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Topicos

! 1. Origens da poluição difusa
! 2. Consequências da poluição difusa
! 3. Medidas de controlo
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Origens da poluição difusa

Origens da poluição difusa?
v Pode considerar-se que é o transporte intermitente de poluentes (i.e., de origem
não pontual) para cursos de água superficiais ou para as águas subterrâneas,
podendo tornar a qualidade da água inadequada para a maioria dos usos.

Fonte
pontual

Transporte de
poluentes para
águas superficiais
Fonte: IGM (2001)
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Origens da poluição difusa?
v Pode considerar-se que é o transporte intermitente de poluentes de origem não
pontual para cursos de água superficiais ou para as águas subterrâneas,
tornando a a qualidade da água inadequada para a maioria dos usos.

Transporte de
poluentes para águas
subterrâneas
Fonte: IGM (2001)

Origens da poluição difusa?
v Escorrências de vias de comunicação (rodovias, ferrovias e
aeroportos).
► Hidrocarbonetos (PAHs),
fenóis, metais pesados,
óleos e gorduras e cloretos provenientes dos veículos e
do pavimento.
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Principais origens
Concentração de poluentes de escorrências rodoviárias numa zona urbana após uma
chuvada de pequena intensidade (adaptada de Shon et al. (2010)).

Origens da poluição difusa?
v Escorrências de campos agrícolas.
► Azoto, potássio e fósforo,
produtos agrotóxicos
(herbicidas, fungicidas e
inseticidas) - provenientes da
fertilização de campos
agrícolas e controlo de pragas.

Fonte: http://www.skyscrapercity.com
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Origens da poluição difusa?

(Adaptada de Tim Evans (2006). Guide to the Use of Wastewater Biosolids in Agriculture).

Principais origens
v Descargas não pontuais de efluentes urbanos, industriais e
agropecuários ou decorrentes de acidentes com reservatórios
de combustíveis e equipamentos terrestres, fluviais e marítimos.
►Compostos farmacêuticos
ativos, disruptores
endócrinos, azoto e fósforo,
patogénicos, metais pesados,
hidrocarbonetos provenientes de rupturas de
coletores ou de descargas
clandestinas.
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Principais origens
Distribuição ambiental de
estrogénios libertados pelo
Homem e principais
componentes ambientais a
serem monitorizados (adaptada
de Ingerslev e Halling-Sørensen
(2003)).

Principais origens
v Lixiviados de aterros sanitários ou lixeiras.
►Azoto e fósforo, patogénicos, metais
pesados, PAHs, PCBs, dioxinas, furanos,
entre outros.

Fonte: Saneas (2008)
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Principais origens
Localização de lixeiras
encerradas (ARH Alentejo (2012)).
As lixeiras seladas podem ser
uma fonte de emissão das
seguintes substâncias prioritárias
da categoria 1:
- Antraceno
- Benzeno
- Difenil éteres brominados
- DEHP
- Fluoranteno
- Chumbo e níquel
- Naflateno
- PAH.

Principais origens
Valores típicos da composição de lixiviados de aterros jovens e de aterros antigos
(Santos (2008)).
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Principais origens
v Incêndios florestais e desflorestação.
►Azoto, fósforo e PAHs.

Fonte: http://naturezaecologica.com/category/desmatamento/

Principais origens
v Extração mineira
►Azoto e fósforo, metais
pesados e hidrocarbonetos.

Mina de lítio a céu aberto, perto da Guarda

Escombreiras das minas da Panasqueira

Fonte: http://expresso.sapo.pt/
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Principais origens
Resíduos obtidos a partir da extração e tratamento de minério rico em Al (Santos
(2010)).

Principais origens
Reagentes utilizados no tratamento de minérios, passíveis de emissão (Rubio &
Tessele (2002)).
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Principais origens
v Poluição atmosférica
► Azoto, enxofre, metais pesados,
cinzas e hidrocarbonetos.
Analisador AC32
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Monitorização da qualidade do ar
no túnel da Gardunha (UBI, 2010)

Consequências da poluição difusa
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Principais consequências
Emissões de formas de azoto e seus potenciais impactes
Formas de azoto

Fonte

Uso

Impacto

Azoto gasoso (N2)

Atmosfera.

Produção de fertilizantes;
refrigerantes; equipamentos
electrónicos; aplicações
industriais.

Amónia gás (NH3)

Dejectos animais; solos
fertilizados; compostagem de
resíduos; produção de
cimentos; aterros e lixeiras.

Produtos de limpeza;
produção de ácido nítrico.

Alteração do pH do solo;
eutrofização de massas de
água superficiais.

Amónio (NH4+)

Oxidação de matéria orgânica
no solo; águas residuais
domésticas e agro-pecuárias;
dejectos de animais

Biodegradação de animais e
plantas no solo; águas
residuais domésticas e agropecuárias; dejectos animais.

Altera o pH do solo;
eutrofização de massas de
água superficiais; depleção de
oxigénio no solo.

Azoto orgânico

Biodegradação de animais e
plantas; águas residuais
domésticas e agro-pecuárias.

Produção de fertilizantes e
reagentes.

Eutrofização de massas de
água superficiais; depleção de
oxigénio no solo;
amonificação de solos.

Pouco significativo

Principais consequências
Emissões de formas de azoto e seus potenciais impactes
Formas de azoto

Fonte

Uso

Impacto

Oxido nitroso
(N2O)

Transportes (combustão de
fuel); centrais
termoeléctricas; águas
residuais domésticas;
industrias e agro-pecuárias;
desnitrificação em solos;
compostagem.

Anestésico; aerossol
propulsor; antioxidante para
o armazenamento de
alimentos; combustível de
foguetes.

Gás de efeito estufa;
precursor de ozono ao nível
do solo; a sua deposição no
solo provoca acidificação;
Eutrofização de massas de
água superficiais

Nitrito (NO2-)

Produto intermediário da
nitrificação; dissolução do
ácido nitroso.

Cura de produtos de carne,
síntese de reagentes.

Tóxico para as plantas.

Dejectos animais; águas
residuais domésticas;
industrias e agro-pecuárias;
fertilizantes; oxidação do
nitrito (nitrificação).

Principal forma de N
utilizada pelas plantas.

Eutrofização de massas de
água superficiais; pode
alterar a qualidade da água
tornando-a inadequada para
determinados usos.

Nitrato (NO3

-)
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Principais consequências
IPS (Ideal Performance Standard): concentração desejável para evitar impactes
negativos no ecossistema;
APS (Achievable Performance Standard): concentração que pode ser atingida
utilizando medidas preventiva e tecnologias para redução de N e P.

(adaptada de Chambers
et al. (2010)).

Principais consequências
► Eutrofização de massas de água.
Eutrofização no rio Zêzere perto da Covilhã
Fonte: http://eutrofizacaodasaguas.blogspot.pt/
2008/01/nossa-primeira-experincia.html

Eutrofização na Vala Real (Almeirim)
Fonte: http://osverdesnoribatejo.blogspot.pt

24
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Principais consequências
q Medidas para o controlo da eutrofização.

► Preventivas – controlo de descarga de nutrientes na fonte
► Curativas – tratamento químicos à base de herbicidas e algicidas,
dragagens dos sedimentos, arejamento artificial e remoção da
camada vegetal.
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Principais consequências
Localização de 8 zonas vulneráveis à
contaminação por nitratos de origem
agrícola (Ribeiro (2009)).
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Principais consequências
ü Zonas de maior pressão por poluição difusa proveniente da
pecuária .

Fonte: PGBH rios Vouga, Mondego e Lis (2012)

Principais consequências
ü Cargas específicas de azoto, que atingem as massas de água
superficiais, provenientes das explorações pecuárias.

Fonte: PGBH rios Vouga, Mondego e Lis (2012)
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Principais consequências
► Deterioração da qualidade da água, podendo ficar inadequada
para a maioria dos usos (captação para produção de água para
abastecimento público, rega, contato direto ou indireto, etc.).
► Alteração do equilíbrio dos ecossistemas.
► Aumento dos custos para o tratamento de água ou
para encontrar origens alternativas, bem como para
a implementação de medidas corretivas.
► Riscos para a saúde pública.
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Principais consequências
Concentrações de estrogénios esteróides detectadas em fertilizantes e nas águas que
sofreram escoamento subterrâneo a partir de terrenos agrícolas (adaptada de
Henriques (2008)).
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Principais consequências
Resultados da monitorização aterro sanitário de Alcanena (Lopes et al. (1998)).

Principais consequências
Localização e efeitos de algumas
minas abandonadas na RH7 (ARH
Alentejo (2012)).
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Principais consequências
Teores médios determinados
para metais pesados nos
sedimentos e escombreiras de
minas abandonadas e das
possíveis linhas de água
afectadas da RH7 (ARH
Alentejo (2012)).

Medidas de controlo
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Medidas de controlo
► Estabelecimento de medidas e programas para a
prevenção e controlo da poluição.
S Implementação de planos de gestão de efluentes e resíduos nas
atividades urbanas, industriais, agrícolas e mineiras;
S Controlo do armazenamento e aplicação de fertilizantes e agentes
de combate a pragas em campos agrícolas;
S Drenagem de águas pluviais e implementação de zonas de
infiltração a montante e de zonas de tratamento;
S Controlo e vigilância de pontos onde podem ocorrer ligações
clandestinas;

Medidas de controlo
S Recolha e tratamento de escorrências rodoviárias;
S Planeamento do uso e ocupação do solo;
S Limpeza de arruamentos e zonas pavimentadas nas áreas urbanas.

► Estabelecimento de medidas e programas de
intervenção.
► Cartografar as zonas mais vulneráveis e
georreferenciar as potenciais origens da poluição
difusa.
► Criar programas de educação ambiental.
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Medidas de controlo
► Criar um índice de
susceptibilidade para a
poluição difusa semelhante ao
existente para o controlo da
desertificação.

Índice Síntese de Susceptibilidade à
Desertificação - Portugal
Continental

37

Muito obrigado
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