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1.

INTRODUÇÃO

Os impactes na qualidade do ar provocados pela exploração do Sublanço Albergaria /
Estarreja da A1 – Autoestrada do Norte, após alargamento para 2x3 vias, foram
determinados com base na aplicação do modelo matemático de dispersão de poluentes
na atmosfera, CALINE 4, do tipo Gaussiano, desenvolvido pelo "Institute of
Transportation Studies" na Universidade da Califórnia, com a colaboração da "California
Department of Transportation" (Caltras). Este modelo encontra-se amplamente divulgado
e é recomendado pela "Environmental Protection Agency" (EPA) no cálculo da
concentração de poluentes atmosféricos em torno de vias rodoviárias.

2.

CARACTERÍSTICAS DO MODELO

O modelo de dispersão de poluentes atmosféricos, CALINE 4, permite o cálculo das
concentrações médias horárias de poluentes atmosféricos, diretamente ligados à
circulação do tráfego rodoviário, nomeadamente:
Monóxido de carbono (CO);
Dióxido de azoto (NO2);
Partículas em suspensão (PM10);
Gases inertes.
O monóxido de carbono é um poluente primário e inerte, sendo produzido como resultado
direto da combustão incompleta do combustível nos motores de combustão interna e é
considerado não reativo (no intervalo temporal da análise).
O dióxido de azoto é também produzido em reações de combustão a elevada
temperatura. Sob certas condições climatéricas favoráveis (luz solar direta e calor) é o
produto da oxidação do monóxido de azoto, podendo neste caso ser considerado um
poluente secundário, tal como o ozono, compostos que se formam em resultado de
reações químicas e na presença de poluentes primários.
As partículas em suspensão PM10 são compostas por partículas sólidas de pequena
dimensão (<10 µm) e de origem variada, a maioria resultante de reações de combustões
incompletas.
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3.

METODOLOGIA DE CÁLCULO

Para o cálculo da concentração dos poluentes atmosféricos, o modelo baseia-se na
equação de difusão Gaussiana para fontes lineares e utiliza o conceito de “zona de
mistura” para caracterizar a dispersão de poluentes nas imediações da faixa de rodagem.
Esta zona caracteriza-se como uma zona de emissões e turbulência uniformes.
Dentro da zona de mistura o modelo assume que os mecanismos de dispersão
dominantes são, a turbulência mecânica provocada pelos veículos em movimento e a
turbulência térmica induzida pelos gases de escape quentes provenientes do motor.
Demonstrou-se que este cenário era válido para todas as condições de estabilidade
atmosférica exceto as mais instáveis (onde o vento é o fator dominante de dispersão
atmosférica).
A formulação Gaussiana é baseada em dois pressupostos que podem ser considerados
restritivos - um escoamento horizontal e homogéneo do vento e condições
meteorológicas estacionárias – sendo a validade do modelo questionável em casos de
topografia acidentada, o que não se verifica no presente projeto.
O modelo CALINE 4 requer como dados de base uma série de parâmetros em diversas
áreas, nomeadamente:
Em relação à fonte emissora
-

Fatores de emissão de poluentes (massa de poluente por veículo e por milha
percorrida);

-

Coordenadas de localização da estrada;

-

Altura de emissão;

-

Tipologia da estrada em relação aos perfis longitudinal e transversal;

-

Coeficiente de Rugosidade Aerodinâmico (cm);

-

Volume de tráfego (veículos por unidade de tempo);

Dados meteorológicos
-

Direção e velocidade do vento em graus (direção: N = 0º, E = 90º,
S = 180º, O = 270º);

-

Variabilidade da direção do vento (graus);

-

Classe de estabilidade de Turner;

-

Altura da camada de mistura (m);

-

Temperatura ambiente (ºC);

Dados relativos aos recetores
-
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Coordenadas de localização.

A1 – Alargamento e Beneficiação para 2x3 Vias do Sublanço Albergaria / Estarreja
EIA – Volume 3 – Anexos
Rev.01

A aplicação do modelo matemático CALINE 4 a um projeto rodoviário exige a divisão do
traçado em troços, os quais deverão possuir características uniformes relativamente à
largura, altura, volume de tráfego e fatores de emissão. Estes troços devem ainda ser
uniformes relativamente à sua linearidade, sendo necessário adaptar ao traçado um
conjunto limitado de segmentos retos.
Para cada troço são especificadas as suas coordenadas (x,y,z) de localização, tendo em
conta um sistema de coordenadas de referência. A localização do recetor é indicada em
termos das suas coordenadas x, y e z.
Assume-se que ao longo de toda a área de estudo a rugosidade da superfície e as
variáveis meteorológicas (estabilidade atmosférica, velocidade e direção do vento) são
uniformes.
Considera-se que a concentração dos poluentes na atmosfera é função somente do
vento e dos fenómenos de dispersão associados à turbulência atmosférica, não sendo
tidas em consideração as eventuais reações químicas que possam ocorrer, à exceção do
dióxido de azoto.
O modelo permite o cálculo das concentrações de poluentes, considerando troços de
estrada em aterro, em escavação ou em viaduto e em terreno praticamente plano. Sendo
que a base de cálculo utilizada é a hora.
Refira-se que, devem ser tidas em consideração os vários pressupostos e limitações
existentes, aquando da análise dos resultados obtidos a partir do modelo utilizado.
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4.

PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES DA SIMULAÇÃO MATEMÁTICA

A simulação matemática, efetuada com o objetivo de prever os impactes na qualidade do
ar resultantes da fase de exploração das alternativas de traçado em estudo, foi utilizada
pressupondo as seguintes limitações e condições:
Não foram consideradas as vias que cruzam a estrada em estudo e respetivos
acessos, uma vez que a determinação de concentrações junto destes locais apresenta
algumas limitações, relacionadas com a dificuldade de estimar valores de emissão
adequados em locais de grande variação de velocidade e aceleração;
O modelo apresenta menor fiabilidade para velocidades reduzidas de vento, gerando
valores de concentração ligeiramente superiores aos reais;
Para cada um dos poluentes atmosféricos estudados, houve necessidade de introduzir
dados independentemente do traçado da via como sejam:
-

Peso molecular dos poluentes;
As suas velocidades de deposição e de queda. A velocidade de deposição
“deposition velocity” é a medida da taxa segundo a qual um poluente pode ser
absorvido ou assimilado por uma superfície. A velocidade de queda “settling
velocity” é a taxa segundo a qual uma partícula cai em relação ao seu meio
envolvente, ou seja, é a componente vertical da velocidade no sentido
descendente. A velocidade de deposição e de sedimentação foi considerada nula
para o monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2). Para as partículas em
suspensão PM10 foram consideradas velocidades de 0,605 cm/s, partindo-se do
princípio que o diâmetro médio das partículas é de 10 µm (lei de Stokes);

Um outro aspeto que condiciona a utilização do modelo CALINE 4 é o coeficiente de
rugosidade aerodinâmica, que define o grau de rugosidade superficial do meio
envolvente da estrada em análise, que está compreendido num intervalo de 3 a
400 cm, tendo sido atribuído à zona do traçado em estudo o valor constante de 10 cm,
por ter sido aquele que melhor reflete as condições de utilização do solo com
características rurais;
A concentração de poluentes atmosféricos foi simulada nos locais onde se verificou a
ocorrência de recetores sensíveis à poluição atmosférica (ver FIG. 1);
Considerou-se que os recetores se encontravam a 1,7 m de altura;
Relativamente à largura da camada de mistura, esta foi calculada somando à largura
das faixas de rodagem, 3 m para cada lado. Assim, chegou-se a uma largura da
camada de mistura de 42,6 m;
Consideraram-se dois cenários meteorológicos: Cenário Típico – Condições
meteorológicas típicas de ocorrência frequente e Cenário Desfavorável – Condições
meteorológicas desfavoráveis, de ocorrência pouco frequente. Neste último cenário o
modelo CALINE 4 determina qual a direção do vento mais penalizante e a
concentração daí decorrente;
Realizaram-se simulações para o ano de início e ano horizonte de projeto ou seja
2020 e 2035, respetivamente.
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5.

DADOS DE BASE

Em seguida apresentam-se os dados de base considerados nas simulações.

5.1

Enquadramento Legal

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro fixa os objetivos para a qualidade do ar
ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização
Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes
atmosféricos.
De facto, a qualidade do ar ambiente é uma componente ambiental determinante, em
particular para a saúde pública e para a qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, o
referido decreto-lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar
ambiente, atribuindo particular importância ao combate das emissões de poluentes na
origem e à aplicação das medidas mais eficazes de redução de emissões, a nível local e
nacional, como formas de proteção da saúde humana e do ambiente.
Os valores limite e as respetivas margens de tolerância, quando aplicáveis, das
concentrações no ar ambiente dos poluentes dióxido de azoto, partículas em suspensão
(PM10), e monóxido de carbono são fixados no anexo XII do Decreto-lei.
No Quadro 1 apresentam-se os valores normativos de qualidade do ar para o dióxido de
azoto, partículas em suspensão (PM10) e monóxido de carbono definidos no Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março,
que são os poluentes simulados com recurso ao programa CALINE 4.
Quadro 1 – Valores Normativos da Qualidade do Ar
Período Considerado
Poluente

Dióxido
de Azoto
Partículas em
Suspensão (PM10)
Monóxido de
Carbono

Legislação

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
Limiar de Alerta

1h

8h

24 h

Ano
Civil

AOT40

200 (1)

—

—

40

—

400

—

—

—

—

40

—

—

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana

—

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana(3)

—

10 000

50

(2)

—

Notas:
(1)
(2)

– Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.
– Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.
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5.2

Fatores de Emissão

A quantificação dos fatores de emissão depende de várias variáveis, nomeadamente a
velocidade de circulação, a idade do veículo, bem como a sua potência e tipo de motor.
Para calcular estes fatores foi utilizado o COPERT IV (“Computer Programme to
Calculate Emissions from Road Transport”), desenvolvido pela European Environmental
Agency.
No Quadro 2 apresentam-se os fatores de emissão calculados.
Quadro 2 – Fatores Típicos de Emissão para Veículos Automóveis (g/km.veículo)
Poluentes

Veículos
Ligeiros

Veículos
Pesados

CO

2,06

0,67

NO

0,57

1,34

Partículas

0,03

0,16

COPERT IV

Os fatores de emissão foram convertidos em g/milha.veículo de modo a poderem ser
utilizados no modelo de dispersão.

5.3

Troços em Estudo e Recetores Potencialmente Sensíveis

Na definição dos troços convém salientar que, estes mudam quando há alterações
significativas na direção do traçado, no perfil longitudinal da via e/ou quando há
alterações de tráfego. Assim, foram considerados neste estudo um total de 3 troços.
Foram considerados como recetores sensíveis todas as zonas habitacionais ou
habitações isoladas que se encontrassem próximo da autoestrada numa faixa não
superior a 200 m para cada lado da via. No Quadro 3 apresentam-se as características
dos recetores sensíveis considerados nas simulações, cuja localização se encontra na
FIG.1.
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Quadro 3 – Localização dos Recetores Sensíveis
Ref.ª

Localização
1
(km)

Localização

Distâncias à Via (m)

X

Y

20
X

1

256+240 (D)

-34555

121953

2

256+260 (D)

-34538

121987

3

253+540 (E)

-33443

119502

4

253+410 (D)

-33114

119494

5

256+440 (E)

-34673

122125

6

256+510 (E)

-34721

122187

7

256+970 (E)

-34854

122674

50

100

200

X
X
X
X
X
X

É de referir que o programa calcula não só as concentrações estimadas para cada
recetor tendo em conta a influência simultânea de todos os troços mas também da
contribuição de cada troço individualmente.

5.4

Volume de Tráfego

No Quadro 4 apresentam-se os valores de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA)
considerados para o ano de início do projeto (2020) e para o ano horizonte do projeto
(2035).
Quadro 4 – Dados de Tráfego Médio Diário (veículos/dia)
Tráfego Médio Diário
2020

2035

Ligeiros

Pesados

Total

Ligeiros

Pesados

Total

36945

3923

40868

51294

5447

56741

Para converter os valores de Tráfego Médio Diário (TMD) em valores de Tráfego Médio
Horário (TMH), de modo a serem introduzidos no modelo CALINE 4, utilizou-se o critério
sugerido pelo "Centre d'Études des Transports Urbains", CETUR (NADEAU, P. e
PONTHIEU, J.), que considera que o Tráfego Médio Diário se distribui por 16 horas, ou
seja, TMH = TMD/16.
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5.5

Concentração dos Poluentes em Estudo na Ausência do Projeto

As concentrações dos poluentes em estudo no ar ambiente, na ausência do projeto,
estão referidas no Quadro 5 e referem-se aos valores mais recentes medidos na Estação
da Teixugueira/Estarreja (2016). No caso das PM10 o valor medido refere-se ao ano de
2015, pois em 2016 os resultados medidos nesta estação não são válidos tendo em
conta que a taxa mínima de recolha de dados é inferior ao legislado.
Quadro 5 – Concentração dos Poluentes em Estudo na Ausência do Projeto
Poluente
Monóxido de carbono (CO)

5.6

Concentração no ar ambiente (µg/m3)
Não existem dados disponíveis

Dióxido de azoto (NO2)

13,5

Partículas (PM10)

23,9

Dados Meteorológicos

O transporte e dispersão de poluentes na atmosfera depende das condições
meteorológicas locais nomeadamente da direção e velocidade do vento, estabilidade do
ar na baixa troposfera e das inversões de temperatura do ar.
Com o objetivo de exprimir a estabilidade atmosférica, em consequência tanto da
intensidade do vento - geradora de turbulência mecânica, como da radiação solar
responsável pelos efeitos térmicos na estabilidade, definem-se de acordo com
Pasquill-Turner, sete classes de estabilidade de A a G, resultantes de diferentes
associações de condições de vento e radiação solar.
A Classe A corresponde à situação de maior instabilidade e a Classe G à mais estável,
estando as restantes classes intermédias situadas em escalonamento progressivo, onde
a Classe D traduz uma situação de neutralidade.
Com base no regime de ventos registados na Estação Meteorológica mais representativa
da área em estudo (Aveiro), tentou definir-se dois cenários: um de ocorrência mais
frequente (cenário típico) e outro que corresponde à situação mais desfavorável e menos
frequente (cenário crítico).
Na estação climatológica Aveiro, os ventos dominantes são de quadrante de Noroeste
(33,1%) com uma velocidade média de aproximadamente 16,8 m/s, que constitui o
cenário típico.
O cenário crítico corresponde a uma situação de grande estabilidade atmosférica e
consequentemente de difícil dispersão de poluentes, caracterizada por ventos fracos e
baixa altura da camada de mistura.
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Esta situação é representativa de condições atmosféricas de calmaria, a que corresponde
uma velocidade de vento inferior a 1 km/h e ocorre para a estação em análise com uma
frequência de 14,9%. No que se refere à direção do vento, o CALINE seleciona para cada
caso a direção que corresponde às concentrações mais desfavoráveis.
Um outro critério atmosférico usado no modelo é a variabilidade da direção do vento,
definida no programa CALINE4 como o desvio padrão da direção do vento. Quanto maior
o valor da variabilidade da direção do vento, melhores são as condições de dispersão dos
poluentes.
Deste modo, optou-se por considerar o valor que traduz a pior situação na dispersão dos
poluentes (variabilidade da direção do vento = 5º).
No quadro seguinte estão representados os parâmetros climatológicos utilizados na
simulação dos cenários típicos e desfavoráveis, efetuada com o modelo CALINE 4, para
o futuro traçado do Sublanço Albergaria / Estarreja da A1 – Autoestrada do Norte.
Quadro 6 – Cenários Meteorológicos
Parâmetro

Cenário Típico

Cenário Crítico

Velocidade do Vento (m/s)

16,8 m/s

0,5 m/s

Direção do Vento (º)

NO (90°)

Dados pelo CALINE 4 em função
da localização de cada recetor em
relação à estrada

5°

5º

4 (D) – neutra

G (7) – extremamente estável

Altura da camada de mistura

1000 m

300 m

Temperatura Média

13,9 ºC

19,1 ºC (Julho)

Variabilidade da Direção do Vento
(entre 5° e 60°)
Classe de estabilidade atmosférica
de Turner

6.

RESULTADOS OBTIDOS

No quadro seguinte são apresentados os resultados obtidos nos recetores considerados
mais sensíveis, para o monóxido de carbono (8 horas), dióxido de azoto (1 hora) e
partículas totais em suspensão, para o ano de início e horizonte de projeto em cada uma
das soluções de traçado em estudo.
No caso do poluente Monóxido de Carbono (CO) os valores obtidos nas simulações não
permitem a comparação direta com os valores legislados (médias para 8 horas). Assim,
as concentrações médias para 8 horas para o CO foram obtidas tendo em conta a
aplicação do Fator de Persistência usualmente utilizado na literatura (0,5).
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Os resultados obtidos, representam a concentração de poluentes que advêm da
exploração do sublanço Albergaria / Estarreja da A1 – Autoestrada do Norte, após
alargamento, considerando as concentrações típicas de poluentes atmosféricos
preexistentes e as várias distâncias entre as fontes emissoras e os possíveis recetores
(20, 50, 100 e 200 m). Os resultados obtidos apresentam-se em µg/m3.
3

Quadro 7 – Concentração Estimada de Poluentes (µg/m )
nos Vários Recetores – Anos 2020 e 2035
Distância
à rodovia
(m)

Recetor

1
20
5

2
50
6

3
100
7

200

4

Poluente

Cenário Típico
2020

2035

2020

2035

CO

0

0

687

916

NO2

18

18

18

18

PM10

23,9

23,9

49,6

58,4

CO

0

0

458

573

NO2

18

18

18

18

PM10

24,5

24,7

41,4

47,0

CO

0

0

286

401

NO2

18

18

18

18

PM10

23,9

23,9

34,2

37,5

CO

0

0

286

344

NO2

18

18

18

18

PM10

24,2

24,3

33,8

36,9

CO

0

0

172

229

NO2

18

18

18

18

PM10

23,9

23,9

28,9

30,6

CO

0

0

229

286

NO2

18

18

18

18

PM10

24,1

24,1

31,7

34,1

CO

0

0

115

172

NO2

18

18

18

18

PM10

23,9

23,9

27,0

28,1
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7.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Os valores estimados para os três poluentes em estudo, a quatro distâncias à via, para o
ano de arranque do projeto (2020) e para o ano horizonte de exploração (2035), foram
comparados com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23
de setembro, tendo-se verificado que:
−

Relativamente ao Dióxido de Azoto (NO2), todos os valores estimados são
também inferiores ao valor limite horário para a Proteção da Saúde Humana
(200 µg/m3, a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil) e ao Limiar de
Alerta (400 µg/m3);

−

Os valores estimados para o Monóxido de Carbono (CO) para todos os recetores
e para todos os anos analisados são inferiores ao valor limite estabelecido, para
um período de 8 horas, no Decreto-Lei n.º 111/02, para a Proteção da Saúde
Humana (10 000 µg/m3). De referir, que para o monóxido de carbono não existem
dados respeitantes a concentrações de fundo na ausência do projeto;

−

Para as Partículas em Suspensão (PM10) existem somente valores legais relativos
a valores limite diários e anuais (valores menos permissivos que os horários).
Comparando os valores horários estimados com os valores legais para médias
diárias (menos permissivos), verifica-se que, em todos os recetores e para os dois
anos analisados, é cumprido o valor limite diário para Proteção da Saúde Humana
(de 50 µg/m3, a não exceder em mais de 35 vezes em cada ano civil), com
exceção do Recetor 1 no caso do cenário crítico em 2035, em que se estima que
o valor ultrapasse ligeiramente a concentração de 50 µg/m3 (58,4 µg/m3). De
salientar que o modelo apresenta menor fiabilidade para velocidades reduzidas de
vento, gerando valores de concentração ligeiramente superiores face aos reais,
pelo que a concentração obtida (58,4 µg/m3) na simulação poderá ser superior à
concentração efetiva que virá a ser detetada.

Assim, face aos resultados obtidos verifica-se que para as condições meteorológicas
típicas, os valores estimados para a concentração de poluentes no ar ambiente, para o
ano de arranque do projeto (2020) e para o ano horizonte de exploração (2035) são
sempre inferiores aos valores estabelecidos na legislação vigente.
Em condições meteorológicas críticas, os valores estimados para a concentração de
poluentes no ar ambiente, para o ano de arranque do projeto (2020) e para o ano
horizonte de exploração (2035) são inferiores aos valores estabelecidos na legislação
vigente, embora possa ocorrer que as partículas em suspensão excedam ligeiramente o
valor legislado junto ao Recetor 1 em 2035. Esta situação é contudo pouco provável, pois
a frequência anual de situações de calmaria é baixa (14,9%). Por outro lado, o modelo
apresenta menor fiabilidade para velocidades reduzidas de vento, gerando valores de
concentração ligeiramente superiores aos reais.
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