
Resumo 

É objectivo deste trabalho analisar a Qualidade do Ar na Área Metropolitana do Porto entre 1994 e 

1999, no que diz respeito ao dióxido de enxofre, óxidos de azoto, monóxido de carbono e ozono. Para 

isso é feita a comparação das concentrações de poluentes medidas com os respectivos padrões 

impostos pela legislação nacional e pela legislação comunitária. A concentração de poluentes é 

também avaliada com base na análise de séries temporais. É efectuada uma descrição dos conceitos 

base relacionados com a poluição atmosférica, com a monitorização da qualidade do ar e com a 

legislação nacional e comunitária sobre a qualidade do ar. As concentrações de poluentes 

determinadas na Rede de Medida da Qualidade do Ar da Área Metropolitana do Porto entre 1994 e 

1999, foram tratadas estatisticamente, por forma a determinar os parâmetros necessários à 

comparação com os valores estipulados pela legislação nacional e pela legislação comunitária em 

vigor e em fase de proposta. A análise das séries temporais de concentrações de poluentes permite 

identificar tendências de comportamento, ocultadas pela elevada variabilidade dos dados e pela 

existência de ruído associado às medições.  

Abstract 

The objective of this work is to analyse the Air Quality in the Oporto Area considering sulphur dioxide, 

nitrogen oxides, carbon monoxide and ozone concentrations collected in the Air Quality Network of 

Oporto Area between 1994 and 1999. The pollutant concentrations were compared with the 

corresponding threshold values imposed by Portuguese legislation and European Community 

legislation. Time series analysis of air quality data was also performed. It is presented a description of 

basic concepts concerning atmospheric pollution, monitoring of pollutant concentrations, and 

Portuguese and European Community legislation relating to air quality. A classic statistics approach 

was used to determine the parameters set by Portuguese and European Community legislation. Time 

series analysis of pollutants concentration allows the identification of deterministic behaviour hidden 

due to the large variability associated with air quality data and the low signal-to-noise ratio of the 

available measurements.  


