meteorológicas afetam as 

concentrações de PM na medida em que, por exemplo, influenciam o tempo de residência na 

atmosfera ou ainda, no caso das partículas secundárias, a sua formação. O vento tem efeitos 

diretos nas condições de dispersão de poluentes por ser responsável pela turbulência 

mecânica, levando à dispersão local. A ausência de vento favorece a concentração de 

poluentes e a existência de vento moderado favorece a sua dispersão sendo que, quando este 

tem grande intensidade, a poluição localiza-se sobretudo na direção dos ventos (Adams et al. 

2001). Kaur & Nieuwenhuijsen (2009) determinaram que a velocidade do vento é um fator que 

afeta significativamente os níveis de PM2.5, resultando em maiores concentrações quando 

ocorre vento suave (< 2 m/s) do que quando o vento é intenso (> 2 m/s) (Onat & Stakeeva 

2013). Baixas pressões correspondem a grande turbulência levando, por isso, à dispersão de 

poluentes. Por outro lado, em situações de altas pressões ocorrem ventos fracos, resultando 

na acumulação de poluentes sobretudo ao nível do solo. A existência de precipitação conduz à 

deposição de partículas. Por fim, a temperatura e a radiação solar intervêm sobretudo na 

química do poluente, influenciado também a concentração numérica de partículas ultrafinas 

(UFP) (Kaur and Nieuwenhuijsen 2009; Ma and Birmili 2015; Rahman et al. 2017). De facto, as 

UFP são formadas por processos de combustão nos veículos motorizados e ainda, de forma 

significativa, por um processo fotoquímico de formação de novas partículas que, tal como Ma & 

Birmili (2015) verificaram, ocorre sobretudo nos meses de maio a agosto, uma vez que é 
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afetado pela temperatura e radiação solar incidente.  

2.1.1. Dimensão das partículas atmosféricas 

A distribuição de tamanhos da PM pode ser muito variada, uma vez que depende de diversos 

fatores, entre os quais, fontes de emissão, fatores meteorológicos e localização geográfica 

(Wehner et al. 2002; Rose et al. 2006). As partículas atmosféricas têm diferentes dimensões, 

que podem variar desde poucos angströms (Å) até várias centenas de micrómetros (µm) 

(Seinfeld & Pandis 2006). Algumas partículas como poeira ou fuligem são grandes o suficiente 

para serem detetadas a olho nu, enquanto que outras têm dimensões tão reduzidas que são 

apenas visíveis ao microscópio (EPA 2018). A nomenclatura utilizada para classificar a PM de 

acordo com a sua dimensão é PMX, que indica a PM com diâmetro aerodinâmico inferior a x 

µm. As partículas podem ainda ser contabilizadas em número de partículas (PN). 

As partículas atmosféricas distribuem-se em várias gamas de tamanhos, tal como se encontra 

representado na Figura 3. De uma forma geral, as partículas podem ser classificadas em finas 

(PM2.5) e grosseiras (PM2.5-10) (Seinfeld & Pandis 2006). Em particular, partículas de DA inferior 

a 0.1 µm denominam-se UFP (Seinfeld & Pandis 2006). 

Figura 3. Esquema representativo das dimensões das partículas atmosféricas. 
Fonte: (Seinfeld & Pandis 2006) 

 

As partículas de menores dimensões, como as UFP, dada a sua reduzida dimensão, 

apresentam uma maior preponderância de partículas em número e, devido ao seu reduzido 

tamanho, contribuem pouco para a massa total de partículas (Seinfeld and Pandis 2006). Já as 

partículas de dimensões superiores contribuem sobretudo para a massa total de partículas. 

A distinção das partículas de acordo com a sua dimensão é fundamental, uma vez que, de um 

modo geral, diferentes tipos de partículas são formadas, transformadas e removidas da 

atmosfera por mecanismos diferentes (Seinfeld and Pandis 2006). 

2.1.2. Formação e remoção das partículas atmosféricas 

O tamanho de cada partícula depende do seu modo de formação. As UFP formam-se 

sobretudo por nucleação homogénea de um vapor volátil resultante da conversão química de 

gases. De facto, as UFP com DA menor do que 0.02 µm formam-se por condensação de 

vapores (Charron & Harrison 2003; Seinfeld & Pandis 2006). As restantes, isto é, as que têm 

DA entre 0.02 e 0.1 µm formam-se segundo o modo Aitken, no qual a condensação de vapores 
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quentes nos processos de combustão, como acontece nos motores dos veículos motorizados, 

leva à criação de agregados e consequente formação de partículas (Seinfeld & Pandis 2006). 

Em particular, a PM cujo DA se encontra na gama 0.03-0.05 µm, apresenta uma forte 

correlação com as emissões associadas à combustão que ocorre nos motores Diesel (Dall’Osto 

et al. 2012). As UFP podem ainda ser partículas secundárias quando resultam da conversão 

gás-partícula tendo como percursor o ácido sulfúrico (H2SO4) formado por processos 

fotoquímicos. Este processo é relevante quando a intensidade da radiação é superior a 100 

W/m2, ocorrendo sobretudo nos meses de maio a agosto, entre as 9 h e 18 h, com maior 

incidência entre as 12 h e as 15 h (Ma & Birmili 2015). No entanto, é fundamental ter em conta 

que, mesmo reunidas as condições que permitem a formação de UFP por processos 

fotoquímicos, este fenómeno poderá não ocorrer, tal como Ma & Birmili (2015) verificaram. 

As UFP podem, de seguida, por coagulação, unir-se a outras partículas (Seinfeld & Pandis 

2006). Considerando as partículas finas com DA entre 0.1 e 2.5 µm (PM0.1-2.5), tem-se que a 

sua formação se dá segundo o modo de acumulação, em que as partículas resultam da 

coagulação de gotículas resultantes do crescimento dos núcleos de condensação ou da 

coagulação das UFP (Seinfeld & Pandis 2006). Assim, no geral, a formação PM0.1-2.5 está 

fortemente associada a processos de combustão nos motores dos veículos automóveis 

(Seinfeld & Pandis 2006; Pérez et al. 2008). 

As partículas grosseiras têm predominantemente origem primária tendo fontes como o mar, a 

ressuspensão de solo e poeira, entre outros (Amato et al. 2009; Gieré & Querol 2010). A uma 

escala global, são sobretudo emitidas por fontes naturais, no entanto, em áreas urbanas ou 

industriais, estas podem ser sobretudo de origem antropogénica (Amato et al. 2009; Gieré & 

Querol 2010). 

As partículas finas têm um longo período de residência na atmosfera pelo que podem ser 

transportadas por longas distâncias (Lara 2015). Por outro lado, as partículas grosseiras têm 

uma velocidade de sedimentação que permite a sua remoção da atmosfera, em períodos de 

tempo relativamente curtos (Seinfeld & Pandis 2006) por deposição seca (Gieré & Querol 

2010). 

Relativamente à remoção da PM, as UFP são removidas essencialmente por coagulação 

resultando assim na formação de partículas de dimensão superior (Gieré & Querol 2010). Por 

outro lado, a PM0.1-2.5 é geralmente removida por deposição húmida, isto é, por precipitação de 

chuva ou neve (Gieré & Querol 2010). As partículas de maiores dimensões (PM2.5-10) são 

removidas por deposição seca ou húmida (Seinfeld & Pandis 2006). 

2.1.3. Carbono negro 

O BC é um dos principais componentes da PM, em particular da PM2.5 (Segalin et al. 2016; 

Climate and Clean Air Coalition 2018). De facto, Miranda et al. (2012) verificaram que a 

contribuição de BC na PM2.5 varia entre 20 e 38 %, sendo que Begum et al. (2012) observaram 

uma contribuição de 33 % de BC para o total de PM2.5. Mais especificamente, Ning et al. (2013) 
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perceberam que o BC está sobretudo associado a PM com DA na gama de 0.1 a 0.15 µm. Este 

pode ser emitido por fontes naturais ou antropogénicas como resultado da combustão 

incompleta de combustíveis fósseis, biocombustíveis e biomassa (Climate and Clean Air 

Coalition 2018). Consequentemente, o BC é um bom indicador da existência de fontes de 

combustão (Segalin et al. 2016). Efetivamente, o BC é uma parte significativa dos 

componentes que constituem a PM emitida pela combustão de gasóleo nos motores de 

veículos motorizados e, com menor representatividade, dos motores a gasolina (HEI 2010; 

Resquin et al. 2018). Dons et al. (2012) determinaram que os movimentos pendulares 

contribuem em 21% para a exposição pessoal a BC sendo, por isso, fundamental o estudo e 

redução das concentrações de BC no microambiente dos transportes. 

O BC é um importante agente de aquecimento global (Begum et al. 2012) por afetar a 

reflexividade e também a estabilidade e duração das nuvens (Liu et al. 2002). Este é o 

componente da PM com maior capacidade de absorção de luz conduzindo, por isso, ao 

aumento da temperatura do ar (Liu et al. 2002; Begum et al. 2012; Resquin et al. 2018). O 

impacte no ambiente é enorme sendo cerca de 460 a 1500 vezes maior do que o do CO2  

(Climate and Clean Air Coalition 2018). No entanto, o tempo de residência é curto (de alguns 

dias até algumas semanas), pelo que a redução nas emissões de BC reduziria de forma quase 

imediata a perigosidade inerente (Resquin et al. 2018). Os efeitos do BC na saúde humana são 

também evidentes, sendo que este é o componente da PM com maior impacte negativo na 

saúde humana, sendo inclusivamente uma das principais causas de morte prematura no 

mundo (Climate and Clean Air Coalition 2018). 

2.1.4. Legislação e Guias de Qualidade do Ar 

Desde o início da década de 70 do século XX que a UE tem tomado medidas que visam a 

melhoria da QA, tais como, controlar as emissões de substâncias nocivas para a atmosfera ou 

a integração de requisitos de proteção ambiental para os setores dos transportes e energia 

(Gemmer and Bo 2013). Mais tarde, nos anos 90, foram adotadas, pela UE, uma série de 

diretivas que estabelecem objetivos, limites e métodos para avaliar e monitorizar a QA 

(Gemmer and Bo 2013). Neste sentido, foi criada a Diretiva-quadro relativa à gestão da QA 

ambiente, a Diretiva 96/63/CE de 27 de setembro e, na sequência, as três primeiras diretivas 

filhas, as Diretivas 1999/30/CE de 22 de abril, 2000/69/CE de 16 de novembro e 2002/3/CE de 

12 de fevereiro (APA 2018a). As Diretivas europeias foram transpostas para a legislação 

portuguesa através de Decretos-Lei (DL).  

A legislação comunitária relativa à QA foi revista e nesse sentido foi elaborada a Diretiva 

2008/50/CE que foi transposta para a legislação portuguesa no DL nº 102/2010 de 23 de 

setembro, que agrega ainda a quarta Diretiva filha, Diretiva 2004/107/CE de 15 de dezembro. 

Estas diretivas incluem os poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, chumbo, C6H6, CO, O3 e 

ainda, provenientes da quarta Diretiva filha, o arsénio, cádmio, mercúrio, níquel e 

benzo(a)pireno (APA 2018a). 
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Na tabela 1 encontram-se indicados os valores limite tabelados para a PM10 e PM2.5, segundo 

consta no DL nº 102/2010 de 23 de setembro. Deve ainda ter-se em consideração que, embora 

se encontre fixado um valor limite relativo à concentração de PM2.5, não foi possível definir um 

limiar abaixo do qual a PM2.5 não constitui um problema para a saúde humana, pelo que a 

legislação contempla objetivos de redução contínua (APA 2018b). A Agência Portuguesa do 

ambiente (APA) elabora um relatório anual de identificação de eventos naturais de forma a ser 

possível efetuar-se o desconto na sua contribuição para a concentração final de PM10 (APA 

2018b).  

Tabela 1. Requisitos legais definidos pelo DL nº 102/2010 de 23 de setembro. 
Fonte: (Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território 2010) 

 

Por outro lado, a Portaria 353-A/2013 estabelece ainda limites de proteção para a PM em 

ambientes interiores, tal como se indica na Tabela 2. O limite de proteção refere-se a médias 

de 8 horas das concentrações de PM.  

Tabela 2. Limiares de proteção para as PM em ambientes interiores definidos pela Portaria 353-A/2013.  
Fonte: (Ministério do Ambiente Ordenamento do Território 2013) 

PM2.5 

Parâmetro Período de referência Valor limite (µg/m3) 

Limite de proteção 8 horas 25 

PM10 

Parâmetro Período de referência Valor limite (µg/m3) 

Limite de proteção 8 horas 50 

 

PM2.5 

Parâmetro 
Período de 

referência 
Valor limite (µg/m3) 

Data limite para observância 

do valor limite 

Limite de proteção 1 ano civil 

25 
Em vigor desde 1 de janeiro 

de 2015 

20 1 de janeiro de 2020 

Limite de 

concentração de 

exposição  

- 20 Em vigor desde 2015 

PM10 

Parâmetro 
Período de 

referência 
Valor limite (µg/m3) 

Data limite para observância 

do valor limite 

Limite de proteção 

1 dia 

 (não exceder 

mais que 35 dias 

no ano) 

50 
Em vigor desde 1 de janeiro 

de 2015 

1 ano civil 40 
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A WHO tem um papel fundamental no sentido de estabelecer limites para as concentrações de 

poluentes atmosféricos. Por não se verificar a existência de um limite abaixo do qual a PM não 

tem um efeito adverso na saúde, as concentrações estipuladas na tabela 3 devem ser vistas 

como limites aceitáveis que minimizam os efeitos na saúde (WHO 2013). Se os limites 

estipulados forem atingidos verificar-se-á uma redução significativa no risco de efeitos agudos 

e crónicos na saúde (WHO 2013). 

Tabela 3. Limites de concentração de PM estipulados pela WHO. 
(WHO 2013) 

PM2.5 

Período de referência Valor limite (µg/m3) 

1 dia 

 

25 

(a não exceder mais do que 3 vezes no ano 

civil) 

1 ano civil 10 

PM10 

Período de referência Valor limite (µg/m3) 

1 dia 50 

1 ano civil 20 

 
2.1.5. Impactes na Saúde Humana 

Atualmente, não se encontra documentado como diferentes composições químicas ou fontes 

de partículas podem afetar diferenciadamente a saúde humana. No entanto, é de notar a 

perigosidade associada à PM proveniente de fontes móveis ou estacionárias de combustão 

(WHO 2013). A exposição a grandes concentrações de PM a curto ou longo prazo causa 

efeitos agudos e crónicos na saúde humana que podem afetar uma grande variedade de 

sistemas do corpo humano (Pope et al. 2002), conduzindo a um aumento da mortalidade e 

morbidade (WHO 2013). Encontram-se já documentados os efeitos na saúde humana da 

exposição a curto prazo a PM10, sendo que a mortalidade está especialmente associada à 

exposição a longo prazo (WHO 2013). De facto, a inalação de PM leva ao aumento da 

morbidade e mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares, nomeadamente pelo 

agravamento de asma e outros sintomas respiratórios, podendo ainda levar a cancro no 

pulmão, ataques cardíacos, arritmias, entre outros (WHO 2013; EEA 2014). Para além disso, a 

exposição pode ainda conduzir a aterosclerose e desfechos adversos no nascimento e 

crescimento (EEA 2014). 

Tal como se encontra representado na Figura 4, relativamente à penetração da PM no corpo 

humano distingue-se a fração torácica, PM10, sendo que parte (PM2.5-10) é eliminada ao tossir, 

espirrar ou engolir. As restantes, PM2.5 atingem o trato respiratório inferior, nomeadamente os 

alvéolos, sendo estas denominadas partículas inaláveis. Por sua vez, as partículas de menores 

dimensões podem passar pelo tecido pulmonar atingindo a circulação sanguínea (Guarieiro & 



 15 

Legenda: 
1 – A PM entra no sistema respiratório 
através do nariz e garganta 
2 e 3 – A PM de maiores dimensões, 
PM2.5-10, são eliminadas ao tossir, espirrar ou 
engolir 
4 – A PM2.5 penetra profundamente nos 
pulmões podendo atingir os alvéolos. As 
mais pequenas, como PM0.1 e PM1, podem 
ainda atingir a circulação sanguínea 
 

Guarieiro 2013). Desta forma, a PM2.5 está associada a um maior risco para a saúde que a 

PM10. Estima-se que a mortalidade aumenta 0.2 a 0.6% por cada incremento de 10 µg/m3 de 

PM10 (WHO 2013). Por outro lado, a exposição a PM2.5 está ainda associada a um aumento do 

risco de mortalidade de entre 6 e 13% por cada 10 µg/m3 de PM2.5 na atmosfera (WHO 2013). 

Embora toda a população esteja exposta, os grupos mais suscetíveis são compostos por 

crianças, idosos e indivíduos com doenças cardiovasculares e pulmonares pré-existentes ou 

que praticam atividade física. Em crianças, a exposição a PM afeta, por exemplo, o 

desenvolvimento do pulmão (WHO 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Representação esquemática da penetração de PM no sistema respiratório. 

Adaptado de: (Guarieiro and Guarieiro 2013) 

3. Exposição a partículas atmosféricas 

O tráfego de veículos motorizados é uma das principais fontes de PM com DA inferior a 10 

µm (Gulliver & Briggs,  2003; Karagulian, et al., 2015). Com efeito, na UE verificou-se que as 

emissões de PM2.5 correspondem a cerca de 78% das emissões totais de PM10 no setor dos 

transportes (EEA, 2014). Karagulian, et al. (2015) determinaram, através da análise de estudos 

de identificação e estimativa da contribuição de fontes realizados em diversas cidades, que 

35% das emissões de PM2.5 resultam do setor dos transportes. Também as UFP são emitidas 

em grande quantidade pelos processos de combustão nos veículos motorizados (Morawska et 

al. 2008; Ragettli et al. 2013). 

A exposição é, segundo Ott (1982), “o evento em que uma pessoa entra em contacto com uma 

certa concentração de um poluente durante um certo período de tempo”, A exposição é assim 

entendida como a concentração de poluentes a que um indivíduo está sujeito na zona de 

respiração (Alameddine et al. 2016). 

A exposição de cada individuo apresenta uma grande variedade espacial e temporal (Steinle et 

al. 2015). A forma mais representativa de avaliar a exposição humana num microambiente 

como o dos transportes é através da utilização de amostradores de exposição pessoal, sendo 

que a concentração medida deste modo é consistentemente superior à medida por 

equipamentos estacionários (Asmi et al. 2009; Almeida-Silva 2015). Dada a importância da 

avaliação da exposição pessoal a PM durante a realização de movimentos pendulares existem 

já vários estudos em diversas cidades ao redor do mundo, como por exemplo, em Londres 
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(Adams et al. 2001; Briggs et al. 2008), em Barcelona (Moreno et al. 2015), em Beirute 

(Alameddine et al. 2016), em Bogotá (Betancourt et al. 2017) ou em Xangai (Li et al. 2015). Em 

Lisboa, os estudos realizados são escassos sendo que Ramos et al. (2015) analisaram a 

exposição a PM2.5 e PM10 em diversos meios de transporte, incluíndo  o metro (dentro das 

carruagens e nas plataformas), tendo ainda em conta a dose inalada. No entanto, este estudo 

focou-se sobretudo na comparação entre as concentrações medidas e as registadas pelas 

estações de monitorização e não efetuou a comparação das concentrações em cada transporte 

num percurso mas sim, o uso de diferentes meios de transporte ao longo de um percurso. 

 Paradigma de saúde ambiental 

A PM que se encontra na atmosfera contribui para a exposição pessoal a este poluente. Desta 

forma, é possível determinar a dose inalada de PM que integra a exposição pessoal e 

parâmetros fisiológicos do indivíduo (Almeida-Silva 2015). Parte da dose inalada será 

incorporada (uptake) pelo corpo humano conduzindo a impactes na saúde humana. A esta 

sucessão de acontecimentos dá-se o nome de paradigma de saúde ambiental tal como que se 

encontra representado na Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.  Paradigma de saúde ambiental. 
Adaptado de Bigazzi & Figliozzi (2014) 

 Relação IN/OUT 

Será fundamental ainda distinguir as concentrações no interior e no exterior dos automóveis 

que dependem de diferentes fatores. A relação entre as concentrações medidas no interior do 

automóvel e na vizinhança é designada relação IN/OUT. Existem já diversos estudos que 

procederam à determinação desta relação, tais como, Alameddine et al. (2016) e Abi-Esber & 

El-Fadel (2013). Ao saber qual a relação IN/OUT e as concentrações no exterior, é possível 

estimar quais seriam as concentrações de PM no interior. 

As concentrações registadas no interior dos automóveis dependem, por exemplo, do tipo de 

automóvel utilizado (Karanasiou et al. 2014) e da intensidade do tráfego motorizado (Diapouli et 

al. 2008). Assim, em horas de ponta, isto é, quando os níveis de trânsito são mais elevados, 

verifica-se que as concentrações mássicas e numéricas de partículas são superiores às 

verificadas nos restantes períodos do dia (Onat & Stakeeva 2013) nas concentrações de PM 

são associados a momentos de “pára-arranca” e, por isso, à proximidade entre carros (Diapouli 
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et al. 2008). Em conclusão, no interior do automóvel as concentrações de PM são influenciadas 

pelo escape dos veículos vizinhos, sendo esta influência maior em momentos de trânsito 

intenso (Karanasiou et al. 2014). A idade do veículo também deve ser uma das variáveis a ter 

em conta aquando do estudo da razão IN/OUT, no entanto, Abi-Esber & El-Fadel (2013) 

determinaram que este fator não tem uma influência significativa na relação, a não ser quando 

se usa o modo de ventilação de ar condicionado (AC) com recirculação, provavelmente devido 

a uma maior eficiência dos filtros de AC nos carros mais recentes. Por fim, deve-se considerar 

ainda o tipo de combustivel utilizado. 

 Meios de transporte 

No presente subcapítulo pretende fazer-se a distinção entre os diferentes meios de transporte 

que serão considerados na elaboração desta dissertação. A distinção e avaliação da exposição 

em diferentes meios de transporte é fundamental uma vez que, tal como Kaur & 

Nieuwenhuijsen (2009) verificaram, o modo de transporte afeta significativamente a exposição 

pessoal a PM, nomeadamente PM2.5. 

3.3.1. Automóvel 

A exposição a PM nos automóveis depende de condicionantes do meio exterior, das emissões 

do próprio veículo, do tipo de ventilação, entre outros. Embora o automóvel seja uma proteção 

para os passageiros relativamente ao meio exterior, parte das partículas geradas no tráfego 

são transportadas para o interior do veículo, podendo sujeitar os indivíduos a altas 

concentrações de PM (Asmi et al. 2009). 

Embora todos os automóveis que utilizam fontes de energia fósseis estejam associados a 

elevadas emissões de PM e BC, estas são, em geral, superiores nos automóveis com motores 

Diesel por unidade de combustível queimado (Guevara 2016). Mais especificamente os 

motores Diesel emitem principalmente partículas com DA na gama de 60 a 120 nm 

(Hatzopoulou et al. 2013). Verifica-se ainda que a fração de BC na PM2.5 é superior nos 

motores a gasolina (24-75%) do que nos motores Diesel (20-47%) (Chow et al. 2011).  

Para além das emissões decorrentes do escape dos veículos, devem ainda ser consideradas 

as emissões de partículas de não exaustão uma vez, por serem maioritariamente pertencentes 

à fração grosseira, têm um grande impacte na massa total de PM (Amato et al. 2011; 

Karagulian et al. 2015). Enquanto que se tem trabalhado no sentido da redução das emissões 

de PM do escape dos veículos motorizados, o mesmo não ocorre com as emissões de não 

exaustão (Amato et al. 2011). Verifica-se que as emissões de exaustão de PM2.5 são mais 

significativas que as emissões de não exaustão e, por outro lado, as emissões de não exaustão 

são aproximadamente 50 % do total de emissões de PM10 (Gon et al. 2018). Este tipo de 

emissões, decorrentes do desgaste de pneus e travões dos veículos motorizados e da 

ressuspensão de partículas da estrada, equivalem a 50 e 22 % das emissões de exaustão de 

PM10 e PM2.5, respetivamente (Hak et al. 2010). Por deposição seca qualquer fonte de PM pode 

contribuir para a acumulação de poeira na estrada levando assim ao aumento das emissões de 
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não exaustão que serão superiores em condições de fraca ou nenhuma precipitação (Amato et 

al. 2009). 

Nos automóveis elétricos, não havendo emissões do próprio veículo, as emissões são 

unicamente emissões de não exaustão, como por exemplo, do desgaste dos pneus e dos 

travões e da ressuspensão de partículas do solo. 

Para além dos fatores citados anteriormente, deve ter-se em consideração que a exposição 

pessoal nos automóveis depende ainda das características de cada cidade, como por exemplo, 

da localização, condições meteorológicas, topografia, características do parque automóvel, 

entre outros (Karanasiou et al. 2014). Foram já realizados diversos estudos que visam a 

avaliação da exposição pessoal em automóveis, uma vez que os passageiros deste meio de 

transporte apresentam elevados níveis da exposição pessoal. Por exemplo, de Nazelle, et al. 

(2012) verificaram, em Barcelona, que a exposição em automóveis é elevada tanto para as 

PM2.5 como para as UFP e para o BC. 

3.3.2. Bicicleta 

A exposição a PM durante os percursos de bicicleta depende de diversos fatores entre os quais 

fatores meteorológicos, como o vento, a temperatura, a rota escolhida e a intensidade de 

tráfego (Berghmans et al. 2009; Bigazzi and Figliozzi 2014). Um dos principais fatores a 

influenciar as concentrações é a distância da ciclovia ao local de circulação de veículos 

motorizados. A influência do tráfego automóvel pode ser avaliada pela determinação dos níveis 

de exposição pessoal dos ciclistas em períodos com diferentes intensidades de tráfego sendo 

sobretudo evidente quando a distância aos veículos motorizados é reduzida. Para além disso, 

a exposição é mais elevada em períodos de espera em semáforos e em cruzamentos 

(Boogaard et al. 2009; Bigazzi and Figliozzi 2014). 

Boogaard, et al. (2009) verificaram que os indivíduos que circulam em veículos motorizados 

estão sujeitos a concentrações superiores relativamente aos que circulam em bicicletas, uma 

vez que, no caso das bicicletas, a distância às fontes de emissão é superior. No entanto, uma 

vez que o uso de bicicletas envolve um maior esforço físico e por isso uma maior taxa de 

respiração, a dose inalada neste meio de transporte é usualmente superior (Boogaard et al. 

2009). 

3.3.3. Metro 

A população que se desloca de metro e ainda os trabalhadores do mesmo estão sujeitos a 

perigos para a saúde decorrentes da degradação da QA que persiste neste meio de transporte. 

De facto, a população está exposta a níveis elevados de PM, tanto na plataforma como no 

interior das carruagens, que são geralmente superiores aos registados no ar ambiente exterior 

(Martins 2016). 

A PM no metro tem como principais fontes a abrasão e desgaste dos trilhos, rodas e pastilhas 

dos travões durante o movimento dos comboios, a ressuspensão de material devido à 
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turbulência do ar nas estações e nos túneis, as atividades de manutenção e de limpeza, a 

infiltração de PM do exterior, de atividades esporádicas e ainda da erosão pelo vento 

provocada pelo fluxo intenso de ar nos túneis e plataformas (Querol et al. 2012). As 

concentrações de PM dependem dos sistemas de ventilação e AC, do design de cada estação 

e também da frequência de passagem de comboios (Querol et al. 2012; Martins et al. 2015). 

Martins, et al. (2015) determinaram a concentração PM no metro em Barcelona e verificaram 

que esta é superior em períodos mais frios, devido à fraca ventilação utilizada. Para além 

disso, os níveis de exposição são menores no interior das carruagens do que na plataforma, 

devido à filtração de partículas pelo sistema de AC. Verificaram ainda que as concentrações de 

PM no interior do metro não foram influenciadas pelas concentrações registadas no meio 

exterior. 

Querol, et al. (2012) verificaram que as concentrações de PM no metro foram superiores nas 

horas de ponta (entre as 7 h e as 11 h). Conseguiu-se uma redução das concentrações de PM 

através de diversas medidas como a implementação de um sistema de ventilação avançado e 

de um sistema de portas na plataforma.  

Adams, et al. (2001) estudaram as concentrações de PM em diversos meios de transporte 

como autocarro, automóvel, metro e bicicleta, em Londres, e verificaram que as maiores 

concentrações se verificaram quando os movimentos pendulares se realizaram no metro. 
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III. Método 

No presente capítulo, pretende caracterizar-se a área em estudo e descrever-se as técnicas de 

medição, amostragem e análise utilizadas na campanha de amostragem de partículas 

atmosféricas em movimentos pendulares em Lisboa. 

1. Caracterização da área de estudo 

1.1. Enquadramento geográfico  

A amostragem de PM foi conduzida na área da grande Lisboa, mais especificamente no 

concelho de Lisboa que se encontra representado na Figura 6. O concelho de Lisboa tem 24 

freguesias e uma área de 100.05 km2 contando com uma população, em 2017, de 505 526 

habitantes o que perfaz uma densidade populacional aproximadamente igual a 5 053 hab/km2 

tratando-se de um valor superior à densidade populacional média do país que é, segundo 

dados de 2017, igual a 112 hab/km2 (INE 2012; Pordata 2017). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Área metropolitana de Lisboa e delimitação do concelho de Lisboa (a laranja). 
Fonte: (INE 2012) 

 
Relativamente à topografia, a cidade de Lisboa apresenta grandes variações no relevo que se 

desenvolvem desde o nível do mar até à cota de 220 m na Serra de Monsanto (CML 2017). 

Existe ainda um sistema de vales tributários do estuário do Tejo que se localizam em Alcântara 

(o mais profundo), Chelas, Valverde (Av. Da Liberdade), Arroios (Almirante Reis), Marvila e 

Olivais (CML 2017). Os vales definem colinas e conduzem a uma distribuição irregular do 

relevo podendo ainda ter um papel decisivo na canalização do vento (Ganho 1999). A cidade 

de Lisboa apresenta uma grande diversidade de edifícios, muitas das vezes de altura 

considerável e ruas estreitas, fatores estes que condicionam a dispersão de poluentes (Lara 

2015). 
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1.2. Movimentos pendulares na cidade de Lisboa 

Na região da grande Lisboa a maior parte dos indivíduos realizam movimentos pendulares 

diários durante cerca de 26 minutos (INE 2012). O automóvel é o meio de transporte mais 

utilizado sendo a opção de 54% da população (INE 2012). Por outro lado, relativamente ao 

transporte público, o autocarro é o transporte mais utilizado em Lisboa seguindo-se o metro 

(Observador 2015). Por fim, embora o uso de bicicletas seja reduzido comparativamente aos 

restantes meios de transporte, é de notar uma tendência crescente no seu uso. 

A rede de metro é assegurada pelo Metropolitano de Lisboa que iniciou a sua operação em 

1959 e é composto atualmente por uma rede de 44,5 km num total de 56 estações distribuídas 

por quatro linhas autónomas (Metropolitano de Lisboa 2018a). Na Figura 7 é possível encontrar 

a rede de circulação do metro de Lisboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Rede de circulação do Metropolitano de Lisboa. 
Fontes: (Metropolitano de Lisboa 2018b) 

 
1.2.1. Zonas de Emissão Reduzida (ZER) 

Na sequência do Plano de Melhoria da Qualidade do Ar na Região de Lisboa e Vale do Tejo 

elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDR-LVT) foi, mais tarde, criado o Programa de Execução (PExec), no qual surge como 

uma das medidas a introdução da ZER (Silva 2014) onde se insere a área em estudo e que se 

encontra indicada na Figura 8. 

As ZER são áreas onde apenas podem circular veículos com certas características de emissão 

de poluentes de acordo com a norma europeia de emissões (Normas EURO) (CML 2018a). 

Este programa entrou em ação em julho de 2001 e encontra-se dividido em 2 fases tal como se 

enumera abaixo e se encontra representado na Figura 8 (CML 2018a). 

 Fase 1: entrou em vigor a 4 de julho de 2001 e restringe a circulação de veículos 

anteriores a Euro 1 (anteriores a julho de 1992) no eixo da Av. da Liberdade/ Baixa 

(limitado a norte pela Rua Alexandre Herculano e a sul pelo Terreiro do Paço). 
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 Fase 2: em vigor desde 1 de abril de 2012 conduz 

ao alargamento da zona anteriormente predefinida 

incluindo agora duas zonas; a zona 1 estabelecida 

em 2001, mas agora com a limitação de entrada 

aos veículos de Euro 2 (de 1996 e anteriores) e 

ainda a zona limitada a sul da Av. de Ceuta/ Eixo 

N-S/ Av. das forças armadas/ Av. dos Estados 

Unidos da América/ Av. Marechal António Spínola/ 

Av. Infante Dom Henrique. 

sentação das áreas d 

as Zonas 1 e 2 

Fonte: (CML, Zona de Emissões Reduzidas, 2018b) 
 

 

(CML 2018b) 

 

 

Estas restrições são válidas em dias úteis, das 7h às 21h, com exceção para veículos de 

emergência, veículos especiais de pessoas com necessidades especiais e ainda veículos de 

interesse histórico devidamente certificados (CML 2018b). 

2. Técnicas de medição, amostragem e análise 

Com o objetivo de avaliar a exposição pessoal em movimentos pendulares em Lisboa e ainda 

obter a relação entre as concentrações no exterior e interior do automóvel, foram utilizados 

métodos diretos. Através destes as concentrações são medidas pela da utilização de 

equipamentos portáteis que medem as concentrações de PM2.5, PM10, BC e PN0.01-1 próximo da 

zona de respiração (Almeida-Silva 2015). 

2.1. PM2.5 e PM10 

A avaliação das concentrações mássicas de PM2.5 e PM10 foi efetuada com recurso a um 

amostrador pessoal de PM (PEM) que consiste num equipamento compacto de amostragem 

pessoal munido de um impactor com um único estágio seguido de filtração (Válio 2015) através 

do qual é possível determinar a concentração de partículas por gravimetria. Nos PEM, a PM foi 

recolhida pela separação inercial de partículas presente no ar, isto é, a PM com DA inferior ao 

diâmetro de corte foi recolhida com eficiência superior a 50 %. 

Figura 8. Representação das áreas das Zonas 1 e 2 da ZER. 
Fonte: (CML 2018b)  
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Impactor

Anel de vedação

Anel de impactação de 
aço inoxidável poroso

Filtro

Suporte do anel de 
impactação

Tela de aço inoxidável

Base

Tubo de 
saída

(a) (b)

PEM 2.5 µm (10 L min-1)

PEM 10 µm (10 L min-1)

(B) (A) 

O PEM é constituído por três partes principais: tampa, conjunto do anel de impacte e base com 

pós-filtro, tal como se indica na Figura 9 (A). A tampa contem orifícios redondos por onde 

ocorre a entrada de ar, seguindo-se o conjunto constituído pelo anel de impactação que é 

utilizado como superfície de impacte e, por fim, a base pós filtro sobre a qual será colocado um 

filtro de teflon de 37 mm de diâmetro (SKC 2018), que se encontra na Figura 10. Na Figura 9 

(B) encontram-se representados os dois PEM utilizados para amostrar duas gamas de PM, 

PM2.5 e PM10.  

A colocação de vaselina no anel de impactação permitiu a acumulação nesse local das 

partículas de maiores dimensões. As restantes, ou seja, as que efetivamente têm interesse na 

amostragem, foram recolhidas por filtração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de montagem de um PEM (A) e fotografia dos PEM de PM2.5 e PM10 (B). 
Adaptado de: (SKC 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Filtro de teflon de 37 mm de diâmetro. 

 

PM2.5 

PM10 
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(a) 
(b) 

Antes de se proceder à colocação do filtro limpou-se o PEM com álcool e deixou-se secar. De 

seguida, o filtro foi colocado no PEM, de modo a se poderem efetuar as amostragens. 

O PEM foi conectado a uma bomba de sucção de ar, mais precisamente a uma bomba Leland 

Legacy da SKC, como a que se encontra representada na Figura 11 (a). Esta bomba foi 

programada para amostrar ar a um caudal de 10 L/min. De forma a efetuar a calibração da 

bomba, foi utilizado o Caudalímetro DefenderTM 510 que se encontra representado na Figura 

11 (b). Esta calibração foi efetuada antes e depois da utilização da bomba de forma a confirmar 

o caudal utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Bomba de sucção de ar Leland Legacy da SKC (a) e Caudalímetro DefenderTM 510 (b). 

O manuseamento e pesagem dos filtros foi efetuado num laboratório limpo de classe 10 000 

que é mantido em condições de temperatura e humidade relativa controladas de 

aproximadamente 20ºC e 50%, respetivamente. Todos os instrumentos utilizados no 

manuseamento dos filtros, como pinças, foram sempre limpos com álcool. Os filtros foram 

armazenados em Caixas de Petri. Após a colheita de partículas nos filtros, estes foram 

analisados por gravimetria de forma a obter-se a massa de partículas recolhidas. A pesagem 

foi feita na balança Sartorius R160P que se encontra representada na Figura 12.  Esta é uma 

balança analítica com cinco casas decimais e sensibilidade igual a 10 µg. 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Figura 12. Balança Analítica SARTORIUS R160P. 
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Procedeu-se à pesagem do filtro branco e, mais tarde, à pesagem do filtro amostrado. O valor 

de massa foi dado pela média de três pesagens efetuadas desde que estas tivessem uma 

diferença menor que 20 µg entre si. Os filtros brancos e amostrados foram pesados após a sua 

estabilização, durante pelo menos 24h. 

Conhecendo a variação de massa do filtro (∆𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎) dada pela equação (1) e o volume de 

caudal amostrado (V), dado no monitor da bomba SKC, foi possível determinar a concentração 

mássica de PM, através da equação (2). 

∆𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑠𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑠𝑎𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (1) 

     C𝑃𝑀 =
∆𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑉
 (2) 

 

2.2. Carbono negro 

O micro-aetalómetro MicroAeth AE51, representado na Figura 13, foi utilizado para medir a 

concentração de BC em tempo real. Este opera com um caudal entre 50 e 150 mL/min. O ar é 

recolhido e enviado para um meio filtrante no qual as partículas ficam gradualmente 

acumuladas até formarem uma área cinza com 3 mm de diâmetro através do qual passa uma 

fonte de luz de 880 nm, medindo-se assim a transmissão ótica por um detetor de fotodiodo. 

Mede-se a absorvência nesse ponto e numa zona adjacente do filtro (zona de referência) 

fazendo-se, de seguida, a conversão para concentrações mássicas. 

O filtro foi substituído sempre que necessário. O tempo de vida do filtro não é fixo dependendo 

da qualidade do ar amostrado, caudal de medição e do período entre medições (AethLabs 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. MicroAeth AE51 

Nos automóveis foram utilizados dois micro-aetalómetros estando um a medir no interior e 

outro no exterior. A resolução temporal selecionada para os equipamentos foi de 1 segundo (no 

interior) e 10 segundos (no exterior), sendo estas as menores resoluções temporais permitidas 

por cada equipamento. 
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(a) (b) 

Os dados obtidos por este equipamento foram corrigidos através do software Optimized Noise-

Reduction Algorithm (ONA), que tal como o nome indica tem como objetivo a eliminação do 

ruído associado aos resultados obtidos (Hagler et al. 2011). 

2.3. PN0.01-1 

A concentração numérica de partículas foi determinada através do contador ótico de partículas 

(CPC 3007), representado na Figura 14 (a). Este efetua a medição da concentração numérica 

de partículas com DA na gama de 0.01 a 1 µm (PN0.01-1), até uma concentração de 

100 000 #/cm3 (TSI 2012). 

Tal como se encontra representado na Figura 14 (b), este opera através da condução de uma 

amostra de ar por um saturador aquecido no qual o álcool colocado no equipamento 

(isopropanol) é vaporizado e difundido na amostra. A amostra passa de seguida por um 

condensador refrigerado tornando o vapor supersaturado e pronto a condensar, sendo as 

partículas pontos de condensação. De seguida, as partículas crescem e passam num detetor 

ótico onde são facilmente medidas cm3 (TSI 2012). 

De acordo com as recomendações do fornecedor, o equipamento foi deixado a estabilizar 600 

segundos antes de cada utilização e foi mantido sempre na horizontal, de forma a garantir uma 

correta utilização do mesmo. Para além disso, efetuou-se a calibração do zero e colocou-se 

álcool no equipamento sempre que necessário (TSI 2012). 

A resolução temporal do equipamento foi programada para 1 segundo. 

Figura 14. CPC 3007 (a) e representação esquemática do funcionamento do aparelho (b). 
Fonte: (TSI 2012) 
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2.4. Localização geográfica 

O GPS Garmin eTreck 20, representado na Figura 15, foi utilizado para a obtenção da 

localização em função do tempo ao longo do percurso selecionado.  

Figura 15. GPS Garmin eTreck 20. 

3. Controlo de qualidade e otimização do método 

A precisão e exatidão dos resultados obtidos nas medições realizadas depende das técnicas 

de amostragem e medição, das condições laboratoriais (no qual podem ocorrer contaminações, 

perda de partículas, entre outros) e ainda da exatidão e precisão das técnicas analíticas 

(Almeida 2004). 

A primeira razão enunciada, isto é, as técnicas de amostragem e medição utilizadas, foram 

testadas através de um controlo de qualidade realizado aos equipamentos descritos no capítulo 

anterior. 

 PEM 

Com o objetivo de testar a reprodutividade dos equipamentos utilizados para a medição da 

concentração mássica de partículas (PEM), estes foram colocados a funcionar em paralelo com 

um Leckel MVS6, primeiro para a PM2.5 e posteriormente para a PM10, sendo que os resultados 

encontram-se representados na Figura 16. O Leckel MSV6, representado na Figura 17, é um 

amostrador de partículas de médio caudal que funciona segundo as normas europeias EN 

12341 e EN 14907 (Leckel 2008). 
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(a) (b) 

Figura 16. Comparação da concentração mássica obtida pelo Leckel com os PEMs a operarem em paralelo 

para as frações PM2.5 (a) e PM10 (b). 

Nas medições de PM2.5 verificou-se que existe entre o PEM e o Leckel uma correlação elevada 

(R2=0.98). Para as PM10, as concentrações medidas por cada um dos dois PEM são muito 

semelhantes. Desta forma, conclui-se que os PEM apresentam uma boa correlação com o 

Leckel, o equipamento de referência, e são, por isso, equipamentos precisos para a 

determinação da concentração mássica de partículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Leckel MVS6  

Fonte: Leckel (2008) 
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 Micro-aetalómetros 

Nos automóveis foram utilizados dois micro-aetalómetros estando um a medir no interior e o 

outro no exterior do automóvel. De forma a verificar se a correlação entre ambos é satisfatória 

para que assim se possa fazer uma correta comparação entre as medições do exterior e do 

interior, estes dois equipamentos foram colocados a medir em paralelo obtendo-se os 

resultados representados Figura 18. 

Figura 18. Comparação da concentração mássica de BC obtida pelos dois micro-aetalómetros. 

Considera-se a correlação satisfatória pelo que serão utilizados os dois equipamentos a medir 

em diferentes locais (interior e exterior dos automóveis) de forma a fazer-se uma análise 

comparativa dos resultados obtidos. 

4. Monitorização da exposição pessoal 

As medições foram efetuadas em três meios de transporte, automóvel, bicicleta e metro, numa 

rota com início em Telheiras e fim na Praça dos Restauradores, perfazendo uma distância total 

de 6,7 km tal como se encontra representado na Figura 19. Nas viagens efetuadas de metro o 

percurso foi semelhante à rota selecionada, e iniciou-se na estação de Telheiras (Linha Verde), 

tendo-se efetuado um transbordo na Linha Amarela e terminado na Estação dos Restauradores 

(Linha Azul). Esta rota foi escolhida por ser representativa dos movimentos pendulares diários 

da população de Lisboa e, para além disso, por ser uma rota em que é possível a realização do 

trajeto nos três meios de transporte escolhidos.  

As medições foram efetuadas ao longo de 18 dias durante a semana em diversos períodos do 

dia com início às 8h, 10h30, 13h, 18h e 20h. 
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(a) (b) 
Figura 19. Rota selecionada para as medições (representada pela linha verde). 

 

Os locais onde se instalaram os equipamentos foram diferentes em cada meio de transporte. 

Nos automóveis a monitorização foi feita no interior e exterior dos mesmos tal como 

especificado na Figura 20 (a). Nas bicicletas e no metro, não sendo possível fazer a distinção 

entre o meio exterior e interior, foram utilizados os equipamentos indicados na Figura 20 (b). 

Figura 20. Esquematização da medição nos automóveis (a) e nas bicicletas e no metro (b). 

Nos automóveis os equipamentos colocados a efetuar medições no interior e exterior 

encontram-se representados na Figura 21. 
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Figura 21. Localização dos equipamentos de medição nos automóveis. 

No caso das bicicletas, os percursos foram efetuados por dois utilizadores tendo a colocação 

dos equipamentos sido feita como se demonstra na Figura 22. 

Figura 22. Localização dos equipamentos nas bicicletas. 

Por fim, no metro, os equipamentos que efetuaram as medições ao longo do percurso foram 

dispostos tal como se demonstra na Figura 23. 

Figura 23. Disposição dos equipamentos nas medições no metro. 



 33 

Foram preenchidos diários onde se registaram as horas de abertura e fecho de portas do metro 

e os períodos de início e fim de viagem, condições de trânsito, entre outros, nas bicicletas e 

automóveis. Para além disso, nos automóveis as janelas foram mantidas fechadas e foram 

utilizados três tipos de ventilação: ventilação média, sem ventilação e AC. Na Tabela 4 

encontram-se descritas as características dos automóveis utilizados. 

Tabela 4. Tabela resumo das características dos veículos utilizados. 

  

 Determinação da dose inalada 

A inalação de PM, em unidades de massa (µg) ou número (#), decorrente da exposição a PM 

pode ser determinada pelo produto entre a concentração mássica ou numérica de PM, do 

volume de ar inalado por unidade de tempo, ou seja a taxa de respiração (TR), e o tempo 

despendido na viagem, tal como se representa na equação (3) (Bigazzi and Figliozzi 2014; 

Ramos et al. 2015). 

       𝑃𝑀𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = [𝑃𝑀] × 𝑇𝑅 × 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (3) 

 

em que [PM] é expressa em µg/m3 ou #/cm3, TR, a taxa de respiração é expressa em m3/h e o 

tempo é expresso em horas.  

Tendo em conta a influência da TR na determinação da dose inalada, é de notar que esta será, 

para a mesma concentração de PM, superior nos indivíduos que se deslocam de forma ativa, a 

pé ou com recurso a uma bicicleta, do que naqueles que se deslocam através de veículos 

motorizados (Betancourt et al. 2017). Na Tabela 5, encontram-se alguns dos valores da taxa de 

respiração retirados da literatura (Buonanno et al. 2011). Das diferentes taxas de respiração 

disponíveis foram selecionadas as referentes a transporte (para as viagens de automóvel e 

metro) e desporto ao ar livre (para as viagens de bicicleta). Relativamente às idades 

selecionadas, e uma vez que os movimentos pendulares são realizados pela população jovem 

que se dirige para a escola e a população ativa que se dirige para o trabalho, foi determinada a 

TR média para idades compreendidas entre os 6 e 65 anos.  

 

 

Designação do 
veículo 

Combustível Marca e modelo Ano Ventilação Janelas 

DC1 

Gasóleo 

Peugeot 207 2010 

Ventilação média 

fechadas 

DC2 Citröen C4 2013 

DC3 Ford Mondeo 2016 

GC1 

Gasolina 

Nissan Micra 2012 
Ventilação média 
Sem ventilação 

AC 

GC2 Renault Laguna 1998 Sem ventilação 

EC1 Elétrico BMW I3 2016 Sem ventilação 
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Tabela 5. TR associadas ao uso dos diferentes meios de transporte. 
Fonte: (Buonanno et al. 2011) 

 

 Construção dos mapas de concentração de 
poluentes 

Após se ter procedido às medições em contínuo de BC e PN0.01-1 foi possível contruir mapas de 

concentração de poluentes. Estes foram elaborados no programa ArcGis, mais 

especificamente, no ArcMap. 

5. Testes estatísticos 

Os testes estatísticos realizaram-se com recurso ao software STATISTICA. Assim, utilizou-se o 

teste Mann-Whitney U que se trata de um teste não paramétrico para verificar se duas 

amostras pertencem à mesma população, como por exemplo para efetuar a comparação entre 

diferentes meios de transporte. Os testes são significativos se p<0.05. Para além disso, foram 

realizados também testes de correlação de Spearman de forma a verificar se duas amostras se 

encontram correlacionadas 

.   

Tipo de transporte Faixa etária TR (m3/h) TR  média (m3/h) 

Automóvel e metro 

6-10 0.6 

0.6 
11-18 0.6 

19-40 0.6 

41-65 0.6 

Bicicleta 

6-10 1.4 

1.7 
11-18 1.7 

19-40 1.7 

41-65 1.9 
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IV.  Resultados e discussão 
 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos nas medições efetuadas e ainda a análise 

dos mesmos. Assim, é feito um estudo separado para cada um dos poluentes em estudo, isto 

é, PM2.5 e PM10, BC e PN0.01-1, tendo em conta os meios de transporte, períodos do dia e locais 

de passagem. Para além disso, no caso dos automóveis, é efetuada a análise comparativa das 

concentrações de PM2.5, PM10 e BC no ambiente interior e exterior e ainda, para os três meios 

de transporte, a análise da dose inalada por percurso. 

 PM2.5 e PM10 

1.1. Concentrações médias por meio de transporte 

As concentrações de PM2.5 e PM10 foram determinadas com recurso aos PEM, tal como foi 

descrito no capítulo anterior. Assim, obtiveram-se as concentrações de PM2.5 e PM2.5-10 

expostas na Figura 24 e na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Concentrações mássicas de PM2.5 e PM2.5-10 nos automóveis, bicicletas e metro. 

(VM – ventilação média; SV – sem ventilação; AC – ar condicionado) 

 

 
Tabela 6. Concentrações médias (�̅�) e desvio padrão (σ) de PM2.5, PM2.5-10 e PM10 por meio de transporte. 

 
�̅� ±  𝝈 (µg/m3) 

 
[PM2.5] [PM2.5-10] [PM10] 

Automóvel 33.7±8.6 7.8±5.5 41.5±10.1 

Bicicleta 30.5±9.0 11.6±4.9 42.2±10.3 

Metro 37.8±20.8 46.3±15.0 84.1±34.0 
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Nas medições realizadas nos automóveis registaram-se concentrações de PM2.5 entre 23.9 e 

52.4 µg/m3 sendo a média igual a 33.7±8.6 µg/m3. Apenas no dia de medições no automóvel 

elétrico (EC1) registou-se uma concentração média diária de PM2.5 inferior ao limite imposto 

pelos guias da WHO (25.0 µg/m3). Adams et al. (2001) determinaram, no verão de 2001 em 

Londres, uma concentração de PM2.5 de 37.7 µg/m3 no interior de automóveis, sendo este valor 

equiparável ao determinado por Kaur and Nieuwenhuijsen (2009) que, também em Londres, 

mediram uma concentração média de PM2.5 igual a 33.4±13.1 µg/m3. Já Rivas et al. (2017) 

registaram, em rotas predefinidas em Londres, uma concentração média de PM2.5 de 7.4 

µg/m3, sendo este valor substancialmente inferior ao que foi medido em Lisboa.  

As concentrações de PM10 nos automóveis (41.5±10.1 µg/m3) variaram entre 30.1 e 62.4 

µg/m3. Verificou-se que em apenas um dos oito dias de medições o valor limite imposto pelos 

guias da WHO para as concentrações de PM10 (50.0 µg/m3) foi ultrapassado. 

Nos percursos realizados em bicicleta, as concentrações de PM2.5 variaram entre 20.7 e 

38.4 µg/m3, com uma concentração média igual a 30.5±9.0 µg/m3, tendo o limite imposto pela 

WHO sido excedido em dois dos três dias de medições. Estes valores estão de acordo com o 

que Bigazzi & Figliozzi (2014) determinaram, através da análise de 52 estudos que avaliaram 

as concentrações a que os ciclistas estão sujeitos em diferentes cidades, tendo obtido uma 

concentração média de PM2.5 igual a 29.9±22.8 µg/m3. Também Adams et al. (2001) 

verificaram, em Londres, que a concentração média num percurso efetuado em bicicleta foi 

igual a 34.5±1.7 µg/m3 o que, mais uma vez, está de acordo com o medido na cidade de 

Lisboa.  

Ainda nas bicicletas, as concentrações de PM10 variaram entre 34.0 e 53.8 µg/m3 sendo a 

média igual a 42.2±10.3 µg/m3. Relativamente ao limite imposto pela WHO para a PM10, 

verificou-se que apenas no primeiro dia de medições este valor foi ultrapassado. Bigazzi & 

Figliozzi (2014) obtiveram uma concentração média igual a 50.2±12.0 µg/m3 para a PM10 em 

percursos de bicicleta, o que está de acordo com o que foi registado em Lisboa.  

Considerando os meios de transporte de superfície (automóveis e bicicletas), as concentrações 

de PM2.5 foram, em média, superiores nos automóveis. Este facto dever-se-á à infiltração, para 

o interior dos automóveis, de partículas resultantes do processo de combustão. Para além 

disso, as bicicletas deslocaram-se em vias dedicadas que, em parte do percurso, se encontram 

afastadas da faixa de rodagem e, por isso, afastadas das principais fontes de emissão de PM2.5 

no microambiente dos transportes. Já as partículas grosseiras apresentaram uma 

concentração média superior nas bicicletas demonstrando que a infiltração nos automóveis de 

partículas resultantes da ressuspensão de solo ou da abrasão de pneus foi menos significativa 

do que a infiltração de PM2.5. Para além disso, considera-se que contribuiu para a concentração 

mássica de PM10 o facto de parte do percurso de bicicleta (nomeadamente no Campo Grande) 

ter sido efetuado numa área caracterizada pela existência de árvores e solo passando ainda 

por uma zona de construção. 
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As diferenças nas concentrações de PM2.5 e PM10, nos automóveis e nas bicicletas, que se 

verificaram entre o presente estudo e os citados anteriormente deveram-se ao facto de os 

estudos terem sido realizados em cidades diferentes com condições meteorológicas, 

topográficas, de tráfego, entre outros, diferentes. 

No metro, as concentrações médias de PM2.5 (37.8±20.8 µg/m3) variaram entre 23.1 e 61.6 

µg/m3. Moreno et al. (2015) determinaram, em Barcelona, concentrações de PM2.5, em média, 

iguais a 43.0 µg/m3, apresentando ainda uma variação de 37.0 a 49.0 µg/m3. Por outro lado, 

diferentes estudos em metros de cidades como Londres, verificaram a existência de 

concentrações de PM2.5 substancialmente superiores, como por exemplo, Adams et al. (2001) 

que determinaram concentrações de PM2.5 em média iguais a 247.3±1.3 µg/m3 e Rivas et al. 

(2017) que indicaram que a concentração média de PM2.5 é igual a 50.7 µg/m3. As 

concentrações de PM10 medidas no metro de Lisboa foram, em média, iguais a 84.1±34.0 

µg/m3.  

Diferenças entre os valores de concentrações registados nos metros de diferentes cidades são 

esperados devido a diferenças nas características das estações, afluência de passageiros, 

condições de ventilação, entre outros.  

Os resultados deste estudo mostram que o uso do metro coloca os indivíduos sujeitos a 

concentrações de PM2.5 e de PM10 superiores ao verificado nos restantes meios de transporte. 

De facto, as concentrações de PM2.5 foram, em média, superiores no metro comparativamente 

com os automóveis e com as bicicletas. Já para a PM10, as concentrações no metro foram 

significativamente superiores (p=0.032) às registadas no interior dos automóveis e superiores, 

em média, às registadas nos trajetos em bicicleta. No metro, existem fontes de emissão de PM, 

tais como, a abrasão e desgaste dos trilhos, rodas e travões e ainda a ressuspensão de 

partículas devido à turbulência provocada pelo movimento dos passageiros e das carruagens 

(Martins et al. 2015) devendo ser ainda considerada a influência do meio exterior. 

O metro está associado a uma maior variabilidade nas concentrações evidenciada pelo maior 

desvio padrão associado. Este facto pode ser explicado por uma maior variação nas condições 

do ambiente provocado por alterações no tipo de ventilação, afluência de pessoas, entre outros 

(Moreno et al. 2015). 

A razão entre as concentrações de PM2.5 e PM10 foi, em média, igual a 0.8 nos automóveis, 0.7 

nas bicicletas e 0.4 no metro. Esta razão foi superior no caso dos automóveis dada a maior 

proximidade às fontes móveis de PM2.5, comparativamente com as bicicletas, resultando numa 

maior contribuição de partículas finas. Para além disso, em parte do percurso de bicicleta 

existe a passagem por zonas arborizadas e de construção, resultando numa maior contribuição 

de partículas grosseiras para as concentrações de PM10. Já no metro verificou-se a maior 

fração de partículas grosseiras, o que vai de encontro ao que Moreno et al. (2015) concluíram, 

isto é, que a fração grosseira das partículas é maior no metro do que as registadas noutros 

meios de transporte, tais como, em autocarros ou em percursos a pé. 
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1.2. Relação IN/OUT 

As medições de PM2.5 e PM10 foram efetuadas em seis automóveis sendo estes: três 

automóveis a gasóleo (DC1, DC2 e DC3), dois automóveis a gasolina (GC1 e GC2) e ainda um 

automóvel elétrico (EC1). De forma a avaliar o efeito do tipo de ventilação, foram efetuados 

testes utilizando a ventilação nos seguintes modos: ventilação média (VM), sem ventilação 

(SV) e com AC. 

A Figura 25 apresenta a relação entre as concentrações do interior e do exterior dos 

automóveis sendo feita uma diferenciação consoante o tipo de ventilação utilizado por cada um 

dos 6 automóveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Relação IN/OUT para as PM2.5 (a) e PM10 (b). 

No interior dos automóveis, a maior concentração média foi registada, para ambas as 

granulometrias de PM, no automóvel GC1 quando este circulava sem ventilação (52.4 µg/m3 de 

PM2.5 e 62.4 µg/m3 de PM10), sendo que, neste dia de medições, ocorreram umas das maiores 

concentrações médias de PM no exterior (39.3 µg/m3 de PM2.5 e 51.3 µg/m3 de PM10). As 

menores concentrações de PM2.5 ocorreram no automóvel EC1 (23.9 µg/m3), sendo que 

também foi no dia de medições neste automóvel que a concentração média no exterior foi 

menor (18.7 µg/m3). Para além disso, as menores concentrações de PM10 ocorreram no interior 

do automóvel DC1 no modo ventilação média (30.1 µg/m3) e do automóvel GC2 no modo sem 

ventilação (30.1 µg/m3).  No automóvel DC1, as concentrações no exterior foram superiores às 

verificadas no automóvel EC1, o que comprova que o uso de ventilação previne o aumento das 

concentrações no interior dos automóveis. 

As concentrações de PM2.5 e PM10 no automóvel GC1 no modo de ventilação AC (32.0 e 

39.3 µg/m3, respetivamente) foram bastante próximas do medido quando o automóvel circulou 

com ventilação média (34.8 µg/m3 de PM2.5 e 42.8 µg/m3 de PM10) e por isso verificou-se, para 

ambas as granulometrias de PM, que o uso de AC não se traduziu numa diferença significativa 

nas concentrações. No entanto, deve ser considerado que a amostra recolhida é muito 

(b) 
(a) 
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pequena pelo que não é possível a generalização do efeito do uso de AC nas concentrações 

de PM2.5 e PM10 no interior do automóvel. 

Pela observação dos gráficos da Figura 25 é percetível que, tal como Alameddine et al. (2016) 

verificaram, o modo de ventilação condicionou de forma significativa as concentrações de PM2.5 

e PM10 no interior dos automóveis. 

Verifica-se que o aumento em 1.0 µg/m3 na concentração exterior de PM2.5 conduziria a um 

aumento de 0.9 e 1.4 µg/m3 nas concentrações interiores de automóveis no modo ventilação 

média e sem ventilação, respetivamente. Já para as PM10, o aumento em 1.0 µg/m3 na 

concentração exterior, conduziria a um aumento de 0.2 e 1.3 µg/m3 nas concentrações de PM10 

no interior, no uso do modo de ventilação média e sem ventilação, respetivamente. Para ambas 

as gamas de PM, as concentrações no interior sofrem um aumento superior quando não se usa 

ventilação, o que sugere que este modo potencia a acumulação de PM no interior dos 

automóveis. No uso de ventilação, um igual aumento das concentrações exteriores provocaria 

um aumento superior, no interior dos automóveis, das concentrações de PM2.5 do que de PM10 

o que sugere que, de um modo geral, os filtros dos automóveis são mais eficientes na remoção 

de partículas de maiores dimensões. 

A razão IN/OUT evidencia mais uma vez a variação das concentrações de PM consoante o tipo 

de ventilação utilizado. Esta razão é aproximadamente igual a 0.8 para as PM2.5
 e entre 0.7 e 

1.0 para as PM10, no modo ventilação média sendo sempre inferior a 1.0 tal, como Alameddine 

et al. (2016) verificaram, indicando por isso a superioridade das concentrações registadas no 

exterior do automóvel. Pelo contrário, no modo sem ventilação a razão foi aproximadamente 

igual a 1.3 para as PM2.5, tendo variado entre 1.0 e 1.3 para as PM10 sendo, por isso, superior a 

1.0. 

Por fim, embora se verifique que o modo de ventilação condicionou as concentrações de PM, 

tal como Alameddine et al. (2016) também concluíram, o mesmo não se pôde concluir acerca 

do tipo de combustível ou automóvel utilizado. Isto porque a pequena variabilidade de 

automóveis utilizados não permitiu verificar qual o efeito do tipo de combustível utilizado nas 

concentrações de PM no interior do automóvel. Para além disso, as concentrações no interior 

de cada automóvel aparentaram ser mais influenciadas pelos veículos motorizados que 

circulavam na proximidade do que pelo próprio automóvel. 
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1.3. Dose Inalada 

A dose média inalada para cada um dos três meios de transporte, indicada na Figura 26, foi 

determinada de acordo com o especificado no subcapítulo 4.1. do capítulo III Método. 

Figura 26. Dose média inalada de PM por meio de transporte. 

A dose inalada em cada percurso depende da concentração média de PM, da TR e ainda do 

tempo de viagem. Considerando a PM2.5, as menores concentrações registaram-se nas 

bicicletas. Apesar disso, a realização do percurso neste meio de transporte exigiu um maior 

esforço físico e, por isso, uma maior TR e, simultaneamente, uma maior duração da viagem. 

Por estas razões, verificou-se que a dose inalada de PM2.5 foi significativamente superior 

(p<0.0001) nos percursos em bicicleta (66.7 µg) comparativamente com os restantes meios de 

transporte, tendo sido, em média, cerca de três vezes superior à dose inalada no metro (22.5 

µg) e cinco vezes superior à dose inalada nos automóveis (14.0 µg). Relativamente aos 

percursos realizados no metro e automóvel, considera-se que a taxa de respiração é 

semelhante (Buonanno et al. 2011) sendo que, no entanto, a duração da viagem e a 

concentração média de PM2.5 foi superior no metro, o que se traduziu numa dose inalada 

superior em média neste meio de transporte. de Nazelle et al. (2012) determinaram, em 

Barcelona, que a dose inalada por viagem realizada foi igual a 32.8 µg em percursos de 

bicicleta, um valor inferior ao determinado em Lisboa, e 19.7 µg em percursos de automóvel 

sendo este valor da mesma ordem de grandeza do obtido em Lisboa. 

Na PM10, o comportamento é semelhante, sendo que, a dose inalada foi superior nos percursos 

de bicicleta, pelas razões referidas anteriormente. A dose inalada neste meio de transporte 

(92.5 µg) foi significativamente superior (p<0.0001) à dose inalada nos restantes meios de 

transporte, sendo cerca de cinco vezes superior à dose inalada nos automóveis (17.3 µg) e 

duas vezes superior à dose inalada no metro (49.5 µg). Neste último, a dose inalada de PM10 

foi significativamente superior (p=0.019) à dose inalada nos automóveis uma vez que, tanto as 

concentrações registadas como o tempo de duração da viagem foram superiores.  



 41 

 Carbono negro 

2.1. Concentrações médias por meio de transporte 

As concentrações médias e desvio padrão de BC obtidos nos percursos efetuados nos 

diferentes meios de transporte encontram-se discriminados na Figura 27. 

Figura 27. Concentrações médias de BC e desvio padrão nos meios de transporte. 

Tal como se encontra indicado na Figura 27, as concentrações médias e desvio padrão de BC 

foram de 5.5±5.9 µg/m3, 3.8±6.0 µg/m3 e 4.6±3.6 µg/m3 para os percursos em automóvel, 

bicicleta e metro, respetivamente, pelo que se verifica que as maiores concentrações de BC 

ocorreram nos automóveis. Estas concentrações estão de acordo com o determinado por Dons 

et al. (2012), na Flandres (Bélgica), onde as concentrações de BC foram, em média, de 

5.6 µg/m3 nos automóveis, 3.2 µg/m3 nas bicicletas e 5.1 µg/m3 no metro. Por outro lado, Ham 

et al. (2017), em Sacramento (Califórnia), concentrações de BC de 0.5±0.4 µg/m3 para os 

automóveis e 0.7±0.3 µg/m3 para as bicicletas, sendo estes valores substancialmente inferiores 

aos obtidos na cidade de Lisboa. Este facto poderá ser explicado, entre outras, pelas 

diferenças do parque automóvel dos Estados Unidos comparativamente com o parque 

automóvel português. 

O trajeto em bicicleta distingue-se do realizado em automóvel por ter zonas ligeiramente 

afastadas da faixa de rodagem. Para além disso, o BC é indicador da existência de fontes 

antropogénicas, nomeadamente a combustão incompleta que ocorre nos motores de veículos 

motorizados (Begum et al. 2012). Assim, pelas razões citadas, verifica-se que os níveis de 

exposição de BC nos trajetos em automóvel foram significativamente superiores (p<0.0001) 

aos obtidos nos trajetos em bicicleta. Verificou-se ainda que, o facto de, nos automóveis, o 

indivíduo se encontrar num espaço fechado pareceu potenciar a acumulação de BC e, 

consequentemente, o aumento dos níveis de exposição relativamente ao meio exterior. Este 

fenómeno será abordado no subcapítulo 2.2. deste capítulo. 



42 

Relativamente às concentrações de BC no trajeto de metro, verificou-se que estas foram, em 

média, inferiores às obtidas na deslocação em automóvel e significativamente superiores 

(p<0.0001) às verificadas quando o percurso foi feito em bicicleta. No interior do metro, embora 

não existam fontes de combustão incompleta, como acontece no exterior, existem outras fontes 

a considerar. Segundo Li, et al. (2015), a entrada do comboio na estação promove o transporte 

de partículas de BC vindas dos túneis até às plataformas podendo ainda ocorrer a infiltração 

nas carruagens do comboio. As partículas de BC são de pequenas dimensões pelo que podem 

não ser capturadas no processo de filtração do sistema de ventilação do metro. Desta forma, e 

uma vez que as entradas de ar fresco exterior do sistema de ventilação do metro se localizam 

sobretudo em locais próximos das vias de circulação de veículos motorizados, as 

concentrações de BC pareceram ser potenciadas no interior da plataforma e das carruagens. 

No entanto, é importante também referir que os valores de concentrações de BC medidos no 

metro podem ter sido afetados pelas elevadas concentrações de ferro (Fe) existentes nas 

partículas neste microambiente. O Fe absorve a luz em comprimentos de onda semelhantes ao 

BC podendo ter dado origem a uma sobrestimação das concentrações (Chow et al. 2004; 

Karanasiou et al. 2015). 

2.2. Relação IN/OUT 

As concentrações de BC no interior dos automóveis dependem da concentração de BC no ar 

ambiente exterior e da taxa de troca de ar. Esta taxa é influenciada por uma série de fatores 

entre os quais, a velocidade de circulação, o tipo de ventilação, as características e a idade do 

automóvel, entre outros (Ham et al. 2017). Assim, na impossibilidade de controlar todos os 

fatores, considerou-se a influência das concentrações de BC no ar exterior, do tipo de 

ventilação e ainda do automóvel utilizado. 

Verificou-se que o automóvel DC3 apresentou um comportamento diferente na medida em que 

as concentrações de BC no seu interior foram significativamente inferiores (p<0.0001) às 

registadas no exterior, ao contrário do que aconteceu nos restantes automóveis a circular com 

ventilação média. De facto, enquanto que, no automóvel DC3, o filtro do habitáculo é um filtro 

de carvão ativado de alta eficiência, os filtros dos automóveis GC1, DC1 e DC2 são filtros 

comuns. Quando o automóvel DC3 operou com ventilação média, o filtro teve um papel 

fundamental na remoção de partículas de BC do ar que entra no habitáculo, resultando em 

concentrações inferiores no interior comparativamente ao exterior. Por esta razão, optou-se por 

retirar os dados do automóvel DC3 da reta de regressão linear referente ao modo de ventilação 

média.  

Na Figura 28 encontra-se representada a relação entre as concentrações de BC medidas no 

interior e exterior dos automóveis por tipo de ventilação utilizado (ventilação média, sem 

ventilação e ar condicionado). 
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Figura 28. Relação In/Out para o BC nos automóveis. 

 

A maior concentração média de BC (8.4±8.3 µg/m3) foi observada no automóvel DC2. Por outro 

lado, a menor concentração média registou-se no automóvel EC1 no modo sem ventilação 

(2.6±3.0 µg/m3). Uma possível causa é o facto de não se utilizar ventilação o que, tal como será 

referido de seguida, pareceu conduzir a menores concentrações BC. Para além disso, no dia 

de medições no automóvel EC1, as concentrações exteriores de BC (3.5±3.9 µg/m3) foram 

menores do que nos restantes dias de medições. As concentrações de BC a que os ocupantes 

dos automóveis se encontraram sujeitos parecem ter sido potenciadas pelo uso de ventilação 

média. Quando os automóveis operaram sem ventilação, aparentaram ser menos influenciados 

pelas concentrações do exterior uma vez que o coeficiente de determinação (R2) foi inferior no 

modo sem ventilação (0.91) comparativamente com o modo de ventilação média (0.97). O 

aumento de 1.0 µg/m3 nas concentrações de BC no exterior traduz-se, em média num aumento 

de 1.1 e 0.6 µg/m3 das concentrações de BC no interior dos automóveis em modo ventilação 

média e sem ventilação, respetivamente. O BC está sobretudo associado a partículas com DA 

na gama de 0.10 a 0.15 µm (Ning et al. 2013), verificando-se que os filtros comuns não foram 

eficientes na remoção das partículas de BC do ar que entrou no habitáculo dos automóveis e, 

por esta razão, as concentrações de BC foram maiores no interior comparativamente com o 

meio exterior. Por outro lado, o automóvel DC3 está equipado com um filtro de carvão ativado 

de alta eficiência, que se revelou eficiente na remoção de partículas resultando em menores 

concentrações no interior deste automóvel do que no meio exterior. 

A razão IN/OUT nos automóveis sem ventilação e no DC3 (com ventilação média) foi inferior a 

1.0, uma vez que as concentrações registadas no exterior foram superiores às registadas no 

interior. De facto, a reduzida entrada de ar no habitáculo traduziu-se também em baixas 

concentrações de BC no interior. Revelou-se ser preferível, para a redução das concentrações 

de BC, a inutilização de ventilação, a não ser que o automóvel esteja equipado com um filtro 

que seja eficiente na remoção de BC, tal como aconteceu no DC3. Também Ham et al. (2017) 

verificaram que o uso de recirculação (ou seja, sem entrada de ar fresco), ao invés de entrada 

de ar fresco do exterior, evitou o aumento das concentrações de BC no interior dos 

automóveis.  
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Nos dias em que foram efetuadas medições no automóvel GC1 com ventilação média e 

ar condicionado, as concentrações de BC no meio exterior foram relativamente parecidas 

sendo, em média, iguais a 5.7±12.4 e 5.5±7.3 µg/m3, respetivamente, pelo que, aparentemente, 

a opção por ventilação média ou ar condicionado não pareceu produzir um alteração 

significativa nas concentrações de BC no interior. 

Enquanto que o tipo de ventilação condicionou claramente as concentrações no interior dos 

automóveis, não é evidente que o tipo de combustível (gasolina ou gasóleo) utilizado tenha tido 

a mesma influência. De facto, as concentrações de BC registadas no interior dos automóveis a 

gasóleo não foram, em média, superiores às obtidas no caso dos automóveis a gasolina. No 

entanto, a pequena amostra recolhida não permite que sejam tiradas conclusões acerca deste 

tema. 

A forte influência do tipo de ventilação nas concentrações de BC no interior de um automóvel 

(DC2) pode ser comprovada por observação da Figura 29.  

Figura 29. Influência do tipo de ventilação nas concentrações de BC no interior de um automóvel. 

É perceptível uma diferença abrupta nas concentrações de BC quando, numa mesma rota, se 

alterou o tipo de ventilação. Quando, inicialmente, o automóvel operava sem ventilação, as 

concentrações de BC eram reduzidas (1.4±0.5 µg/m3), e significativamente inferiores 

(p<0.0001) às concentrações de BC quando existia ventilação (20.8±22.7 µg/m3). Para além 

disso, o facto do desvio padrão ter sido substancialmente superior no uso de ventilação média 

do que no modo sem ventilação indica uma maior influência do exterior nas concentrações 

interiores. 

2.3. Influência do período do dia nas concentrações 
de carbono negro 

De seguida, será analisada a variação das concentrações de BC ao longo do dia, tal como se 

encontra referido na Tabela 7. No Anexo A encontram-se expostas as concentrações médias e 

desvio padrão de BC para cada período de medição. 
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Tabela 7 . Evolução temporal das concentrações de BC nos meios de transporte automóvel, bicicleta e metro. 

 

Não é possível caracterizar cada período de medições em relação à intensidade de tráfego de 

forma precisa, uma vez que, embora seja possível associar a duração do percurso à 

intensidade de tráfego, esta depende ainda de fatores como a sinalização dos semáforos, entre 

outros. De qualquer forma, verificou-se que, de forma geral, o tráfego foi mais intenso nos 

trajetos realizados às 8h, 10h30 e 18h comparativamente com os realizados nos dois restantes 

períodos do dia (13h e 20h). Os percursos realizados em automóvel e bicicleta apresentaram 

um padrão de concentrações relativamente semelhante em cada hora. No entanto, as 

concentrações de BC registadas nos automóveis foram, em qualquer hora do dia, 

significativamente superiores (p<0.0001) às registadas nas bicicletas. Isto acontece porque, tal 

como foi verificado acima, as bicicletas estão mais afastadas das principais fontes de emissão 

de BC (combustão incompleta nos veículos motorizados) e, para além disso, o facto do 

automóvel ser um espaço confinado pareceu potenciar a acumulação de BC no seu interior. 

Sendo que foi no período da manhã que a intensidade de tráfego foi superior, torna-se clara a 

razão pelo qual as concentrações de BC foram superiores às 8h e 10h30, tanto no caso dos 

automóveis como das bicicletas. Por fim, no período das 20h, verificou-se que, tanto nos 

percursos realizados em automóvel como em bicicleta, as concentrações de BC foram 

significativamente inferiores (p<0.0001) às verificadas no período da manhã uma vez que a 

intensidade de tráfego foi menor. 

No metro, verificou-se que a frequência de passagem de comboios e de afluência de 

passageiros é superior às 8h, 10h30 e 18h e menor às 20h (Metropolitano de Lisboa 2018c). A 

maior frequência de circulação de comboios pode conduzir à ressuspensão de PM levando ao 

registo de maiores concentrações de BC no percurso do metro. No entanto, as concentrações 

registadas podem ter sido sobreestimadas pela interferência do Fe, uma vez que que a maior 

circulação dos comboios está associada a um maior desgaste e, por isso, maiores 

concentrações deste elemento. Verificou-se que as concentrações de BC obtidas às 8h, foram 

significativamente superiores às restantes voltas do dia (p<0.0001), uma vez que uma maior 

circulação de comboios resulta numa maior deslocação de partículas dos túneis para as 

carruagens e plataforma aumentando por isso as concentrações de BC. Pelo contrário, as 

concentrações de BC às 20h, foram significativamente inferiores (p<0.0001) comparativamente 

com os restantes períodos de medição. Às 18h registou-se a segunda maior concentração 

 

�̅� ±  𝝈 

 8h 10h30 13h 18h 20h 

BC 

(µg/m3) 

Automóvel 5.9±5.5 5.9±6.3 5.7±6.7 4.9±5.8 5.1±5.0 

Bicicleta 5.2±5.8 5.2±9.2 3.3±4.8 3.7±5.0 2.2±2.7 

Metro 6.2±4.8 4.5±3.2 4.3±2.9 4.5±3.0 3.1±2.9 
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média de BC, sendo as concentrações neste período significativamente superiores às 

concentrações das 10h30 (p<0.0001) e superiores, em média, às concentrações registadas às 

13h. Por outro lado, a intensidade de tráfego que se verificou existir no exterior poderá ter 

influenciado as concentrações de BC no interior do metro. 

2.4. Distribuição espacial das concentrações de 
carbono negro 

 

2.4.1. Automóvel 

O percurso foi dividido em zonas tal se indica na Figura 30 onde também se representa um 

exemplo da distribuição espacial das concentrações de BC (a) e ainda as concentrações 

médias (b). 

Figura 30. Mapa de concentrações de BC ao longo de um percurso em automóvel – exemplo das 8h (a) e 

concentrações médias e desvio padrão de BC por zona (b). (A escala de concentrações de BC foi elaborada de 

acordo com o mínimo, máximo e quartis das concentrações de BC). 

Cada zona corresponde a um setor onde se verificou a existência de diferentes condições de 

tráfego e de morfologia do terreno. Assim, o percurso inicia-se numa zona residencial (A), 

passando por uma interface de transportes (B) seguindo-se, o Campo Grande (C), a Avenida 

da República (D), a Avenida Fontes Pereira de Melo (E) e, por fim, a Avenida da Liberdade (F). 

(a) 

(b) 
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A morfologia da rua, variações no tráfego e outros fatores, podem resultar em diferenças nas 

concentrações de BC nas diferentes zonas do percurso (de Nazelle et al. 2012). Assim, as 

concentrações de BC que se verificaram na área residencial (A) (2.3±2.9 µg/m3), foram 

significativamente inferiores (p<0.0001) às registadas nos restantes troços considerados uma 

vez que esta é uma área onde a intensidade do tráfego foi menos significativa. Pelo contrário, 

na Avenida da Liberdade (F) (6.8±5.9 µg/m3) a intensidade do tráfego foi intensa em qualquer 

período do dia e, para além disso, a morfologia da avenida, que é composta por árvores e 

infraestruturas no seu redor, poderá não ter facilitado a dispersão de poluentes levando ao 

registo de elevadas concentrações de BC. 

2.4.2. Bicicleta 

O percurso em bicicleta foi dividido consoante a tipologia da ciclovia tal como se encontra 

representado na Figura 31, onde estão se representa um exemplo da distribuição espacial das 

concentrações de BC (a) e estão indicadas as concentrações médias por tipo de ciclovia (b). 

Figura 31. Mapa de concentrações de BC ao longo de um percurso em bicicleta – exemplo das 8h (a) e 
concentrações médias de desvio padrão de BC por zona (b). (A escala de concentrações de BC foi elaborada 

de acordo com o mínimo, máximo e quartis das concentrações de BC). 

Tal como acontece nos automóveis, também as concentrações de BC registadas na ciclovia da 

área residencial (A) (1.2±1.8 µg/m3) foram significativamente inferiores (p<0.0001) às 

registadas nas restantes ciclovias. A ciclovia no Campo Grande (C) é localizada numa zona 

arborizada o que pareceu levar à redução das concentrações de BC dado que a vegetação alta 

(a) 

(b) 
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cria uma separação da faixa de rodagem (e consequentemente das principais fontes de 

emissão) e, por isso, as concentrações de BC (1.5±2.4 µg/m3) nesta avenida foram 

significativamente inferiores (p<0.0001) às registadas nas ciclovias localizadas nas faixas de 

rodagem ou na proximidade das mesmas. As concentrações de BC foram significativamente 

superiores (p<0.0001) na Avenida da Liberdade (F) (6.0±11.8 µg/m3) comparativamente com as 

registadas nas restantes ciclovias, com exceção da ciclovia localizada na faixa de rodagem (E). 

Na Av. da Liberdade, embora a ciclovia não se localize diretamente na faixa de rodagem, a 

elevada intensidade de tráfego e as reduzidas condições de dispersão, favoreceram o aumento 

das concentrações de BC. As concentrações de BC nesta avenida, foram significativamente 

superiores (p=0.018) às registadas na interface dos transportes (4.7±5.4 µg/m3). Verifica-se, 

por fim, que as concentrações de BC na Avenida da República (D) (3.9±5.3 µg/m3), na 

proximidade da faixa da rodagem, foram, em média, inferiores, às verificadas na Avenida 

Fontes Pereira de Melo (E) e significativamente inferiores (p<0.0001) às concentrações 

medidas na Avenida da Liberdade (F) uma vez que na Avenida da República, para além da 

intensidade do tráfego ser, de forma geral, menor, tem boas condições de dispersão de 

poluentes (por não haver edifícios ou plantas de grande altitude) e a distância da ciclovia à 

faixa de rodagem levou ao registo de menores concentrações de BC. 

2.4.3. Metro 

O percurso de metro foi dividido em três zonas nas quais se espera obter diferentes 

concentrações de BC: plataforma (exterior) que diz respeito à plataforma da estação do Campo 

Grande que se encontra a céu aberto, plataforma (interior) onde se enquadram todas as 

restantes e, por fim, o interior das carruagens. Desta forma, na Figura 32 encontram-se 

especificadas as médias e desvios padrão das três zonas referidas (a) e ainda a variação 

temporal das concentrações de BC num dos trajetos de metro (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Concentrações e desvio padrão de BC por zonas do metro (a) e evolução temporal das 

concentrações de BC numa dos trajetos de metro – 8h (b). 

(b) 

(a) 
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As concentrações foram significativamente mais baixas (p<0.0001) na plataforma exterior 

(1.4±1.1 µg/m3) uma vez que o espaço aberto permitiu a diluição do BC. Por outro lado, é no 

interior das carruagens (5.7±3.9 µg/m3) que as concentrações de BC foram significativamente 

superiores (p<0.0001 para ambos) às registadas tanto na plataforma interior (3.9±3.0 µg/m3) 

como na plataforma exterior. Isto pode dever-se, por um lado, a haver um mau isolamento das 

carrruagens possibilitando-se assim a “contaminação” do interior destas com partículas de BC 

e, por outro, a tratar-se de um espaço fechado, onde a possibilidade de diluição de poluentes é 

menor, levando à acumulação de BC no seu interior. 

2.5. Dose inalada 

A dose inalada de BC em cada meio de transporte encontra-se representada na Figura 33 e 

refere-se à média das doses inaladas por meio de transporte. 

Figura 33. Dose inalada de BC por meio de transporte. 

O meio de transporte que potenciou a dose inalada é a bicicleta (9.2 µg). Os utilizadores que 

realizam o percurso em bicicleta inalaram uma dose cerca de quatro vezes superior aos 

utilizadores que realizaram o percurso em automóvel (2.5 µg) e metro (2.6 µg). De facto, 

embora nos percursos em bicicleta os indivíduos estivessem expostos a concentrações de BC 

inferiores, é neste meio de transporte que a taxa de respiração e o tempo de viagem são 

superiores.  

A dose média inalada pelos utilizadores no automóvel e metro é semelhante. Embora as 

concentrações de BC sejam inferiores nos percursos de metro, a duração da viagem foi 

superior neste meio de transporte.  

de Nazelle et al. (2012) determinaram, em Barcelona, as doses inaladas de BC em bicicleta e 

automóvel por viagem realizada, sendo a dose inalada num percurso em bicicleta igual a 8.7 µg 

e, em automóvel, igual a 10.4 µg. As doses inaladas nos percursos em bicicletas são, em 

média, bastante parecidas, no entanto, a dose inalada em Barcelona no percurso em 
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automóvel foi cerca de 4 vezes superior à verificada em Lisboa, o que pode estar relacionado 

também com diferenças no local onde o percurso se insere, fontes de poluição e ainda do 

tempo de viagem. 

 PN0.01-1 

3.1. Concentrações médias por meio de transporte 

As concentrações médias e desvio padrão de PN0.01-1 obtidos nos três meios de transporte em 

estudo, automóvel, bicicleta e metro, encontram-se representados na Figura 34. 

Figura 34. Concentrações e desvio padrão de PN0.01-1 nos automóveis, bicicleta e metro. 

Tal como é possível verificar na Figura 34, as concentrações de PN0.01-1 foram 

significativamente superiores (p<0.0001) nas bicicletas (23213±18715 #/cm3) 

comparativamente com os automóveis (18512±14740 #/cm3) ou no metro 

(15775±10209 #/cm3). Por outro lado, as concentrações de PN0.01-1 no metro foram 

significativamente inferiores (p<0.0001) ao verificado nos restantes meios de transporte. 

As concentrações de PN0.01-1 no interior dos automóveis variaram entre 1282 e 132199 #/cm3. 

Para além disso, as concentrações obtidas nas medições efetuadas no interior dos automóveis 

foram, em média, substancialmente inferiores ao verificado em Barcelona por de Nazelle et al. 

(2012), que determinaram uma concentração média de PN0.01-1 igual a 123000 #/cm3. 

Determinaram também as concentrações de PN0.01-1 nos percursos de bicicleta onde obtiveram 

uma concentração média de PN0.01-1 igual a 77500 #/cm3, um valor substancialmente inferior ao 

verificado em Lisboa. 

Ao contrário do que ocorre com o BC que, em meio urbano, é sobretudo emitido pelo setor dos 

transportes, as PN0.01-1 podem também ter origem secundária sendo um dos principais 

percursores o ácido sulfúrico (Ma and Birmili 2015; Rahman et al. 2017). Assim, enquanto que, 

no caso das BC, a principal variável a considerar seria a intensidade do tráfego, neste caso 

terão que se ter também em conta variáveis como a temperatura, a humidade relativa e a 
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intensidade da radiação solar, uma vez que estas condicionam os processos fotoquímicos que 

irão resultar numa maior concentração de PN0.01-1 (Rahman et al. 2017). Estes processos de 

formação de novas partículas são sobretudo evidentes quando a intensidade da radiação solar 

é superior a 100 W/m2 o que ocorreu em qualquer um dos dias de medições (MARETEC 2018). 

No entanto, tal como Ma & Birmili (2015) referiram, mesmo em dias de elevada intensidade da 

radiação solar e os fenómenos fotoquímicos poderão não ocorrer. Desta forma, não é possível 

especificar as razões pelo qual as concentrações de PN0.01-1 foram significativamente 

superiores (p<0.0001) nos automóveis relativamente às bicicletas ou ao metro, uma vez que 

dependeram grandemente, sobretudo no caso dos automóveis e bicicletas, das condições 

meteorológicas e ainda da intensidade do tráfego. 

Relativamente ao metro, Mendes et al. (2018) verificaram que as concentrações das partículas 

mais pequenas dependem não só da fricção resultante do movimento do metro mas sobretudo 

da influência do ar exterior. Para além disso, no metro não existem fontes de combustão e, por 

isso, as concentrações de PN0.01-1 são baixas comparativamente com o registado nos outros 

meios de transporte. Embora não seja possível uma comparação precisa das concentrações de 

PN0.01-1 entre os diferentes meios de transporte pelas razões indicadas acima, são notórias as 

razões pelo qual as concentrações de PN0.01-1 no metro são inferiores comparativamente com 

os restantes meios de transporte. 

3.2. Influência do tipo de ventilação na exposição 
nos automóveis 

Não foi possível efetuar medições no exterior e daí aferir a influência dos diferentes tipos de 

ventilação nas concentrações nos automóveis. Em qualquer caso, testou-se o uso de dois tipos 

de ventilação diferentes numa mesma volta de automóvel de modo a tentar entender-se a 

influência do tipo de ventilação. Os resultados apresentam-se na Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Influência do tipo de ventilação nas concentrações de PN0.01-1 no interior de um automóvel. 

Tal como ocorre para as concentrações de BC, também as concentrações de PN0.01-1 foram 

bastante influenciadas pelo tipo de ventilação. No modo sem ventilação as concentrações de 
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PN0.01-1 no interior do automóvel (2993±571 #/cm3) foram significativamente inferiores 

(p<0.0001) às registadas no modo ventilação média (28665±12642 #/cm3). O modo de 

ventilação média parece ter potenciado a acumulação de PN0.01-1 no interior do automóvel. 

Para além disso, o facto do desvio padrão ter sido superior no uso do modo ventilação média 

evidencia a maior influência do meio exterior nas concentrações registadas no interior do 

automóvel. 

3.3. Influência do período do dia nas concentrações 
de PN0.01-1 

Os dois principais fatores que influenciam as concentrações de PN0.01-1 no microambiente dos 

transportes são as emissões resultantes da combustão nos veículos motorizados e ainda a 

produção de novas partículas, por processos fotoquímicos (Ma and Birmili 2015). Assim, 

segundo, Rahman et al. (2017), é de esperar que, ao longo do dia, ocorram máximos nas 

concentrações devido a uma maior intensidade do tráfego (no período da manhã e final da 

tarde) e ainda, em resultado da formação de novas partículas, por volta das 12h, altura em que 

este fenómeno é máximo. Na Tabela 8, encontram-se discriminadas as concentrações médias 

e desvio padrão de PN0.01-1 obtidas em cada período de medições ao longo do dia. 

 Tabela 8. Evolução temporal das concentrações de PN0.01-1 nos meios de transporte automóvel, bicicleta e 
metro. 

 
De um modo geral, na cidade de Lisboa, os períodos do dia com maior intensidade de tráfego 

coincidiram com os percursos realizados às 8h, 10h30 e, nalguns casos, às 18h. De forma 

contrária, foi nos percursos realizados às 20h que se verificou a existência de uma menor 

intensidade de tráfego e que o fenómeno fotoquímico que leva à formação de novas partículas 

é minímo, dada a reduzida intensidade da radiação solar. Desta forma, pela razões enunciadas 

acima, é no período das 20h que, para qualquer um dos três meios de transporte, as 

concentrações de PN0.01-1 foram significativamente menores (p<0.0001), comparativamente 

com os restantes períodos do dia. Relativamente aos automóveis, verificou-se que as 

concentrações no interior destes foram significativamente superiores (p<0.0001) às 8h do que 

nos restantes períodos do dia. Neste período do dia, a intensidade de tráfego foi elevada mas 

esperava-se que os fenómenos fotoquímicos que levam à formação de novas partículas 

fossem mínimos. Embora não seja possível averiguar com precisão o que de facto influenciou 

as concentrações de PN0.01-1, julga-se que no período das 13h, a intensidade de tráfego foi 

 

 

 �̅� ±  𝝈 

 
8h 10h30 13h  18h 20h 

PN0.01-1 

(#/cm3) 

Automóvel 24989±16132 20796±16486 19994±13859 19169±15063 15332±12161 

Bicicleta 33660±24087 18984±19930 25066±15468 19219±15475 14967±13551 

Metro 19736±14084 13257±4919 23785±10103 14219±7770 10155±3284 
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menor e as elevadas concentrações de PN0.01-1 se tenham devido sobretudo ao efeito 

fotoquímico. Já no período das 18h, considera-se que a maior influência para as concentrações 

de PN0.01-1 registadas tenha sido a intensidade do tráfego. Hatzopoulou et al. (2013) mediram 

as concentrações de PN0.01-1 em percursos de bicicleta nos períodos da manhã e da tarde na 

cidade de Montreal e verificaram que no período da manhã e da tarde estas são, em média, 

iguais a 24800  #/cm3 e a 21800  #/cm3, respetivamente. Considerando, no presente estudo, 

que o período da manhã engloba as voltas das 8h e 10h30 e o período da tarde as voltas das 

18h30, verificaram-se concentrações médias de 27993  #/cm3 e 19219  #/cm3 no período da 

manhã e tarde, respetivamente. As concentrações registadas em Lisboa foram, por isso, da 

mesma ordem de grandeza das registadas em Montreal. 

A variação existente nas concentrações de PN0.01-1 no metro poderá ser devida à influência das 

concentrações de PN0.01-1 do meio exterior, tal como Mendes et al. (2018) verificaram. Esta por 

sua vez, é influenciada por diversos fatores como a intensidade do tráfego e os processos 

fotoquímicos pelo que não é possível verificar a existência de um padrão nas concentrações 

registadas a cada hora de medições. 

3.4. Distribuição espacial das concentrações de 
PN0.01-1 

3.4.1. Automóvel 

A distribuição espacial das concentrações de PN0.01-1 está representada na Figura 36. 
 

 

 

 

Figura 36. Mapa de concentrações de PN0.01-1 ao longo de um percurso em automóvel – exemplo das 8h (a) e 
concentrações médias e desvio padrão de PN0.01-1 por zona (b). (A escala de concentrações de PN0.01-1 foi 

elaborada de acordo com o mínimo, máximo e quartis das concentrações de PN0.01-1). 

(a) 

(b) 
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Verifica-se que as concentrações de PN0.01-1 registadas na Av. da Liberdade (F) foram 

significativamente superiores (p<0.0001) às que se mediram nas restantes zonas evidenciando 

assim a influência do tráfego nas concentrações de PN0.01-1.  

Os contrastes obtidos relativamente às concentrações nas diferentes zonas podem ser 

explicados tanto pelas diferentes intensidades de tráfego verificadas como pelos contrastes na 

morfologia das vias (de Nazelle et al. 2012). 

De facto, a elevada intensidade de tráfego e as fracas condições de dispersão de poluentes 

que se verificaram na Av. da Liberdade (F), devido à configuração da avenida, traduziram-se 

numa elevada concentração de PN0.01-1. Na Av. Da Républica (D) e na Av. Fontes Pereira de 

Melo (E) também se registaram elevadas concentrações de PN0.01-1. Por outro lado, na zona 

residencial a reduzida intensidade de tráfego explica as reduzidas concentrações de PN0.01-1.  

3.4.2. Bicicleta 

De igual forma o percurso de bicicleta foi dividido consoante os tipos de ciclovia que se 

verificaram em cada zona. Os resultados obtidos encontram-se na Figura 37. 

Figura 37. Mapa de concentrações de PN0.01-1 ao longo de um percurso em bicicleta – exemplo das 8h (a) e 
concentrações médias de desvio padrão de PN0.01-1 por zona (b). (A escala de concentrações de BC foi 

elaborada de acordo com o mínimo, máximo e quartis das concentrações de PN0.01-1). 

Verifica-se que a proximidade à faixa de rodagem (D e E) potenciou as concentrações de 

PN0.01-1, sendo estas substancialmente superiores às verificadas nas restantes zonas, com 

(a) 

(b) 
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excepção da passagem na ciclovia no passeio situada na Av. da Liberdade (F) onde a elevada 

intensidade de tráfego conjuntamente com a fraca dispersão de poluentes característica desta 

avenida, potenciaram as concentrações de PN0.01-1. Apesar de ter sido de uma forma menos 

evidente do que ocorreu com o BC, também a passagem pela ciclovia em zona arborizada (C) 

aparentou conduzir a uma redução nas concentrações de PN0.01-1 sendo que, estas foram 

significativamente inferiores (p<0.0001) na zona residencial comparativamente com o que se 

registou nas restantes ciclovias devido à reduzida intensidade de tráfego. Segundo Boogaard 

et al. (2009) verificou-se um aumento nas concentrações de PN0.01-1 quando se dá a passagem 

por uma área de interseção de vias, tal como aconteceu em Lisboa na zona de interface de 

transportes. No entanto as concentrações verificadas nesta zona foram em média, menores 

que as concentrações de PN0.01-1 registadas nas restantes zonas, com excepção da área 

residencial.  

3.4.3. Metro 

No percurso do metro dividiram-se as zonas de passagem em plataforma exterior e interior e 

carruagem. Os resultados encontram-se representados na Figura 38. 

Figura 38. Concentrações e desvio padrão de PN0.01-1 por zonas do metro (a) e evolução temporal das 
concentrações de PN0.01-1 numa dos trajetos de metro – 8h (b) 

As concentrações de PN0.01-1 foram significativamente inferiores (p<0.0001) na carruagem 

(13026±11097 #/cm3) comparativamente com as restantes zonas do metro.  

Por outro lado, as concentrações na plataforma interior foram elevadas devido à fricção 

proveniente do movimento dos comboios, às partículas transportadas dos túneis e ainda à 

entrada de partículas do exterior através do sistema de ventilação. As concentrações 

registadas na plataforma exterior deverão ser devidas sobretudo à influência do tráfego. 

(a) 

(b) 



56 

3.5. Dose inalada 

A dose média inalada de PN0.01-1 por percurso efetuado em cada um dos três meios de 

transporte encontra-se representada na Figura 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Dose inalada de PN0.01-1 por meio de transporte. 

 

A dose inalada foi potenciada pelo uso das bicicletas (50555±4343 #/cm3). De facto, a dose 

inalada neste meio de transporte foi significativamente superior (p=0.019) à dose inalada no 

uso de automóveis (7776±3658 #/cm3) e superior, em média, à dose inalada no trajeto de 

metro (8856±1770 #/cm3).  

A dose inalada nos percursos em bicicleta foi cerca de sete vezes superior à que se verificou 

nos percursos em automóvel e seis vezes superior à dose inalada no metro. Nas bicicletas, as 

concentrações de PN0.01-1, a taxa de respiração e o tempo de viagem foram superiores 

relativamente aos restantes meios de transporte resultando assim numa maior dose inalada. 

Para além disso, a dose média inalada nos percursos no metro foi superior à dose inalada nos 

percursos em automóvel uma vez que, embora as concentrações tenham sido menores do que 

as registadas no interior dos aurtomóveis, o tempo de viagem foi superior. 
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V. Conclusões e trabalho futuro 

 

As concentrações de PM2.5, PM10, BC e PN0.01-1 foram avaliadas numa rota específica na 

cidade de Lisboa em três meios de transporte utilizados na cidade: automóvel, bicicleta e 

metro. Para tal, foi escolhida uma rota (com início em Telheiras e fim na Praça dos 

Restauradores) que cumprisse uma série de critérios sendo estes: ser representativa de um 

percurso pendular típico realizado pela população lisboeta; ter ao longo de todo o percurso 

ciclovias e, por fim, ter um percurso equivalente, na medida do possível, em metro. Assim, ao 

longo de 18 dias de medições efetuaram-se um total de 90 viagens sendo que, por dia, foram 

realizadas 5 viagens com início às 8h, 10h30, 13h, 18h e 20h. De forma a ter uma amostra o 

mais diversificada possível, utilizaram-se diferentes tipos de automóveis com diferentes tipos 

de ventilação. Desta forma, foram feitas medições em três automóveis a gasóleo (DC1, DC2 e 

DC3), dois automóveis a gasolina (GC1 e GC2) e um automóvel elétrico (EC1). Relativamente 

aos tipos de ventilação, foi utilizado ventilação média e AC, permitindo a entrada de ar no 

habitáculo e sem ventilação, ou seja, sem entrada de ar exterior no habitáculo. 

Na PM2.5 e PM10, o meio de transporte utilizado teve uma grande influência nos níveis de 

exposição aos diversos poluentes. De facto, as concentrações de PM2.5 foram superiores no 

metro, seguindo-se nos automóveis e nas bicicletas. Já na PM10 as concentrações foram 

superiores no metro, nas bicicletas e, por fim, nos automóveis. No metro, existem fontes de 

PM, tais como, a abrasão e desgaste de trilhos, travões e rodas, a ressuspensão de partículas 

devido ao movimento dos passageiros e das carruagens do metro. Para além disso, verifica-se 

que, na cidade de Lisboa, as entradas de ar do metro localizam-se na proximidade de faixas de 

rodagem e, por isso, o tráfego no exterior poderá ser mais uma fonte de PM no interior do 

metro. A diferença nas concentrações de PM2.5 nos automóveis e nas bicicletas é explicada 

pela distância às fontes de poluição uma vez que, em parte do percurso, as ciclovias 

encontram-se afastadas da faixa de rodagem onde circulam os automóveis. Por outro lado, no 

Campo Grande, a ciclovia localiza-se numa zona arborizada passando aí, inclusivamente, por 

uma zona de construção, o que pode ter potenciado as concentrações de PM10. As razões 

entre as concentrações de PM2.5 e PM10 foram elevadas em qualquer um dos três meios de 

transporte o que pode indicar a elevada contribuição da PM2.5 para a PM10. Relativamente à 

relação entre as concentrações de PM no interior e no exterior dos automóveis, verificou-se 

que a relação IN/OUT (interior/exterior) foi inferior a 1.0 quando se optou pelo uso de ventilação 

média ou ar AC, e foi maior que 1.0 quando não foi utilizado qualquer tipo de ventilação. Isto 

significa que, quando se utiliza ventilação, e por isso há entrada de ar exterior no habitáculo, as 

concentrações no interior são inferiores ao registado no exterior, sendo que ocorre o oposto 

quando não se usa ventilação. Assim, o uso de ventilação diminuiu as concentrações de PM2.5 

e PM10 a que os indivíduos estão sujeitos no interior dos automóveis. 

As concentrações de BC foram superiores nos automóveis, seguindo-se no metro e, por fim, 

nas bicicletas. Mais uma vez, a distância às fontes de poluição móveis explica as diferenças 

nas concentrações nos automóveis e nos percursos de bicicleta. Já no metro, não existem 
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fontes de BC, como a combustão incompleta que ocorre nos veículos motorizados. No entanto, 

contribuem para as concentrações no interior do metro a entrada de BC do ar exterior no 

sistema do metro e as partículas transportadas dos túneis. Em qualquer caso, deve ter-se em 

consideração que estas concentrações podem ser sobrestimadas pela presença de ferro (Fe) 

nas partículas do metro. No interior dos automóveis, as concentrações de BC foram 

potenciadas pelo uso de ventilação média ou AC (razão IN/OUT maior que 1.0). Acontece que 

os filtros comuns utilizados nos sistemas de ventilação dos automóveis não foram eficientes na 

remoção das partículas de BC do ar que entra no habitáculo do automóvel, onde poderá ter 

ocorrido a sua acumulação. A não utilização de ventilação, diminuiu a entrada de ar e, por isso, 

a entrada de partículas de BC protegendo os passageiros de concentrações mais elevadas. 

Destaca-se o automóvel DC3 que obteve um bom desempenho na filtração de BC. Este 

automóvel é equipado com um filtro de carvão ativado de alta eficiência que minimizou a 

entrada de BC no habitáculo e, por isso, a sua acumulação. Por esta razão, as concentrações 

foram inferiores no interior do automóvel comparativamente com o meio exterior. Relativamente 

à influência do período de medições, verificou-se que as concentrações foram superiores nos 

períodos em que a intensidade do tráfego foi superior. De igual forma, as concentrações foram 

superiores nas zonas do percurso em que a intensidade do tráfego foi mais elevada ou em que, 

devido à morfologia do local, a dispersão de poluentes é dificultada. Já no metro, as 

concentrações de BC foram significativamente superiores nas carruagens, local onde ocorre a 

acumulação de BC, e inferiores na plataforma exterior onde, apesar de existirem fontes de BC 

na proximidade, pode ocorrer a dispersão deste poluente. 

As concentrações de PN0.01-1 dependem não só da intensidade do tráfego, mas também de 

processos fotoquímicos que condicionam a formação de novas partículas. Assim, como este 

último depende das condições meteorológicas que se verificaram (como temperatura, 

intensidade da radiação solar, entre outros), não é possível fazer uma comparação precisa das 

concentrações que se registaram em dias diferentes. Em qualquer caso, com base nas 

medições efetuadas, verificou-se que as concentrações foram superiores no uso de bicicleta, 

seguido do automóvel e, por fim, do metro. Não existiu a possibilidade de estudo da razão 

IN/OUT das concentrações de PN0.01-1 nos automóveis, no entanto, verificou-se que as 

concentrações desta gama de partículas são influenciadas pelo tipo de ventilação utilizado. 

Relativamente às diferentes horas de medições, verificou-se que as concentrações de PN0.01-1 

foram elevadas no período da manhã (quando a intensidade de tráfego foi superior) e no 

período das 13h (quando o efeito fotoquímico poderá ter sido mais intenso). A distribuição 

espacial das concentrações de PN0.01-1 evidencia a influência do tráfego nas mesmas. 

Embora as concentrações dos diferentes poluentes sejam variáveis, a dose inalada  média foi 

superior no uso de bicicletas em qualquer um dos poluentes. Isto ocorre porque o esforço físico 

inerente ao uso de bicicletas nas deslocações reflete-se numa maior taxa de respiração e, para 

além disso, a realização do percurso é mais demorada. 
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De um modo geral, embora o percurso selecionado se encontre na ZER, verifica-se que as 

concentrações dos poluentes em estudo foram bastante elevadas e, particularmente para as 

PM2.5 e PM10, não respeitam, em muitos dos dias de medições, os limites impostos pela WHO o 

que indica uma necessidade de melhoria.  

Uma medida eficaz que permitiria a redução das concentrações seria a diminuição das fontes 

de emissão. Assim, esta medida passaria pelo aumento das restrições da ZER, uma maior 

fiscalização das emissões dos veículos motorizados, ou ainda, o aumento dos incentivos ao 

uso de veículos elétricos, o que reduziria as emissões de PM. Nas bicicletas, as concentrações 

de poluentes poderiam também ser diminuídas pela construção de ciclovias mais afastadas da 

faixa de rodagem e, nos automóveis, as concentrações no seu interior poderiam ser diminuídas 

pelo uso de sistemas de ventilação com filtros mais eficientes. 

No metro, uma melhoria nos sistemas de ventilação poderia permitir, por um lado uma menor 

entrada de poluentes no sistema do metro e, por outro, a remoção dos poluentes acumulados 

no local. Para além disso, seria vantajoso o uso de ar condicionado no interior dos comboios 

uma vez que, tal como Martins, et al. (2015) verificaram, diminui as concentrações de PM nos 

mesmos. Para além disso, sugere-se a colocação de portas de plataforma no metro, uma vez 

que estas permitem a separação da plataforma e dos túneis resultando em menores 

concentrações na plataforma (Martins, et al., 2015). Todas medidas são apenas eficazes se 

contarem com esforço político no sentido de as implementar, dependendo também da 

conscientização da população. 

Considera-se que este trabalho tem como pontos fortes o facto de se terem efetuado medições 

em diversos meios de transporte num mesmo percurso, o que possibilitou uma melhor análise 

comparativa. Para além disso, estudos deste tipo são escassos na cidade de Lisboa e por isso, 

este trabalho contribui com novas informações relativas às concentrações de matéria 

particulada em suspensão na cidade de Lisboa.  

As fragilidades deste estudo vão de encontro ao que se considera serem oportunidades de 

melhoria e de trabalho futuro. Assim, considera-se que o facto de se terem efetuado as 

medições dos diferentes meios de transporte em diferentes dias é uma fragilidade, na medida 

em que, diferentes dias têm diferentes condições meteorológicas, de tráfego, entre outros, que 

condicionam as concentrações de poluentes. Para além disso, destaca-se como uma das 

principais dificuldades deste trabalho a falha em obter as concentrações em contínuo de PM2.5 

ou PM10. De facto, a obtenção deste dado seria extremamente relevante na medida em que 

permitiria obter a evolução espacial das concentrações e ainda a variação das mesmas ao 

longo do tempo nas diversas medições efetuadas. No entanto, verificou-se que o equipamento 

que iria fazer estas medições não o fazia de forma correta, pelo que não pôde ser utilizado. Em 

todo o caso, com o uso das PEM foi possível obter as concentrações médias diárias de PM2.5 e 

PM10, o que se trata de um dado bastante importante para entender a variação das 

concentrações de PM no microambiente dos transportes. No entanto, de forma a complementar 

o estudo e obter a composição química das partículas recolhidas nos filtros, deveria ser feita a 
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análise química dos mesmos. Dos 18 dias de medições efetuados, 12 foram feitos em 

automóveis, 3 em bicicleta e 3 no metro. Um aumento dos dias de medições poderia fornecer 

uma amostra mais representativa das condições vivenciadas no microambiente dos transportes 

na cidade de Lisboa. Inclusivamente, deveriam ser testados mais automóveis, de forma a aferir 

a influência do tipo de combustível e das características de cada automóvel e obter mais 

informações sobre a influência do tipo de ventilação nas concentrações de matéria particulada. 

Para além disso, as medições, num trabalho futuro, deveriam ser efetuadas em diferentes 

estações do ano de forma a obter uma amostra mais representativa das concentrações de 

poluentes no microambiente dos transportes ao longo do ano. 

Relativamente aos objetivos desta dissertação, considera-se que estes foram amplamente 

alcançados. De facto, o sistema integrado de avaliação da qualidade do ar desenvolvido 

permitiu o estudo das concentrações de poluentes no percurso selecionado tendo em conta o 

meio de transporte utilizado, horas do dia, zonas de passagem e, no caso dos automóveis, 

tipos de ventilação utilizados. 
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Anexos 
 

Anexo A – Concentrações médias de BC medidas nos 
3 meios de transporte 
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Anexo B – Concentrações médias de PN0.01-1 medidas 
nos 3 meios de transporte 
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