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RESUMO 

 

Muitos dos projetos de infraestruturas de transporte que se realizam tentando satisfazer as 

necessidades e o bem-estar das populações têm incidências, muitas vezes negativas, no meio 

envolvente. É necessário avaliar estes impactes, as suas causas e possíveis consequências, com o 

objetivo de procurar minimizar os efeitos negativos e potenciar os positivos, buscando 

alternativas ou medidas que compatibilizem as vantagens socioeconómicas do projeto com a 

manutenção da qualidade do ambiente. 

O presente artigo enquadra-se na problemática da gestão das infraestruturas rodoviárias e 

do impacte que as mesmas têm na qualidade acústica e atmosférica da sua envolvente. O aumento 

dos ruídos e da poluição atmosférica é consequência directa e esperada da construção de vias de 

comunicação. Devem, no entanto, ser tomadas medidas de mitigação e controlo da sua 

magnitude, as quais são essencialmente de três tipos: sobre a fonte, sobre a transmissão/dispersão 

ou sobre o receptor. Para a definição destas medidas, é essencial definir a situação de referência, 

bem como modelos de previsão de impactes realistas. Actualmente são adoptadas práticas de 

projecto e soluções, no âmbito da poluição sonora e atmosférica, que visam potenciar o 

desenvolvimento sustentável das infraestruturas de transporte. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um sistema de transportes eficiente é uma condição crucial para o desenvolvimento 

económico de um país e uma vantagem dentro da competitividade internacional. Contudo, a criação 

de novas infraestruturas de transporte gera, invariavelmente, impactes na envolvente, seja ela 

ambiental, física, social ou económica, revelando-se em geral bastante complicado atribuir valores 

aos custos e benefícios que advêm da sua construção. É necessário avaliar cada caso, ponderando os 

benefícios que resultam da sua construção face aos custos implicados. Estes custos são diretos (custos 

iniciais, de inspeção, manutenção, reparação e funcionais) (Brito, 1992) mas também indiretos e 

induzidos. Como custos indirectos, podem ser apontados, por exemplo, os custos que o aumento dos 
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níveis sonoros e da poluição atmosférica representam na saúde das populações, com o aumento do 

stress e consequente diminuição da produtividade, aumento dos problemas respiratórios, entre outros. 

No presente caso pretende-se analisar os efeitos na qualidade acústica e atmosférica das 

grandes infraestruturas de transporte. Tal análise passa por três fases distintas: a situação de 

referência; a previsão de impactes e a definição de medidas preventivas. 

A caracterização da situação de referência encontra-se ligada à definição do âmbito do 

projecto: importa recolher dados que permitam caracterizar aspectos relevantes da situação de 

pré-projecto e especificar quais as acções determinantes a avaliar (acções cujo impacte assume 

maior importância relativamente a outras). 

A previsão e a avaliação de impactes passam por determinar qual o sentido e magnitude 

das alterações que irão resultar das acções previstas do projecto. 

As medidas de minimização ou mitigação consistem em propostas para reduzir os 

impactes ambientais negativos com maior expressão, equacionando o desenvolvimento 

tecnológico das soluções e as condicionantes económicas. 

 

 

2. EMISSÕES SONORAS 

 

2.1 Definição da situação de referência 

 

Os sistemas de transporte terrestre são considerados entre as principais fontes de emissão 

sonora, através do tráfego de veículos (estradas) e comboios (linhas de ferro). Por isto, na 

proximidade de núcleos habitados ou em áreas de interesse particular (zonas de nidificação, 

monumentos histórico-artísticos, zonas muito frequentadas, entre outras áreas), é conveniente 

definir os níveis sonoros existentes anteriores ao funcionamento da via e identificar os focos 

emissores, diferenciando os de emissão contínua dos de emissão ocasional. Estas medidas devem 

ter em conta as variações ao longo do dia. 

Segundo o Regulamento Geral de Ruído (RGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto), as Câmaras Municipais são 

obrigadas a elaborar mapas de ruído. Estas ferramentas, ao serem inseridas nos Planos Directores 

Municipais (PDM’s), fornecem a “fotografia acústica” de cada concelho, localizando os pontos 

críticos ou os locais que detêm uma boa qualidade do ambiente sonoro. Na Figura 1, estão 

representadas a cores distintas as diferentes percentagens de população, por concelho, exposta a 

níveis sonoros que ultrapassam os legislados. 

Os PDM’s devem conter a classificação das zonas em sensíveis ou mistas. Legalmente, os 

valores limite de exposição sonora são os expressos na Tabela 1. Entende-se por zonas sensíveis as 

áreas “vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou previstos, bem como para escolas, 

hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos prioritariamente utilizados 

pelas populações como locais de acolhimento, existentes ou a instalar”, e por zonas mistas as 

“zonas existentes ou previstas cuja ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das referidas 

na definição de zonas sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços” (Decreto-Lei n.º 259/2002 

de 23 de Novembro). 
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Figura 1 - Avaliação da população exposta ao ruído ambiente (Dezembro 2006) 

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Tabela 1 - Níveis sonoros regulamentados. 

Fonte: Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro 

 
Zonas 

sensíveis 

Zonas 

mistas 

Período diurno (7 h - 22 h) 55 dB (A) 65 dB (A) 

Período nocturno (22 h - 7 h) 45 dB (A) 55 dB (A) 

 

2.2 Previsão de impactes 

 

As acções que causam um aumento do nível sonoro da zona envolvente da infra-estrutura 

podem ser divididas em duas fases temporais do projecto: a obra e a exploração. Durante a 

primeira, produzem-se incrementos do nível sonoro tanto contínuos como pontuais, enquanto na 

fase de exploração os incrementos são de carácter contínuo. 

As acções mais importantes na fase de obra de carácter pontual são as detonações (caso 

existam), tanto no traçado da via como na exploração das pedreiras. As acções de carácter 

contínuo são a utilização de maquinaria pesada e o aumento do tráfego de camiões para 
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transporte dos materiais. Nesta fase, o aumento dos níveis sonoros na proximidade da obra é 

muito acentuado, dependendo do tipo de equipamento e maquinaria utilizado. Na Tabela 2 I, são 

apresentados os níveis de ruído médios, produzidos por máquinas e equipamentos tipicamente 

usados na construção de estradas e obras de arte, num receptor localizado a 15 metros de 

distância. 

Durante a exploração da via, os incrementos do nível sonoro são produzidos pelo aumento 

de tráfego automóvel. A previsão deste incremento realiza-se normalmente mediante modelos 

matemáticos, quer sejam focos de emissão singulares, quer fontes lineares. Desenvolveu-se uma 

série de modelos matemáticos para o efeito, que têm como dados de partida dois grandes grupos 

de variáveis: as características dos focos emissores (p.e. tráfego previsto) e as do meio receptor 

(topografia do lugar, características da vegetação, ventos, distância ao receptor, características 

dos edifícios, entre outros possíveis). Um dos exemplos é o modelo francês simplificado, baseado 

na expressão desenvolvida por Raimundo et al., de 2004 (citada por Gonçalves, 2005), indicada 

na Equação 1. 

 

Tabela 2 - Níveis sonoros médios produzidos por diferentes tipos de máquinas e equipamentos 

Fonte: LUSOPONTE/GATTEL, “Nova travessia rodoviária sobre o Tejo em Lisboa - Estudo de 

Impacte Ambiental” (1994), adaptado de Sociedad Acústica Española (1993) 
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Onde, 

 eqL : nível sonoro contínuo equivalente, dB (A); 

 
VLQ : veículos ligeiros por hora; 

 
PLQ : veículos pesados por hora; 

 E : factor de equivalência acústica entre pesados e ligeiros (experimental); 

 V : velocidade, km/h; 

 d : distância do receptor ao bordo da faixa de rodagem, m; 

 
cL : largura da faixa de rodagem, m; 

 : ângulo de vista do arruamento, graus. 
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2.3 Definição de medidas preventivas 

 

A respeito das emissões sonoras, as medidas podem articular-se em quatro elementos cuja 

eficácia vai de maior a menor: (1) preventivas, sobretudo no desenho do traçado; (2) na fonte, 

provocada pelos veículos; (3) na transmissão das ondas sonoras e condições de funcionamento da 

via; (3) sobre o receptor. 

As primeiras estão ligadas a reduzir, na medida do possível, o número de pessoas e a 

superfície territorial exposta a níveis sonoros elevados. Na fase de construção, a diminuição da 

incomodidade para as populações residentes nas proximidades passa por um planeamento e 

calendarização dos programas de trabalho, de modo a que as actividades mais ruidosas sejam 

realizadas em período diurno e o mais afastadas possível de receptores sensíveis. Em fase 

definitiva, estas medidas articulam-se no desenho adequado da via e podem considerar-se 

preventivas. 

Relativamente à fonte, o ruído provocado por um veículo tem fundamentalmente três 

componentes: a originada pelo motor, o efeito aerodinâmico e o contacto do pneu com a via. A 

velocidade de circulação condiciona a contribuição de cada uma das componentes para o ruído 

originado pelo veículo. A baixas velocidades, predomina o efeito do ruído do motor, enquanto 

para altas velocidades, como no caso das autoestradas, o efeito do contacto pneu/pavimento é a 

principal causa do ruído. Neste contexto, têm vindo a ser desenvolvidas soluções que visam 

reduzir os níveis de ruído próprios dos mecanismos de contacto dos pneus dos veículos com a 

superfície da via, através da utilização pavimentos em que as camadas de desgaste possuem 

características de baixa emissão sonora. A investigação desenvolvida neste domínio conduziu à 

utilização de “pavimentos drenantes”, e mais recentemente à utilização de pavimentos integrando 

betume modificado com borracha reciclada de pneus. No sentido de reduzir o impacte ambiental, 

traduzido pela redução do ruído rodoviário, na Europa e mais recentemente nos Estados Unidos, 

têm sido desenvolvidos alguns projectos. Os projectos europeus SILINCE e HARMONOISE têm 

como objetivo chamar a atenção para a problemática do ruído e proporcionar ferramentas para 

uma redução efectiva do ruído. Em Portugal, na Universidade do Minho, está a ser desenvolvido 

o projeto NOISELESS - Percepção, modelação e redução de ruído através de superfícies de 

pavimento inovadoras e duráveis, que estuda uma geração de pavimentos silenciosos, com o 

objectivo de reduzir o ruído rodoviário através da construção de pisos com propriedades acústicas 

melhoradas, com integração de camadas de desgaste duráveis mas sustentáveis na sua relação 

custo-benefício. 

Quanto à transmissão das ondas sonoras, a medida mais comummente utilizada é a 

aplicação de painéis acústicos, com a finalidade de atenuar a propagação do ruído de tráfego. As 

barreiras sólidas, das quais existe uma vasta gama (de metal, de betão, de madeira, de acrílico, de 

vegetação ou mistas), permitem a redução da ordem dos 10 a 15 dB (A), de acordo com 

estimativas efectuadas por vários autores (Hothersall e Salter, 1976; Harris, 1979; CETUR, 1982; 

Bar, 1990; Merino, 1991, citados em LUSOPONTE/GATTEL, “Nova travessia rodoviária sobre 

o Tejo em Lisboa - Estudo de Impacte Ambiental”, 1994), embora a sua eficiência esteja limitada 

à sombra acústica (pouco efectivas para proteger as edificações em altura). Na Figura 2, são 

apresentados diversos tipos de barreiras acústicas comercializadas actualmente. 
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Figura 2 - Barreira acústica de metal (à esquerda), de betão e acrílico (ao centro) e de madeira (à 

direita) 

Fonte: Complage, Construções e Projectos, S.A 

 
 

A utilização de painéis acústicos é, em muitas ocasiões, onerosa, tanto pelo seu custo 

unitário como pela limitação de espaço necessário para a sua implantação física, a qual se pode 

tornar uma limitação importante se não se tiver em conta logo na fase de projecto. Na Tabela 3, 

são apresentados os custos unitários actualmente em vigor no mercado, para diferentes tipos de 

barreiras acústicas, indicando também as respectivas características de atenuação de ruído. 

 

Tabela 3 - Características das barreiras acústicas comuns 

Fonte: Complage, Construções e Projectos, S.A. 

Material Isolamento Absorção Custo 

Betão 40 dB 11 dB 130 €/m
2
 

Madeira 31 dB 10 dB 140 €/m
2
 

Metal 36 dB 14 dB 150 €/m
2
 

Acrílico 32 dB 
(apenas 

reflector) 
150 €/m

2
 

 

Em situações mais críticas ou nas quais a colocação de barreiras acústicas não seja 

possível, o reforço do isolamento dos edifícios mais expostos ao aumento dos níveis sonoros 

permite reduzir, em concordância com as mesmos estimativas indicadas acima, o nível sonoro na 

ordem de 10 a 20 dB (A). 

A respeito das condições de funcionamento da via, a principal medida correctiva é limitar 

a velocidade máxima, com a qual se podem conseguir diminuições até 10-15 dB (A). Outras 

medidas em operação podem ser o desvio de tráfego nocturno, aumentando a fluidez, o 

abaixamento e elevação da cota da via, entre outras. 

 

 

3. QUALIDADE DO AR 

 

3.1 Definição da situação de referência 

 

Nas auto-estradas e vias rápidas, sobretudo periurbanas ou urbanas, as emissões provocadas 

pela circulação automóvel podem gerar um aumento nos níveis de emissão de diferentes 

contaminantes e produzir efeitos nocivos para a saúde humana, a fauna, a flora, os solos e a água. Por 

isso, é importante conhecer previamente os níveis de emissão existentes, já que esta informação é 

imprescindível para prever os níveis futuros. Assim, devem estudar-se: 
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 principais fontes de emissão localizadas na zona ou previstas, independentes do projecto; 

emissão destas quanto ao tipo, volume e época dos contaminantes emitidos; 

 níveis de emissão alcançados em lugares ou situações conflituosas, quando há dados. 

Por outro lado, devem destacar-se as áreas de especial sensibilidade, como: zonas 

urbanas, territórios com presença de flora e/ou fauna protegida (reservas naturais), terrenos com 

topografia fechada que não permita a circulação de ar, entre outras. 

Os parâmetros a analisar são os próprios das emissões dos veículos, tais como monóxido 

de carbono (CO), hidrocarbonetos (CH), ozono (O3), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogénio (NOx), partículas finas e partículas em suspensão, embora também devam contemplar-

se aqueles outros que possam ter efeitos sinérgicos com estas emissões. Também devem ser 

analisados o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e, dentro dos óxidos de nitrogénio, o 

óxido nitroso (N2O) pois são estes os principais potenciadores do efeito de estufa. Para além 

destes, referem-se também as partículas em suspensão (TSP) e fumos negros e os compostos de 

chumbo (Pb), entre outros de menor expressão. (Anexo I do Decreto-Lei n.º 276/99 de 23 de 

Junho) (EPA, 1994). 
Os valores limite dos contaminantes atmosféricos comummente associados ao tráfego 

automóvel estão, tal como se encontram legislados, apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Valores limite legislados dos contaminantes atmosféricos mais comuns. 

Fonte: Decreto-Lei n.º 111/2002 de 16 de Abril 

 

Valor limite 

(saúde humana) 

(μg/m
3
) 

Valor limite 

(ecossistemas e 

vegetação) 

(μg/m
3
) 

SO2 
350 (1hora) 

40 (anual) 
125 (24 horas) 

CO 10000 (8 horas) - 

NO2 200 (1 hora) 40 (anual) 

PM10* (TSP) 
50 (24 horas) 

- 
40 (anual) 

Pb 0,5 (anual) - 
                * Partículas em suspensão de diâmetro aerodinâmico equivalente inferior a 10 mm.  
 

 

3.2 Previsão de impactes 

 

A atmosfera é um vector de transmissão e as mudanças experimentadas na mesma vão 

gerar uma série de efeitos secundários sobre todos os outros componentes do ecossistema. As 

mudanças na qualidade do ar produzem-se em duas fases diferentes, com contaminantes de 

natureza distinta. 

Na primeira, a fase de construção, devido aos movimentos de terras, transporte de materiais, 

erosão eólica e exploração de pedreiras, produz-se um aumento na emissão de partículas que, 

temporariamente, pode causar níveis de emissão elevados de partículas em suspensão e 

sedimentáveis. Em alguns casos, estes incrementos de níveis de emissão podem ser previstos 

através de modelos de difusão atmosférica; noutros, como a erosão eólica, são mais difíceis de 

prever, embora tendo em conta a climatologia da zona e o grau de recobrimento vegetal, se possa 
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chegar a estimativas úteis para a comparação de alternativas. É de destacar que estes aumentos no 

nível de emissão estão muito localizados temporalmente e que o risco para a saúde das populações 

na proximidade da obra é diminuto. 

Durante a fase de exploração, o incremento dos níveis de poluição atmosférica produz-se 

devido às emissões provenientes da circulação de veículos. Os combustíveis (gasolina ou 

gasóleo) são misturas de hidrocarbonetos (substâncias compostas que contêm hidrogénio e 

átomos de carbono). Num motor “perfeito”, o oxigénio presente no ar converteria todo o 

hidrogénio no combustível em água e todo o carbono em dióxido de carbono. O nitrogénio na 

atmosfera permaneceria não afectado. Na realidade, o processo de combustão não é “perfeito” e 

os motores dos automóveis emitem diferentes tipos de poluentes atmosféricos (EPA, 1994), tais 

como: 

 hidrocarbonetos: há emissão de hidrocarbonetos (HC) quando as moléculas de combustível 

no motor não são queimadas ou o são apenas parcialmente; estes reagem na presença de 

óxidos de nitrogénio e com a luz do sol, formando o ozono (O3) troposférico, o maior 

componente do chamado “smog”; o efeito que tem nas pessoas é nefasto: provoca irritações 

nos olhos, danos nos pulmões e agrava os problemas respiratórios; um grande número dos 

hidrocarbonetos provenientes da exaustão é tóxico (p.e. o benzeno) e pensa-se que poderá 

ser uma potencial causa de cancro; este é sem dúvida o maior problema no âmbito da 

poluição urbana do ar; 

 óxido de nitrogénio ou de azoto: sob as pressões e temperaturas elevadas do motor, o 

nitrogénio e o oxigénio no ar reagem e formam vários óxidos de nitrogénio, designados 

por NOx; estes óxidos, tal como os hidrocarbonetos, são precursores da formação de 

ozono e contribuem para a formação de chuvas ácidas; 

 monóxido de carbono: o monóxido de carbono (CO) é produto da combustão incompleta 

e ocorre quando o carbono presente no combustível é apenas parcialmente oxidado; o 

monóxido de carbono reduz o fluxo de oxigénio na corrente sanguínea e é particularmente 

perigoso para pessoas com problemas de coração; 

 dióxido de carbono: o dióxido de carbono (CO2) é produto da combustão “perfeita” e a 

sua emissão para a atmosfera consiste, cada vez mais, num grave problema de poluição; o 

dióxido de carbono não afecta directamente a saúde mas contribui para o efeito de estufa 

do Planeta e para o aquecimento global. 

Na Figura 3, são ilustrados alguns exemplos de impactes na qualidade do ar provocados 

pelas emissões do tráfego rodoviário. 

 

    
Figura 3 - "Smog" (à esquerda) e efeito de estufa (à direita) provocados pelas emissões de tráfego  

Fonte: Google Images 

 

 Apesar de terem sido referidas as consequências nefastas do aumento da poluição para a 

saúde humana, existem outros meios em que os resultados negativos da mesma se manifestam. É 
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o caso dos ecossistemas que habitam próximo de vias de comunicação e do património 

construído. As Figuras 4 e 5 são exemplos dos efeitos da poluição sobre a flora e sobre o 

património arquitectónico. 

 

   
Figura 4 - Fenómeno de necrosis (à esquerda) e clorosis (à direita) em vegetação na periferia de 

uma via de comunicação 

 Fonte: Google Images 
 

 
Figura 5 - Efeito das chuvas ácidas sobre o património arquitectónico 

 Fonte: Google Images 
 

A previsão dos níveis de emissão imputados a uma via de comunicação efectua-se 

normalmente mediante modelos de fontes lineares ou de dispersão atmosférica. O seu grau de 

resolução depende em grande medida do número de parâmetros que se considerem e da 

fiabilidade dos dados de entrada, que podem incluir variáveis como o nível de tráfego previsto, 

características dos veículos, dados climáticos e de distribuição do vento (velocidade e direcção), 

factores topográficos, entre outras. 

A Equação 2 é um exemplo de modelo de dispersão atmosférica e permite calcular o 

incremento de concentração referente a um segmento infinitesimal (dy) de estrada. A expressão 

foi estabelecida e desenvolvida por diversos autores (Benson, 1989, segundo Potoglou et al., 

2002 e Kiely, 1997, entre outros citados por Gonçalves, 2005) e é o princípio no qual se baseia o 

modelo de dispersão atmosférica CALINE 4, desenvolvido pelo Caltrans - California Department 

of Transportation. A expressão de cálculo é a seguinte: 
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Onde, 

 dC : acréscimo incrementar de concentração, g/m
3
; 

 q : taxa de emissão linear, g/m/s; 

  : velocidade do vento, na direcção do eixo x, m/s; 

 h : altura efectiva da fonte, m; 

 z : altura do receptor acima do solo, m; 

 x : distância do receptor à fonte (direcção do vento), m; 

 y : distância do receptor ao eixo da pluma, m; 

 y : parâmetro de dispersão horizontal, m; 

z : parâmetro de dispersão vertical, m. 

 

Considera-se que o modelo de dispersão dos poluentes é representado por uma pluma 

gaussiana, conforme representado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Modelo gaussiano de dispersão de poluentes. 

Fonte: Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 

 

Os parâmetros de dispersão horizontal e vertical são os desvios padrão da distribuição 

gaussiana das concentrações. Estes dependem da distância do receptor à fonte emissora, na 

direcção do vento (x) e das concentrações meteorológicas, as quais podem ser tidas em conta 

determinando qual a classe de estabilidade atmosférica de Pasquill-Gifford (de A - extremamente 

instável a F - moderadamente estável). A classe de estabilidade atmosférica depende de factores 

como a velocidade do vento, a radiação solar em período diurno e o grau de cobertura de nuvens 

em período nocturno, conforme indicado na Tabela 5. 

Determinada a classe de estabilidade atmosférica e a distância fonte - receptor, é possível 

determinar os parâmetros de dispersão horizontal (σy em m) e vertical (σz em m) a partir dos 

ábacos apresentados na Figura 7. 
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Tabela 5 - Classes de estabilidade de Pasquill-Gifford 

Fonte: Universidade de São Paulo 

Velocidade do 

vento (m/s) 

Radiação solar (período 

diurno) 

Grau de cobertura de nuvens (período 

nocturno) 

Forte Moderada Fraca ≥ 1/2 encoberto ≤ 3/8 encoberto 

< 2 A A-B B E F 

2 - 3 A-B B C E F 

3 - 5 B B-C C D E 

5 - 6 C C-D D D D 

≥ 6 C D D D D 
 

 
Figura 7 - Ábacos para determinação dos parâmetros de dispersão horizontal (à esquerda) e 

vertical (à direita) 

Fonte: Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 
 

3.3 Definição de medidas preventivas 

 

Em fase de construção da via, a deterioração da qualidade do ar deve-se, sobretudo, à 

produção de poeiras e consequente aumento das concentrações de material particulado no ar. 

Estas emissões são minimizáveis recorrendo a algumas medidas de controlo a implementar na 

zona de obra e estaleiros (humedecimento dos locais onde podem ocorrer as maiores emissões de 

poeira, cobertura dos montes de detritos e depósitos de terras, evitando que estes sejam arrastados 

pelo vento, manutenção da limpeza dos acessos aos estaleiros, entre outras). 

Em fase definitiva, a complexidade da aplicação de medidas sobre a qualidade do ar faz 

com que seja a selecção do traçado da via a única maneira efectiva de alcançar níveis de emissão 

aceitáveis. Estas medidas podem articular-se a três níveis distintos: (1) sobre os focos emissores; 
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(2) sobre as condições de dispersão; (3) sobre os receptores. 

As medidas correctivas sobre as fontes de emissão são exequíveis através do incentivo ao 

uso de biocombustíveis e da imposição de certas condições de funcionamento da via. Neste sentido, 

e em vias inter-urbanas, é conveniente manter um tráfego fluido e uma velocidade constante e 

moderada; para isso, podem estabelecer-se sinalizações com as recomendações adequadas e radares 

de velocidade para alcançar este objectivo. Um exemplo recente desta prática de projecto são as 

alterações introduzidas, por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, no sistema de circulação no 

eixo Marquês de Pombal - Avenida da Liberdade. Este novo sistema teve como objetivos principais 

a melhoria das condições de circulação nesta praça lisboeta e a melhoria da qualidade do ar neste 

eixo, um dos mais poluídos da Europa, com acompanhamento através de estação de monitorização. 

Verificou-se uma melhoria significativa na qualidade do ar, com as emissões poluentes a sofrerem 

um decréscimo em todas as horas do dia, conforme se observa nas Figuras 8 e 9. 

 

 
Figura 8 - Evolução das concentrações médias diárias de PM10, medidas na Avenida da 

Liberdade, antes e depois da nova rotunda do Marquês 

Fonte: Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2012 
 

 
Figura 9 - Evolução das concentrações médias diárias de NO2, medidas na Avenida da 

Liberdade, antes e depois da nova rotunda do Marquês 

Fonte: Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2012 
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Além das medidas sobre os focos emissores, podem incluir-se acções que facilitam a 

dispersão dos contaminantes, tratando-se neste caso de medidas preventivas. Entre algumas 

destas medidas, podem citar-se: vias largas, edificações próximas de altura reduzida e orientação 

das vias de acordo com os ventos dominantes, utilização de barreiras arbóreas ou arbustivas que 

dificultem a dispersão dos contaminantes transversalmente à via, entre outras. Na Figura 10 

exibem-se duas medidas preventivas sobre as condições de dispersão dos poluentes atmosféricos. 
 

  
 

  
Figura 10 - Vento dominante na direcção do traçado da estrada (em cima, à esquerda), barreira 

arbórea (em cima, à direita) e barreira arbustiva (em baixo, fonte: Complage, Construções e 

Projectos, S.A.). 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O aumento dos ruídos e da poluição atmosférica são duas consequências directas da 

construção de vias de comunicação. Constituem alguns dos custos a ter em conta no 

desenvolvimento do sistema de transportes de um país. 

  Contudo, embora estas sejam consequências esperadas, é necessário 

desenvolver medidas para controlar a sua magnitude e potenciar um desenvolvimento sustentável 

das infra-estruturas de transporte. 

É necessário ter presente que estas infra-estruturas têm como principal objectivo servir e 

satisfazer as necessidades das populações. Assim, a solução final deve garantir que este objectivo 

seja cumprido sem demasiados prejuízos para o bem-estar das pessoas servidas. Deste modo, é 

crucial que se desenvolvam modelos de previsão realistas, calibrados com a experiência, bem 

como medidas de minimização eficazes, procurando um equilíbrio entre as condicionantes 

económicas e a aplicabilidade das soluções. Constata-se que nos últimos anos se têm 
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desenvolvido projectos e soluções no âmbito das problemáticas abordadas, evidenciando a 

importância crescente que as sociedades contemporâneas atribuem a estes impactes ambientais. 
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