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4.5  -  QUALIDADE DO AR 

4.5.1  -  INTRODUÇÃO 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as actividades 
económicas que aí se praticam, bem como com as características do uso do solo presentes. 
Nas últimas décadas têm vindo a ser desenvolvidos esforços para munir o território nacional 
com uma rede que permita uma cobertura razoável no que respeita à monitorização da 
qualidade do ar, complementadas com campanhas pontuais de medição. No entanto, não 
existe ainda informação relevante, que possibilite uma caracterização consistente da 
qualidade do ar em determinadas regiões.  

Ao nível local, não existindo informação objectiva e relevante que possibilite a caracterização 
da qualidade do ar na região atravessada pela via em análise, e a impossibilidade temporal de 
desenvolver uma campanha de monitorização com vista à quantificação das actuais 
concentrações de poluentes atmosféricos com um cariz minimamente válido, levou a que a 
elaboração da caracterização do ambiente afectado pelo projecto relativa a este descritor se 
baseasse ainda numa perspectiva essencialmente qualitativa. Para isso, recorreu-se a todo o 
tipo de informação que de alguma forma pudesse contribuir para a definição do estado da 
qualidade do ar da região. 

Ainda com o objectivo referido anteriormente, efectuou-se um levantamento de campo de 
forma a possibilitar uma maior validação da informação recolhida e dos aspectos relacionadas 
com a sua temporalidade. Esta análise foi ainda complementada através de uma análise 
pormenorizada da fotografia aérea da área de estudo.  

4.5.2  -  FONTES POLUENTES 

Com base em observação de campo e informação disponível, verifica-se que na área 
envolvente aos traçados em estudo para o IC 9 – Fátima/Alburitel, a ocupação é diversificada. 
Mais concretamente a maioria da área envolvente, apresenta uma ocupação mista coexistindo 
uso florestal e agrícola bem como residencial. 

Os traçados em análise atravessam os concelhos da Batalha, Leiria, Vila Nova de Ourém e 
Tomar. Genericamente pode-se dizer que estes quatro concelhos apresentam uma actividade 
industrial de pequena/média dimensão. Concretamente referem-se como actividades 
industriais predominantes as indústrias cerâmicas de pequena dimensão, processamento e 
acabamento de trabalhos em pedra e exploração de areias. A indústria agro-alimentar, mais 
concretamente a produção e abate de animais também apresenta alguma expressividade.  

Analisando o tipo de emissões passíveis de serem geradas pelas actividades industriais 
identificadas, refere-se a emissão de poluentes atmosféricos originados pelos processos de 
combustão das indústrias cerâmicas. Refere-se ainda as unidades de extracção de areias 
localizadas na envolvente ao traçado nomeadamente junto à povoação de Alqueidão. 
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Relativamente às indústrias cerâmicas estas não apresentam dimensões com características 
passíveis de contribuírem de forma significativa para a degradação da qualidade do ar. As 
unidades de extracção de areia nos períodos de laboração provocam uma maior concentração 
de partículas na área imediatamente envolvente. No entanto, tendo em atenção o seu 
distanciamento dos traçados apresentados, não se prevê que venham a interferir com o padrão 
de qualidade do ar aí verificado. 

Com o objectivo de obter informação sobre os níveis de poluentes atmosféricos a que estão 
expostas as populações em áreas urbanas, inseridas em zonas que não são aglomerações, com 
alguma dimensão mas que não têm monitorização, foi feita uma campanha, em várias cidades 
do país, recorrendo a amostragem por difusão passiva com tubos de difusão Radiello. As 
medições realizadas nesta campanha enquadram-se no que se define na Directiva-Quadro 
como medições indicativas, que não têm por objectivo demonstrar o cumprimento dos valores 
limite, mas sim fornecer informação sobre a qualidade do ar em áreas em que esta é 
desconhecida e/ou as informações sobre emissões são insuficientes, que permita definir qual 
deverá ser a estratégia futura de avaliação. 

A campanha consistiu na colocação em 4 pontos em cada área urbana, 2 de fundo e 2 de 
tráfego, de tubos de difusão para a amostragem de poluentes.  

De acordo com o Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho, foram definidas zonas (área 
geográfica de características homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e 
densidade populacional) e aglomerações (zona caracterizada por uma concentração de 
população superior a 250.000 habitantes ou, quando a concentração de população for inferior 
ou igual a 250.000 habitantes, uma densidade populacional que justifique que os Estados-
Membros façam a avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

A área em questão está inserida na Zona Vale do Tejo e Oeste. Os indicadores obtidos para 
esta divisão são apresentados no Quadro 4.5.1. 

Por forma, a permitir uma melhor visualização dos resultados obtidos e constantes do 
presente relatório foram definidos, os códigos de cores relativos à ultrapassagem ou não dos 
limiares de avaliação, valores-limite e valores-limite acrescidos da margem de tolerância 
(verde - <=LIA, amarelo - ]LIA;LSA[, laranja - ]LSA;VL[, vermelho - < VL ou ]VL;VL+Mt], 
vermelho escuro >VL+Mt). 

Da análise do Quadro 4.5.1 e com base nas conclusões apresentadas no documento, o que se 
refere às concentrações de NO2 no ar ambiente observou-se, que os níveis eram poucos 
elevados.  

Atendendo ao tipo de ocupação de solo, na área imediatamente envolvente ao traçado 
proposto e ao tipo de eixos rodoviários aí presentes, é expectável que os níveis de NO2 e SO2 
nesta área apresentem concentrações inferiores às obtidas nas medições efectuadas para a área 
em questão. Relativamente ao parâmetro partículas os valores apresentam-se um pouco mais 
elevados. 
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Quadro 4.5.1 - Indicadores obtidos para avaliação preliminar para protecção da saúde humana em 
aglomerações 

NO2 SO2 PM10 PB 
Parâmetro 

Horário Anual Diário Diário Anual Anual 

Zona Tipo de 
área 

Resumo
/área 

Resumo
/zona (1) 

Resumo/ 
área 

Resumo/ 
zona (1) 

Resumo
/ área 

Resumo
/zona (1) 

Resumo/ 
área 

Resumo/ 
zona (1) 

Resumo/ 
área 

Resumo/ 
zona (1) 

Resumo
/zona (1) 

Fundo <=LIA <=LIA <=LIA [LSA; VL] [LSA; VL] 

Industrial <=LIA <=LIA <=LIA   

Vale do 
Tejo e 
Oeste (Z) 

Urbana  

<=LIA 

[LIA; LSA] 

[LIA; LSA] 

<=LIA 

<=LIA 

 

[LSA; VL] 

 

[LSA; VL] <=LIA 

          Nota:  
VL+Mt – Valor-limite + Margem de tolerância 
VL – Valor-limite 
LSA – nível de poluição abaixo do qual pode ser utilizada uma combinação de medições e de técnicas de modelização para avaliar a 

qualidade do ar ambiente e acima do qual deverá ser utilizada medição fixa 
LIA – nível de poluição abaixo do qual pode ser só utilizada a modelização ou a estimativa objectiva para avaliar a qualidade do ar. 
(1) Para cada aglomeração a classificação final é dada pelo pior resultado de entre os vários tipos de área existentes. 

 

Ainda com o objectivo de qualificar a qualidade do ar a uma escala regional, utilizou-se a 
informação contida no trabalho realizado pela Direcção de Serviços do Ar e Ruído da antiga 
Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente (D.G.Q.A.) inserido no Projecto Corine Ar. Este 
trabalho teve por objectivo desenvolver um inventário indicador das emissões de poluentes 
atmosféricos referente às emissões respeitantes ao ano de 1990 [11.5.3]. 

Com base na informação disponibilizada pelo documento referido no parágrafo anterior 
verifica-se que a zona em estudo abrange as Nut's de nível III da sub-região do Pinhal Litoral 
(concelhos da Batalha e Leiria) inserida na região Centro e a Nut’s de Nível III do Médio 
Tejo, inserida na região de Lisboa e Vale do Tejo (concelhos de Tomar e Vila Nova de 
Ourém).  

Apresenta-se assim, no Quadro 4.5.2 e Quadro 4.5.3. os valores indicadores, referentes às 
emissões de Dióxido de Enxofre (SO2), Óxido de Azoto (NOx), e Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV), por sector de actividade para o ano de 1990, para estas sub-regiões e para a 
globalidade das regiões, anteriormente referidas. 

Quadro 4.5.2 - Emissões de Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx), Compostos Orgânicos 
Voláteis excepto metano (COV), Metano (CH4), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido 
de Carbono (CO2), Amoníaco (NH3), e Óxido Nitroso (N2O), para a sub-região do 
Pinhal Litoral  e para a globalidade da  região Centro (em toneladas e percentagem)  

 SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

 ton % Ton % Ton % ton % Ton % Ton % ton % ton %

Pinhal 
Litoral 3855 17 7700 17 12926 8 11625 10 72625 11 2407 24 1114 8 2334 12

Centro 22612  44543  160231  113204  302786  16613  14062  19994  
Fonte: [11.5.3]  

Quadro 4.5.3 - Emissões de Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Azoto (NOx), Compostos Orgânicos 
Voláteis excepto metano (COV), Metano (CH4), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido 
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de Carbono (CO2), Amoníaco (NH3), e Óxido Nitroso (N2O), para a sub-região do 
Médio Tejo e para a globalidade da  região Lisboa e Vale do Tejo (em toneladas e 
percentagem) 

 SOx NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 

 ton % Ton % Ton % ton % Ton % Ton % ton % ton %

Médio Tejo 5956 4 9 724 6.7 42 281 29.3 19 539 25.21 59 512 16.3 1 746 9.7 2 835 30 4 442 20

Lisboa e Vale 
do Tejo 

142918  74 328  144 080  77 477  364971  17867  9 595  21904  

Fonte: [11.5.3]  

 

Como se pode observar no Quadro 4.5.2 é evidente a importância moderada que a sub-região 
Pinhal Litoral representa em matéria de poluição atmosférica no cômputo total da região 
Centro. Mais concretamente para o caso do SOx, CO, e NOx (poluentes atmosféricos com 
maior significado, e intrinsecamente ligados ao tráfego rodoviário), apresentam valores da 
ordem dos 11 a 17 %.  

Relativamente ao Quadro 4.5.2, pode também considerar-se como moderada a contribuição da 
sub-região Médio Tejo para a poluição atmosférica gerada no total da região de Lisboa e Vale 
do Tejo, ou seja, SOx (4%), CO (16,3%), e NOx (6,7%). 

Tendo presente que esta informação se reporta ao ano de 1990, não é de qualquer forma 
expectável que tenha existido uma alteração significativa, dado que não são conhecidas 
grandes alterações a nível de uso de solo e introdução de grandes unidades industriais 
passíveis de alterar significativamente este padrão.  

Os restantes poluentes apresentados no Quadro 4.5.2 e Quadro 4.5.3, à excepção do CO2 que 
depende de grupos relacionados com a combustão, resultam basicamente das actividades 
agrícolas e natureza (áreas florestais). Relativamente aos níveis de contribuição verifica-se o 
mesmo padrão já referido anteriormente, ou seja, uma contribuição pouco significativa para a 
globalidade das regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo. 

Relativamente à presença de fontes móveis, existem como eixos rodoviários principais da 
área envolvente aos traçados propostos a A1 cruzando os traçados propostos 
aproximadamente ao km 3+000, relativamente à Solução Sul e ao km 4+000, no que respeita 
à Solução Norte. Identificaram-se ainda as EN 356 e EN 113, vias responsáveis pela 
circulação na região. Através da informação contida no estudo de tráfego apresentado sobre 
contagem de veículos nestas vias, observa-se que estas apresentam quantitativos de tráfego, 
quer de veículos ligeiros, quer de veículos pesados com algum significado. Assim, é de prever 
que eles gerem concentração de poluentes atmosféricos, embora assumindo alguma 
significância, apenas na área imediatamente envolvente às faixas de rodagem. 

As restantes vias identificadas demonstram características de tráfego local e esporádico, não 
apresentando expressão ao nível da degradação da qualidade do ar. 
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4.5.3  -  METEOROLOGIA 

Este subcapítulo, integrado na análise de situação de referência da qualidade do ar, e 
independentemente da caracterização do clima da região apresentada no respectivo capítulo, 
tem por objectivo realçar e analisar os parâmetros meteorológicos cujo papel é mais 
determinante nos fenómenos de transporte e dispersão de poluentes na atmosfera. Neste 
contexto aponta-se a velocidade e direcção do vento, as condições de estabilidade da 
atmosfera e a frequência de inversões térmicas e a sua altura respectiva. 

Para a caracterização do regime de ventos da área em estudo utilizaram-se os dados 
disponíveis para a estação climatológica de Alcobaça [11.5.7]. Esta estação encontra-se 
localizada a sudoeste da área em análise a uma distância média de 30 km.  

Tendo em atenção, o posicionamento do traçado relativamente à localização da estação 
meteorológica, a altitude média em que se desenvolve o mesmo, as restantes estações 
meteorológicas presentes na envolvente e o seu posicionamento relativo à Serra de Aire e 
Candeeiros, pode inferir-se que o regime de ventos na área de estudo não seja muito diferente 
do apresentado, na Figura 4.5.1, relativo aos valores registados para a estação meteorológica 
de Alcobaça. 
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Figura 4.5.1 - Regime de ventos na Estação Alcobaça 

Assim, com base nos dados climáticos para a estação de Alcobaça, localizada para nordeste 
da área em estudo, verifica-se que existe uma predominância relativamente à frequência de 
ocorrência de ventos do quadrante norte (26,2 %). Registam-se ainda frequências 
significativas referentes aos quadrantes NW (18,7 %), SW (14,3 %) e NE (10,8 %). Os 
restantes quadrantes apresentam probabilidades de ocorrência muito baixa, inferiores a 10 %. 
Salienta-se ainda a baixa ocorrência de situações de calma (7,7 %). 

Regista-se para esta estação uma velocidade média de vento da ordem dos 2,1 m/s [11.5.7]. 

O conhecimento da estabilidade atmosférica é outro dos parâmetros importantes no estudo de 
dispersão de poluentes. Este parâmetro, dá-nos informação sobre a maior ou menor 
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capacidade de dispersão da baixa troposfera, utilizando-se geralmente para a sua 
quantificação as 6 classes de estabilidade de Pasquill-Guifford. 

Dada a inexistência de valores específicos para a área em estudo, recorreu-se às cartas de 
igual probabilidade de ocorrência para cada classe de estabilidade, desenhadas com base em 
dados das estações climatológicas, e editadas pelo Serviços de Estudos do Ambiente da 
Secretaria do Estado do Ambiente [11.5.8]. Apesar das limitações desta abordagem, mais 
qualitativa que quantitativa, pode dizer-se que, na área em estudo as classes A e B (classes 
que conferem maior instabilidade atmosférica) representam frequências inferiores a 16 %, as 
classes C e D (classes neutras) apresentam frequências da ordem dos 50 %, sendo a classe D a 
de maior predominância com uma frequência da ordem dos 29 %. As classes E e F 
(consideradas estáveis) aparecem-nos com uma frequência inferior a 30 %. 

Por último, outro parâmetro que seria importante caracterizar, era a altura de camada de 
mistura e a frequência de ocorrência de inversões térmicas, quer à superfície quer em altitude. 
No entanto, o reduzido número de dados disponíveis, impossibilita a sua determinação. 

4.5.4  -  QUALIDADE DO AR 

Como já foi dito anteriormente, na região em estudo não existe qualquer informação referente 
a medições de qualidade do ar, impossibilitando uma avaliação objectiva das concentrações 
dos principais poluentes atmosféricos. 

Pelo que ficou referido anteriormente, pode concluir-se, que os padrões de qualidade do ar na 
região a atravessar futuramente pelos traçados alternativos propostos para o IC 9 – 
Fátima/Alburitel, não se apresentam vulneráveis dado que a área imediatamente envolvente 
não apresenta fontes passíveis de induzirem degradação da qualidade do ar da região, 
apresentando características mistas de uso de solo de espaços florestais, rurais, matos e 
residenciais.  

Referem-se ainda as vias de comunicações envolventes onde os parâmetros poderão assumir 
valores de média significância, concretamente na envolvente da A1, embora tenham tendência 
para atenuação à medida que nos distanciamos dos eixos de via. 

 


