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As primeiras cidades 



As primeiras cidades eram autosuficientes, com a 

sua produção própria de alimento e energia. 



depois… 

• a revolução industrial alterou as cidades de uma forma 

dramática 

 

• as inovações tecnológicas permitiram que as 

actividades urbanas até então concentradas se 

dispersassem 

 

• as vias de comunicação tomaram conta da cidade 

 

• a cidade passou a organizar-se em funções separadas 



as cidades tornaram-se insustentáveis 

As cidades atuais dependem do 

resto do mundo para lhes fornecer 
os recursos necessários. 



“Um automóvel para cada um… 



“…estradas para todo o lado… 



e um lugar para estacionar.” 



No século XXI, as cidades serão responsáveis por… 

…90% do crescimento populacional 

…70% da população mundial 



…80% das emissões de CO2  

…75% do uso de energia 

No século XXI, as cidades serão responsáveis por… 



Contribuição do setor dos transportes para o total de emissões 

atmosféricas na Europa em 2010 

Os veículos automóveis não são a única fonte de 

emissões atmosféricas 

(fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2012) 



Encorajamento de padrões e formas de 
desenvolvimento urbano que reduzam a necessidade de 
deslocação automóvel 

Implementação de medidas de gestão de tráfego 

Criação de Zonas de Emissão Reduzida (ZER) 

Promoção do transporte público incluindo renovação 
das frotas, melhorias nos horários e trajetos e faixas 
exclusivas BUS 

Promoção de estratégias para o uso de formas de transporte mais 
sustentáveis, tais como esquemas de aluguer de viaturas, instalação 
de parqueamento automóvel na periferia das cidades com ligação 
aos transportes públicos. 

Muito tem sido feito na Europa para a redução das 

emissões com origem no tráfego automóvel 

Estratégias para redução da procura: 



Incentivos à penetração de tecnologias de propulsão 
limpas, tais como a instalação de pontos de carregamento 
eléctricos 

Implementação de tecnologias de controlo de emissões, 
tais como filtros de partículas em veículos a diesel 

Implementação de medidas de regulamentação da 
qualidade dos combustíveis 

Estratégias para redução das emissões por via tecnológica: 

Muito tem sido feito na Europa para a redução das 

emissões com origem no tráfego automóvel 
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Em 2010, o VL anual 
para NO2 (40 μg.m-3) 
foi ultrapassado em 
44% das estações de 
tráfego. 

Apesar dos esforços, as zonas urbanas continuam a 

ultrapassar os valores-limite de qualidade do ar… 

Ultrapassagens dos VL 

associadas ao tráfego 

automóvel 

(fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2012) 



Estima-se que a poluição atmosférica cause 100 

milhões de dias de doença e 350 mil mortes 

prematuras, apenas na Europa. 

Número de mortes 

devidas à poluição 

atmosférica… 

… com impactes significativos na saúde humana 

(fonte: Agência Europeia do Ambiente, 2013) 



externalidades custos internos 

investimento, inspeção, seguros, 

combustível e manutenção 

Externalidades ambientais nos transportes 

• Custos com acidentes 

 

• Externalidades ambientais: 

• Alterações climáticas 

• Poluição atmosférica 

• Ruído 



Externalidades ambientais nos transportes 

Taxa para os veículos de gasolina e de gasóleo em função de emissões de CO2.km-1  

Fonte: OECD 



Externalidades ambientais nos transportes 

Externalidades relacionadas com a poluição atmosférica 
para os veículos pesados (12-14t) nas autoestradas 

DIRECTIVA 2011/76/UE – aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infra-estruturas  



transporte e 
dispersão 

qualidade do ar 

emissões 

dinâmica 
do tráfego 

exposição humana 

do tráfego à saúde humana 
- uma cadeia de eventos - 
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#1. Controlo de emissões atmosféricas 



Os transportes no Plano de Melhoria da 

Qualidade do Ar da Região Norte 

O que é? Por que 
surgiu? 

Quem é 
responsável? 

Um conjunto de 
medidas de 
melhoria da 

qualidade do ar 
sugeridas e 

analisadas sob o 
ponto de vista dos 

benefícios 
ambientais e 

custos económicos 

Constatação de 
problemas de 

qualidade do ar 
na Região 

Norte, para o 
poluente PM10 

A CCDR-N tem como 
obrigação legal 

promover o Plano de 
Melhoria da 

Qualidade do Ar 
(elaborado com o 

apoio da Universidade 
de Aveiro) 

MEDIDAS para reduzir as emissões de 
Partículas em Suspensão (PM10) na Região 
Norte e melhorar a qualidade do ar 



Os transportes no Plano de Melhoria da 

Qualidade do Ar da Região Norte 

Tráfego automóvel 
 
Indústria 
 
Combustão doméstica 
 
Obras 
 
Agricultura e florestas 
 
Sensibilização ambiental 

6 sectores-chave 22 câmaras Municipais  
e 12 Entidades  



Os transportes no Plano de Melhoria da 

Qualidade do Ar da Região Norte 

várias medidas propostas à discussão 
Introdução de veículos de 

baixa emissão nos 
transportes de passageiros e 

mercadorias  

Melhorias na rede de 
transportes coletivos  

Renovação das frotas de táxis e 
de veículos de recolha de RSU  

Diminuição da % de veículos 
pesados de mercadorias em 

circulação  

Corte de ruas ao trânsito  

Introdução de postos de 
abastecimento públicos de gás 

natural  
Regulamentação de uma idade 

média para as frotas de pesados de 
passageiros  

Instalação de Filtros de Partículas nos 
pesados mais antigos a nível nacional  



1. Integrados nos Programas de Execução dos 
Planos de Melhoria da Qualidade do Ar na RLVT 
e na RN 

2. Vontade dos fabricantes de filtros (Camprovis, 
Pirelli e Dinex) em submeterem os seus filtros a 
testes em condições reais de funcionamento e a 
terem um showcase junto de potenciais clientes  

testes com filtros de partículas em pesados 
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Empresa Tipo de veículo Norma EURO 

Rodoviária de Lisboa Pesados de Passageiros EURO I 

CM Lisboa Recolha de RSU 
EURO 0 

EURO II 

TIBA Pesados de Mercadorias EURO II 

TAS Portugal Pesados de Mercadorias EURO 0 

TST Pesados de Passageiros EURO II 

STCP Pesados de Passageiros 
EURO I 

EURO II 

Maiambiente  Recolha de RSU 
EURO I 

EURO II 

Tracar 
Pesados de Mercadorias 

EURO I 

Sardão EURO I 

veículos e filtros 
Total de 12 veículos pesados monitorizados em Lisboa e Porto 



instalação dos filtros 

    

Instalação do filtro no veículo  

Testes realizados antes e depois da 
instalação do filtro (tipo “wall-flow 
Diesel Particulate Filter-DPF”). 

Mínimo de 200 horas de 
funcionamento em cada regime. 



medições da opacidade 

    

Medição da opacidade em 
regime de aceleração livre 

Medições da opacidade das 
emissões do escape realizadas em 
centros de inspeção, antes e 
depois da instalação do filtro.  



medições da opacidade - resultados 
Exemplos para uma viatura de limpeza urbana: 

FONTE: Tente H., Gomes P., Ferreira F., Amorim J.H., Cascão P., Miranda A.I., Nogueira L., Sousa 
S. (2011) Evaluating the efficiency of Diesel Particle Filters in high-duty vehicles: field 
operational testing in Portugal. Atmospheric Environment 45, 2623-2629. 



a instalação de filtros de partículas conduziu a uma redução média de 92% na 
opacidade das emissões de escape, o que representa uma diminuição muito 

significativa da emissão de partículas 

medições da opacidade - resultados 



a instalação de filtros de partículas conduziu a uma redução média de 92% na 
opacidade das emissões de escape, o que representa uma diminuição muito 

significativa da emissão de partículas 

o mercado atual disponibiliza 
tecnologias de controlo das emissões de 

escape que permitem reduções 
significativas das emissões sem 

consequências assinaláveis sobre o 
consumo e performance do veículo.  

conclusões 



#2. Gestão de tráfego e qualidade do ar 



modelação da qualidade 

do ar e exposição               
à escala local 

INPUT 

MODELOS 

OUTPUT 

meteorologia 

edifícios 
& árvores  

tráfego 

modelo de 
emissões 

TREM modelo 
CFD 

FLUENT
/VADIS 

módulo de 
vegetação 

URVE 

campo de 
concentrações 

campo de 
ventos 

modelo de 
exposição  
humana 

MEB 

localização 
do 

indivíduo 

exposição  
individual 



Mercado Manuel Firmino 

R. Eng. Oudinot 
R. Eng. Silvério Silva 

Av. Dr. Lourenço Peixinho 
(lado N) 

Av. Dr. Lourenço 
Peixinho 
(lado S) 

N 

área de estudo 
- Aveiro - 

Objetivo: aumentar a área 
pedonal reduzindo as vias de 
tráfego 



Zona de 
acumulação 
de poluição 
(‘hot-spot’) 

resultados de qualidade do ar 

Condições típicas para o período da tarde 



Conc. PM10 
µg.m-3 

plano horizontal 

plano vertical 

A acumulação de PM10 no lado N 
da Avenida resulta da recirculação 
do escoamento entre edifícios 

resultados de qualidade do ar 



N 

Tráfego 

opção A 

Restrição de tráfego nas faixas Sul 

opções de gestão de tráfego 

opção B 

Restrição de tráfego nas faixas Norte 



situação 
de 

referência 

opção A 

:: restrição de 
tráfego nas 
faixas S 

N 

Conc. PM10 
(µg.m-3) 

A opção A conduz a uma redução média da concentração de 

PM10 nos passeios 10% superior à obtida com a opção B 

opções de gestão de tráfego - resultados 

opção B 

:: restrição de 
tráfego nas 
faixas N 



situação 
de 

referência 

opção A 

:: restrição de 
tráfego nas 
faixas S 

N 

PM10 conc. 
(µg.m-3) 

A opção A conduz a uma redução média da concentração de 

PM10 nos passeios 10% superior à obtida com a opção B 

opção B 

:: restrição de 
tráfego nas 
faixas N 

conclusões 

é possível otimizar o papel da gestão de 
tráfego na melhoria da qualidade do ar 

através da aplicação de modelos 
numéricos!  



#3. Otimização de rotas 



área de estudo 

• área com 8,4 ha predominantemente residencial 

• inclui uma das principais vias de tráfego na cidade (Av. 25 de Abril) 

• avenida densamente ladeada por árvores altas 

Escola Sec. José Estêvão 

área de estudo 
- Aveiro - 



Seleção de 7 rotas alternativas 
na deslocação a pé para a escola 

varrimento GPS 
dos percursos 

trabalho de campo 

estação de qualidade do ar (AQS) 

estação meteorológica 

contagens de tráfego 

+ 



resultados de modelação 
- concentração de CO (8:00-9:00) - 

Efeito significativo de edifícios e árvores sobre a 
dispersão de monóxido de carbono (CO) 

rotunda 

Escola 

Conc. CO 
(µg.m-3) 
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edifícios árvores 
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Norte 

Sul 

Comparação da exposição 
média em cada rota: 

Indivíduos provenientes de Norte estão menos expostos ao CO. 

A exposição pessoal é significativamente afetada pelo tipo de rota. 

resultados de modelação 
- exposição humana - 



Walking route
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Norte 

Sul 

Comparação da exposição 
média em cada rota: 

Indivíduos provenientes de Norte estão menos expostos ao CO. 

A exposição pessoal é significativamente afetada pelo tipo de rota. 

conclusões 

Na cidade do futuro  

sistemas inteligentes de 
navegação por satélite 
integrarão, em tempo real, 
dados geolocalizados de 
qualidade do ar com o 
objetivo de diminuir a 
exposição dos cidadãos em 
viagens quotidianas 



Compreendermos a simbiose 
entre planeamento urbano 

(incluindo “infraestruturas verdes”), 
tráfego, qualidade do ar e 

exposição humana é um passo 
fundamental rumo à 
cidade sustentável  

… comentários finais 
 

…onde a coabitação entre 
veículos e pessoas é inevitável. 



04/08/2003 

Carlos Borrego 

www.ua.pt/gemac 

Obrigado pela atenção 


