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No Algarve:
- 1 estação rural de fundo (CER) Cerro

- 2 estações urbanas de fundo (MAL e JMG) 

Malpique e João Magalhães 

- 1 estação urbana de tráfego (DAV) David Neto

qualidade do ar no Algarve
2010-2019



Concentrações de NO2
Perfis médios (2010-2019)

rural de fundo

urbanas de fundo

urbana de tráfego

- 1 estação rural de fundo (CER) Cerro

- 2 estações urbanas de fundo (MAL e JMG)

Malpique e João Magalhães 

- 1 estação urbana de tráfego (DAV) 

David Neto



Concentrações de ozono

Perfil horário médio (2010-2019)

rural de fundo

urbanas de fundo

25 excedências permitidas em média, por ano civil, num período de três anos

- 1 estação rural de fundo (CER) Cerro

- 2 estações urbanas de fundo (MAL e JMG)

Malpique e João Magalhães 

Excedências ao valor alvo para proteção da saúde humana



Concentrações de PM10

Perfil diário médio (2010-2019)

rural de fundo

urbanas de fundo

urbana de tráfego

Excedências ao valor limite para proteção da saúde humana

- 1 estação rural de fundo (CER) Cerro

- 2 estações urbanas de fundo (MAL e JMG)

- Malpique e João Magalhães 

- 1 estação urbana de tráfego (DAV) David Neto

35 excedências permitidas por ano



Influência de fontes naturais nas concentrações de PM
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Image from MODIS Aqua (NASA)

poeiras do deserto (21 fev 2016)
incêndios (09 ago 2016)

Apesar da espessura ótica do aerossol ser por vezes superior no Centro/ Norte do país, 

em termos de concentrações à superfície os valores máximos costumam registar-se no Algarve.



confinamento

1 janeiro – 30 setembro 2020

A nível nacional

- 41%
NO2

- 18%
PM10

Impacto do tráfego rodoviário

+ outras fontes

(Gama et al., 2021, Environmental Research)



turismo, confinamento

Para evitar efeito condições sazonais

Regiões de 
turismo elevado

1 jan – 30 set

2015-2019 versus 2020

Estação Qualidade do ar Município Classificação

Avenida da Liberdade

Lisboa

Urbana tráfego

Beato Urbana fundo

Entrecampos Urbana tráfego

Olivais Urbana fundo

Restelo Urbana fundo

Santa Cruz de Benfica Urbana tráfego

David Neto Portimão (Algarve) Urbana tráfego

Malpique Albufeira (Algarve) Urbana fundo

Joaquim Magalhães Faro (Algarve) Urbana fundo75% dados



turismo, confinamento (estado de emergência 19/03-02/05)

14 µg/m3

47%

NO2

7 µg/m3

61%

NO2

9 µg/m3

39%

2 µg/m3

20%

PM2.5

PM10



turismo, confinamento (estado de emergência)

6 µg/m3

27%

PM10

4 µg/m3

38%

PM2.5



Risco relativo 
(OMS) > 30 anos

Diferença níveis de 
concentração entre 
confinamento e não 

confinamento

Dados populacionais

Benefícios na saúde 

poppΔCpi,baseIRpi,cases,N  RR

Taxa anual de 
incidência (INE)

Dados 
epidemiológicos

i – indicador de saúde 
p - poluente

turismo, confinamento



Benefícios na saúde (mortalidade) 

turismo, confinamento (1 jan – 30 set 2020)

• No total 16 mortes evitadas 
devido a uma menor exposição a 

poluentes atmosféricos, em 
comparação com a média de 

2015-2019

• Em Lisboa os valores são mais 
elevados, pois os níveis de 

poluentes são mais elevados a e 
densidade populacional é maior

(Monteiro et al., 2021, Sustainability)



turismo, previsão



http://previsao-qar.web.ua.pt

As pessoas muito sensíveis, nomeadamente crianças e idosos com 
doenças respiratórias, devem limitar as atividadades ao ar livre.

Previsão de ontem para hoje



Previsão para ontem… evento poeiras http://previsao-qar.web.ua.pt



Sistema de previsão da qualidade do ar

Meteorological predictions (2 days)

Global data forecast

CHIMERE
chemistry-transport model

Emissions
Boundary conditions

Air quality forecast (2 days)

WRF 
meteorological model

Emissões antropogénicas

Emissões naturais

 Indústria, tráfego, combustão residencial, etc.

 Poeiras do deserto
 Biogénicas
 Sal marinho

3 domínios nested
C125: 125x125 km2

IP25: 25x25 km2

PT05: 5x5 km2

Como?



Previsão da qualidade do ar: avaliação do desempenho do sistema
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Comentários finais

• A qualidade do ar no Algarve é, no geral, boa
• Os turistas valorizam, cada vez mais, a qualidade ambiental, e em

particular a boa qualidade do ar
• A previsão da qualidade do ar pode e deve evitar a exposição a níveis

elevados de poluentes (com uma atenção especial a grupos mais
vulneráveis)

• A pandemia deve ser uma oportunidade para aprendermos e para 
adotarmos melhores práticas

Desafios para a qualidade do ar no Algarve: 
turismo, confinamento e previsão



Muito obrigada!
Ana Isabel Miranda | miranda@ua.pt

Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro


