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RESUMO 

 

Centenas de milhões de pessoas sofrem de doenças respiratórias (crónicas) no mundo, sendo a 

terceira causa de morte em Portugal. A poluição urbana devido às PM10 é um dos factores de risco 

mais importantes na incidência e prevalência daquelas doenças e aumento da morbilidade e 

mortalidade; sendo as crianças e idosos os grupos etários mais afectados. Neste trabalho, pretende-

se criar um sistema de alerta, com base em dados do ano 2007, para toda a AMLN, com base na 

caracterização espácio-temporal da dispersão do poluente através de um modelo geoestatístico. Em 

primeiro lugar, mapas cartográficos diários da concentração de PM10 foram obtidos por simulação; 

em seguida, foram calculados mapas que representam o número máximo de dias consecutivos com 

níveis de poluição elevada; e finalmente, estes factores de risco foram intersectados com mapas de 

densidade populacional da mesma área. Os resultados mostraram que o centro e baixa da cidade de 

Lisboa são as áreas mais poluídas, pelo que os seus habitantes estão em maior risco. A análise 

bivariada entre registos de asma no HSM e níveis de poluição, para os anos de 2007 e 2008 mostrou 

que os registos de asma apresentam uma boa correlação (com ρρρρ=0.713 a partir da quarta quinzena, 

em 2007, e ρρρρ=0.734 a partir da terceira quinzena, em 2008), quinze dias depois da exposição às 

PM10. Estes resultados permitiram considerar que o sistema proposto é potencialmente um bom 

indicador do risco a que se encontram expostas as crianças (asmáticas) da AMLN.  

 

Palavras-chave: Doenças respiratórias; Poluição atmosférica; PM10; Área Metropolitana de 

Lisboa Norte; simulações geoestatísticas; sistema de alerta. 
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ABSTRACT 

 

Hundreds of millions of people suffer from (chronic) respiratory diseases in the world. And, this is the 

third cause of death in Portugal. Urban air pollution due to PM10 is one of the most important factors of 

the incidence and prevalence of those diseases and increase of morbidity and mortality; with the 

children and elderly as the most affected groups. The aim of this work is to create an alert system, for 

all of North Lisbon Metropolitan Area (NLMA), based on the use of a geostatistical model to 

characterizing the space and time dispersion of that pollutant. This study was conducted with data of 

2007. Firstly, daily cartographic maps of the concentration of PM10 were calculated by simulation; then 

maps that represent the maximum number registered of consecutive days with high levels of PM10 

were calculated; finally these risk factors were intersected with population density maps in the same 

area. The results showed that the Lisbon city centre and downtown is the most polluted area of 

NLMA, whereby their inhabitants are at higher risk. The bivariate analysis between asthma 

admissions at Santa Maria Hospital (SMH) and pollution levels for the years 2007 and 2008, revealed 

that asthma admissions have a good correlation (with ρρρρ=0.713 after the fourth fortnight in the year 

2007, and ρρρρ=0.734 after the third fortnight, in the year 2008), fifteen days after exposure to PM10. 

These results allow to consider the alert system as a potentially good indicator of risk of exposure of 

NLMA (asthmatic) children. 

 

Keywords: Respiratory diseases; Air pollution; PM10; North Lisbon Metropolitan Area; 

geostatistical simulations; alert system. 
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1. INTRODUÇÃO  

Hoje em dia, centenas de milhões de pessoas sofrem de doenças respiratórias crónicas no 

mundo. Apesar da maioria das doenças respiratórias serem evitáveis, a World Health Organization 

(WHO), estima que cerca de 4 milhões de pessoas morram, devido a doenças respiratórias crónicas, 

por ano, e que cerca de 3 milhões de pessoas morram devido a efeitos secundários causados por 

poluição atmosférica [2].  

Em Portugal, as doenças respiratórias constituem a terceira causa de morte e representam 

13% do total de mortes anual, sendo muitas vezes subdiagnosticadas, segundo o relatório do ONDR 

(Observatório Nacional das Doenças Respiratórias), de 2007. Estima-se que, no nosso país, a 

mortalidade devido a efeitos secundários causados pela poluição atinja os 4000 casos por ano, sendo 

o triplo do número de mortes causadas por acidentes de viação [2]. Por tudo isto, a carga das 

doenças respiratórias, em Portugal, não só a nível de qualidade de vida, morbilidade e mortalidade, 

mas também a nível de custos, nomeadamente dos internamentos nos hospitais, é extremamente 

relevante, não apresentando tendência a diminuir [2]. 

O fumo do tabaco é o factor que mais contribui para o aumento da incidência e/ou prevalência 

de sintomas e doenças respiratórias crónicas e mortalidade por essas causas. Apesar disso, existem 

outros factores de risco importantes como: poluição atmosférica exterior, principalmente nas cidades; 

poluição do ar no interior dos edifícios; alergéneos (como pólenes, ácaros, e não só); agentes 

infecciosos; fungos; partículas ou gases nocivos, como poeira e produtos químicos, devido à 

ocupação profissional [1]. 

Face aos factores de risco referidos, é difícil dizer qual a exposição individual a cada um 

deles. No entanto, existem estações de monitorização em Portugal, e em especial na área 

metropolitana de Lisboa (AML), que recolhem os valores de concentração de vários poluentes. Assim, 

através desses dados é possível estudar a qualidade do ar exterior e ter uma noção dos níveis de 

poluição a que as pessoas que vivem ou trabalham naquela área estão (ou estiveram) expostas. 

Para analisar o estado do ar numa determinada área, é necessário caracterizar a dispersão 

dos poluentes. Para isso têm sido utilizados modelos para descrever e prever a concentração de 

poluentes na atmosfera. Os modelos que actualmente existem podem-se inserir em dois grandes 

grupos: os deterministas e os probabilistas. Os primeiros (como é o caso do Gaussian Plume Model) 

constituem uma ferramenta que reflecte o fenómeno físico de transporte de poluentes na atmosfera. 

Por isso, os modelos deterministas sentem o efeito da topografia local e da variabilidade intrínseca da 

atmosfera, pelo que não são capazes de simular condições não-homogéneas complexas, como 

acontece em zonas urbanas. Os modelos probabilistas são a evolução mais recente nesta área, e 

constituem a alternativa ao uso dos modelos deterministas na predição de sistemas complexos, com 

comportamentos não-lineares. Exemplos destes modelos são as redes neuronais, muito utilizadas 

na predição da concentração de poluentes de curto prazo e avaliação da dinâmica de sistemas 

complexos; e os modelos geoestatísticos que têm vindo a ser usados na caracterização de um 

histórico do estado de poluição do ar de uma dada zona urbana.  
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Este trabalho tem como objectivo criar um sistema de alerta para a Área Metropolitana de 

Lisboa Norte (AMLN) com base num modelo geoestatístico de simulação que caracteriza no espaço e 

no tempo a concentração de partículas inaláveis no ar.  

 

O trabalho encontra-se dividido principalmente em quatro grandes secções. Na primeira 

(secção 2) apresenta-se um estado da arte sucinto sobre a associação entre poluição atmosférica 

urbana, sintomas e doenças respiratórias, e morbilidade. Esta relação poluição/saúde foi feita com 

base em algumas das inúmeras publicações científicas que existem de estudos feitos nesta área. A 

segunda secção (secção 3) diz respeito à caracterização geoestatística da qualidade do ar, na AMLN, 

no ano de 2007, relativamente às concentrações das PM10. Os resultados desta parte do estudo da 

qualidade do ar são apresentados em forma de mapas espácio-temporais. Na terceira secção 

(secção 4) faz-se uma análise do risco a que se encontram expostos os habitantes da AMLN, através 

de um indicador de risco – número de dias consecutivos com níveis de poluição elevados – e ainda 

através da avaliação da densidade populacional das faixas etárias relativas a idosos e crianças. 

Finalmente, na secção 5, faz-se a análise bivariada entre o número de admissões devido a asma 

registadas no Hospital de Santa Maria (HSM) e a concentração de PM10, para os anos de 2007 e 

2008, e mostra-se a importância dos resultados obtidos como parte integrante de um sistema de 

alerta na avaliação do risco e efeitos na saúde dos habitantes da AMLN. 
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2.  CONTEXTO TEÓRICO  

2.1.  SISTEMA RESPIRATÓRIO  

A respiração é fundamental para a sobrevivência do ser humano, pois todas as células do 

corpo humano necessitam de oxigénio, o qual é obtido através da respiração. O sistema respiratório é 

o conjunto de órgãos responsável por aquele processo. 

Para uma melhor compreensão da importância e modo de funcionamento do sistema 

respiratório, faz-se a seguir uma breve explicação da anatomia e fisiologia deste sistema, bem como 

dos mecanismos de defesa de que dispõe. 

2.1.1.   ANATOMIA E FISIOLOGIA 

A respiração é o processo pelo qual as células do corpo humano obtêm oxigénio (O2) e 

eliminam o dióxido de carbono (CO2) resultante do seu metabolismo. Os orgãos responsáveis pela 

respiração são principalmente os pulmões, mas o sistema respiratório é ainda constituído por: fossas 

nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares (Figura 1). Através da 

Figura 1, podemos observar que a traqueia separa-se em dois brônquios, que por sua vez se 

ramificam nos bronquíolos, em cujas terminações se situam os alvéolos. Os brônquios, bronquíolos e 

alvéolos pertencem aos pulmões. 

 

 
Figura 1 – Anatomia do Sistema Respiratório. 

 

A respiração caracteriza-se por ser um evento cíclico involuntário controlado pelo cérebro. 

Este evento é constituído pela inspiração (entrada do ar nos pulmões) e expiração (saída do ar dos 

pulmões). Ao conjunto da inspiração e expiração, chama-se ventilação. 

Para além dos vários órgãos envolvidos na respiração, é ainda imprescindível a ajuda de 

diversos músculos. O diafragma é um dos músculos mais importantes na respiração, situa-se na base 

dos pulmões e divide o corpo na cavidade abdominal e na cavidade torácica, onde se situam os 

pulmões. Tanto o interior da cavidade torácica como os pulmões são revestidos por uma membrana 

denominada de pleura parietal e pleura visceral, respectivamente, entre as quais circula um líquido 
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que promove a lubrificação dessas superfícies para que elas deslizem uma sobre a outra aquando da 

respiração. Com a contracção e relaxamento do diafragma (na respiração normal tranquila) dá-se a 

inspiração e expiração, respectivamente, como se mostra na Figura 2. 

 

                  

(a)                                                          (b) 

Figura 2 – Contracção e relaxamento do diafragma para promover a (a) inspiração e (b) expiração. 

 

Para além do diafragma actuam ainda outros músculos, como o esternocleidomastoideu, 

denteados anteriores, escaleno (no aumento do volume da caixa torácica – inspiração) e abdominais 

rectos (na diminuição do volume da caixa torácica – expiração).  

Na inspiração, o ar rico em oxigénio entra pelo nariz (preferencialmente, para que o ar seja 

filtrado, como iremos ver mais à frente) ou boca, atravessa a faringe, laringe, brônquios, bronquíolos 

e finalmente atinge os alvéolos pulmonares onde ocorrem as trocas gasosas. Na expiração, o ar rico 

em CO2 faz o percurso inverso. 

Cada pulmão é constituído por milhões de alvéolos. Por fora destes passam redes de 

capilares (Figura 3) e é entre essas redes e os alvéolos que se dá a troca do oxigénio pelo dióxido de 

carbono. A essas trocas dá-se o nome de hematose pulmonar. 

 

 
Figura 3 – Irrigação dos alvéolos. 

 

Para que o CO2 chegue aos pulmões e o O2 às células dos tecidos, têm de ser transportados 

no sangue. O transporte dos gases O2 e (algum) CO2, na corrente sanguínea, é então feito por uma 

proteína denominada de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, de estrutura quaternária, que 
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se situa nas hemácias (glóbulos vermelhos), sendo cada uma constituída por quatro grupos heme e 

cada um contém um ião ferro, Fe2+. Este ião é que se vai combinar com o O2, formando a oxi-

hemoglobina, podendo também combinar-se com a molécula de CO2, formando a 

carbaminohemoglobina. O transporte do O2 é, quase na totalidade (cerca de 97% [44]), feito pela 

hemoglobina, no entanto o transporte do CO2 por essa proteína corresponde a uma percentagem 

pequena (cerca de 23% [44]) da forma como o CO2 é transportado no sangue, pois a forma mais 

abundante de transporte de CO2 é através o ião bicarbonato (HCO3
–). Por conseguinte, o CO2 passa 

das células para os glóbulos vermelhos, onde é convertido em HCO3
–, assim depois segue até aos 

pulmões no sangue e quando chega aos pulmões é novamente convertido em CO2 e finalmente 

eliminado para o exterior através das vias respiratórias. 

Assim, nos alvéolos pulmonares, o O2 difunde-se para a corrente sanguínea e o CO2 difunde-

se da corrente sanguínea para os alvéolos para ser eliminado. Nos tecidos, o processo das trocas é o 

inverso. 

2.1.2.  MECANISMOS DE DEFESA  

O sistema respiratório é o único sistema do corpo humano que está constantemente a 

interagir directamente com o exterior.  

Estima-se que o volume de ar que passa pelos pulmões seja, em média, de 20.000 litros por 

dia. Deste modo, os pulmões estão constantemente a ser atacados por agentes agressores 

transportados pelo ar, pois este acarreta biliões de partículas ou agentes capazes de provocar danos 

no sistema respiratório. Por conseguinte, o sistema respiratório possui mecanismos de defesa para 

combater potenciais agressores. 

Os mecanismos de defesa do referido sistema consistem basicamente em um sistema de 

filtros capazes de reter e expulsar partículas e microrganismos existentes no ar inspirado. Assim, 

numa primeira fase, os pêlos que existem no interior do nariz fazem com que fiquem retidas as 

partículas (ou microrganismos) maiores que existem no ar. Em adição, as fossas nasais, traqueia, 

brônquios e a parte inicial dos bronquíolos, contêm um revestimento constituído por células 

produtoras de muco e células ciliadas. O muco tem a função de aprisionar as partículas ou 

microrganismos existentes no ar e as células ciliadas de expulsar para o exterior essas partículas ou 

microrganismos. Cada célula ciliada é constituída por cerca de 250 cílios que vibram 

espontaneamente a 1000 batidas por minuto, para que através do movimento destes cílios se criem 

uma série de ondas em harmonia de forma a propulsionarem o muco e as partículas nele retidas para 

fora do sistema respiratório. Assim, as partículas aprisionadas nos pêlos do nariz e no muco são 

removidas das vias aéreas superiores através das acções assoar, espirrar, tossir e engolir. 

As células ciliadas têm ainda outra função extremamente importante, na medida em que para 

além de filtrarem, ainda aquecem e humedecem o ar que passa pelas vias respiratórias, pois este 

deve estar a uma temperatura de 37º e humidade de 78%, ao chegar aos alvéolos, de forma a que as 

trocas gasosas sejam eficientes.  

Por outro lado, os alvéolos não possuem o tipo de mecanismo de defesa anteriormente 

referido, pois as trocas gasosas seriam dificultadas. No entanto, possui outro tipo de defesa que 
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consiste em células denominadas de macrófagos alveolares. Estes caracterizam-se por serem 

células móveis que se encontram na superfície dos alvéolos e têm como função procurar partículas 

depositadas nos alvéolos, matar eventuais microrganismos vivos e digerir as partículas, através de 

um processo designado de fagocitose. 

Quando o mecanismo de defesa não é suficiente a dar resposta aos agentes patogénicos, 

são recrutados leucócitos (glóbulos brancos) que se encontram no sangue, especialmente neutrófilos, 

para ajudar os macrófagos alveolares na fagocitose dos agentes agressores. Isto é o que acontece, 

por exemplo, no caso das infecções respiratórias, em que existe uma maior produção de macrófagos 

e mais neutrófilos são chamados para combater os microrganismos que provocaram a infecção.  

2.1.3. FACTORES DE RISCO DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  

Existem vários factores de risco associados ao aparecimento de patologias do sistema 

respiratório. Como já foi referido, o ar que respiramos acarreta diversos agentes agressores, como 

por exemplo agentes infecciosos (vírus e bactérias), alergéneos, fungos, gases e partículas nocivas, 

entre outros.  

O fumo de tabaco é talvez o factor de risco no desenvolvimento de patologias mais grave, 

estando associado à incidência de várias doenças do foro respiratório e ao aumento de morbilidade. 

Apesar disso, a exposição a este último factor pode ser evitada, existindo ainda outros factores de 

risco importantes a ter em conta, tais como: poluição atmosférica interior e exterior; alergéneos (como 

os pólenes, ácaros, e não só); exposição a partículas ou gases nocivos, como poeira e produtos 

químicos, devido à ocupação profissional [1].  

Face às agressões causadas pelos agentes referidos, os mecanismos de defesa do sistema 

respiratório podem falhar e dessa forma, surgem os sintomas incómodos de respiração crónicos, 

doenças respiratórias (crónicas) e inevitavelmente o aumento da morbilidade. 

Este trabalho ir-se-á focar na poluição atmosférica (exterior) urbana, uma vez que existem 

medições deste factor de risco (através de estações de monitorização localizadas nas cidades), além  

do que este factor resulta maioritariamente da actividade humana, pelo que não só afecta todas as 

pessoas como também é da responsabilidade de todos. 

 

2.2.  POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA URBANA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  

A industrialização, os desenvolvimentos tecnológicos, bem como o aumento do nível médio 

de vida das pessoas, trouxe problemas ambientais, nomeadamente um aumento dos níveis de 

poluição atmosférica e consequentemente, um empobrecimento da qualidade do ar que respiramos. 

Esta poluição deve-se, assim, ao aumento crescente das fontes antropogénicas de emissão de 

poluentes, associadas principalmente às emissões das indústrias e ainda ao consumo energético 

inerente ao conforto das pessoas, tanto a nível dos transportes, como nas habitações. 
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2.2.1.  POLUIÇÃO URBANA E FONTES DE POLUIÇÃO  

O ar que respiramos tem sido, cada vez mais, alvo de poluição principalmente nas cidades 

ditas desenvolvidas. Esta poluição envolve uma complexa mistura de poluentes provenientes de 

diversas fontes. 

De acordo com a fonte de emissão, os poluentes podem ser classificados como primários ou 

secundários, em que o primeiro corresponde aos poluentes que são directamente emitidos pela fonte; 

os poluentes secundários resultam de reacções, na atmosfera, de poluentes primários [37].  

Os poluentes, que existem no ar, mais comuns são o monóxido de carbono (CO), partículas 

em suspensão (PM), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e ozono (O3), sendo estes dois 

últimos secundários e os restantes primários, à excepção das PM que podem conter os dois tipos de 

poluentes. Cada poluente resulta, de um modo geral, de diferentes processos associados a diferentes 

fontes de poluição, as quais se apresentam a seguir: 

� CO: resulta da combustão, sendo as principais fontes deste poluente a queima de madeira e 

carvão: emissões industriais, incêndios florestais, entre outros. 

� SO2: provém principalmente de emissões do sector industrial, como da indústria química, 

refinarias e caldeiras que utilizem combustível com alto teor de enxofre, como é o caso do fuelóleo. 

� NO2: provém da queima de combustíveis a altas temperaturas, como tal as fontes de emissão 

deste poluente são os veículos automóveis e indústrias. 

� O3: resulta da reacção entre hidrocarbonetos (HC) e óxidos de azoto (NOx), na atmosfera, em 

presença de luz solar. Os HC provêm de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão; e 

os NOx, constituídos pelo monóxido de azoto (NO) e pelo dióxido de azoto (NO2), provêm 

maioritariamente das emissões dos veículos automóveis e também da produção de energia eléctrica 

e combustão industrial. 

� PM: são uma mistura complexa de pequenas gotas líquidas ou partículas sólidas, provenientes 

de diversas fontes. Resultam de emissões de processos industriais, como de indústrias química, 

cimenteiras, refinarias, siderurgias, de pasta de papel, entre outras. A construção civil, o tráfego 

rodoviário, incêndios florestais, pólenes e outras fontes naturais constituem ainda outras fontes deste 

poluente. Elevadas concentrações de partículas podem ainda ser encontradas em áreas rurais, 

principalmente devida a actividades agrícolas. Além disso, é de referir que as PM também são 

constituídas por poluentes secundários e, neste caso, resultam de gases precursores, como óxidos 

de azoto, amoníaco, compostos orgânicos voláteis não-metanos e dióxido de enxofre [29]. Por 

conseguinte, as partículas em suspensão não resultam apenas de fontes antropogénicas, mas 

também naturais. 

 

Dentre as fontes de emissão dos poluentes referidos, consideram-se que as maiores fontes 

de poluição nas grandes cidades são as indústrias e o excesso de tráfego rodoviário [3], [9], [17] e 

[21]. 

 Ora é importante referir que a poluição não afecta somente a área próxima da fonte, pois a 

concentração de poluentes no ar é influenciada ainda por ventos, chuvas, temperatura, humidade, 

isto é, pelo clima. Por um lado, a chuva pode diminuir a concentração de poluentes no ar, por outro, 
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ventos dominantes poderão arrastar as partículas até distâncias muito longas, podendo atingir 

centenas de quilómetros. Outras condições climatéricas, como a temperatura e humidade podem 

levar a uma retenção dos poluentes na atmosfera por vários dias. 

2.2.2.  ASSOCIAÇÃO ENTRE POLUIÇÃO URBANA, DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E 
MORBILIDADE* 

Em algumas zonas industriais e cidades estrangeiras, as concentrações de poluentes no ar 

chegaram a atingir níveis excessivamente elevados durante horas a dias, pelo que estes períodos 

receberam o nome de episódios de poluição. Estes episódios tornaram-se históricos pelo impacto que 

causaram na saúde pública. A Tabela 1 encerra os locais onde ocorreram alguns daqueles episódios, 

a duração e os principais efeitos que causaram na saúde das pessoas. 

 
Tabela 1. Episódios históricos de poluição do ar (Fonte: adaptado de [38]) 

LOCALIZAÇÃO DATA POLUENTES SINTOMAS E EFEITOS 

Meuse Valley, na 
Bélgica 

De 1 a 5 de Dezembro, 
em 1930 SO2 (9.6 - 38.4 ppm) 

63 mortes excedentes, dores 
no peito, tosse, irritação dos 

olhos e nariz, todas as idades 
foram afectadas 

Donora, na 
Pennsylvania 

De 26 a 31 de Outubro, 
em 1948 SO2, PM (0.5 - 2ppm) 

20 mortes excedentes, dores 
no peito, tosse, irritação dos 

olhos e nariz, 
maioritariamente idosos 

foram afectados 

Londres, em Inglaterra De 5 a 9 de Dezembro, 
em 1952 

SO2, PM 4000 mortes excedentes 

Nova Iorque, nos EUA De 24 a 30 de 
Novembro, em 1966 

SO2, PM 168 mortes excedentes 

 

Perante tais acontecimentos, a partir da primeira metade do século XX que a preocupação 

com as consequências da poluição atmosférica nos grandes centros urbanos, tem vindo a aumentar, 

principalmente no que respeita a saúde pública [3], [5] e [15]. Já existem inúmeras publicações 

científicas sobre este tema e também já foram feitas experiências em seres humanos e animais.  

 

Na sua maioria, os trabalhos analisados são estudos epidemiológicos ou ecológicos, porém 

foram também analisados estudos de exposições humanas controladas (estudos clínicos) a poluentes 

e estudos toxicológicos em animais. A todos estes trabalhos estão, naturalmente associadas algumas 

dificuldades e limitações. Os estudos epidemiológicos têm a vantagem de analisar a exposição das 

pessoas à poluição em condições de vida reais e ainda de abrangerem indivíduos de todas as idades, 

contudo utilizam a mortalidade e admissões no hospital, em estudos de séries temporais, como 

indicadores do efeito da poluição na saúde das pessoas [29]. Nos estudos clínicos, apesar de ser 

possível analisar o efeito de um poluente em particular, em condições laboratoriais reprodutíveis, os 

níveis não podem ser elevados nem durante longos períodos de tempo, sendo por isso muito 

                                                

* Descrição de alguns dos sintomas ou doenças respiratórios, referidos ao longo da subsecção 2.2.2, no 
Glossário dos sintomas e doenças respiratórias, em anexo – ANEXO I. 
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limitados [2], [16], [29] e [37]. Quanto aos estudos em animais, podem ser mais invasivos e 

profundos, no entanto têm de lidar com as diferenças entre espécies.  

Outra limitação destes trabalhos é que existem poucos estudos que têm em conta os efeitos a 

longo prazo da poluição, pois a maioria analisa apenas os efeitos agudos (isto é, de curto prazo). No 

entanto, nas grandes cidades, as pessoas encontram-se expostas cronicamente aos poluentes e a 

diferentes níveis de poluição, sendo muito importante considerar o efeito acumulado destes, apesar 

de ser difícil dizer qual a exposição individual [6]. Outra grande dificuldade com que se deparam este 

tipo de trabalhos é que existem poucos registos nos hospitais relativamente às admissões e/ou 

internamentos por sintomas causados pela poluição, porque estes não são registados nos ficheiros 

médicos [6].  

Por outro lado, têm ainda de lidar com as variáveis ditas de “confundimento”. Estas podem 

ser variáveis associadas à poluição atmosférica, como: temperatura do ar, humidade relativa, dia da 

semana, estação do ano [6]; pois os poluentes são influenciados pelas alterações climáticas [10], 

como já foi referido. Existem também as variáveis associadas às pessoas e, neste caso, geralmente 

são tidas em conta variáveis como: fumador ou não, contacto com ambientes com fumo de tabaco, 

mobilidade durante o dia, migrações anteriores, exposição ocupacional, nível socioeconómico [6] e 

[16]. Este último surge porque as pessoas com um nível socioeconómico mais baixo tipicamente 

vivem em zonas mais poluídas.  

Apesar das limitações, estes trabalhos, verificam de forma consistente que existem 

evidências de que a poluição atmosférica urbana está associada a sintomas incómodos de 

respiração, doenças pulmonares e a mortalidade por essas causas. Além disso, tem-se verificado que 

a poluição nas grandes cidades não só afecta o sistema respiratório, mas também pode levar ao 

agravamento de doenças cardiovasculares, aumento de morbilidade em geral e até mesmo a cancro 

[10]. Muitos estudos indicam ainda que a mortalidade e o número de admissões no hospital, devido a 

poluição, são muito maiores para doenças e/ou sintomas respiratórios, do que para casos cardíacos 

[3], [5] e [7]. 

São várias as publicações científicas que indicam que a poluição atmosférica pode não só 

afectar a saúde pública quando os níveis de poluição estão acima do limite estabelecido por lei, mas 

também para níveis de poluição inferiores [3-5], [16] e [21], o que sugere que esses limites sejam 

novamente analisados, apesar de não se saber a partir de que valores os poluentes passam a ser 

nocivos para a saúde [5] e [12].  

A literatura tem documentado que os grupos etários mais afectados são as crianças e os 

idosos [3-5], [12], [16]. As crianças porque ainda se encontram em fase de desenvolvimento, como 

tal, a imaturidade do sistema imunológico delas face à estimulação crónica da poluição, torna-as mais 

susceptíveis a doenças respiratórias, principalmente alérgicas [10] e [37]. Sabe-se também que em 

crianças muito pequenas, o volume de ar que passa pelos pulmões delas em condições de repouso e 

equilíbrio térmico, é cerca do dobro relativamente ao volume de ar num adulto, o que faz com que os 

poluentes que existem no ar atinjam duas vezes mais os pulmões delas [16]. Relativamente aos 

idosos, estes apresentam a função pulmonar diminuída, uma vez que a função pulmonar chega ao 
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máximo pelos 20-25 anos de idade e em seguida vai diminuindo progressivamente devido ao 

envelhecimento [7].  

Os estudos analisados estão de acordo quanto aos efeitos adversos da poluição atmosférica 

urbana, na incidência e/ou prevalência de doenças respiratórias. A grande maioria mostrou que a 

poluição agrava o estado de saúde de indivíduos que já são portadores de doenças respiratórias, 

como asma, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), bronquite crónica ou doenças respiratórias 

alérgicas (como a rinite, por exemplo). Pois essas pessoas já possuem dificuldades respiratórias e 

como tal a poluição vem exacerbar o estado de saúde das mesmas, podendo até mesmo levar à 

morte prematura [5], [7] e [16]. No entanto, a contaminação do ar pode ainda conduzir à incidência de 

sintomas respiratórios incómodos em indivíduos saudáveis e mais tarde levar ao aparecimento de 

patologias no sistema respiratório. 

Os sintomas respiratórios associados à poluição atmosférica urbana [6], [11-13] e [16], têm 

sido identificados como: obstrução nasal, hiper-secreção de muco, sinusite, pieira, tosse 

(nocturna), dispneia, expectoração, aperto no peito, palpitações, náuseas, cefaleia, irritação nos 

olhos e nariz e garganta inflamada. Tem-se verificado que existe uma maior incidência e 

prevalência destes sintomas em zonas onde a poluição urbana é elevada ou quando os níveis de 

poluição estão mais altos. 

 No que respeita as doenças respiratórias, a asma aparece como sendo talvez a doença mais 

estudada em zonas urbanas e na maioria dos artigos relaciona-se admissões de crianças no hospital 

com exposição a níveis elevados de poluição. Observa-se assim, um aumento das admissões e 

internamentos de crianças, face a um aumento dos níveis de poluição [10], [13], [19]. Os autores 

indicam ainda que a exposição de indivíduos com asma à poluição pode levar a um acréscimo da 

sensibilidade das vias respiratórias e a uma hiper-reactividade aos alergénios quando inalados, 

induzindo um agravamento dos sintomas [22].  

 A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é uma doença progressiva e irreversível 

que leva a uma limitação do fluxo aéreo, sendo maioritariamente (em cerca de 90% dos casos) 

diagnosticada em fumadores, mas também pode surgir devido à inalação de partículas ou germes 

nocivos. É outra das doenças mais abordadas nos artigos analisados onde é analisada a relação 

entre poluição e admissão de idosos nos hospitais de grandes cidades. A poluição pode provocar um 

agravamento súbito da condição de saúde de pacientes com DPOC, estando por isso também 

associada à mortalidade por esta causa nos idosos [5] e [7].  

 Verifica-se que a poluição provoca um aumento da incidência e o agravamento de doenças, 

como gripe e pneumonia, levando ao aumento de admissões e internamentos de idosos, nos 

hospitais, devido a essas doenças. Apesar destas serem doenças infecciosas, vários autores têm 

referido que a má qualidade do ar, em particular a presença de alguns poluentes como o SO2, NO2 e 

O3, poderá estar associada à incidência daquelas doenças, uma vez que estes poluentes podem 

causar um decréscimo na actividade do sistema imunológico deixando o indivíduo susceptível a 

infecções agudas [4]. 

 Associada à poluição aparecem ainda outras doenças como bronquite, doenças 

broncopulmonares crónicas e cor pulmonale, que parecem ser maiores em áreas com níveis de 
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poluição mais elevados relativamente a áreas menos poluídas. Em um dos trabalhos é referido que, 

em 1952, durante o fog episode em Londres, observou-se uma elevada taxa de mortalidade e a 

maioria das mortes envolveram pessoas diagnosticadas com bronquite [7].  

 Em outros trabalhos, fala-se ainda num aumento de atopia e prevalência de doenças 

respiratórias alérgicas, como rinite, nas cidades ditas desenvolvidas. Vários estudos sugerem que 

a má qualidade do ar contribui para a sensibilização das vias respiratórias em indivíduos com pré-

disposição genética para doenças alérgicas, fazendo com que haja prevalência e agravamento dos 

sintomas de alergia nestes indivíduos [11] e [17]. 

 Um estudo feito na Tailândia, em Chiang Mai, mostrou que crianças em idade escolar, que 

vivem em zonas urbanas apresentam maior incidência e prevalência de rinite, bem como outras 

doenças alérgicas (como dermatite atópica) e asma, em comparação com crianças que vivem em 

zonas rurais [11]. Como consequência, estas crianças mostraram maior abstinência da escola do que 

as outras e desenvolveram sintomas como tosse nocturna. Este último, em muitos outros trabalhos 

feitos em outras cidades, foi também observado em crianças que vivem e vão à escola em zonas 

urbanas [10], [11] e [13].  

 Apesar dos resultados do estudo feito em Chiang Mai mostrarem que a incidência e 

prevalência de rinite (alérgica) foi maior nas crianças que estudam nas regiões urbanas em 

comparação com as regiões rurais, os autores chamam atenção para o facto de que a poluição 

poderá não ter sido a razão principal. De facto existem ainda outros factores que devem ser tidos em 

conta, como a utilização de antibióticos e paracetamol pelas crianças, contacto com animais no 

primeiro ano de vida, exposição a fumo de tabaco maternal; no entanto não excluem que a poluição é 

um factor condicionante na incidência e prevalência de doenças respiratórias alérgicas. 

 Tania Sih [12], observou também que crianças que vivem em zonas urbanas apresentaram 

maior abstinência da escola e mostraram que recorreram a mais antibióticos ou tratamentos anti-

alérgicos e tiveram mais hospitalizações devido a complicações respiratórias, em comparação com 

crianças que vivem em zonas rurais. Mostraram também ter tido um maior número de cirurgias aos 

ouvidos, nariz e garganta, relativamente a essas crianças. 

 Outro estudo, em Itália, confirmou que a prevalência e gravidade das doenças respiratórias 

alérgicas, como asma brônquica (ou bronquite asmática) e rinite, estão a aumentar em áreas 

urbanas em comparação com as áreas rurais [17].  

 Certas publicações referem-se a estudos com o objectivo de perceber a relação entre a 

poluição urbana e a função pulmonar, e estes indicam que as pessoas que vivem em áreas com 

poluição elevada apresentam níveis reduzidos na função pulmonar [4], [16]. Alguns estudos em 

crianças e adultos encontraram uma associação positiva entre a contaminação do ar e o crescimento 

da função pulmonar, em que as crianças que vivem em zonas urbanas possuem um decréscimo na 

função pulmonar e um declínio rápido que poderá resultar no aparecimento de doença ao longo dos 

anos  [7] e [21].  

 W. James Gauderman et al [21] acompanharam um grupo de crianças durante 8 anos, dos 10 

aos 18 anos, com o objectivo de observar o efeito da poluição atmosférica no desenvolvimento dos 

pulmões. Os resultados sugeriram que mesmo os indivíduos saudáveis, não fumadores e sem 
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historial de asma, se mostraram susceptíveis aos efeitos crónicos da exposição à poluição. 

Observaram que decréscimos na função pulmonar durante a adolescência poderá aumentar o risco 

de sintomas (como pieira, durante uma infecção viral) e/ou doenças respiratórias levando ainda a 

decréscimos clinicamente importantes aos 18 anos. Os autores alertam para a importância de definir 

estratégias para diminuir a poluição urbana, dado a magnitude dos efeitos observados e a 

importância da função pulmonar como determinante de morbilidade e mortalidade na fase adulta.  

 Outro efeito adverso da poluição indicado na literatura é que os poluentes podem causar 

danos no epitélio do nariz, isto é afectam a mucosa respiratória, provocando particularmente danos 

no sistema muco-ciliar e deste modo causando alterações na estrutura ciliar – extremamente 

importante na filtração do ar – em indivíduos saudáveis [4], [8], [12] e [31]. Estes danos fazem com 

que a filtração do ar não seja tão eficiente e exista uma maior quantidade de agentes agressores a 

chegar ao interior dos pulmões, afectando o seu funcionamento. 

2.2.3.  EFEITOS DE CADA POLUENTE NA SAÚDE DO HOMEM 

Não é tão evidente que poluentes têm um papel causal nas doenças respiratórias, uma vez 

que é difícil analisar o efeito de um único poluente, dado que as pessoas estão expostas à mistura 

dos vários poluentes que existem no ar [12], [16-17], [20-21], [23] e [37]. No entanto, vários estudos 

têm chegado a algumas conclusões de forma consistente quanto aos efeitos adversos de cada um 

dos seguintes poluentes em particular: CO, PM, SO2, NO2 e O3. A seguir faz-se uma breve referência 

aos efeitos (individuais) causados por cada um dos poluentes referidos. 

  

Monóxido de carbono:  

Provoca a paragem do transporte de oxigénio, porque tem maior afinidade com os grupos 

heme da hemoglobina e como tal liga-se à hemoglobina com maior facilidade do que o O2, fazendo 

com que o O2 não possa ser transportado até aos diferentes tecidos. Pode afectar acima de tudo o 

cérebro e o coração e deste modo, as pessoas com doenças cardíacas estão particularmente em 

risco. Em alguns estudos, foram também encontradas associações entre CO e admissões no hospital 

devido a causas respiratórias. Observou-se ainda uma associação positiva relativamente a mortes em 

idosos por pneumonia [5] e admissões no hospital por asma em todas as idades [8]. 

 

Dióxido de Enxofre: 

O SO2 pode tornar as vias respiratórias mais estreitas e consequentemente dificulta a 

respiração, principalmente em pessoas com asma e em crianças muito pequenas. O SO2 é um 

irritante das vias respiratórias, que causa decréscimo na função pulmonar e afecta 

principalmente pessoas com doenças prévias [4]. Este poluente mostrou ter também uma associação 

significativa entre o aumento da exposição e o risco de admissão no hospital por bronquite crónica 

[7] e [10]. 

Num estudo efectuado nas cidades São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, o SO2 mostrou 

estar relacionado com o aumento de mortes por pneumonia e outras doenças respiratórias em 

crianças menores do que 5 anos e idosos [5]. 
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Dióxido de Azoto: 

A exposição a NO2 pode irritar a parede interior das vias respiratórias, afectando 

principalmente pessoas com asma e ainda causar danos nos pulmões quando em altas 

concentrações. Pode, desta forma, reduzir a eficácia dos mecanismos de defesa deste orgão contra 

infecções [3], [17] e [18], como gripe e pneumonia. Existem estudos que indicam que o NO2 pode 

também reduzir a actividade muco-ciliar das vias respiratórias facilitando a chegada de alergénios 

às células sub-epiteliais, promovendo o aparecimento de alergias em pessoas sensíveis (como as 

asmáticas), mesmo quando a exposição aos alergénios é reduzida [22]. Em pessoas saudáveis a 

exposição ao NO2 pode induzir inflamações. 

Consequentemente, o dióxido de azoto provoca um aumento da morbilidade de doenças 

pulmonares e a susceptibilidade a infecções das vias respiratórias, mesmo em indivíduos 

saudáveis; podendo ainda levar ao agravamento dos sintomas em pessoas com doenças pulmonares 

obstrutivas e asma [18]. Num estudo em São Paulo, no Brasil, foram encontradas associações 

significativas entre NO2 e mortalidade diária em crianças menores do que 5 anos. 

 

Ozono: 

Exposição a níveis elevados de ozono podem levar à irritação dos pulmões causando tosse, 

dor no peito, cefaleia e também dor nos olhos, nariz e garganta. O O3 consegue atingir as partes 

mais profundas do pulmão pondo em risco as pessoas com doenças pulmonares prévias, como 

asma, DPOC, pneumonia [4] e [8] e aumentando, assim, as admissões no hospital por aquelas 

causas [23]. Este poluente tem demonstrado provocar decréscimo na função pulmonar tanto em 

pessoas asmáticas como não asmáticas [17] e [37]  e ainda causar inflamação (neutrófila) das vias 

respiratórias, em ambos os casos [22]. A exposição ao ozono pode também aumentar o risco de 

sensibilização das vias aéreas, fazendo com que aumente a resposta a alergéneos (mesmo para 

níveis baixos), por parte de indivíduos alérgicos [17] (como os asmáticos [37]). No entanto até um 

terço de pessoas normais e saudáveis podem desenvolver sintomas quando fazem exercício ao ar 

livre, o que poderá levar a uma diminuição do seu desempenho [20].  

 Lesões significativas ou patologias no epitélio do nariz têm sido descritas tanto em 

animais como em seres humanos saudáveis (principalmente crianças) expostos ao O3 [31]. A 

exposição a este poluente pode afectar tanto o tracto respiratório superior como inferior, causando 

danos não só no epitélio do nariz, mas também na primeira parte das vias respiratórias e nos 

terminais dos bronquíolos e alvéolos [14] e [17].  

Um estudo em Toronto, no Canadá [8], demonstrou ainda que níveis elevados de ozono no 

Verão estiveram associados a aumentos da hospitalização devido a causas respiratórias para 

crianças menores do que 2 anos de idade. 

 

Partículas em suspensão: 

As PM são constituídas por uma mistura de partículas que poderão ter dimensões 

aerodinâmicas inferiores e superiores a 10µm, no entanto, as inferiores a 10µm (PM10), são mais 
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agressivas ao sistema respiratório, pois não ficam retidas nos pêlos e nas células ciliadas das vias 

aéreas superiores, podendo ser inaladas, ao contrário das outras [16].  

Vários autores indicam que são as partículas menores que 2,5µm (PM2.5), que resultam 

geralmente da combustão de combustíveis fósseis, as mais nocivas à saúde, pois podem penetrar 

profundamente nos pulmões aquando da respiração e acumularem-se lá [16] e [27]. Além disso 

possuem também um tempo longo de residência na atmosfera, podendo estar sujeitas ao transporte 

de longo alcance. 

As partículas podem provocar danos na função pulmonar, não só actuando directamente, 

mas também como transportadoras de outras substâncias nocivas até aos pulmões, como outros 

poluentes ou alergénios [17].  

Relativamente aos sintomas respiratórios, verifica-se que existe uma maior prevalência de 

sintomas de hiper-secreção de muco e falta de ar e ainda diagnóstico de bronquite crónica e 

enfisema ou DPOC em áreas com maior poluição causada por partículas em suspensão [7]. Vários 

estudos mostraram de forma consistente que as taxas de bronquite asmática e sintomas 

associados a bronquite asmática são mais elevadas em crianças que vivem em áreas muito 

poluídas comparadas com crianças que vivem em zonas menos poluídas [25]. 

 As partículas em suspensão têm sido identificadas como o poluente que mais afecta a saúde 

pública, a longo prazo [27]. Elevados níveis de PM10 causam um aumento de dificuldade 

respiratória em pessoas com asma, DPOC e outros, e também podem provocar a morte 

prematura em idosos com doenças pulmonares ou cardíacas prévias. Alguns estudos encontraram 

uma associação positiva entre o número de mortes diário (devido a causas respiratórias e outras) e 

a concentração de partículas em suspensão [16], em particular em pessoas diagnosticadas com 

DPOC [7]. Um trabalho levado a cabo em 20 cidades dos Estados Unidos, encontrou ainda 

associação entre as taxas de mortalidade por todas as causas, por doenças respiratórias e 

cardiovasculares e os níveis de poluição devido a partículas inaláveis [45]. 

2.2.4.  PM10 E SEUS EFEITOS NA SAÚDE  

Como se viu, são vários os gases ou partículas que poluem o ar, aos quais as pessoas que 

vivem ou trabalham nas cidades (principalmente) estão expostas, estando por isso a saúde delas em 

risco. No entanto, neste trabalho, optou-se por analisar apenas a concentração no ar das PM10 – 

chamadas partículas inaláveis. 

 A escolha deste poluente foi feita com base nos efeitos adversos que ele é capaz de induzir 

na saúde das pessoas, sendo o poluente que mais afecta a saúde a longo prazo. Além disso, 

constitui um dos poluentes que geralmente apresenta concentrações mais elevadas no ar, 

principalmente nas cidades ou em zonas próximas de estradas muito movimentadas [30]. Visto que 

este trabalho assenta no estudo da qualidade do ar numa área seleccionada da grande Lisboa, as 

fontes de poluição são maioritariamente o tráfego rodoviário e consequentemente são emitidas 

grandes quantidades de partículas inaláveis para o ar.  

Posto isto, passa-se, a seguir, a enumerar os efeitos nocivos na saúde do Homem 

associados à duração da exposição a partículas inaláveis.  
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Cada pessoa está exposta a diferentes níveis de PM10, durante diferentes períodos, de 

acordo com os níveis de concentração de partículas inaláveis no ar. Assim, os efeitos do poluente em 

causa estão associados à duração da exposição que poderá ser durante um curto ou longo período 

de tempo. Por conseguinte, ter-se-á dois tipos de efeitos [29]: relacionados com uma exposição de 

curto prazo e com exposição a longo prazo. Relativamente à primeira, podem surgir sintomas 

respiratórios (como tosse, pieira, entre outros), reacções inflamatórias dos pulmões, efeitos adversos 

no sistema cardiovascular, aumento das admissões nos serviços de urgência dos hospitais e ainda 

um aumento do uso de medicamentos. Face a uma exposição prolongada existe o risco do aumento 

de sintomas respiratórios do foro respiratório mais baixo; redução da função pulmonar em crianças e 

adultos; exacerbação da DPOC; redução na esperança média de vida, principalmente devido a 

mortalidade cardiopulmonar e provavelmente a cancro dos pulmões.  

 

2.3.  CENÁRIO DE PORTUGAL E EM PARTICULAR DA CIDADE DE LISBOA  

Relativamente ao estado do ar, em Portugal, o relatório de 2007 do ONDR indica que, em 

geral, a qualidade do ar pode ser considerada boa, no entanto as áreas urbanas e certos nichos 

industriais, apresentam um número de dias considerável em que a qualidade do ar registada é fraca 

ou mesmo má, como em certas zonas de Lisboa, Porto e Estarreja. Segundo os registos, a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), revela ainda que os dias cuja qualidade do ar é má, está geralmente 

associada a altas concentrações de partículas inaláveis (PM10) e/ou ozono. 

Em Portugal, estima-se que a mortalidade por causas secundárias à poluição atinja 4000 

casos por ano, valor este três vezes superior ao dos acidentes de viação [2]. Por outro lado, segundo 

o relatório do ONDR, a carga das doenças respiratórias, no nosso país, não só a nível de morbilidade 

e mortalidade, mas também a nível de custos, nomeadamente dos internamentos nos hospitais, é 

extremamente relevante, não apresentando tendência a diminuir. Significa isto que a tomada de 

medidas no controlo dos níveis de poluição, em Portugal, assume uma elevada importância no 

melhoramento da qualidade de vida dos portugueses e na diminuição dos custos associados às 

doenças respiratórias, uma vez que este factor de risco pode ser atenuado ou até mesmo eliminado. 

2.3.1.  LIMITES DA CONCENTRAÇÃO DE PM10 NO AR  

Face aos níveis de poluição, muitas vezes elevados, e o seu impacto na saúde das pessoas, 

as entidades responsáveis têm vindo a estabelecer limites e o cumprimento de objectivos a curto e 

longo prazo para minimizar os níveis de poluição, de forma a proteger o ambiente e acima de tudo a 

saúde pública.  

2.3.1.1.   LEGISLAÇÃO, EM PORTUGAL, SOBRE OS LIMITES DE CONCENTRAÇÃO DE PM10, 
NO AR  

O decreto de lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, estabelece os valores limite das concentrações 

no ar ambiente de diversos poluentes, entre eles das partículas inaláveis (PM10), bem como as regras 

de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4.º e 
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5.º do Decreto-Lei n.º 276/99 de 23 de Julho, transpondo para a Ordem Interna as Directivas 

Comunitárias números 1999/30/CE, do Concelho, de 22 de Abril, e 2000/69/CE, do Parlamento 

Europeu e do Concelho, de 16 de Novembro.  

De acordo com o decreto de lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, actualmente, o valor diário da 

concentração de PM10 não deverá ultrapassar os 50 µg/m3 (que por sua vez não deve ser excedido 

mais do que 35 vezes por ano), e a média anual não deverá ultrapassar os 40 µg/m3. 

 

2.3.1.2.   ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar pode ser classificada de forma qualitativa de acordo com o valor do índice 

de qualidade do ar. De acordo com este índice, o estado do ar pode ser classificado de mau a muito 

bom, como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposta para 2006  
(Fonte: Base de dados QualAr da APA) 

 

 

A classificação do índice numa determinada área é estabelecida com base na média 

aritmética de cada um dos poluentes medidos em todas as estações dessa área. Desta forma, o 

índice irá corresponder à classificação da gama de valores (mostrada na Tabela 2) em que se 

encontra a média da pior classificação dos valores de concentração dos poluentes. Geralmente é 

utilizado o O3 ou o PM10, porque face ao histórico de concentrações medidas, estes são os poluentes 

que apresentam valores de concentração no ar mais elevados [30].  

Este índice além de ser uma forma de dar resposta às obrigações legais, constitui também 

uma forma simples e compreensível de classificar o estado do ar, que está acessível a qualquer 

pessoa [30]. 
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3. CARTOGRAFIA DO AR  

3.1. MODELOS DE CARTOGRAFIA DA QUALIDADE DO AR 

3.1.1. MONITORIZAÇÃO DOS POLUENTES 

Os efeitos adversos da poluição na saúde pública constituíram o principal impulso na 

preocupação com a monitorização do estado do ar. Neste sentido, a monitorização da concentração 

de poluentes tem como principal objectivo o acompanhamento dos níveis de poluição ao longo do 

tempo, numa determinada área.  

Para monitorizar a concentração de poluentes existem três tipos de monitorização [37]: redes 

de monitorização estáticas, monitorização móvel e sensoriamento remoto.  

Relativamente às redes de monitorização estáticas, servem fundamentalmente para obter 

dois tipos de informação: relativos aos níveis de poluição, como qual o nível de concentração de 

fundo, níveis de concentração mais elevados, e níveis de concentração representativos de uma área 

com elevada densidade populacional; por outro lado, informação relativa ao impacto de fontes de 

poluição locais, remotas, e impacto relativo de fontes naturais e antropogénicas. 

 Para isso, as redes de monitorização estacionárias são constituídas por uma ou mais 

estações de monitorização fixas, distanciadas umas das outras de acordo com a escala espacial que 

se pretende, que por sua vez é escolhida conforme os objectivos de monitorização. Especificando, as 

escalas espaciais incluem microescalas, cuja distância entre as estações varia entre 1 a 100 metros; 

escala média (100 a 500 metros); escala “bairro” (500 metros a 4 kilómetros); escala urbana (4 a 

50 km); e escala regional (dezenas a centenas de kilómetros). De acordo com as distâncias 

definidas para cada escala existem diferentes objectivos associados, que se apresentam na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Objectivos de monitorização das várias escalas espaciais da localização das estações de 
monitorização (Fonte: adaptado de [37]). 

ESCALAS  OBJECTIVOS DE MONITORIZAÇÃO 

Micro, média, “bairro” (e às vezes urbana) Informação sobre as concentrações mais elevadas 
que poderão afectar as pessoas 

“Bairro” e urbana Informação sobre a exposição da população aos 
níveis de poluição, de áreas densamente povoadas  

Micro, média e “bairro” Impacto de fontes de emissão de poluentes 

“Bairro” e regional Concentração de poluentes geral ou de fundo 

 

A monitorização móvel consiste em ferramentas de medição da concentração de poluentes 

no ar, acompanhadas por uma plataforma móvel, como helicópteros, aviões, camiões ou carrinhas. 

Este tipo de equipamentos apresenta uma vantagem em relação ao anterior, na medida em que 

permite obter dados que podem ajudar a compreender os mecanismos de formação e transporte de 

smog fotoquímico, deposição ácida e dispersão de poluentes deste a fonte até às estações de 

monitorização fixas. Além disso, este tipo de monitorização pode ser levado para locais como áreas 

suspeitas de possuírem níveis elevados de poluentes específicos, e ainda locais onde ocorreram 
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derrames químicos, acidentes nucleares ou químicos, vulcões ou sismos. Contudo, este tipo de 

monitorização possui uma grande desvantagem que consiste na escassez de instrumentação que 

opere adequadamente no ambiente de plataforma móvel. Sendo que as principais limitações da 

instrumentação são a compensação inadequada da temperatura e pressão; requerimentos de 

energia, tamanho e peso inadequados; e tempo de resposta excessivo. 

Outro tipo de amostragem da qualidade do ar consiste no sensoriamento remoto, em que se 

utilizam satélites. Assim, uma das vantagens deste tipo de monitorização é que não requer a 

presença física de pessoas, pelo que recorrem a métodos remotos de sensoriamento para determinar 

a estrutura física da atmosfera no que respeita os perfis de turbulência e temperatura. Contudo, só 

pode ser utilizado na monitorização de fontes grandes de emissão de poluentes, como é o caso de 

vulcões, incêndios florestais. Um exemplo do emprego de sensoriamento remoto é a utilização de 

satélites para monitorizar o light-scattering de aerossóis em grandes áreas. 

Através das medições nos diferentes tipos de monitorização, a qualidade do ar pode então 

ser classificada como função do tempo, localização e magnitude [37]. Assim, podem ser utilizados 

estatísticos como a média aritmética, mediana e média geométrica, para caracterizar e representar 

um grupo de concentrações de poluentes no ar. Além disso, podem ainda ser obtidas medidas da 

variabilidade do conjunto de dados, através do cálculo do desvio padrão ou desvio padrão 

geométrico. A classificação do ar, na base de dados QualAr, segundo o índice de qualidade do ar, é 

um exemplo de classificação da qualidade do ar através do cálculo da média aritmética, como já foi 

referido na subsecção 2.3.1.2 deste trabalho. 

3.1.2. MODELOS 

A monitorização do ar constitui um instrumento de medição do estado de poluição do ar e, 

como tal, útil na segurança da saúde pública e do ambiente. No entanto, o número de pontos de 

monitorização é muito limitado e além disso, a localização e disposição espacial daqueles pontos 

pode ser pouco representativa de uma determinada área de interesse. Como tal, têm vindo a ser 

desenvolvidos modelos que pretendem descrever matematicamente a distribuição espacial e 

temporal dos poluentes libertados para a atmosfera, bem como fazer predições das concentrações de 

poluentes.  

Actualmente, para modelar e prever a concentração de poluentes no ar, existem 

essencialmente dois tipos de modelos: os deterministas e os probabilistas.  

Os primeiros pretendem reflectir por meio de expressões matemáticas o conhecimento do 

fenómeno físico de transporte de poluentes na atmosfera [35]. Segundo Seinfeld [38], existem dois 

tipos de modelos aplicados na modelação e predição da qualidade do ar: os modelos físicos, que 

pretendem simular os processos atmosféricos que afectam a concentração de poluentes, através da 

representação à pequena escala, do estado de poluição actual do ar; e os modelos matemáticos, 

que englobam os modelos estatísticos – recorrem à análise estatística de dados medidos por 

estações de monitorização – e modelos que se baseiam na descrição do transporte atmosférico e 

processos químicos. 
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Os modelos deterministas podem ter várias escalas associadas, em que a resolução temporal 

pode variar de alguns minutos a várias horas, e a resolução espacial de alguns metros a milhares de 

quilómetros [38]. Sendo que pequenas escalas são utilizadas quando a(s) fonte(s) de poluição está 

bem identificada(s), como é o caso de zonas industriais e estradas muito movimentadas; e são 

empregues escalas grosseiras caso contrário.  

Dentre os modelos deterministas, destaca-se o modelo Gaussian Plume, que constitui a 

principal estrutura de equações empíricas que formam a base para a estimação de concentrações a 

partir de fontes pontuais (por exemplo, a chaminé de uma indústria) [37]. De um modo geral, a 

importância deste modelo reside no facto de ele assumir que a concentração média de poluentes 

emitidos por uma fonte pontual têm uma distribuição gaussiana ou normal, sob condições 

estacionárias e de turbulência (i.e., movimento muito irregular do vento) homogénea [38]. 

Este modelo, bem como os restantes modelos deterministas, não são viáveis em sistemas 

complexos com comportamentos não-lineares, como é o caso das zonas urbanas. Pois o resultado 

deste tipo de modelos é afectado por uma margem de erro considerável, associada à incerteza do 

conhecimento da variabilidade intrínseca da atmosfera [39], e à topografia local. Desta forma não são 

aplicáveis em zonas urbanas, às quais estão associados factores complexos que condicionam a 

dispersão no espaço e no tempo dos poluentes.  

Os modelos probabilistas têm surgido como alternativa ao uso dos modelos deterministas. 

Relativamente àqueles modelos, destaca-se o uso de redes neuronais na predição de curto prazo de 

sistemas complexos, pois elas funcionam como aproximadores universais de funções não lineares, 

pelo que podem ser utilizados na avaliação da dinâmica de tais sistemas [35]. 

A aplicação de redes neuronais na descrição da poluição atmosférica tem mostrado bons 

resultados na resolução de problemas que envolvem comportamento não-linear [36]. Além disso, 

alguns autores [35] e [36] referem que os métodos de redes neuronais também podem ser utilizados 

em conjunto com técnicas tradicionais de modelação determinista [35], [36] e [40], de forma a 

optimizar a sua performance [35], pois produzem resultados complementares [40]. 

No início da década de 90, desenvolveram-se os primeiros trabalhos de aplicação de Redes 

Neuronais Artificiais na predição de curto prazo de níveis de poluentes em várias áreas urbanas, 

tendo como parâmetros de input dados meteorológicos diários médios [35]. Outros trabalhos 

importantes subsequentes, como o trabalho dos autores Gardner e Dorling, em 1998 [36], mostraram 

o benefício do uso de redes neuronais nas ciências atmosféricas, principalmente com comportamento 

não-linear, comparativamente a outras aproximações metodológicas estatísticas [35]. 

Outros modelos probabilistas que têm vindo a ser utilizados em áreas urbanas, são os 

modelos geoestatísticos, na caracterização de um histórico da contaminação de uma dada zona 

urbana, com base nas medições de estações de monitorização.  

Neste trabalho pretende-se utilizar um modelo geoestatístico na caracterização da dispersão 

espácio-temporal das PM10 na cidade de Lisboa, pelo que na secção seguinte se apresentam os 

formalismos teóricos da metodologia geoestatística. 
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3.2.  INTRODUÇÃO TEÓRICA À METODOLOGIA GEOESTATÍSTICA 

3.2.1.  GEOESTATÍSTICA 

A geoestatística pode ser vista como uma extensão da estatística ou dos métodos de análise 

de dados, tendo em conta a localização espacial das variáveis em estudo. O seu objectivo é, neste 

sentido, caracterizar a dispersão espacial e espácio-temporal das grandezas que definem os 

fenómenos espaciais [41], como é o caso da poluição atmosférica. 

Ao conhecimento dos fenómenos espaciais está associado um grau de incerteza elevado 

[41]. Neste sentido, as funções aleatórias são a forma mais indicada de caracterizar essa incerteza. 

No entanto, esses fenómenos constituem apenas uma realização da função aleatória, que 

corresponde ao conjunto de dados (amostras) conhecidos, porque estão correlacionados. Assim, 

segundo Soares [41], houve uma necessidade de alterar “o quadro conceptual dos modelos de 

funções aleatórias, no que diz respeito às hipóteses de estacionaridade”. 

Cada dado conhecido, com localização x1 (conjunto de coordenadas espaciais) é, portanto, 

interpretado, na geoestatística, como uma realização z(x1) da variável aleatória Z(x1), e como tal os 

dados correspondem às realizações das N variáveis aleatórias Z(x1), Z(x2), ..., Z(xN), correlacionadas 

entre si. 

Através do conjunto de dados, que constitui informação limitada acerca do fenómeno 

aleatório que se pretende estudar, a análise geoestatística, permite, modelar e descrever esses 

fenómenos, que por sua vez são caracterizados por um comportamento de autocorrelação espacial 

[41]. 

Neste trabalho, os mapas cartográficos que representam a concentração das PM10 no ar, 

serão caracterizados com base num modelo de simulação estocástica – Simulação Sequencial 

Directa – que constitui um dos avanços mais recentes da geoestatística. 

3.2.2.  VARIOGRAFIA 

A análise do (semi)variograma constitui uma etapa muito importante, que antecede o uso de 

modelos geoestatísticos, na caracterização dos fenómenos espaciais, na medida em que o 

semivariograma caracteriza a correlação espacial, sendo, deste modo, uma ferramenta útil para medir 

a dependência espacial entre as amostras e a continuidade espacial.  

Matematicamente, tem-se que o variograma é dado por: 

 { })()+(=)( xZhxZVarh2γγγγ  (1) 

em que Z(x) é o valor da amostra x e Z(x+h) é o valor da amostra distanciada de h da amostra x. 

 Assim, o variograma é a função que corresponde à variância em função das distâncias entre 

pares de amostras. Sendo a variância uma medida do grau de dependência espacial entre as 

amostras, define-se como 

 [ ]∑
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2
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=
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em que, g(h) corresponde à (semi)variância para o intervalo h, N(h) é o número de pares de 

amostras cuja distância é igual a h e a diferença )+()( hxZxZ ii , diz respeito à diferença entre um 

par de amostras à distância h uma da outra. 

 O gráfico de g(h) em função de h representa o semivariograma ou variograma.  

Segundo Issaks e Srivastava [43], a maioria dos conjuntos de dados das ciências da Terra 

possuem continuidade espacial, i.e., duas amostras (ou dados) mais próximas têm valores mais 

próximos do que duas amostras mais afastadas no espaço. Neste sentido, os pares de amostras 

distanciados de h estão tão mais correlacionados entre si (i.e. apresentam semivariâncias tanto 

menores), quanto menor for a distância h entre eles. Assim, a dependência espacial entre as 

amostras também varia com a direcção, podendo ser obtidos vários semivariogramas, onde a cada 

um está associada uma direcção previamente definida. 

 Ao semivariograma, é ajustado um modelo matemático, denominado de modelo de 

variograma, que represente o melhor possível a continuidade espacial do fenómeno em questão, para 

que de acordo com o modelo seja possível estimar as grandezas do fenómeno que se pretende 

estudar. 

3.2.3.  SIMULAÇÃO SEQUENCIAL DIRECTA – SSD 

Os modelos geoestatísticos de simulação estocástica servem para avaliar a incerteza 

espacial, que resulta do comportamento simultâneo de um conjunto de variáveis. Para isso, esses 

modelos fornecem um conjunto de imagens (“da realidade”) equiprováveis – ou igualmente 

representativas – com a mesma variabilidade espacial, tal qual é revelada pelos variogramas ou 

covariâncias [41]. 

 

Quantitativamente, a variabilidade espacial do fenómeno é reproduzida através dos seguintes 

estatísticos:  

� função de distribuição de Z(x), que garante a frequência das diferentes classes do histograma e 

é dada por: 

 { }zxZprobzFZ <)(=)(  (3) 

� variograma g(h), que reproduz a continuidade espacial de Z(x), como já foi referido na 

subsecção anterior. 

 

Seja Zs(x) o conjunto de valores simulados e Z(xa), com xa=1,...,n, os n dados experimentais, 

a imagem simulada deverá, assim, verificar as seguintes condições [41]: 

� ( ){ } ( ){ }zxZprobzxZprob s <=<αααα , ∀  z. 

� )(=)( hh sγγγγγγγγ , com )(hγγγγ  o variograma dos dados experimentais e )(hsγγγγ  o variograma dos 

valores simulados. 

� Z(xa)= Zs(xa),  ∀ xa. 
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Dentre os modelos de simulação estocástica que existem, apenas se irá abordar os modelos de 

Simulação Sequencial, em particular o modelo de simulação sequencial directa (SSD). 

 

Simulação Sequencial 

O princípio de simulação sequencial baseia-se na aplicação da relação de Bayes em passos 

sequenciais sucessivos, sendo a relação de Bayes para um conjunto de variáveis, dada por: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
121213121321 NNN ZZZZFZZZFZZFZFZZZZF ,,,,=,,,, KKK  (4) 

Assim, através de simulação sequencial das várias distribuições condicionais, é possível 

obter o conjunto de valores Z1,...,ZN, cuja lei de distribuição conjunta é ( )
121 NN ZZZZF ,,, K . 

 

Se considerarmos uma função conjunta ( ))(,,,,=)( nZZZZNF NK321  de N variáveis 

aleatórias e n dados experimentais condicionantes iniciais, é possível obter um conjunto de valores 

z1, ..., zN de F(N), através dos seguintes passos [41]: 

1. Simulação de um valor z1 a partir da função de distribuição cumulativa F(Z1|(n)). Depois de 

simulado, este valor passa a ser considerado como dado condicionante para os passos de 

simulação subsequentes, e neste caso, os dados condicionantes passam a  

{ }{ } { }
11 znn U+  

2. Simulação de um novo valor z2 da distribuição cumulativa condicional ( ))+( 12 nZF  com base 

nos {n+1} dados condicionantes. Estes passam a ser actualizados para 

{ } { } { }
212 znn U+=+ . 

3. Repetição deste processo sequencial para a simulação das N variáveis. 

 

Considerando os n valores condicionantes iniciais correspondentes aos valores 

experimentais Za, a = 1, ..., n, a função F(N) vem  

 ( ))()(,),(),(),(=)( nxZxZxZxZNF NK321  (5), 

sendo o conhecimento das N funções de distribuição cumulativa condicionais: 

{ }
{ }
{ }

{ })+(|<)(

)+(|<)(

)+(|<)(

)(|<)(

1

2

1

3

2

1

NnzxZprob

nzxZprob

nzxZprob

nzxZprob

N

M

, 

a grande limitação da aplicação prática deste algoritmo de simulação sequencial.  

Uma forma de lidar com esta limitação foi proposta por Journel e Alembert [41], em que as 

funções de distribuição cumulativa são estimadas com base na utilização da geoestatística, donde 

resultaram dois algoritmos: Simulação Sequencial da Indicatriz e Simulação Sequencial Gaussiana. A 

cada um desses algoritmos está associada uma transformação da variável original. Como tal, surgiu a 

ideia do modelo da Simulação Sequencial Directa (Soares, 2001), que utiliza a variável original sem 

ser necessário recorrer a qualquer tipo de transformação da mesma [42]. 
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Simulação Sequencial Directa  

Neste modelo, recorre-se à utilização de médias e variâncias locais para redefinir a lei de 

distribuição global. Assim, através de intervalos de Z(x) da lei de distribuição global FZ(z) é construída 

uma nova função )(� zFZ , a partir da qual os valores zS(x) são simulados. 

Se considerarmos uma variável contínua Z(x), com função de distribuição global 

FZ(z)=Prob{Z(x)<z} e variograma estacionário g(h), pretende-se representar ambos nos mapas 

simulados finais. 

 

Em resumo, depois de se calcular a transformada uniforme dos valores z(x), a SSD pode ser 

sintetizada na seguinte sequência de passos [41]: 

1. Definição de um percurso aleatório sobre o conjunto de nós x0 de uma malha regular a ser 

simulada. 

2. Estimação da média e variância local de x0, identificadas respectivamente, com o estimador 

da krigagem simples [z(x0)]* e a variância de estimação )( 0
2 xksσσσσ , condicionadas aos valores 

experimentais z(xi) e aos valores previamente simulados zs(xi).  

3. Definição do intervalo de FZ(z) a ser re-amostrado tendo por base a distribuição Gaussiana:  

[ ]( ))(*,)( 0
2

0 xxyG ksσσσσ , em que [ ] [ ]( )*)(=*)( 00 xzxy ϕϕϕϕ . 

4. Geração de um valor simulado zs(x0):  

(a) Geração de um valor p de uma distribuição uniforme U(0,1). 

(b) Geração de um valor ys de  

[ ]( ))(*,)( 0
2

0 xxyG ksσσσσ : [ ]( )pxxyGy ks
s ),(*,)(= 0

2
0

1 σσσσ . 

(c) Cálculo do valor simulado )(=)( ss yxz 1
0 ϕϕϕϕ . 

5.  Retorno a 1. até todos os nós estarem simulados. 

 

3.3.  ÁREA SELECCIONADA E ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO  

A figura abaixo (Figura 4) mostra a área urbana seleccionada, pertencente à área 

metropolitana de Lisboa Norte (AMLN), para o estudo da qualidade do ar, bem como os limites das 

freguesias de cada concelho e a localização geográfica das estações de monitorização. Esta área foi 

seleccionada com base na localização das estações de monitorização (fixas) que existem na AMLN, 

de forma a obter a maior área possível.  

O mapa apresentado foi obtido no software, de sistemas de informação geográfica, arcGIS, 

onde o sistema de coordenadas utilizado foi o Lisboa – Hayford Gauss IgeoE. 

A localização das estações de monitorização e os dados de concentração de PM10, utilizados 

ao longo deste trabalho, foram retirados da base de dados QualAr da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), disponível online, em http://www.qualar.org/. Assim, o ano escolhido para o estudo 

da qualidade do ar na AMLN foi o ano de 2007, dado que era o ano mais recente disponível online. 

Das estações que se encontram naquela área, utilizaram-se apenas os dados relativos a 11 

estações, uma vez que as restantes não tinham registos da concentração do poluente escolhido para 
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o ano de 2007 ou a quantidade de registos era insignificante em comparação com os registos das 

estações escolhidas.  

 

 
Figura 4 – Representação das freguesias e concelhos da área que se pretende estudar e localização geográfica 

das estações de monitorização. 

 

Através da Figura 4, observa-se que a área de estudo tem aproximadamente 600km2 (20km 

por 30km) e analisando a localização das estações de monitorização, é possível ver que numa área 

tão grande existem poucas estações para medir a concentração de poluentes no ar, estando o maior 

número de estações concentradas no concelho de Lisboa, e existindo apenas uma estação por 

concelho, nos restantes. 

É de referir que apenas se irão estudar os concelhos de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, 

Odivelas, Oeiras e Sintra, dado que as estações se encontram apenas nestes concelhos. Além disso, 

do concelho de Sintra e Loures foram ainda retiradas algumas freguesias que não se irão analisar, 

dada a escassez de estações de monitorização nestas zonas, como mostra o mapa. 

 

3.4.  ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS DAS CONCENTRAÇÕES DE PM10, 
NO AR  

Antes de se proceder à caracterização da dispersão do poluente, é necessário analisar com 

algum cuidado os dados de que se dispõe. Por um lado, é importante conhecer o comportamento da 

amostra (dados retirados da base de dados QualAr), de uma forma geral, e por outro, é preciso 

averiguar a qualidade da amostra. Quer isto dizer que é necessário perceber se a amostra contém 

valores que poderão gerar resultados duvidosos ou mesmo invalidar a credibilidade dos resultados. 

Para uma primeira análise geral dos dados, representou-se a evolução da concentração de 

PM10, no ar, durante o ano de 2007, para cada uma das estações de monitorização (Figura 5): 
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Figura 5 – Representação gráfica dos valores observados em todas as estações de monitorização da área 
metropolitana de Lisboa Norte, durante o ano de 2007. 

 

No gráfico da Figura 5, encontram-se alguns pontos cujos valores de concentração de PM10 

estão indicados. Estes pontos correspondem aos dias com média diária mais elevada, registados no 

ano de 2007, e como se pode observar são valores próximos ou superiores a 100 µg/m3. 

De acordo com os valores apresentados na subsecção 2.3.1.1 e 2.3.1.2, quanto à legislação 

sobre os limites da concentração de PM10 e quanto à classificação da qualidade do ar, 

respectivamente, viu-se que a concentração de PM10 diária deve ser inferior a 50µg/m3, sendo a 

qualidade do ar classificada como fraca para valores acima de 49,5µg/m3 e má para valores acima de 

119,5µg/m3 (Tabela 2). Significa isto que, só em Janeiro, existiram 3 dias em que a qualidade do ar 

foi má, em várias estações de monitorização, excedendo em mais do dobro o limite por lei; havendo 

ainda outro dia em Dezembro com um valor de concentração de PM10 extremamente elevado 

(177,65µg/m3) – mais do triplo do limite por lei –, registado na estação da Avenida da Liberdade. 

Além disso, nota-se que, ao longo do ano, verificaram-se inúmeros dias com valores de 

concentração do poluente acima de 50µg/m3, ou seja, durante o ano de 2007, o ar da área em 

estudo, obteve, em inúmeros dias, uma classificação fraca. 

Através da figura, observa-se ainda que a estação da Avenida da Liberdade (a vermelho) 

registou, em geral, os valores mais elevados de concentração de PM10, ao longo do ano. 

 

Para observar o valor médio anual da concentração de PM10 no ar, em cada estação, 

representou-se a média anual da concentração daquele poluente, para cada estação de 

monitorização (Figura 6). 
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Figura 6 – Representação gráfica dos valores médios anuais de concentração de PM10, para cada estação de 

monitorização da AMLN. 

  

 Analisando as médias anuais obtidas, verifica-se que a Avenida da Liberdade detém a média 

mais elevada, de 49.1 µg/m3 – valor acima do limite por lei (40µg/m3) –, destacando-se de todas as 

outras estações. Seguem-se as estações de monitorização de Cascais e Entre Campos, com médias 

de 36.8µg/m3 e 36.92µg/m3, respectivamente, que apesar de apresentarem médias mais baixas 

relativamente à Avenida da Liberdade, são valores próximos do limite. Por outro lado, observa-se que 

a estação com a média anual mais baixa foi a Reboleira, com 25.34 µg/m3. 

 

3.5. DESCRIÇÃO UNIVARIADA  

A estatística univariada mostra-nos o comportamento da amostra sem ter em conta a 

localização das amostras no espaço. Significa isto que é uma análise estatística do conjunto de 

dados que constituem a amostra.  

Recorrendo ao geoMS, em particular ao geoDATA, foi-se analisar a descrição univariada de 

cada período (a divisão do ano em três períodos é explicada mais à frente – subsecção 3.6). 

 As figuras seguintes (Figura 7, Figura 8 e Figura 9) mostram a descrição univariada dos 

dados relativa a cada um dos três períodos em que o ano de 2007 foi dividido (como iremos ver mais 

à frente – subsecção 3.6): o primeiro corresponde aos dados dos meses de Janeiro a Abril; o 

segundo aos dados dos meses de Maio a Agosto; e o terceiro aos dados dos meses de Setembro a 

Dezembro. 
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Figura 7 – Descrição Univariada da amostra relativa ao primeiro período de 2007 (dados dos meses de Janeiro, 
Fevereiro, Março e Abril). 

 

Relativamente ao primeiro período (Figura 7), observa-se a partir do histograma, que os 

valores das amostras se encontram concentrados nos valores mais baixos de concentração de PM10. 

Através dos percentis, verifica-se que 75% das amostras têm valores inferiores a 43,24µg/m3 – 

inferior ao limite por lei. A média, neste período, da concentração de PM10 foi de 34,53µg/m3. No 

entanto, verificam-se inúmeras amostras acima do valor de 67,7µg/m3 (valor superior ao limite por lei), 

observando-se ainda que 5% das amostras possuem valores acima de 70,31µg/m3. 

 

 

 

Figura 8 – Descrição Univariada da amostra relativa ao segundo período de 2007 (dados dos meses de Maio, 
Junho, Julho e Agosto). 
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No que respeita o segundo período do ano de 2007 (Figura 8), o cenário é mais risonho, pois 

além da média ser inferior, de 25,51µg/m3, à do período anterior, 95% das amostras têm valores 

inferiores a 47,71µg/m3 – abaixo do limite por lei. Verifica-se, por outro lado, que o valor máximo 

registado foi de 73,97µg/m3, que apesar de ser quase metade do valor máximo registado no primeiro 

período, constitui ainda um valor elevado de poluição e acima do limiar de qualidade do ar. 

 

 

 

Figura 9  – Estatística Univariada da amostra relativa ao terceiro período de 2007 (dados dos meses de 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro). 

 

Finalmente, para o terceiro período (Figura 9), observam-se resultados não tão elevados (em 

geral) como no primeiro período, mas ainda altos. Nota-se que as amostras estão concentradas nas 

primeiras classes do histograma, sendo a média de 36,71µg/m3. Por outro lado, neste período, 

observa-se também uma quantidade razoável (15%) de amostras com valores de concentração 

acima de 50,38µg/m3 (superior ao limiar de qualidade do ar). Verificou-se ainda que o valor máximo 

foi de 177,65µg/m3, que apesar de ter acontecido apenas uma vez, i.e., foi registado em um dia em 

apenas uma das estações de monitorização, foi também o valor mais elevado registado nesse ano 

(ultrapassando mais de 3 vezes o limite por lei e correspondendo a uma má qualidade do ar, segundo 

o índice de qualidade do ar). 

 

3.6. ANÁLISE DOS PADRÕES DE CONTINUIDADE ESPACIAIS E TEMPORAIS 
DA CONCENTRAÇÃO DE PM10  

Antes de se proceder à simulação dos valores de concentração de PM10 na AMLN, é 

fundamental caracterizar-se os principais padrões de continuidade espacial e temporal do poluente. 

Assim, numa primeira etapa, calcularam-se os coeficientes de correlação em função das distâncias 

entre as estações de monitorização.   
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O Coeficiente de correlação, ρρρρ, é uma medida da relação entre duas variáveis e é dado pela 

seguinte equação [43]: 

 
( )( )

yx

n
i yixi mymx

n
σσσσσσσσ

ρρρρ

∑
1

1=
=   (6) 

em que n é o número de dados, x1, ..., xn são os valores dos dados, mx é a média, e σσσσx desvio padrão 

da primeira variável x. Do mesmo modo, y1,..., yn são os valores dos dados, my é a média e σσσσy o 

desvio padrão da segunda variável y.  

Neste caso concreto, calcularam-se os coeficientes de correlação (ρρρρ) entre todos os pares de 

estações de monitorização durante o período de tempo de um ano (os valores obtidos, encontram-se 

na Tabela 4), bem como as distâncias entre todos os pares de estações (apresentam-se os 

resultados na Tabela 5).  

 

Tabela 4. Coeficiente de Correlação, ρρρρ, entre todos os pares de estações de monitorização. 

 Cascais  Entre 
Campos Restelo Odivelas Olivais Av. 

Liberdade Reboleira Mem-
Martins 

Qtª. 
Marquês Alfragide 

Loures 0.8046 0.9151 0.7981 0.8984 0.9370 0.8808 0.9273 0.8761 0.9087 0.5559 

Cascais  0.7608 0.7612 0.8121 0.7958 0.7724 0.7932 0.8297 0.8484 0.4665 

Entrecampos   0.7602 0.9332 0.9486 0.8595 0.9020 0.8363 0.8705 0.4842 

Restelo    0.7977 0.7806 0.8043 0.7693 0.8099 0.8238 0.4619 

Odivelas     0.9294 0.8496 0.8960 0.8883 0.9031 0.5036 

Olivais      0.8901 0.9115 0.8666 0.9108 0.4661 

Av.Liberdade       0.8337 0.8190 0.8919 0.4930 

Reboleira        0.8989 0.9020 0.5612 

Mem-martins         0.9105 0.5296 

Qtª. Marquês          0.5118 

 

Tabela 5. Distâncias (em metros) entre as estações de monitorização. 

 Cascais Entre 
Campos 

Restelo Odivelas Olivais Av. 
Liberdade 

Reboleira Mem-
Martins 

Qtª. 
Marquês 

Alfragide 

Loures 26492 9034 14311 3328 8253 12089 10110 16549 20061 10664 

Cascais  24340 18449 23695 28432 24105 17632 11404 8590 19131 

Entrecampos   7189 6621 4331 3062 7163 17688 16198 5209 

Restelo    11060 11487 5839 5738 14859 9895 3768 

Odivelas     7436 9537 6828 14444 16899 7367 

Olivais      6394 10905 20906 20444 9377 

Av. Liberdade       8235 18851 15638 5692 

Reboleira        10655 10188 2644 

Mem-martins         9926 13163 

Qtª. Marquês          11073 
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Representando os valores dos coeficientes de correlação em função das distâncias entre os 

pares de estações de monitorização, obtém-se o correlograma ρρρρ(h). O correlograma depende, 

portanto, da distância h entre as variáveis e toma valores entre -1 e 1. 

Para analisar os resultados obtidos, representou-se então o correlograma, ρρρρ(h), e obteve-se o 

seguinte gráfico (Figura 10): 
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Figura 10 – Representação gráfica do correlograma. 

 

O coeficiente de correlação entre um par de estações deverá ser tão mais elevado quanto 

mais próximas estiverem as estações, indicando que as concentrações de poluentes, no ar, serão tão 

semelhantes quanto mais próximas as estações estão.  

Através do gráfico anterior, notam-se duas nuvens de pontos, sendo que a nuvem com 

valores mais baixos correspondente à estação de Alfragide. Deste modo, esta mostra-se fracamente 

correlacionada com as outras estações. Observando os valores indicados nas Tabela 4 e Tabela 5, 

para a estação de Alfragide, verificam-se valores de correlação tão baixos (indicados a laranja) entre 

Alfragide e as estações mais próximas – Reboleira e Entre Campos –, como entre Alfragide e as 

estações mais afastadas (valores indicados a amarelo) – Cascais e Mem-Martins –, o que constitui 

um resultado incorrecto. Isto deve-se ao facto de a referida estação apresentar inúmeros dias sem 

registo de concentração de PM10 no ar, donde resultaram coeficientes de correlação duvidosos. Por 

isso, as medições correspondentes a esta estação não foram utilizadas nas simulações. 

 Retirando do gráfico da Figura 10, os valores dos coeficientes de correlação relativos à 

estação de Alfragide, e representando novamente os restantes, obtém-se um gráfico (Figura 11), 

onde se pode observar que, de facto não só os valores de concentração de PM10, das estações mais 

próximas se encontram fortemente relacionados (com coeficientes de correlação superiores a 0.75), 

como esta relação diminui com o aumento da distância entre as estações, como era de esperar. 
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Figura 11 – Representação gráfica do correlograma, sem a influência da estação de Alfragide.  

  

A Figura 12 é um gráfico onde se representaram as médias do coeficiente de correlação em 

função das correspondentes médias das distâncias entre as estações, de forma a melhor visualizar o 

comportamento do coeficiente de correlação com o aumento da distância.  

 

 
Figura 12 – Representação gráfica das médias do Coeficiente de Correlação em função das correspondentes 

médias das distâncias entre cada estação de monitorização (excepto Alfragide) e as restantes.  

  

Observa-se que a média do coeficiente de correlação mais elevada foi para estações 

distanciadas de 3500 a 4000 metros, o que significa que os valores de concentração de PM10 

medidos nestas estações estão altamente correlacionados – é o caso dos seguintes pares de 

estações: Avenida da Liberdade e Entre Campos, Olivais e Entre Campos e ainda Odivelas e Loures. 

 

Comportamento da amostra ao longo dos meses do ano de 2007 

Retirando os valores correspondentes à estação de Alfragide, representaram-se as médias 

mensais da concentração de PM10 (Figura 13), de modo a perceber a forma como se comportaram os 

níveis de PM10, no ar, ao longo do ano. 
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Figura 13 – Representação das médias mensais da concentração de PM10, em 2007, sem a influência das 

medições da estação de Alfragide.  
 

Através do gráfico da Figura 13, nota-se que o mês que apresentou a média mais elevada foi 

o mês de Janeiro, a partir do qual existiu uma diminuição gradual da média até ao mês de Junho. Em 

seguida, no mês de Julho, a média manteve-se (aproximadamente), havendo depois uma subida até 

ao mês de Setembro e ainda outra subida do mês de Outubro ao mês de Dezembro. Nota-se, desta 

forma, que os meses de Inverno mostraram os valores de concentração mais elevada, ao contrário 

dos meses de Verão, com médias muito baixas; o que significa que possivelmente, durante o Inverno 

existiu mais tráfego rodoviário do que no Verão, na AMLN.  

Dado este comportamento da amostra, dividiu-se o ano em três grupos de quatro meses, 

tendo em conta (de uma forma aproximada) a semelhança entre os valores de concentração do 

poluente nestes grupos. Assim, o primeiro grupo (período) corresponde aos meses de Janeiro, 

Fevereiro, Março e Abril; o segundo, a Maio, Junho, Julho e Agosto e finalmente o último grupo é 

constituído pelos últimos quatro meses do ano – Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.  

É de notar que os primeiros quatro meses mostram a maior variabilidade de valores médios 

mensais (neste período, a variância das médias mensais foi de 34.52 µg2m-6), por outro lado os 

meses de Verão mostram a menor variabilidade (com uma variância de 6.40 µg2m-6) e finalmente os 

últimos quatro meses do ano apresentam uma variabilidade também baixa (de 11.03 µg2m-6). Isto 

significa que os últimos meses do ano (a partir de Maio) apresentam valores mais constantes. 

 

 Por conseguinte, a qualidade do ar nesses grupos foi analisada de forma independente. 

Sendo feita a análise da estatística univariada (como se viu na subsecção 3.5), o cálculo dos 

variogramas e a simulação estocástica para cada um deles.  
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3.7.  VARIOGRAFIA  

O variograma (expressão (2) da subsecção 3.2.2) constitui um instrumento idêntico ao 

correlograma. Assim para cada período, calcularam-se os semivariogramas através das ferramentas 

geoVAR e geoMOD, do software geoMS. Foram definidas duas direcções: (0;90) e (0;0). A primeira, 

segundo o eixo do tempo, serviu para representar a relação entre os dias do período e a segunda 

para representar a relação entre as estações de monitorização, no espaço.  

 

Nas figuras a seguir (Figura 14, Figura 15 e Figura 16) apresentam-se os resultados obtidos 

do cálculo dos variogramas, bem como o modelo ajustado e os respectivos parâmetros, para cada 

período. A todos os semivariogramas dos diferentes períodos foi ajustado o modelo esférico. 

 

 

  
 Parâmetros do Modelo ajustado (2 estruturas): Parâmetros do Modelo ajustado (2 estruturas): 
 c1=140  e  a1=7,8 dias c1=140 e  a1=8000 m 
 c2=194,4  e  a2=10 dias c2=194,4  e  a2=568000 m 

 

Figura 14 – Representação dos Modelos de variograma ajustados aos Semivariogramas das direcções (0;90) – 
à esquerda – e (0;0) – à direita – do primeiro período do ano de 2007. 

 

 

   
 Parâmetros do Modelo ajustado: Parâmetros do Modelo ajustado: 
 c1=78  e  a1=3,2 dias c1=60 e  a1=7000 m 

 

Figura 15 – Representação dos Modelos de variograma ajustados aos Semivariogramas das direcções (0;90) – 
à esquerda – e (0;0) – à direita – do segundo período do ano de 2007. 
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 Parâmetros do Modelo ajustado: Parâmetros do Modelo ajustado: 
 c1=78  e  a1=3,2 dias c1=60 e  a1=7000 m 

 

Figura 16 – Representação dos Modelos de variograma ajustados aos Semivariogramas das direcções (0;90) – 
à esquerda – e (0;0) – à direita – do terceiro período do ano de 2007. 

 

Analisando os resultados obtidos, é possível observar que os dados dos diferentes períodos 

apresentam diferentes correlações entre as concentrações no tempo. Relativamente ao primeiro 

período, nota-se que existe uma dependência entre os valores de concentração de PM10 que 

desaparece ao fim de 10 dias, aproximadamente. O que não acontece nos segundo e terceiro 

períodos, pois a dependência deixa de existir ao fim do terceiro dia, sensivelmente.  

Relativamente à relação entre os valores de concentração de PM10 medidos pelas estações, 

esses também são diferentes em cada período, apresentando novamente o primeiro período a 

correlação mais elevada – até 8000 metros. Nos outros períodos a correlação entre as estações 

deixa de existir ao fim dos 7000 metros. 

 

 

3.8.  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO E ANÁLISE ** 

3.8.1.  CONCENTRAÇÃO DE PM10 NO AR  

Com base na estatística univariada e nos variogramas foram-se então simular os valores de 

concentração de partículas inaláveis no ar, na AMLN seleccionada.  

Tendo em conta a variabilidade entre os dias e entre as estações de monitorização descritas 

pelos variogramas, optou-se por simular a concentração de PM10, no ar, para cada dia, em cada 

período. Dado que a simulação consiste em obter imagens equiprováveis do fenómeno espacial que 

se pretende estudar, optou-se por fazer 20 simulações para cada período. A partir das quais se 

calculou a média obtendo-se uma imagem da “realidade” dos níveis de PM10, na AMLN. Nesta 

imagem (tri-dimensional), cada plano xoy (com o valor de z correspondente ao dia do período) 

corresponde a um mapa da concentração de PM10 na AMLN. Assim, para o primeiro período, 

obtiveram-se 120 mapas, para o segundo 123 e para o último 122, correspondentes a cada dia do 

período (no ANEXO II apresentam-se 3 tabelas com a correspondência entre os dias de cada mês e 

o respectivo dia do período a que pertence).  

                                                
** Em anexo (ANEXO III), apresentam-se mapas com o nome das freguesias, identificação dos concelhos e 
localização das estações de monitorização da AMLN. 
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Neste relatório, apenas se irão mostrar alguns mapas representativos da realidade de cada 

período, visto que foram obtidos inúmeros resultados.  

Antes de mais é de referir que todos os mapas obtidos foram ainda tratados num software de 

sistemas de informação geográfica, onde foi possível georreferenciar – através de coordenadas 

espaciais (ou geográficas) – e cortar os resultados obtidos de acordo com a área pretendida, 

combinando-os ainda com o mapa dos limites das freguesias da AMLN em estudo e com a 

localização geográfica das estações de monitorização. O software utilizado foi o ArcGIS, onde se 

recorreu a algumas ferramentas, nomeadamente à Analysis Tools, Conversion Tools e Spacial 

Analyst Tools da ArcToolbox. O sistema de coordenadas utilizado para a georreferenciação dos 

mapas cartográficos foi o Lisboa – Hayford Gauss IgeoE, com uma resolução de 100 metros. 

 

Resultados do primeiro período  

 
Figura 17 – Concentração de PM10 no dia 15 do primeiro período (correspondente ao dia 15 de Janeiro de 

2007), na AMLN seleccionada. 

 

Figura 18 – Concentração de PM10 no dia 16 do primeiro período (correspondente ao dia 16 de Janeiro de 
2007), na AMLN seleccionada. 
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Figura 19 – Concentração de PM10 no dia 17 do primeiro período (correspondente ao dia 17 de Janeiro de 

2007), na AMLN seleccionada. 

 

 
Figura 20 – Concentração de PM10 no dia 46 do primeiro período (correspondente ao dia 15 de Fevereiro de 

2007), na AMLN seleccionada. 
 

 
Figura 21 – Concentração de PM10 no dia 84 do primeiro período (correspondente ao dia 25 de Março de 2007), 

na AMLN seleccionada. 
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Figura 22 – Concentração de PM10 no dia 119 do primeiro período (correspondente ao dia 29 de Abril de 2007), 

na AMLN seleccionada. 

 

Em alguns dos mapas até aqui apresentados, é possível observar que existem valores de 

concentração de partículas inaláveis elevados, chegando a haver dias (em alguns mapas), em que 

quase toda a AMLN apresentou valores de concentração acima de 50 µg/m3. Por outro lado, nota-se 

que no concelho de Lisboa e em particular no centro e baixa da cidade de Lisboa, os valores de 

concentração de PM10 foram sempre os mais elevados de toda a área em estudo, estando muitas 

vezes acima de 80 µg/m3 – valor muito superior ao limite por lei. 

  

Em alguns mapas, nomeadamente nos dois últimos, é de notar que as zonas com as 

concentrações mais altas de poluente se situam no concelho de Cascais e entre os concelhos de 

Cascais e Sintra, para além das anteriormente identificadas. No entanto, os valores de concentração 

aí registados são valores próximos da média do período (34,53µg/m3). Significa isto que, nas zonas 

onde não existem estações de monitorização, ou seja onde não existem valores experimentais, os 

valores simulados são iguais ou próximos da média do conjunto de amostras, que por sua vez é valor 

de concentração mais provável de ocorrer. Deste modo, em todos os mapas apresentados, as zonas 

onde não existem valores experimentais, nomeadamente as zonas acima referidas, apresentam 

valores semelhantes ou próximos da média dos dados. 
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Resultados do segundo período  

 
Figura 23 – Concentração de PM10 no dia 9 do segundo período (correspondente ao dia 9 de Maio de 2007), na 

AMLN seleccionada. 

 

 
Figura 24 – Concentração de PM10 no dia 37 do segundo período (correspondente ao dia 6 de Junho de 2007), 

na AMLN seleccionada. 

 
 

 
Figura 25 – Concentração de PM10 no dia 57 do segundo período (correspondente ao dia 26 de Junho de 2007), 

na AMLN seleccionada. 
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Figura 26 – Concentração de PM10 no dia 72 do segundo período (correspondente ao dia 11 de Julho de 2007), 

na AMLN seleccionada. 

 

 
Figura 27 – Concentração de PM10 no dia 95 do segundo período (correspondente ao dia 3 de Agosto de 2007), 

na AMLN seleccionada. 

 
 

 
Figura 28 – Concentração de PM10 no dia 120 do segundo período (correspondente ao dia 28 de Agosto de 

2007), na AMLN seleccionada. 
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Relativamente ao segundo período, a qualidade do ar apresenta-se, em geral como boa (com 

valores abaixo de 34,4 µg/m3) ou média (valores abaixo de 49,4 µg/m3), de acordo com o índice de 

qualidade do ar (Tabela 2), à excepção do centro de Lisboa e ainda a zona entre as estações de 

monitorização Avenida da Liberdade e Restelo, que apresentaram os valores de concentração mais 

elevados, sendo próximos ou acima de 50µg/m3. 

 

Resultados do terceiro período  

 

 
Figura 29 – Concentração de PM10 no dia 8 do terceiro período (correspondente ao dia 8 de Setembro de 2007), 

na AMLN seleccionada. 
 
 
 

 
Figura 30 – Concentração de PM10 no dia 21 do terceiro período (correspondente ao dia 21 de Setembro de 

2007), na AMLN seleccionada. 
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Figura 31 – Concentração de PM10 no dia 35 do terceiro período (correspondente ao dia 5 de Outubro de 2007), 

na AMLN seleccionada. 
 
 

 
Figura 32 – Concentração de PM10 no dia 47 do terceiro período (correspondente ao dia 17 de Outubro de 

2007), na AMLN seleccionada. 
 

 

 
Figura 33 – Concentração de PM10 no dia 75 do terceiro período (correspondente ao dia 14 de Novembro de 

2007), na AMLN seleccionada. 
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Figura 34 – Concentração de PM10 no dia 120 do terceiro período (correspondente ao dia 29 de Dezembro de 
2007), na AMLN seleccionada. 

 

No terceiro período, os resultados mostram que a concentração de partículas inaláveis no ar 

nas áreas fora do concelho de Lisboa, não chegaram a atingir o limite de 50µg/m3, contudo mais uma 

vez o centro de Lisboa registou os valores de concentração mais elevados, atingindo, por vezes, 

valores acima dos 80 µg/m3. 

 

 Analisando os mapas obtidos, pode-se dizer que estão de acordo com os histogramas e os 

variogramas das secções 3.5 e 3.7 deste trabalho, o que faz com que estes mapas representem, pelo 

menos, qualitativamente o estado da qualidade do ar na AMLN seleccionada, no ano de 2007. 

 Face aos resultados apresentados, nota-se que as zonas próximas das estações de 

monitorização da Avenida da Liberdade e Entre Campos apresentam-se como sendo a área com 

concentrações mais elevadas nos mapas apresentados. Em contrapartida, a zona de Mem-Martins 

apresenta, de uma forma geral, os valores de concentração de partículas inaláveis mais baixos. 

 Assim, de acordo com mapas, pode-se dizer que a qualidade do ar da cidade de Lisboa 

durante o ano de 2007 foi média ou fraca e que durante vários dias, nesta área, o ar foi alvo de 

valores de concentrações de partículas inaláveis acima do limite estabelecido por lei, atingindo muitas 

vezes valores ainda mais altos (de 80 µg/m3). Do concelho de Lisboa, destaca-se o centro de Lisboa 

(zona da Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal e Entre Campos), com valores de concentração 

que ultrapassaram algumas vezes o limite de 50 µg/m3. 
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4.  AVALIAÇÃO DO RISCO ASSOCIADO À CONCENTRAÇÃO DE 
PM10 NA REGIÃO DE LISBOA 

4.1.  INDICADORES DE RISCO ASSOCIADOS À CONCENTRAÇÃO DE 
POLUENTES: NÚMERO MÁXIMO DE DIAS CONSECUTIVOS REGISTADO, EM 
CADA PERÍODO, COM VALORES DE CONCENTRAÇÃO DE PM10 ACIMA DE 
VÁRIOS LIMIARES 

A poluição não só afecta a saúde das pessoas face a uma exposição de curto prazo a níveis 

de concentração de PM10 elevados, mas também, caracteriza-se por causar danos face a uma 

exposição prolongada (de longo prazo), como se viu nos efeitos dos episódios históricos de poluição 

descritos na Tabela 1, da subsecção 2.2.2, deste trabalho.  

 Neste sentido, desenvolveu-se uma aplicação (descrita no ANEXO IV) em Microsoft Visual 

Basic para calcular, com base na média das 20 simulações, quantos períodos de dois ou mais dias 

consecutivos se registaram (e durante quanto tempo), com valores de concentração de PM10 

superiores a um dado limiar (para cada posição – de 100 metros por 100 metros – da matriz que 

constitui os mapas). Para que a visualização dos resultados fosse possível em mapas cartográficos, 

calcularam-se ainda os valores máximos registados, em cada período, os quais são apresentados 

nas Figuras 35 a 42.  

Os mapas aqui apresentados foram também tratados no software ArcGIS, do mesmo modo 

que os mapas da subsecção anterior, sendo utilizado o mesmo sistema de coordenadas: Lisboa – 

Hayford Gauss IgeoE, com uma resolução de 100 metros. 

 

Resultados do primeiro Período 

 Para o primeiro período foi calculado o número máximo de dias seguidos para os seguintes 

limiares: 50µg/m3 (Figura 35), 70µg/m3 (Figura 36), 90µg/m3 (Figura 37) e 100µg/m3  (Figura 38). 

 
Figura 35 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 50 µg/m3 no primeiro período. 
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A partir da figura anterior, observa-se que toda a cidade de Lisboa apresentou (pelo menos 

uma vez), em média, um período de 11 dias seguidos com concentração de PM10 superior a 50µg/m3. 

Significa isto que as pessoas que vivem ou trabalham em Lisboa estiveram expostas, durante mais 

de uma semana, a valores de concentração de partículas inaláveis elevados. A zona da baixa de 

Lisboa e as freguesias Penha de França, Graça e outras adjacentes, registaram o período mais 

elevado, com mais de 13 dias seguidos, atingindo o valor de 21 dias seguidos em algumas zonas. 

Além disso, nota-se que nos arredores de Lisboa a situação não foi muito diferente, com 

números de dias seguidos máximos entre 8 a 10 dias. 

 

 
Figura 36 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 70 µg/m3 no primeiro período. 

 

 Aumentando o limiar para 70 µg/m3, nota-se que nos arredores de Lisboa o número máximo 

de dias seguidos diminuiu consideravelmente, no entanto o mesmo não aconteceu na cidade de 

Lisboa, que apresentou um período de mais de 9 dias, em média, com valores de concentração de 

partículas inaláveis acima do limiar considerado. Mais uma vez, o centro de Lisboa aparece com a 

maior área com valores mais altos – de 9 dias. 

 
Figura 37 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 90 µg/m3 no primeiro período. 
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Para 90 µg/m3, a área em estudo não apresenta dias seguidos acima deste valor, à excepção 

do centro e baixa de Lisboa, com 4 a 5 dias consecutivos com valores de concentrações de partículas 

inaláveis muito elevados. 

 

 

Figura 38 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 
acima de 100 µg/m3 no primeiro período. 

 

Mesmo com um limiar de 100 µg/m3, no primeiro período do ano de 2007, o centro de Lisboa 

registou 3 e 4 dias consecutivos com valores acima do limiar referido. Note-se que o limiar aqui 

considerado é o dobro do limite da concentração no ar estabelecido por lei para o poluente 

considerado. 

 

Resultados segundo período 

 Neste período, o limiar de concentração de PM10 considerado foi apenas de 50µg/m3    

(Figura 39), porque acima deste valor os resultados obtidos foram pouco significativos. 

 

 
Figura 39 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 50 µg/m3 no segundo período. 
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No segundo período, apesar dos resultados serem bem mais satisfatórios que os do primeiro 

período, para um limiar de 50 µg/m3, a zona centro de Lisboa registou ainda um máximo de 3 e 4 dias 

seguidos com concentrações no ar de PM10 acima daquele valor. Havendo também uma pequena 

área em Lisboa (entre as estações da Avenida da Liberdade e Restelo), que registou um período de 7 

dias, i.e., de uma semana. 

 

Resultados terceiro período 

 Relativamente a este período, analisaram-se o número máximo de dias consecutivos com 

valores de concentração acima de 50µg/m3, 60µg/m3 e 70µg/m3, representados nos mapas das 

Figura 40, Figura 41 e Figura 42, respectivamente. 

 
Figura 40 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 50 µg/m3 no terceiro período. 
 

 Neste período, as zonas fora da cidade de Lisboa não apresentaram um máximo de dias 

seguidos significativos, com valores de concentração de partículas inaláveis acima de 50 µg/m3. 

Contudo o centro de Lisboa apresentou, em média, mais de 15 dias seguidos com valores acima 

deste limiar, ou seja durante duas semanas do terceiro período, as pessoas que vivem ou trabalham 

naquela zona estiveram expostas a uma concentração de PM10, no ar, acima de 50 µg/m3 e como tal 

a uma fraca qualidade do ar. 

 

Ainda para um limiar de 60 µg/m3 o centro de Lisboa apresentou, em média, 8 dias seguidos 

com valores de concentração do poluente acima daquele valor, como se pode ver no mapa da   

Figura 41. 
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Figura 41 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 60 µg/m3 no terceiro período. 
 

 
Figura 42 – Representação do número máximo de dias consecutivos, com valores de concentração de PM10 

acima de 70µg/m3 no terceiro período. 

  

O centro de Lisboa, no terceiro período do ano de 2007, apresentou ainda 4 dias seguidos 

com níveis de partículas inaláveis no ar acima de 70 µg/m3 (Figura 42) – valor este, muito superior ao 

limite estabelecido por lei. 

 Note-se que este período apresentou os maiores números de dias consecutivos do ano de 

2007. Este resultado não é inesperado porque como se viu na análise exploratória da amostra, o 

último período do ano mostrou a média mais elevada e além disso, a variância das médias mensais 

foi baixa, o que revela uma prevalência de valores altos. 

 

De acordo com todos os resultados anteriormente apresentados, o concelho de Lisboa, em 

particular o centro e baixa, não só apresentou, no ano de 2007, os valores mais elevados de poluição 

de toda a área analisada, como também apresentou o maior número de dias seguidos com níveis de 

partículas inaláveis elevados. Significa isto que, nesta área, as pessoas estiveram expostas a níveis 

altos de partículas inaláveis no ar durante períodos de tempo de uma semana ou mais. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA AMLN: MAPAS DE DENSIDADE 
POPULACIONAL** 

Antes de mais, é de referir que todos os dados da população utilizados na concepção dos 

mapas foram calculados a partir de informação retirada do censos 2001, obtidos no INE: número de 

habitantes residentes na AMLN, por freguesia e segundo os vários grupos etários.  

Para analisar a densidade populacional e localizá-la geograficamente, na área em estudo, 

para as diferentes faixas etárias, foram obtidos vários mapas, que a seguir se apresentam. A partir 

das representações que se irão mostrar será então possível perceber em que freguesias a densidade 

populacional é maior e comparar esses resultados com os mapas cartográficos apresentados nos 

pontos 3.8.1 e 4.1, deste trabalho.  

Assim, obtiveram-se os mapas de densidade populacional, mais uma vez, no software 

arcGIS, conjugando a informação da localização geográfica das freguesias com os valores de 

densidade populacional calculados para cada freguesia. Em todos os mapas apresentados, o sistema 

de coordenadas utilizado foi o Lisboa – Hayford Gauss IgeoE. 

 

Numa primeira abordagem, obtiveram-se as densidades populacionais totais para cada 

freguesia, representadas no mapa da Figura 43. 

 

 

Figura 43 – Mapa de Lisboa com a representação da densidade populacional total para cada freguesia. 

 

Através da figura anterior, é possível observar que as freguesias cuja densidade populacional 

é maior (assinaladas a castanho mais escuro) estão localizadas no centro e baixa de Lisboa, havendo 

também uma elevada densidade populacional em algumas freguesias adjacentes ao concelho de 

Lisboa, nomeadamente Portela e Moscavide, pertencentes ao concelho de Loures; Póvoa de Santo 

                                                

** Em anexo (ANEXO III), apresentam-se mapas com o nome das freguesias, identificação dos concelhos e 
localização das estações de monitorização. 
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Adrião e Odivelas, no concelho de Odivelas; Alfornelos, Reboleira, Damaia, Falagueira, Venda a 

Nova e Buraca, do concelho de Amadora; Algés e Linda-a-Velha – concelho de Oeiras; e ainda Monte 

Abraão, Massamá, Agualva e Cacém em Sintra. Nas freguesias enumeradas, verifica-se uma 

densidade populacional superior a 24000 habitantes por km2. 

 

Como foi referido, na subsecção 2.2.2, deste trabalho, os grupos etários que são mais 

afectados por níveis elevados de poluição são as crianças e idosos. Neste sentido, obtiveram-se 

mapas de densidade populacional para crianças, com idades até aos 14 anos (Figura 44) e crianças 

até aos 4 anos (Figura 45), visto que os efeitos provocados pela exposição a níveis de partículas 

inaláveis elevados pode ser mais grave nessa faixa etária, em comparação com crianças de idades 

superiores a 4 anos. Apresentam-se também três mapas relativos à densidade populacional de 

idosos, em particular idosos com idades superiores a 65 anos (Figura 46), 75 anos (Figura 47) e 80 

anos (Figura 48).  

A separação das faixas etárias considerada, neste trabalho, foi feita com base nos dados do 

INE. 

 

 

Figura 44 – Mapa de Lisboa com a representação da densidade populacional total de crianças até aos 14 anos, 
para cada freguesia. 

 

Através do mapa anterior observa-se que as freguesias com maiores densidades 

populacionais de crianças (até aos 14 anos) são, de uma forma geral, as mesmas freguesias que 

apresentam uma maior densidade populacional total. Mas nota-se que existe uma maior 

concentração de crianças fora do concelho de Lisboa, em que as freguesias de Massamá e Monte 

Abraão são as que detêm as densidades mais elevadas, com mais de 4500 habitantes por km2. Do 

mesmo modo, as freguesias do concelho de Amadora apresentam, em geral, densidades também 

elevadas, bem como as freguesias de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião (concelho de Odivelas), 

Algés e Linda-a-Velha (concelho de Oeiras) e Portela e Santo António dos Cavaleiros (concelho de 

Loures).  
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Figura 45 – Mapa de Lisboa com a representação da densidade populacional para cada freguesia, para a faixa 

etária até 4 anos. 

 

Relativamente às crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 4 anos, novamente a 

distribuição da densidade pelas freguesias é muito semelhante à anterior, mas com valores de 

densidade populacionais muito mais baixos. Mais uma vez as freguesias de Massamá e Monte 

Abraão detêm as densidades mais elevadas.  

Além disso, é de notar que no concelho de Lisboa existem algumas freguesias, tanto para a 

faixa etária até aos 4 anos, como até aos 14 anos, com densidades elevadas. 

  

Analisando agora os mapas obtidos para a densidade populacional das faixas etárias 

relativas a idosos, tem-se que as densidades populacionais mais elevadas encontram-se em 

freguesias situadas no concelho de Lisboa. As freguesias de Moscavide (concelho de Loures), 

Reboleira e Damaia (concelho de Amadora) são as que possuem as densidades populacionais mais 

elevadas fora do concelho de Lisboa, com valores entre 6001 a 7000 habitantes por km2. Conclui-se, 

dessa forma, que a população que vive em Lisboa é mais envelhecida do que nos arredores.  

 

 
Figura 46 – Mapa de Lisboa com a representação da densidade populacional para cada freguesia, para a faixa 

etária mais de 65 anos. 
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Face a estes resultados, nota-se que a população que habita principalmente no concelho de 

Lisboa, é uma população envelhecida. Verificam-se que as densidades populacionais representadas 

nos mapas, são muito maiores para pessoas com idades superiores a 65 anos do que para as 

crianças (até aos 14 anos). 

 

 
Figura 47 – Mapa de Lisboa com a representação da densidade populacional para cada freguesia, para a faixa 

etária mais de 75 anos. 

 

Relativamente a idosos com idades superiores a 75 anos, observa-se, na Figura 47, que as 

freguesias fora do concelho de Lisboa e principalmente as que se encontram mais afastadas detém 

densidades populacionais mais baixas que no mapa da Figura 46. Novamente o concelho de Lisboa 

possui as densidades populacionais mais elevadas, geralmente acima dos 2400 habitantes por km2.  

 

Finalmente, a seguir apresenta-se o mapa com as densidades populacionais da faixa etária 

acima de 80 anos. 

 
Figura 48 – Mapa de Lisboa com a representação da densidade populacional para cada freguesia, para a faixa 

etária mais de 80 anos. 
 



  52 

Apesar dos valores de densidades obtidos para a faixa etária da Figura 48 serem mais 

baixos, o mapa é muito semelhante ao da Figura 47, o que vem mais uma vez realçar que a 

população que habita nas freguesias pertencentes ao concelho de Lisboa é uma população 

envelhecida. 

É de notar que os valores de densidade obtidos para a faixa etária em questão são muito 

semelhantes e até ligeiramente superiores aos valores para crianças até 4 anos. Mais uma vez 

percebe-se o envelhecimento da população do concelho de Lisboa. 
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5. SISTEMA DE ALERTA 

5.1. MAPAS CARTOGRÁFICOS COMO SISTEMA DE ALERTA 

Face aos resultados apresentados nos mapas de densidade populacional, observa-se que as 

freguesias cujos valores de densidade são maiores situam-se no centro e baixa da cidade de Lisboa 

e também nas freguesias dos concelhos de Loures, Odivelas, Amadora e Sintra mais próximas da 

cidade. Significa isto que, nas zonas identificadas como as mais poluídas da AMLN (centro e baixa 

de Lisboa) existem densidades populacionais altas. Quer isto dizer que, nestas áreas, principalmente 

as crianças e idosos, encontraram-se expostos, pelo menos durante o ano de 2007, a um dos mais 

importantes factores de risco no aumento da incidência e prevalência de doenças respiratórias, 

morbilidade e mortalidade por essas causas. 

 No seguimento destas conclusões, propõe-se, portanto, a utilização dos mapas cartográficos 

e mapas de densidade populacional obtidos como sistema de alerta na avaliação do risco a que se 

encontram expostos os habitantes da AMLN. A ideia da utilização desses mapas, reside na avaliação 

do impacte causado pela concentração de poluentes, no ar, na saúde pública e na importância da 

caracterização dos níveis de poluição simultaneamente no espaço e no tempo.  

Assim, propõe-se validar os mapas de concentração de PM10 como sistema de alerta de risco 

de doenças respiratórias, através da análise entre estas concentrações e a incidência de morbilidade 

de doenças respiratórias registadas em hospitais.  

5.2. VALIDAÇÃO DOS MAPAS CARTOGRÁFICOS QUE INTEGRAM O SISTEMA 
DE ALERTA 

Para se utilizarem os mapas cartográficos como sistema de alerta é importante analisar se 

efectivamente existe alguma relação entre os dados de poluição utilizados (concentração de PM10, 

no ar) e dados de saúde, da área em estudo.  

Assim, utilizaram-se dados do Hospital de Santa Maria, especificamente do serviço de 

urgência de pediatria, e escolheu-se o número de atendimentos (diário) de crianças com diagnóstico 

de asma (identificada como uma das patologias mais afectadas pela poluição: subsecção 2.2) para 

verificar se o número de admissões no hospital por esta patologia está relacionada com os níveis de 

poluição.  

Deste modo, fez-se a análise bivariada entre a concentração de PM10 e os registos de saúde 

referidos para os anos de 2007 e 2008. 

Antes de proceder às análises bivariadas, é de notar que, no ano de 2007, a área de 

atendimento do HSM correspondia a uma pequena área da AMLN, que se mostra na Figura 49. Mas 

a partir do ano de 2008 que podem ser atendidas crianças de qualquer parte do país, apesar de a 

grande maioria viver na zona assinalada e a probabilidade da criança ser da referida zona ser muito 

maior.  
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Figura 49 – Representação da área de atendimento do Hospital de Santa Maria. 

 
Como se pode ver, através da Figura 49, a área de atendimento do HSM corresponde ao 

concelho de Odivelas, uma parte do concelho de Lisboa e uma parte do concelho de Loures. 

As três subsecções seguintes mostram os resultados e discussão das análises bivariadas 

dos anos 2007 e 2008 e a comparação dos dados dos dois anos. 

5.2.1. ANÁLISE BIVARIADA DOS DADOS RELATIVOS AO ANO DE 2007 

Atendendo a que, na área de atendimento do HSM (Figura 49), as estações de 

monitorização que aí se situam são as estações de Loures, Odivelas e Entre Campos, apenas se 

irão analisar os valores de concentração de PM10 medidos, no ano de 2007, nestas estações. 

De forma a analisar o comportamento geral (eliminando as grandes oscilações) da 

concentração de PM10, ao longo do ano, para as três estações referidas acima, calculou-se a média 

de cada quinzena do ano, para cada uma das estações. Os valores obtidos estão representados na 

Figura 50. 
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Figura 50 – Média, por quinzena, dos valores de concentração de PM10 das estações situadas na área de 
atendimento do HSM. 

 
Analisando o gráfico da Figura 50, nota-se que o comportamento das médias quinzenais da 

concentração de PM10 é muito semelhantes para as três estações, ao longo do ano, o que confirma 

os valores dos variogramas espaciais (subsecção 3.2.2). 
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Os valores das estações apresentam uma boa correlação: ρρρρ=0.91 entre as estações de 

Loures e Entre Campos, ρρρρ=0.92 entre as estações de Loures e Odivelas e ρρρρ=0.96 entre as estações 

de Entre Campos e Odivelas). Por outro lado, observa-se que a estação de Entre Campos detém as 

médias mais elevadas, pelo que ir-se-á analisar apenas os valores desta estação, apesar de se poder 

analisar os valores de qualquer outra estação desta área, dados os valores de correlação entre elas. 

 

Relativamente aos dados de saúde, é de notar que a população de crianças admitidas no 

serviço de urgência de pediatria do HSM com os sintomas de asma, no ano de 2007, têm as 

seguintes características etárias:  

� Idade mínima: 0 anos; 

� Idade média: 6 anos; 

� Idade máxima: 15 anos; 

 

Os valores dos registos de asma foram acumulados de forma a ter-se números significativos 

na análise da relação com a poluição, pois os números de atendimentos diários são insignificantes 

(média diária de 2.12 admissões). Os valores acumulados semanais, também se mostraram pouco 

significativos, pelo que foi calculada a soma do número de atendimentos de crianças com asma, por 

quinzena – para as mesmas quinzenas em que foram calculadas as médias da concentração de 

PM10, 

 

Representando as séries temporais da soma das admissões por asma e da média da estação 

de Entre Campos (EC) para o ano de 2007, obteve-se o seguinte gráfico: 
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Figura 51 – Representação das séries temporais do número total de atendimentos por asma e da média dos 

valores de concentração da estação de Entre Campos, por quinzena. 
  

Analisando o gráfico da Figura 51, não é evidente a relação entre o número total de 

atendimentos por asma  e a média das concentrações de PM10 medidas em EC. Contudo, ao 

desfasar o número de atendimentos de 15 dias com a média de PM10, passando, assim, a série 

temporal do número de registos de asma a ter início 15 dias depois da média da concentração do 

poluente, nota-se que as variáveis estão relacionadas (Figura 52). 
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Figura 52 – Representação das séries temporais do número total de atendimentos por asma e da média dos 

valores de concentração da estação de Entre Campos, por quinzena (com o número total de asmas a ter início 
15 dias à frente da média da concentração de PM10). 

 

Através do gráfico da figura anterior (Figura 52), observa-se que, em geral, face a um 

aumento dos níveis de PM10, no ar, existe um aumento do número de atendimentos e vice-versa, 15 

dias mais tarde. Apenas o início do gráfico (até à quinta quinzena, aproximadamente) não aparenta 

uma boa relação, pois observa-se que existe um grande aumento do número de atendimentos na 

quarta e quinta quinzenas, enquanto que o valor médio de concentração de PM10 continua a baixar.  

Para uma melhor compreensão da relação entre estas duas variáveis, calcularam-se os 

coeficientes de correlação para os seguintes conjuntos: das 23 quinzenas (1 a 23), a seguir das 22 

quinzenas (2 a 23), 21 quinzenas, (3 a 23), etc. (apresentam-se todos os resultados obtidos na 

Tabela 1 do ANEXO V). Note-se que estes coeficientes de correlação foram calculados com os 

valores da Figura 52, e portanto, tendo em conta o desfasamento de 15 dias entre as duas variáveis.  

A partir da quarta quinzena obteve-se ρρρρ=0.713, a partir da oitava ρρρρ=0.772 e a partir da nona 

ρρρρ=0.811, o que revela que apenas as primeiras três quinzenas do ano não apresentam uma boa 

correlação. A fraca correlação verificada no início do ano de 2007 (i.e. para a totalidade das 23 

quinzenas, 22 e 21), poderá ter a ver com o facto de, naquele período – de Janeiro a meados de 

Março – as crianças estarem expostas a um variado conjunto de agentes infecciosos, como vírus e 

bactérias que levam a um aumento das gripes e pneumonias e, consequentemente , a um aumento 

de ruído da relação entre o número de admissões devido a asma e os níveis de poluição, daí a 

relação não se verificar.  

O coeficiente de correlação é por si só é uma medida insuficiente da relação entre duas 

variáveis, pelo que se apresentam os gráficos de dispersão (Figura  53, Figura  54 e Figura  55) – 

sempre com o avanço de 15 dias no número de admissões por asma em relação à média da 

concentração de PM10. No primeiro gráfico (Figura  53), representam-se todos os valores de ambas 

as variáveis para as 23 quinzenas. A Figura  54 corresponde aos valores das últimas 19 quinzenas 

(meados de Março a Dezembro),  cujo coeficiente de correlação é de 0.713 e finalmente o terceiro 

gráfico (Figura  55) representa os valores de Maio a Dezembro, cujo coeficiente de correlação é de  

ρρρρ=0.811. 
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Figura  53 – Gráfico de dispersão da média quinzenal da concentração de PM10 em função do número total de 
admissões por asma no HSM, para as quinzenas (1 a 23) de Janeiro a Dezembro, do ano de 2007.  
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Figura  54 – Gráfico de dispersão da média quinzenal da concentração de PM10 em função do número total de 
admissões por asma no HSM, para as quinzenas (4 a 23) de meados de Março a Dezembro, do ano de 2007. 
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Figura  55 – Gráfico de dispersão da média quinzenal da concentração de PM10 em função do número total de 
admissões por asma no HSM, por quinzena, para as quinzenas (8 a 23) de Maio a Dezembro, do ano de 2007. 

 

Através dos três gráficos anteriores, observa-se que existe uma diminuição da nuvem de 

dispersão ao representar os pontos com correlação mais elevada em comparação com os valores de 

todas as quinzenas, o que mostra a boa relação entre as variáveis. 

Um indicador de risco associado à concentração de PM10 é o número de dias consecutivos 

com valores de concentração do poluente elevados, como vimos na subsecção 4.1, deste trabalho. 
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Neste sentido, foram também calculados o número máximo de dias seguidos, para cada quinzena, 

com valores de concentração de PM10 superiores a 49µg/m3 (para a estação de EC) e representados 

em conjunto com as séries temporais da soma dos registos de asma e média da concentração de 

PM10 (Figura 56). Note-se que o número de dias consecutivos foi multiplicado por um factor de 10, 

para que a escala dos valores fosse semelhante às escalas dos valores das outras séries. 
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Figura 56 – Representação das séries temporais do número total de atendimentos por asma, média dos valores 
de concentração de PM10 da estação de EC e número de dias seguidos máximo com valores de concentração de 

PM10 superiores a 49µg/m3, de 15 em 15 dias (com o número total de asmas a ter início 15 dias à frente da 
média da concentração de PM10 e do número de dias seguidos). 

 

 Pela figura anterior, observa-se que a correlação entre a média dos valores de concentração 

de PM10 e o número de dias seguidos com valores de concentração elevada é boa, como era de 

esperar, com ρρρρ=0.828. Do mesmo modo, analisando o gráfico a partir da quarta quinzena, nota-se 

que face a um número de dias seguidos maior ou igual a dois, houve um aumento no número de 

atendimentos de crianças com asma, 15 dias depois. No final do ano, especificamente a partir da 

quinzena 14, nota-se que não só o número de registos de asma aumentou quinze dias depois, face a 

uma exposição de 3 ou mais dias consecutivos, como continuou a aumentar na quinzena a seguir 

também. Este resultado vem dar ênfase à importância do número de dias consecutivos com níveis de 

poluição elevados, no agravamento da condição de saúde de crianças asmáticas. É de notar que na 

quinzena 9, face a dois dias consecutivos, o número de registos de asma continuou a diminuir, o que 

poderá indicar que dois dias não são significativos para o agravamento da saúde de crianças 

asmáticas, ou que os níveis de poluição não foram elevados o suficiente para causar o agravamento 

do estado de saúde destas crianças. 

5.2.2. ANÁLISE BIVARIADA DOS DADOS RELATIVOS AO ANO DE 2008 

A mesma análise anteriormente apresentada foi ainda feita com dados do ano de 2008, de 

forma a verificar a repetibilidade dos resultados e, consequentemente, validar as conclusões relativas 

aos dados do ano 2007. Tal como foi feito para o ano de 2007, foram apenas analisados em 2008 os 

dados da estação de monitorização de EC. 

Novamente, foram calculadas as médias quinzenais da concentração de PM10 e a soma 

quinzenal do número de admissões no HSM por asma. Note-se que a média diária de atendimentos 
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foi de 2.03, em 2008, e, mais uma vez, os valores acumulados do número de atendimentos por asma 

não mostraram valores significativos para períodos de 7 dias.  

 

As características etárias da população infantil cujos registos foram analisados, no ano de 

2008, são semelhantes às do ano de 2007:  

� Idade mínima: 0 anos; 

� Idade média: 6 anos; 

� Idade máxima: 16 anos; 

 
A Figura 57 mostra as séries temporais relativas aos resultados anteriormente referidos, mais 

uma vez, com o número total de asmas a ter início 15 dias depois da média dos níveis de PM10 – em 

2008 a melhor relação encontrada entre as variáveis foi também tendo em conta este desfasamento. 
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Figura 57 – Representação das séries temporais do número total de atendimentos por asma e da média dos 

valores de concentração da estação de Entre Campos, por quinzena (com o número total de asmas a ter início 
15 dias à frente da média da concentração de PM10). 

 

Foram calculados coeficientes de correlação da mesma forma (todos os resultados são 

apresentados na Tabela 2 do ANEXO V) para as 23 (1 a 23) quinzenas, 22 (2 a 23) quinzenas, etc.  

A partir da terceira quinzena obteve-se um coeficiente de correlação de ρρρρ=0.611 e a partir da 

décima quinta ρρρρ=0.843 (i.e. a partir do final do mês de Agosto).  

 Mas, analisando o gráfico da Figura 57, observa-se que nos meses de Verão, os níveis de 

poluição são os mais baixos do ano (nomeadamente desde o final do mês de Maio até ao final do 

mês de Agosto, sensivelmente). No entanto na quinzena 14 existe um pico na média da concentração 

de PM10, o que significa que naquela quinzena (segunda quinzena do mês de Julho) os níveis de 

poluição foram significativamente superiores aos restantes meses de Verão. Era de esperar que 

existisse também um aumento no número de admissões por asma, quinze dias mais tarde, o que não 

se verificou.  

Uma explicação possível para a existência daquele ponto “anómalo” poderá ser a ocorrência 

do aumento dos níveis de poluição em período de férias. Ou seja, aquele resultado ocorreu na 

quinzena 14, que corresponde à última quinzena do mês de Julho, que por sua vez faz parte do 

período de férias (Julho e Agosto) das crianças (principalmente em idade escolar) e da população em 

geral. Assim, uma grande parte das crianças que vivem na área em análise poderão ter ido passar 
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férias com a família para fora da região de Lisboa e, consequentemente houve um número de 

crianças muito reduzido expostas àquele aumento dos níveis de poluição. 

Deste modo, retirou-se aquele ponto “anómalo” no cálculo dos coeficientes de correlação 

(apresentam-se os resultados obtidos na Tabela 3 do ANEXO V) e verificou-se que os novos 

coeficientes de correlação medidos mostram valores semelhantes aos do ano de 2007. Assim, sem a 

influência do referido ponto, o coeficiente de correlação atingiu o valor de ρρρρ=0.734, a partir da terceira 

quinzena, ρρρρ=0.783 a partir da oitava e ρρρρ=0.846 a partir da décima primeira.  

As três figuras seguintes mostram os gráficos de dispersão dos valores de todas as 

quinzenas (1 a 23) das séries (Figura  58); dos valores das quinzenas 3 a 23 (meados de Fevereiro a 

Dezembro), cujo coeficiente de correlação foi de 0.734 (Figura  59); e das quinzenas 8 a 23 (meses 

de Maio a Dezembro), com  ρρρρ=0.783 (Figura  60). Note-se que nos dois últimos gráficos retirou-se a 

influência do ponto “anómalo”. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50

nº admissões por asma

m
éd

ia
 [

P
M

10
] 

(u
g

/m
3)

 

Figura  58 – Gráfico de dispersão da média quinzenal da concentração de PM10 em função do número total de 
admissões por asma no HSM, para todas as quinzenas do ano 2008. 
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Figura  59 – Gráfico de dispersão da média quinzenal da concentração de PM10 em função do número total de 
admissões por asma no HSM, para as quinzenas (3 a 23) dos meses de Fevereiro a Dezembro. 



  61 

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

nº de admissões por asma

m
éd

ia
 [

P
M

10
] 

(u
g

/m
3)

 
Figura  60 – Gráfico de dispersão da média quinzenal da concentração de PM10 em função do número total de 

admissões por asma no HSM, desde a segunda quinzena de Abril até Dezembro (quinzenas 8 a 23). 

 

Mais uma vez, a nuvem de dispersão tornou-se menos dispersa com o aumento do 

coeficiente de correlação, mostrando a boa relação que existe entre as duas variáveis. 

Para o ano de 2008, foi também calculado o número máximo de dias consecutivos com níveis 

de poluição elevados (acima de 49µg/m3), em cada quinzena, para a estação de EC. O gráfico a 

seguir (Figura 61) mostra os resultados obtidos, bem como a representação das séries temporais da 

soma do número de asmas e média da concentração de PM10.  
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Figura 61 – Representação das séries temporais do número total de atendimentos por asma, média dos valores 

de concentração de PM10 da estação de Entre Campos e número de dias seguidos máximo com valores de 
concentração de PM10 superiores a 49µg/m3, de 15 em 15 dias (com o número total de asmas a ter início 15 dias 

à frente da média da concentração de PM10 e do número de dias seguidos). 

 

Analisando os resultados obtidos, observa-se que durante o ano de 2008 apenas se 

encontraram 3 dias consecutivos na segunda e sétima quinzenas. Mesmo assim, observa-se que 

face a uma exposição prolongada (neste caso de apenas 3 dias) novamente o número de asmas 

aumentou não só 15 dias depois, como continuou a aumentar também na quinzena seguinte. Estes 

resultados são insuficientes, apesar de estarem de acordo com os resultados obtidos no ano de 2007. 
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5.2.3. COMPARAÇÃO DOS DADOS ENTRE OS ANOS 2007 E 2008 

A relação encontrada entre as variáveis analisadas foi muito satisfatória. Mas em última 

análise pretende-se ainda comparar as séries temporais do número total de admissões de asmas nos 

anos 2007 e 2008 (gráfico da Figura  62), e do mesmo modo as séries temporais relativas à média da 

concentração do poluente para os anos de 2007 e 2008 (gráfico da Figura  63).  
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Figura  62 – Representação das séries temporais da média quinzenal da concentração de PM10 na estação de 

monitorização de Entre Campos, nos anos de 2007 e 2008. 
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Figura  63 – Representação das séries temporais do número de admissões total por asma no HSM, por 
quinzena, nos anos de 2007 e 2008. 

 

Analisando os dois gráficos anteriores, observa-se que tanto as séries temporais relativas aos 

dados de saúde, como as séries temporais relativas à poluição, têm comportamentos semelhantes no 

ano de 2007 e 2008. 

Através do gráfico da Figura  62, observa-se que os níveis de poluição são mais elevados no 

Inverno em comparação com os meses de Verão e o mesmo acontece para o número de registos de 

asma. Assim, calcularam-se as médias dos valores quinzenais obtidos nos meses de Inverno e 

meses de Verão, para cada série temporal, da seguinte forma: média dos primeiros meses do ano, 

especificamente desde o início do ano até à primeira quinzena do mês de Maio (quinzenas 1 a 9); em 

seguida, a média desde a segunda quinzena do mês de Maio até à primeira quinzena do mês de 
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Setembro (quinzenas 10 a 17); e finalmente das restantes quinzenas do ano (quinzenas 18 a 24). As 

duas figuras a seguir mostram os resultados obtidos. 

 

10

15

20

25

30

35

40

45

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

quinzena nº

m
éd

ia
 (u

g/
m

3) média [PM10]
2007

Média [PM10]
2008

 

Figura  64 – Representação da média dos meses de Inverno e Verão das séries temporais da média quinzenal 
da concentração de PM10 na estação de monitorização de Entre Campos, nos anos de 2007 e 2008. 

 

Relativamente às médias das séries temporais dos níveis de poluição (Figura  64), observa-

se que a média das concentrações de PM10 nos meses de Inverno são maiores que nos meses de 

Verão, além disso, é possível observar também que os níveis de poluição durante o ano de 2007 

foram superiores, em média, aos níveis de poluição do ano 2008. 
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Figura  65 – Representação da média dos meses de Inverno e Verão das séries temporais do número de 
admissões total por asma no HSM, por quinzena, nos anos de 2007 e 2008. 

 

Através do gráfico anterior (Figura  65), observa-se claramente que a média do número de 

asmas durante os meses de Inverno é muito superior ao número de admissões por asma nos meses 

de Verão. Observa-se também que as admissões foram ligeiramente superiores para o ano de 2007 

em comparação com o ano de 2008, à excepção do início do ano (até Maio, sensivelmente). Este 

comportamento está de acordo com o comportamento dos níveis de poluição, em que com a 

diminuição, em média, dos níveis de poluição do ano 2007 para o ano de 2008, houve também uma 

diminuição, em média, do número de atendimentos no serviço de urgência por crianças asmáticas. 

Os meses de Inverno do início do ano (até à primeira quinzena de Maio) foram excepção, em que 

face a uma diminuição dos níveis de poluição, verificou-se um aumento do número de admissões por 
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asma. Contudo, a diminuição dos níveis de poluição foi muito menor no início do ano 

comparativamente ao final do ano. 

 Os resultados obtidos nesta secção (5.2), indicam que não só o número de admissões por 

asma se mostrou relacionado com os níveis de poluição (a partir do terceiro mês do ano, 

sensivelmente), como este comportamento repete-se ano após ano. 
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6. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, apresentou-se a proposta de um modelo de um sistema de alerta para o risco 

a que se encontram expostos os habitantes da AMLN devido a poluição causada por partículas 

inaláveis. Este sistema integra os seguintes elementos: mapas cartográficos que caracterizam a 

dispersão espácio-temporal da concentração de partículas no ar, um indicador de risco associado à 

concentração de poluentes no ar, e mapas de densidade populacional. 

Relativamente à caracterização espácio-temporal da dispersão da concentração do poluente, 

os resultados mostraram-se bastante satisfatórios, pois as características gerais da amostra 

identificadas na análise exploratória foram reproduzidas nos mapas. Assim, através daqueles 

resultados, foi possível identificar as zonas com os níveis de poluição mais elevados e mais baixos. 

Viu-se que o concelho de Lisboa foi a área com valores de concentração mais elevados, em geral, 

onde toda a área próxima da estação da Avenida da Liberdade, isto é, a zona centro e baixa de 

Lisboa, mostraram os piores resultados de qualidade do ar, com valores de concentração muitas vezes 

superiores ao limite de qualidade do ar. Por outro lado, a zona que talvez apresentou, em geral, os 

valores mais baixos de concentração do poluente foi Sintra, em particular a área próxima da estação 

de Mem-Martins.  

No que respeita o indicador de risco associado à concentração de PM10 no ar, os mapas 

obtidos mostraram resultados coerentes. Mesmo com o cálculo do número de dias seguidos máximo 

para cada “pixel” (100 metros por 100 metros) do mapa, os resultados mostraram que, em geral, os 

locais onde a poluição é maior são os mesmos onde o número de dias consecutivos também é maior. 

No primeiro período, viu-se que toda a AMLN apresentou mais do que uma semana com valores de 

concentração acima de 50 µg/m3, tendo este período uma média elevada (de 34,53 µg/m3). Por outro 

lado, o segundo período, que deteve a média mais baixa (de 25.51 µg/m3), apresentou apenas uma 

pequena área com cerca de 4 dias seguidos com valores superiores a 50µg/m3. Finalmente o terceiro 

período, com a média mais elevada (de 36.71 µg/m3), mostrou que apenas o concelho de Lisboa 

apresentou períodos de dias seguidos com valores de concentração acima do limite por lei, mas 

apesar disso, o centro de Lisboa apresentou um período de cerca de 17 dias com concentrações 

superiores a 50 µg/m3.  

Seguidamente, a avaliação da população, através dos mapas de densidade populacional, 

mostrou-se uma etapa importante na apreciação do risco a que se encontram sujeitas as pessoas que 

vivem na área em estudo. Viu-se que existem densidades populacionais altas em algumas freguesias 

situadas no centro e baixa da cidade de Lisboa, bem como nas freguesias dos concelhos de Loures, 

Odivelas, Amadora e Sintra, mais próximas da cidade. O que significa que os habitantes das zonas 

centro e baixa da cidade de Lisboa encontraram-se expostos a níveis elevados de poluição, muitas 

vezes durante vários dias seguidos, pelo que apresentam maior risco de desenvolvimento (ou 

agravamento) de patologias do sistema respiratório. 

Um dos pontos mais importantes deste estudo consistiu na obtenção da relação entre a 

concentração de PM10 e a ocorrência de asma na população infantil, com base nos registos de asma 

da urgência pediátrica do HSM. Os bons resultados obtidos na análise bivariada permitiram a 
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validação e a consequente “transformação” dos referidos mapas de dispersão de PM10 no espaço e no 

tempo, num instrumento útil de gestão de situações críticas, i.e., num sistema de alerta.  

Não obstante, a duração temporal do desfasamento entre a ocorrência de uma dada 

concentração de PM10 e o equivalente registo de asma, foi estimada em 15 dias. Mas este período 

pode eventualmente ser menor, por exemplo de uma semana. Como tal, para uma melhor estimação 

deste período de desfasamento, será necessário uma análise estatística mais dedicada e com dados 

de mais anos. 

Do mesmo modo, o número de dias seguidos máximo revelou-se um importante parâmetro no 

exacerbamento do estado de saúde de crianças com asma. Os resultados mostraram que face a um 

número de dias consecutivos superior a dois dias, verificou-se um aumento do número de 

atendimentos por asma no HSM, não só quinze dias depois, como continuou a aumentar na quinzena 

seguinte também (principalmente no ano de 2007, já que o ano de 2008 não apresentou períodos de 

dias consecutivos significativos). Este resultado indica que a prevalência de valores elevados de 

concentração de partículas no ar é importante no exacerbamento da condição de saúde de crianças 

com asma, validando a escolha destes resultados como indicador de risco associado à concentração 

de poluentes no ar. 

A este trabalho estão naturalmente associadas algumas limitações e dificuldades. Uma 

dificuldade importante consiste no facto de os mapas terem sido obtidos com base num número muito 

reduzido de amostras de PM10 no espaço, pelo que a escolha dos parâmetros do modelo de 

variograma, para cada período, mostrou-se uma etapa morosa e complicada. Apesar disso, o modelo 

de Simulação Sequencial Directa mostrou-se uma boa solução na caracterização da dispersão 

espacial e temporal de um poluente com base em medições de estações de monitorização.  

Em conclusão, os resultados da análise bivariada entre os níveis de PM10, no ar, e o número 

de atendimentos no serviço de urgência pediátrico do HSM, foram muito satisfatórios. Mostraram que o 

uso dos mapas cartográficos obtidos através de um modelo geoestatístico é potencialmente um bom 

sistema de alerta na avaliação do risco a que se encontram expostas as pessoas que habitam na área 

em estudo, sobretudo para crianças asmáticas. 
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7. TRABALHOS/DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Um desenvolvimento futuro deste trabalho deverá ser a caracterização de um melhor 

estimador do período de desfasamento entre a concentração de PM10 e os registos de asma nas 

urgências dos hospitais, como já foi referido. Pois, este “tempo” é extremamente importante para a 

construção e gestão do sistema de alerta. 

Um outro trabalho interessante, no seguimento deste, seria analisar os efeitos da poluição na 

saúde dos idosos que vivem no concelho de Lisboa, visto ser uma área com elevadas densidades 

populacionais, para aquela faixa etária. Assim, os mapas cartográficos obtidos podem ser 

confrontados com dados de admissões e internamentos dos Hospitais, de forma a melhor entender a 

relação entre poluição atmosférica e morbilidade ou mortalidade nos idosos. 

Este mesmo trabalho pode ser feito na análise da poluição atmosférica devido a outro 

poluente, como o ozono, que também apresenta valores de concentração elevados, na AMLN, e 

muitas vezes acima do limiar de qualidade do ar. Ou mesmo para outra cidade, com problemas mais 

graves de poluição. 

Outro estudo muito interessante que poderia ser levado a cabo, seria analisar a influência da 

construção de novas estradas nacionais e auto-estradas na poluição na cidade de Lisboa. Poderiam 

ser feitos mapas de dispersão da concentração de poluentes (nomeadamente PM10) antes e depois 

da construção de uma ou várias auto-estradas e comparar os resultados do antes e depois da 

construção, analisando a influência da construção dessas estradas. O IC-19 é um bom exemplo. 

Os trabalhos referidos são apenas alguns exemplos dos estudos que ainda poderão ser 

desenvolvidos neste âmbito. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

GLOSSÁRIO DOS SINTOMAS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

 

Asma: caracteriza-se por ser uma doença inflamatória crónica das vias aéreas em resposta a 

determinados estímulos (alergéneos). O doente apresenta limitação generalizada do fluxo aéreo a 

nível das vias respiratórias variável (de pessoa para pessoa e de acordo com o estado da doença), 

que geralmente pode ser reversível, numa primeira fase da doença. Apresenta também uma 

hiperreactividade das vias aéreas que levam ao aparecimento de sintomas incómodos de respiração, 

como tosse, pieira, dispneia.  

 

Atopia: tendência hereditária a manifestações alérgicas. 

 

Bronquite: inflamação ou infecção dos brônquios, causando estreitamento dos brônquios e 

consequentemente dificuldade respiratória. 

 

Bronquite asmática (ou bronquite alérgica): bronquite causada por alergia. É a forma mais comum 

de inflamação crónica dos brônquios.  

Nota: Diferença entre bronquite asmática e crise asmática - mesmo que não haja uma crise 

(de asma) de tosse ou falta de ar, há uma inflamação crónica e persistente. A crise é 

desencadeada quando existe um agravamento súbito da inflamação dos brônquios. 

 

Bronquite crónica: bronquite com episódios recorrentes de tosse com escarro, durante vários anos 

sucessivos. 

 

Cefaleia: dor de cabeça. 

 

Cor pulmonale: alteração na estrutura e no funcionamento do ventrículo direito, causada por uma  

doença pulmonar crónica ou má formação nos pulmões. Estima-se que o cor pulmonale corresponda 

de 6 a 7% de todos os tipos de doenças cardíacas em adultos, sendo a DPOC, a principal causa na 

maioria dos casos.  Apesar desta doença em geral ser uma doença crónica e lentamente progressiva, 

podem ocorrer episódios súbitos ou agravamentos que poderão ser fatais. 

 

Dispneia: falta de ar. 

 

Doença pulmonar obstrutiva crónica: caracteriza-se por ser uma doença crónica irreversível, que 

leva a uma limitação do fluxo aéreo nas vias respiratórias a nível dos brônquios, havendo bronquite e 

enfisema. A limitação do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta 
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inflamatória anormal do pulmão a agentes agressivos, como gases e/ou partículas. Os doentes 

desenvolvem tosse e expectoração crónicas e acabam por ter dificuldades em respirar. Ao longo dos 

anos, vai havendo um agravamento deste último sintoma. O fumo de tabaco é o responsável pela 

incidência desta doença em 90% dos casos. 

 

Enfisema: caracteriza-se por ser uma destruição generalizada e irreversível das paredes dos 

alvéolos, levando a um aumento do tamanho dos alvéolos, o que faz com que os alvéolos percam 

elasticidade e por consequência haja uma diminuição da eficácia das trocas gasosas entre os 

alvéolos e a corrente sanguínea. 

 

Pieira: assobio durante a respiração, associado ao estreitamento dos brônquios. 

 

Pneumonia: Toda inflamação do pulmão devido a agentes infecciosos.  

 

Rinite: Inflamação do revestimento do nariz. 
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ANEXO II 

 
Tabela 1. Correspondência entre os dias de cada mês do primeiro período e os respectivos dias do período. 

Janeiro Dia 
(período) 

Fevereiro Dia 
(período) 

Março Dia 
(período) 

Abril Dia 
(período) 

1 1 1 32 1 60 1 91 

2 2 2 33 2 61 2 92 

3 3 3 34 3 62 3 93 

4 4 4 35 4 63 4 94 

5 5 5 36 5 64 5 95 

6 6 6 37 6 65 6 96 

7 7 7 38 7 66 7 97 

8 8 8 39 8 67 8 98 

9 9 9 40 9 68 9 99 

10 10 10 41 10 69 10 100 

11 11 11 42 11 70 11 101 

12 12 12 43 12 71 12 102 

13 13 13 44 13 72 13 103 

14 14 14 45 14 73 14 104 

15 15 15 46 15 74 15 105 

16 16 16 47 16 75 16 106 

17 17 17 48 17 76 17 107 

18 18 18 49 18 77 18 108 

19 19 19 50 19 78 19 109 

20 20 20 51 20 79 20 110 

21 21 21 52 21 80 21 111 

22 22 22 53 22 81 22 112 

23 23 23 54 23 82 23 113 

24 24 24 55 24 83 24 114 

25 25 25 56 25 84 25 115 

26 26 26 57 26 85 26 116 

27 27 27 58 27 86 27 117 

28 28 28 59 28 87 28 118 

29 29   29 88 29 119 

30 30   30 89 30 120 

31 31   31 90   
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Tabela 2. Correspondência entre os dias de cada mês do segundo período e os respectivos dias do período. 

Maio Dia 
(período) 

Junho Dia 
(período) 

Julho Dia 
(período) 

Agosto Dia 
(período) 

1 1 1 32 1 62 1 93 

2 2 2 33 2 63 2 94 

3 3 3 34 3 64 3 95 

4 4 4 35 4 65 4 96 

5 5 5 36 5 66 5 97 

6 6 6 37 6 67 6 98 

7 7 7 38 7 68 7 99 

8 8 8 39 8 69 8 100 

9 9 9 40 9 70 9 101 

10 10 10 41 10 71 10 102 

11 11 11 42 11 72 11 103 

12 12 12 43 12 73 12 104 

13 13 13 44 13 74 13 105 

14 14 14 45 14 75 14 106 

15 15 15 46 15 76 15 107 

16 16 16 47 16 77 16 108 

17 17 17 48 17 78 17 109 

18 18 18 49 18 79 18 110 

19 19 19 50 19 80 19 111 

20 20 20 51 20 81 20 112 

21 21 21 52 21 82 21 113 

22 22 22 53 22 83 22 114 

23 23 23 54 23 84 23 115 

24 24 24 55 24 85 24 116 

25 25 25 56 25 86 25 117 

26 26 26 57 26 87 26 118 

27 27 27 58 27 88 27 119 

28 28 28 59 28 89 28 120 

29 29 29 60 29 90 29 121 

30 30 30 61 30 91 30 122 

31 31   31 92 31 123 
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Tabela 3. Correspondência entre os dias de cada mês do terceiro período e os respectivos dias do período. 

Setembro Dia 
(período) 

Outubro Dia 
(período) 

Novembro Dia 
(período) 

Dezembro Dia 
(período) 

1 1 1 31 1 62 1 92 

2 2 2 32 2 63 2 93 

3 3 3 33 3 64 3 94 

4 4 4 34 4 65 4 95 

5 5 5 35 5 66 5 96 

6 6 6 36 6 67 6 97 

7 7 7 37 7 68 7 98 

8 8 8 38 8 69 8 99 

9 9 9 39 9 70 9 100 

10 10 10 40 10 71 10 101 

11 11 11 41 11 72 11 102 

12 12 12 42 12 73 12 103 

13 13 13 43 13 74 13 104 

14 14 14 44 14 75 14 105 

15 15 15 45 15 76 15 106 

16 16 16 46 16 77 16 107 

17 17 17 47 17 78 17 108 

18 18 18 48 18 79 18 109 

19 19 19 49 19 80 19 110 

20 20 20 50 20 81 20 111 

21 21 21 51 21 82 21 112 

22 22 22 52 22 83 22 113 

23 23 23 53 23 84 23 114 

24 24 24 54 24 85 24 115 

25 25 25 55 25 86 25 116 

26 26 26 56 26 87 26 117 

27 27 27 57 27 88 27 118 

28 28 28 58 28 89 28 119 

29 29 29 59 29 90 29 120 

30 30 30 60 30 91 30 121 

  31 61   31 122 
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ANEXO III 
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Figura 1 – Mapa das freguesias da área seleccionada e respectivos concelhos a que pertencem. Os pontos espalhados no mapa correspondem à localização das estações de monitorização. 
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Figura 2 – Mapa das freguesias pertencentes ao concelho de Lisboa, com indicação da localização das estações de monitorização deste concelho. 
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Figura 3 – Mapa das freguesias pertencentes ao centro e baixa de Lisboa, com indicação da localização das estações de monitorização que existem nesta área. 
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ANEXO IV 

 

APLICAÇÃO DESENVOLVIDA EM MICROSOFT VISUAL BASIC PARA CALCULAR O NÚMERO DE 

DIAS CONSECUTIVOS (MÁXIMO): 

 

Para calcular o número de dias consecutivos máximo, em cada período, foi desenvolvida uma 

aplicação em Microsoft Visual Basic. Uma vez que existe um ficheiro diferente com a média dos 

resultados da simulação, criou-se um menu (figura 1) onde é possível utilizar a aplicação sem alterar o 

código.  A aplicação permite calcular todos os números de dias consecutivos obtidos em cada posição 

do mapa (i.e. para cada pixel – de 100 metros por 100 metros), para cada período. 

 

 
Figura 1 – Menu da aplicação desenvolvida em Visual Basic para calcular o número de dias seguidos e o número 

máximo de dias seguidos, que ocorreram em cada posição da matriz dos resultados. 
 

Na frame “Caminho dos Ficheiros” especifica-se o caminhos dos ficheiros de entrada e de 

saída. O caminho do ficheiro de entrada é obtido através do botão Select. O caminho dos ficheiros de 

resultados é colocado por escrito. O ficheiro “de Resultados” é um ficheiro de texto que apresenta 

todos os números de dias consecutivos obtidos em cada posição do mapa. O ficheiro “de Resultados 

(máximos)” é um ficheiro que deve ter a extensão OUT, para que possa ser visualizado na ferramenta 

geoVIEW do software geoMS e este ficheiro representa o número de dias seguidos máximo obtido 

para cada posição do mapa. 

O Limiar deverá ser escolhido de acordo com a lista já editada, carregando na seta (os valores 

variam de 10 em 10 desde 50 a 100). Na frame abaixo do limiar, é necessário introduzir os dados da 

média dos resultados da simulação, como o número de dias do período e os parâmetros da malha 

(x*y). 

Finalmente o botão “Executar” executa o programa e calcula o número de dias seguidos de 

cada posição, para um período. A frame “Progresso” mostra 3 barras de progresso de acordo com o 

progresso das três etapas da aplicação.  
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ANEXO V 

 

RESULTADOS DAS ANÁLISES BIVARIADAS PARA OS ANOS DE 2007 (TABELA 1) E 2008    

(TABELAS 2 e 3) E DA COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS ANOS (TABELAS 4 E 5). 

 

Tabela 1. Resultados obtidos da análise bivariada entre o número total de admissões de crianças com asma no 
serviço de urgência pediátrica do HSM, por quinzena, e a média quinzenal dos valores de concentração de PM10; 

para o ano de 2007. 
 

Quinzena 
número 

Nº total 
Asmas, em 

cada 
quinzena 

Média [PM10] em 
Entre Campos, 

em cada 
quinzena 
(µµµµg/m3) 

Variância dos 
valores de [PM10], 

para cada quinzena 
(µµµµg2.m-6) 

Nº Dias Seguidos 
máximo*10, para 
cada quinzena 

ρρρρ entre o Nº Asmas 
e a média da [PM10] 
em EC (avançando o 
nº asmas de 15 dias) 

1 39.00 63.00 699.05 50 0.472 

2 39.00 52.14 1154.93 50 0.478 

3 30.00 46.99 434.82 30 0.544 

4 18.00 38.21 137.21 0 0.713 

5 39.00 36.44 166.79 20 0.707 

6 41.00 26.42 89.15 0 0.705 

7 20.00 26.38 69.04 0 0.690 

8 41.00 35.20 232.57 20 0.772 

9 47.00 30.85 129.84 20 0.811 

10 32.00 28.21 40.31 0 0.820 

11 21.00 33.46 84.21 0 0.813 

12 19.00 24.48 28.12 0 0.837 

13 18.00 27.44 119.23 0 0.815 

14 26.00 18.19 44.51 0 0.810 

15 8.00 36.16 230.41 30 0.618 

16 21.00 25.59 52.91 0 0.694 

17 24.00 49.39 136.48 50 0.351 

18 39.00 40.99 201.39 20 0.614 

19 50.00 32.08 98.42 0 0.660 

20 34.00 38.46 111.62 0 0.501 

21 37.00 44.09 354.49 50 – 

22 43.00 39.14 314.81 20 – 

23 44.00 39.19 207.27 20 – 

24 34.00 46.62 523.33 20 – 
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Tabela 2. Resultados obtidos da análise bivariada entre o número total de admissões de crianças com asma no 
serviço de urgência pediátrica do HSM, por quinzena, e a média quinzenal dos valores de concentração de PM10; 

para o ano de 2008. 

Quinzena 
número 

Nº total 
Asmas, em 

cada 
quinzena 

Média [PM10] em 
Entre Campos, em 

cada quinzena 
(µµµµg/m3) 

Variância dos 
valores de 

[PM10], para 
cada quinzena 

(µµµµg2.m-6) 

Nº Dias Seguidos 
máximo*10, para 
cada quinzena 

ρρρρ entre o Nº Asmas e 
a média da [PM10] 

em EC (avançando o 
nº asmas de 15 dias) 

1 32 38.563 157.011 0 0.504 

2 34 64.936 638.152 30 0.501 

3 40 39.401 215.657 0 0.611 

4 45 30.487 155.145 0 0.555 

5 40 33.549 374.460 0 0.547 

6 31 24.623 59.053 0 0.552 

7 27 38.481 239.086 30 0.555 

8 36 31.240 76.151 0 0.557 

9 43 25.416 49.560 0 0.519 

10 25 21.652 16.985 0 0.517 

11 32 23.245 36.501 0 0.596 

12 14 25.404 57.258 0 0.559 

13 12 21.541 19.689 0 0.548 

14 15 34.592 203.604 0 0.451 

15 16 21.678 18.117 0 0.843 

16 17 22.354 68.715 0 0.778 

17 16 26.618 100.581 0 0.551 

18 36 32.962 72.383 0 0.604 

19 42 32.525 129.966 0 0.529 

20 47 28.770 49.490 0 0.075 

21 35 31.976 96.428 0 0.075 

22 35 28.176 63.724 0 – 

23 24 25.950 73.057 0 – 

24 36 35.101 145.377 20 –  
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Tabela 3. Resultados obtidos da análise bivariada entre o número total de admissões de crianças com asma no 
serviço de urgência pediátrica do HSM, por quinzena, e a média quinzenal dos valores de concentração de PM10; 

para o ano de 2008. Resultados do cálculo do coeficiente de correlação sem a influência do Ponto “anómalo” 
(destacado a vermelho). 

Quinzena 
número 

Nº total 
Asmas, 
em cada 
quinzena 

Média [PM10] em 
Entre Campos, 

em cada 
quinzena 
(µµµµg/m3) 

ρρρρ entre o Nº Asmas e a 
média da [PM10] em EC 
(avançando o nº asmas 

de 15 dias) 

ρρρρ entre o Nº Asmas e a média 
da [PM10] em EC (avançando o 

nº asmas de 15 dias) – 
SEM A INFLUÊNCIA DO PONTO 

DESTACADO A VERMELHO 

1 32 38.563 0.504 0.556 

2 34 64.936 0.501 0.556 

3 40 39.401 0.611 0.734 

4 45 30.487 0.555 0.702 

5 40 33.549 0.547 0.695 

6 31 24.623 0.552 0.716 

7 27 38.481 0.555 0.717 

8 36 31.240 0.557 0.783 

9 43 25.416 0.519 0.759 

10 25 21.652 0.517 0.758 

11 32 23.245 0.596 0.846 

12 14 25.404 0.559 0.834 

13 12 21.541 0.548 0.876 

14 15 34.592 0.451 0.843 

15 16 21.678 0.843 0.843 

16 17 22.354 0.778 0.778 

17 16 26.618 0.551 0.551 

18 36 32.962 0.604 0.604 

19 42 32.525 0.529 0.529 

20 47 28.770 0.075 0.075 

21 35 31.976 0.075 0.075 

22 35 28.176 – – 

23 24 25.950 – – 

24 36 35.101 – – 
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Tabela 4. Resultados obtidos da comparação entre as séries temporais relativas ao número total de admissões por 
asma, por quinzena, dos anos 2007 e 2008. E resultados obtidos da média dos valores obtidos durante os meses de 

Inverno e durante os meses de Verão. 

  ANO 2007 ANO 2008 

Mês 
Nº 

Quinzena 

Nº Total 
Asmas, em 

cada quinzena 

Média ASMAS 
(por estação do 
ano: Inverno ou 

Verão) 

Nº Total 
Asmas, em 

cada quinzena 

Média ASMAS 
(por estação do 
ano: Inverno ou 

Verão) 

Janeiro 1 39 32 

Janeiro 2 39 34 

Fevereiro 3 30 40 

Fevereiro 4 18 45 

Março 5 39 40 

Março 6 41 31 

Abril 7 20 27 

Abril 8 41 36 

Maio 9 47 

34.11 

43 

37.00 

Maio 10 32 25 

Junho 11 21 32 

Junho 12 19 14 

Julho 13 18 12 

Julho 14 26 15 

Agosto 15 8 16 

Agosto 16 21 17 

Setembro 17 24 

21.13 

16 

18.38 

Setembro 18 39 36 

Outubro 19 50 42 

Outubro 20 34 47 

Novembro 21 37 35 

Novembro 22 43 35 

Dezembro 23 44 24 

Dezembro 24 34 

40.14 

36 

36.43 
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Tabela 5. Resultados obtidos da comparação entre as séries temporais relativas à média quinzenal das 
concentrações de PM10 medidas na estação de Entre Campos, dos anos 2007 e 2008. E resultados obtidos da 

média dos valores obtidos durante os meses de Inverno e durante os meses de Verão. 

  ANO 2007 ANO 2008 

Mês 
Nº 

Quinzena 

Média [PM10] 
em Entre 

Campos, em 
cada 

quinzena 
(µµµµg/m3) 

Média da Média 
[PM10] em Entre 

Campos (por 
estação do ano: 

Inverno ou Verão) 
(µµµµg/m3) 

Média [PM10] 
em Entre 

Campos, em 
cada quinzena 

(µµµµg/m3) 

Média da Média 
[PM10] em Entre 

Campos (por 
estação do ano: 

Inverno ou 
Verão) 
(µµµµg/m3) 

Janeiro 1 63.00 38.563 

Janeiro 2 52.14 64.936 

Fevereiro 3 46.99 39.401 

Fevereiro 4 38.21 30.487 

Março 5 36.44 33.549 

Março 6 26.42 24.623 

Abril 7 26.38 38.481 

Abril 8 35.20 31.240 

Maio 9 30.85 

39.51 

25.416 

36.30 

Maio 10 28.21 21.652 

Junho 11 33.46 23.245 

Junho 12 24.48 25.404 

Julho 13 27.44 21.541 

Julho 14 18.19 34.800 

Agosto 15 36.16 21.678 

Agosto 16 25.59 22.354 

Setembro 17 49.39 

30.36 

26.618 

24.64 

Setembro 18 40.99 32.962 

Outubro 19 32.08 32.525 

Outubro 20 38.46 28.770 

Novembro 21 44.09 31.976 

Novembro 22 39.14 28.176 

Dezembro 23 39.19 25.950 

Dezembro 24 46.62 

40.08 

35.101 

30.78 

 


