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resumo 

 
A importância da agricultura para o concelho de Estarreja conduziu à instalação 
do Complexo Químico de Estarreja (CQE). O desenvolvimento industrial 
promoveu a evolução da rede viária e ferroviária, assim como o crescimento 
populacional, contribuindo para a degradação da qualidade do ar da região, com 
impactos na saúde pública e nos ecossistemas. 
A presente dissertação propõe caracterizar a mineralogia da deposição 
atmosférica e de partículas atmosféricas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10), 
investigar a potencial contribuição dos solos para a PM, e avaliar o potencial 
impacto desta na saúde humana e ecossistemas locais. Para tal, foram colhidos 
solos e PM10 (em áreas interiores e exteriores de alguns edifícios) e realizadas 
contagens de partículas em quatro escolas localizadas a norte, sul e oeste do 
CQE. Foi ainda realizada a monitorização da deposição atmosférica em duas 
destas escolas, durante o verão de 2018. 
As amostras de solo foram analisadas por SediGraph para obtenção das curvas 
de distribuição granulométrica, e por difração de raio-x (DRX), para 
determinação da mineralogia e sua quantificação. As amostras de deposição 
atmosférica e PM10 foram também analisadas por DRX para caracterização da 
sua composição mineralógica. 
O resultado da contagem de partículas mostra a escola localizada no cento da 
cidade de Estarreja apresentou maior degradação da qualidade do ar exterior, 
enquanto que duas outras escolas posicionadas a oeste e sul do centro urbano 
apresentam maior degradação do ar interior. Os resultados dos solos mostram 
que estes são formados por partículas finas que podem ser ressuspensas na 
atmosfera, podendo algumas destas ser inaladas. Mineralogicamente, os solos 
são silicatados, formados principalmente por quartzo. Além deste, a plagioclase, 
o feldspato potássico, os filossilicatos, a siderite e anidrite estão presentes em 
quantidades variadas. A calcite, dolomite e opala C/Ct são fases acessórias em 
dois dos solos estudados. Quanto aos minerais de argila, predominam a ilite e 
caulinite estando a esmectite presente apenas num dos solos. Os resultados da 
deposição atmosférica mostram a ocorrência de dois eventos de maior fluxo, um 
no mês de maio, com impacto nas duas escolas estudadas, e outro no mês de 
agosto, com impacto apenas na escola localizada a sul. Mineralogicamente, a 
deposição atmosférica total nas quatro escolas pode ser caracterizada por 
quantidades variáveis de quartzo, feldspato potássico, micas e caulinite. A 
caracterização mineralógica das PM10 não foi possível, pois o filtro de PTFE 
apresentava fundo mineralógico, mascarando os resultados possíveis, pelo que 
se sugere, em trabalhos futuros, a utilização alternativa de outro tipo de filtros. 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
Mineralogy, PM10, atmospheric deposition, indoor and outdoor air quality, health 
risks, x-ray diffraction  

abstract 

 
The importance of agriculture in the municipality of Estarreja led to the 
deployment of the chemical complex of Estarreja (CCE). Industrial development 
has promoted the evolution of the road and rail networks, as well as population 
growth, contributing to the degradation of the region's air quality, with impacts on 
public health and ecosystems. 
This dissertation proposes to characterize the mineralogy of atmospheric particle 
deposition and atmospheric particles with diameter smaller than 10 µm (PM10), 
as well as to evaluate the potential contribution of soils to PM, and the potential 
impact PM on human health and local ecosystems. Thus, soils and PM10 were 
collected (in indoor and outdoor areas of some buildings), and particle counts 
were carried out in four schools located north, south, and west of the CCE. The 
monitoring of atmospheric deposition was also carried out at two of these 
schools, during the summer of 2018. 
Soil samples were analysed by SediGraph to obtain particle size distribution 
curves and x-ray diffraction (XRD) to determine its mineralogy, and its 
quantification. The atmospheric deposition and PM10 samples were also 
analysed by XRD to characterize their mineralogical composition. 
The particle count results show that one school located in Estarreja city center 
showed greater degradation of outdoor air quality, while two other schools 
located west and south of the inner city showed more significant degradation of 
indoor air. The results of soils show that they are formed by fine particles that 
can be resuspended in the atmosphere, some of which may be inhaled. 
Mineralogically, the soils are silicate, formed mainly by quartz. In addition, 
plagioclase, potassium feldspar, phyllosilicates, sideritie, and anhydrite are 
present in varying amounts. Calcite, dolomite, and opal C/Ct are accessory 
phases in two soils studied. As for clay minerals, illite and kaolinite predominate, 
with smectite only present in one of the soils. The atmospheric deposition results 
show the occurrence of two events with greater flow, one in May, which affects 
the two schools studied, and another in August, which affects only the school 
located in the south. Mineralogically, the total atmospheric deposition in the four 
schools is characterized by varying amounts of quartz, potassium feldspar, 
micas, and kaolinite. Mineralogical characterization of PM10 was not possible 
because the PTFE filter had a mineralogical background, masking the possible 
results, so it is suggested in future works, the alternative use of another type of 
filter. 
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1. Introdução 

1.1  Apresentação do tema 

Nas últimas décadas tem-se verificado que a poluição atmosférica é um problema para 

a Humanidade, a qual tem tido um aumento significativo devido à proliferação da 

industrialização e urbanização. Desta forma, a poluição atmosférica deixou de ser um 

problema local para se tornar mundial, intervindo e desequilibrando os processos físico-

químicos que ocorrem na atmosfera [1].  

Deste modo, é importante investigar os impactos ambientais causados pela poluição 

atmosférica, tanto no ambiente, como na saúde humana. Para uma eficaz implementação de 

medidas de prevenção e controlo de emissões de poluentes, é necessário identificar e 

caracterizar as fontes [2]. 

Na Europa, as emissões de poluentes atmosféricos diminuíram nas últimas décadas 

resultando, em geral, numa melhoria da qualidade do ar. Contudo, devido a ligações 

complexas entre as emissões e a qualidade do ar, as reduções nas emissões nem sempre 

produzem um decréscimo correspondente nas concentrações atmosféricas, especialmente 

para a matéria particulada (PM) [3]. 

Com base na sua química, reatividade, persistência no ambiente, capacidade de ser 

transportado a curta e longa distância, e potencial impacto na saúde humana e nos 

ecossistemas, podem ser consideradas quatro categorias de poluentes do ar: (1) compostos 

gasosos (por exemplo, O3); (2) poluentes orgânicos persistentes (como dioxinas); (3) metais 

pesados (por exemplo, Pb); e (4) PM.  

A PM suspensa na atmosfera refere-se a uma mistura heterogénea e complexa, 

constituída por partículas com diferentes tamanhos e composições químicas, que depende 

das fontes emissoras e das condições meteorológicas envolvidas [4, 5, 6]. Constituem um 

grupo consideravelmente extenso de poluentes do ar [7, 8]. A PM contém vários 

componentes: sulfatos (principalmente de amónio e cálcio), nitratos de amónio, cloretos de 

sódio, carbono elementar e orgânico (principalmente fuligem relacionada com o trânsito), 

materiais biológicos, compostos de ferro e elementos traço, e minerais derivados de rochas, 

solos e da construção [4]. 

Grandes quantidades de PM são emitidas pela indústria e pelo tráfego de veículos, 

embora a combustão da biomassa, as siderurgias e os incineradores de resíduos sólidos 

possam ser importantes contribuintes para a poluição do ar em certas zonas. Além das fontes 

antrópicas, foram identificadas contribuições significativas dos materiais do solo para as 

PM10 atmosféricas, em várias cidades do mundo [3]. Em geral, as PM podem ser 

classificadas em duas classes quanto à sua origem: partículas primárias e secundárias. 

Nestas, tanto o material particulado primário como o secundário podem resultar de fontes 

naturais ou antrópicas [6]. As partículas primárias são libertadas diretamente para a 

atmosfera a partir de várias fontes. A poeira do solo, ressuspensão de matéria orgânica (ação 

do vento sobre o solo) e a evaporação da água do mar são consideradas as maiores fontes 

naturais de partículas do mundo [1, 6, 8, 9, 10]. Além disso, os incêndios florestais, emissões 
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de veículos automóveis, a combustão fóssil, as emissões de processos industriais (tais como 

processos químicos e fundições de metais), entre outros, também são considerados fontes 

antrópicas primárias, contribuindo para o aumento do fluxo de poeira na atmosfera [1, 9]. 

As PM geradas por estas fontes são mais grosseiras (PM2,5-10, material particulado com 

diâmetro entre 2,5 e 10 μm) e contribuem significativamente para o PM10 (material 

particulado com diâmetro menor ou igual a 10 μm) [5, 9, 10]. Apesar da contribuição das 

fontes naturais, na Europa a maior parte das PM10 tem origem antrópica. 

As partículas secundárias são formadas na atmosfera como produto de reações que 

envolvem gases e vapor de água. Os principais gases envolvidos na formação destas 

partículas são o dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), carbonos orgânicos 

voláteis (VOCs) e amónia (NH3). Exemplos de partículas secundárias incluem: sulfatos 

como sulfato de amónio ((NH4)2SO4) e sulfato de cálcio (CaSO4) formados a partir de 

emissões de SO2 de processos industriais; nitratos formados a partir de emissões de NOx de 

veículos e outras fontes de combustão; sais de cloreto derivados do spray marinho; e carbono 

formado a partir de emissões de gases orgânicos de automóveis e processos industriais [6]. 

Dependendo da composição química das PM, os principais efeitos sobre o meio 

ambiente podem incluir: (a) redução da visibilidade em algumas regiões, como por exemplo 

nas tempestades de areia em ambientes desérticos; (b) mudanças na radiação solar recebida, 

podendo alterar as propriedades microfísicas das nuvens e afetar as taxas de fotossíntese; (c) 

um ciclo hidrológico alterado, que pode causar alterações do balanço de nutrientes e 

acidificação em corpos de água, o que por conseguinte pode contribuir para os efeitos da 

chuva ácida; (d) mudanças no equilíbrio radiativo da Terra; (e) prejuízos na diversidade de 

ecossistemas e nas questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental [4, 5, 6, 8, 11]. 

Por outro lado, a exposição a elevados níveis de PM tem sido associada a impactos 

adversos na saúde humana e é uma importante causa de mortalidade em todo o mundo          

[8, 9]. Os efeitos da exposição a PM dependem principalmente das suas concentrações na 

atmosfera e do tempo de exposição, pelo que exposições de curta duração a elevadas 

concentrações de poluentes podem ser menos nocivas do que exposições prolongadas a 

concentrações baixas. Além disso, estes efeitos dependem também de fatores relacionados 

com cada indivíduo tais como a idade ou o estado de saúde, o que torna difícil a avaliação 

dos efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde de cada indivíduo [2]. 

As PM10 podem ser um risco particular para a saúde dos seres humanos pela sua 

pequena dimensão, inferior ou igual a 10 μm. Estas partículas são facilmente transportadas 

pelo vento, têm um longo tempo de residência na atmosfera e a toxicidade da PM de 

granulometria fina é mais elevada do que a PM grosseira, uma vez que normalmente contém 

uma elevada quantidade de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) [12]. A exposição às 

poeiras atmosféricas pode ocorrer por inalação ou por contacto com a pele exposta, através 

da qual podem ser acidentalmente ingeridas. As crianças, em particular, podem ingerir solo 

e poeira através de comportamentos deliberados quando levam a mão ou objetos, contendo 

terra, à boca ou inadvertidamente, por ingestão de alimentos mal lavados [13, 14]. Porém, 

indivíduos com doenças respiratórias e cardíacas, idosos e grávidas têm também uma maior 

probabilidade de serem afetados pela exposição a partículas [1, 13, 14, 15]. 
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As PM10 são nocivas para o organismo, uma vez que podem ser inaladas e penetrar no 

sistema respiratório humano, embora sejam parcialmente removidas por diferentes processos 

(filtração aerodinâmica, transporte mucociliar, mecanismos de expulsão como tosse e 

espirros, etc). Das PM10, apenas as partículas mais finas, de diâmetro inferior a 2,5 µm 

(PM2.5), atingem os alvéolos pulmonares e interferem nas trocas gasosas [2, 4, 10]. 

Os efeitos na saúde humana incluem irritação nasal, tosse ou dificuldade em respirar, 

redução da função pulmonar em crianças e adultos, desenvolvimento de doenças 

respiratórias crónicas e redução da expetativa de vida devido, à mortalidade associada a 

doenças cardiopulmonares e cancro do pulmão. Exposições de curto prazo têm sido 

associadas a ataques cardíacos e arritmias [5-10, 16]. 

A maioria dos estudos realizados até à data debruçam-se maioritariamente sobre a 

caracterização química de PM, existindo pouco conhecimento acerca da sua composição 

mineralógica. A literatura disponível indica que as poeiras atmosféricas são caracterizadas 

por fases cristalinas como silicatos, óxidos, sulfatos, carbonatos, cloretos, entre outros. 

Os silicatos incluem principalmente quartzo, caulinite e feldspatos (plagioclase e 

feldspato potássico). No entanto, podem também estar presentes a moscovite, ilite, clorite, 

montemorilonite, esmectite, paligorsquite e aluminossilicatos [4, 5, 7, 9, 10, 17-20]. 

Os carbonatos são dominados por calcite, dolomite, aragonite e magnesite                         

[4, 5, 7, 17, 19, 20]. Os silicatos e os carbonatos são minerais comuns nas partículas 

transportadas pelo ar e são normalmente provenientes de material crustal. No entanto, a 

construção civil é uma fonte importante de alguns carbonatos nas poeiras atmosféricas. 

Os sulfatos são considerados um material de origem antropogénica. O gesso é o sulfato 

mais comum na PM, mas podem ser encontrados outros como anidrite, koktaite, mascagnite, 

boussingaultite e bloedite. Além destes, também podem estar presentes sulfatos ricos em 

titânio (Ti), alumínio (Al) e chumbo (Pb) [4, 5, 7, 9, 10, 17, 20]. 

Os principais óxidos identificados em PM são hematite, goethite, magnetite e wuestite, 

para além de algumas ligas metálicas [4, 5, 9, 10, 18, 19]. 

Cloretos como halite e sal amoníaco também podem estar presentes nas PM. Alguns 

estudos sugerem que, em cidades costeiras, o cloro atmosférico é derivado do sal marinho e 

que o cloreto de sódio pode reagir com nitrato de amónio para formar o sal amoníaco             

[4, 5, 7]. 

De forma a evitar, prevenir ou limitar as suas emissões de PM e outros poluentes para a 

atmosfera, a Comissão Europeia (CE) criou o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, 

onde são estabelecidos objetivos para os diversos poluentes atmosféricos [5, 21]. 

Para ambas as partículas, PM10 e PM2.5, foram estabelecidos valores limite para 

proteção da saúde humana. No caso das PM10, foi estabelecido um valor limite diário de   

50 µg/m3 que não deve ser excedido mais de 35 vezes num ano civil e um valor limite anual 

de 40 µg/m3. Para as PM2.5 não estavam definidos valores limite na legislação que se 

encontrava em vigor até à publicação do Decreto-lei nº 102/2010 de 23 de setembro, 

contudo, a partir de 2015, foi definido um valor limite de 25 μg/m3 para o ano civil. 

A região de Estarreja alberga um dos maiores complexos industriais químicos em 

Portugal, o Complexo Químico de Estarreja (CQE), o qual promoveu o desenvolvimento de 
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importantes redes nacionais rodoviárias e ferroviárias que atravessam uma área urbana em 

crescimento. Desde a década de 1950, o CQE produz uma variedade de compostos orgânicos 

e inorgânicos, como ácido nítrico, anilina, nitrobenzeno, composto de sódio e cloro a partir 

de sal-gema, polímeros e outros. Nos primeiros anos, os minérios de sulfureto eram 

utilizados na produção de fertilizantes, a qual era considerada uma das principais atividades 

do CQE. Porém, a produção destes compostos era considerada uma das mais poluentes, 

contribuindo com elementos potencialmente tóxico para o ambiente como arsénio (As), 

chumbo (Pb), zinco (Zn) e cobre (Cu) [13, 22]. No final dos anos 90, a zona foi modificada 

pelo que os resíduos sólidos e líquidos ricos em materiais perigosas como cinzas de pirite, 

lamas enriquecidas em mercúrio (Hg), entre outros compostos, foram descartados 

diretamente no solo e em cursos de água, respetivamente [13, 22-25]. Segundo Figueiredo 

et al., em [26], poluentes como NH3, SO2, N2O, CO2, NOx, entre outros, têm também origem 

na indústria do complexo químico deste concelho. 

Deste modo, este concelho tem sido objeto de vários estudos, nos quais são relatados os 

elevados níveis de contaminantes, tais como elementos potencialmente tóxicos (ETPs), em 

meios naturais como o solo, sedimentos lagunares, vegetação, águas subterrâneas e poeiras 

domésticas [2, 22-27]. No entanto, as poeiras atmosféricas têm sido as menos estudadas, 

principalmente em termos de composição mineralógica e inorgânica.  

Assim, esta dissertação foca um estudo efetuado sobre as poeiras atmosféricas neste 

concelho. 

 

1.2  Objetivos do estudo e metodologia de trabalho 

No âmbito desta dissertação, definiram-se os seguintes objetivos principais: 

i. Caracterizar a mineralogia da deposição atmosférica total recolhida durante o verão 

de 2018 na área de Estarreja; 

ii. Caracterizar mineralogicamente as partículas atmosféricas com diâmetro inferior a 

10 µm em áreas interiores e exteriores de quatro escolas localizadas nos arredores do 

CQE; 

iii. Avaliar a potencial contribuição dos solos superficiais para a PM no ar ambiental; 

iv. Avaliar o potencial impacto da PM na saúde da população. 

Para alcançar os objetivos definidos, foi estabelecida uma metodologia de trabalho que 

consistiu, numa primeira fase, numa pesquisa bibliográfica para recolha de toda a 

informação disponível sobre a zona em estudo, nomeadamente: (a) enquadramento 

geográfico; (b) enquadramento socioeconómico; (c) geomorfologia; (d) enquadramento 

geológico; (e) hidrologia e hidrogeologia; (f) uso de solo e pedologia; (g) fontes de poluição; 

(h) enquadramento climático; e (i) qualidade do ar. 

Posteriormente, numa segunda fase, procedeu-se ao trabalho de campo que culminou 

num conjunto de métodos complementares para a amostragem de poeiras sendo eles:            

(a) recolha de solos; (b) recolha de PM10 com o auxílio de um amostrador de partículas 

atmosféricas, em áreas interiores e exteriores de quatro escolas; (c) recolha da deposição 
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atmosférica total; e (d) utilização de um contador de partículas, de forma a avaliar a 

qualidade do ar. Também foi nesta fase que se realizou o tratamento físico das amostras, 

assim como o trabalho laboratorial que envolveu essencialmente duas técnicas: o uso do 

dispositivo SediGraph para caracterização física das partículas, e da difração de raio-x, na 

obtenção do estudo mineralógico, caracterização e semi-quantificação das fases minerais.  

Numa terceira fase, foi realizado o tratamento e interpretação de todos os resultados 

obtidos. 

Por fim, foi redigido o documento final de dissertação de mestrado. 

 

1.3  Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos organizados da 

seguinte forma: 

No Capítulo 1 é feita uma breve exposição sobre a temática, onde são apresentados os 

objetivos que orientaram este estudo e modo como esta dissertação se encontra exposta e 

organizada pelos vários capítulos. 

No Capítulo 2 é feito o enquadramento geral do município de Estarreja, com base na 

bibliografia existente. Neste, apresenta-se uma breve caracterização em termos de 

localização geográfica, geomorfologia, geologia, hidrologia, pedologia, fontes de poluição, 

climatologia e qualidade do ar do concelho. Neste capítulo são também apresentados alguns 

dados estatísticos acerca do concelho. 

No Capítulo 3 é feita inicialmente uma descrição dos locais de amostragem, sendo 

também mencionados os tipos de amostras a serem colhidas, assim como as medições a 

serem efetuadas para avaliação da qualidade do ar. Posteriormente, para cada tipo de 

amostra, são descritos os diferentes materiais e métodos de amostragem utilizados. Por 

último, são descritas todas as metodologias utilizadas ao longo deste estudo, para as 

diferentes amostras colhidas, bem como são abordados os fundamentos dos métodos de 

caracterização física e mineralógica utilizados neste estudo: o SediGraph e a difração de 

raio-x. 

No Capítulo 4 são apresentados, tratados e discutidos todos os resultados obtidos das 

diferentes análises das diversas amostras e das medições efetuadas. 

O Capítulo 5 corresponde às considerações finais, apresentando as principais conclusões 

que se puderam obter de toda a investigação efetuada ao longo da presente dissertação 

desenvolvida, assim como recomendações para trabalhos futuros. 

Este documento é acompanhado, no final, de alguns anexos com informações 

complementares para consulta, ajudando a uma melhor compreensão de certos tópicos 

descritos nesta dissertação. 
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2. Enquadramento Geral 

O presente trabalho foi desenvolvido numa área geográfica situada no concelho de 

Estarreja. De maneira a conhecer melhor o município, apresenta-se uma breve caracterização 

em termos de localização geográfica, geomorfologia, geologia, hidrologia, pedologia, 

potenciais fontes de poluição, climatologia e qualidade do ar do concelho. 

 

2.1  Enquadramento geográfico 

O concelho de Estarreja pertence ao distrito de Aveiro e localiza-se a norte do mesmo, 

estando integrado na sub-região do Baixo Vouga, pertencendo a NUT III [23, 28]. Com 

108,2 km2 de área, o concelho de Estarreja faz fronteira com quatro municípios, Oliveira de 

Azeméis a nordeste, Albergaria-a-Velha a sudeste, Murtosa a oeste e Ovar a norte, como se 

pode verificar na parte A da figura 2.1 [26, 30]. Até 2013, o concelho encontrava-se dividido 

em sete freguesias: Avanca, Beduído, Pardilhó, Veiros, Salreu, Canelas e Fermelã          

(figura 2.1.A). Contudo, recentemente, o município sofreu alterações, passando a cinco 

freguesias: Avanca, União das freguesias de Beduído e Veiros, Pardilhó, Salreu e União das 

freguesias de Canelas e Fermelã [31]. 

 

Figura 2.1: Enquadramento geográfico do concelho de Estarreja. 

De acordo com os CENSOS de 2011, o concelho de Estarreja possui aproximadamente 

26 997 habitantes distribuídos pelas várias freguesias, apresentando uma densidade 

populacional de 249,58 habitantes/km² [32]. Embora no período entre 1864 a 2001 se tenha 
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registado um incremento do número de habitantes, entre os anos 2001 e 2011 verificou-se 

uma diminuição moderada na população residente (figura 2.2). 

 
Figura 2.2: Evolução da população residente no concelho de Estarreja [32]. 

Existe um contraste na população entre a Zona Norte e Sul do concelho de Estarreja. As 

Zonas Norte e Centro (Pardilhó, Avanca, Beduído e Veiros) albergam cerca de 76% (20 412 

habitantes) da população total do concelho. Este fenómeno pode ser explicado pelo 

desenvolvimento industrial, o fácil acesso a vias rodoviárias e a morfologia aplanada dos 

terrenos [26]. Em contrapartida, a Zona Sul do concelho (Salreu, Canelas e Fermelã), que 

apresenta características mais rurais, alberga apenas 24% (6 585 habitantes) da população 

total do concelho [26]. A freguesia de Beduído, sede do concelho onde se localiza a cidade 

de Estarreja, apresenta bens e serviços com uma qualidade de vida distinta do restante 

território, registando o maior número de habitantes em 2011 (7 544 habitantes). Toda esta 

informação pode ser consultada na tabela 2.1, onde se expõe a população residente por 

freguesia do concelho de Estarreja. 

 
Tabela 2.1: População residente por freguesia (CENSOS, 2011). 

 População residente 

Concelho de Estarreja 26997 

Pardilhó 4176 

Avanca 6189 

Beduído 7544 

Veiros 2503 

Salreu 3815 

Canelas 1438 

Fermelã 1332 

O concelho tem sofrido um crescimento económico causado pelo desenvolvimento de 

vias de comunicação, que promovem uma fácil acessibilidade aos principais centros urbanos 

desta região, bem como pelo aumento da industrialização e urbanização. Destacam-se a linha 

ferroviária do Norte, que dinamiza fluxos de pessoas e bens para o concelho e a Estrada 

Nacional 109 (EN109), que promove o intenso volume de tráfego existente na cidade. 
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Analisando a evolução da população ativa do concelho de Estarreja, é possível perceber 

que este concelho desenvolveu a sua estrutura socioeconómica, a partir do desenvolvimento 

do setor primário, seguindo os modelos de crescimento económico em termos setoriais 

(tabela 2.2) [30]. 

 

Tabela 2.2: Evolução da população ativa no concelho de Estarreja por sectores de atividade (1950 a 

2011) (INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação de 1970 a 2011). 

Ano 
População 

Ativa 

Sector 

Primário 

(%) 

Sector 

Secundário 

(%) 

Sector 

Terciário 

(%) 

1950 6776 61,7 23,8 14,1 

1960 8460 40,4 36,5 23,1 

1970 8220 34,4 38,0 27,6 

1981 9810 22,8 49,8 27,4 

1991 10564 11,3 49,0 39,7 

2001 12135 4,3 49,5 46,2 

2011 11032 2,6 42,2 55,2 

A partir dos dados da tabela 2.2 e de forma a facilitar a interpretação dos mesmos, 

elaborou-se o gráfico da figura 2.3. 

 
Figura 2.3: Evolução da população ativa por setor de atividade. 

Em 1950, o setor primário (agricultura) era considerado o sector dominante, o ocupando 

cerca de 61,7% da população do concelho, mantendo-se assim por mais uma década (tabela 

2.2). Em 1970, o setor secundário ultrapassa o primário, representando uma fonte de 

rendimento para 38% da população ativa. No entanto, o setor primário era ainda responsável 

pela atividade de cerca de 34,4% do total de população ativa do concelho. As mudanças 

sociais, económicas e políticas que se verificaram na década de 1970 explicam a progressiva 

perda de população ativa no setor primário, que em 2011 empregava apenas 2,6% da 
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população (tabela 2.2). A partir de 1970, observa-se a diminuição contínua do setor primário, 

que em 1981 passa a ter uma percentagem de população ativa inferior, inclusivamente à do 

setor terciário, sendo esta descida reforçada pelos dados de 1991 a 2011 (figura 2.3).  

O setor secundário (atividades industriais transformadoras, construção, produção de 

energia) apresentou um crescimento moderado até à década de 1970. Entre 1970 e 1981, a 

população ativa neste sector registou um aumento na ordem dos 12%, estabilizando, nos 

49% até 2001 (tabela 2.2). Todavia, no período entre 2001 e 2011, este setor sofreu um 

decréscimo de 7% da população ativa, passando a ser responsável pela atividade de cerca de 

42,2% do total de população ativa do concelho, sendo ainda um valor bastante expressivo. 

Analisando estes valores, pode-se afirmar que o setor secundário foi o principal setor 

empregador do concelho entre 1970 a 2001, tendo a indústria química, alimentar, 

metalúrgica e construção civil um papel essencial neste processo [33, 34]. 

O setor terciário (serviços), ao longo do período mencionado, teve uma evolução 

crescente. Entre 1991 e 2001, a percentagem de população ativa neste setor aproximou-se 

dos valores do secundário (figura 2.3). Em 1991, menos de 10% separava os dois setores, 

enquanto que em 2001, a diferença reduziu para 3% (tabela 2.2). No entanto, durante 2011, 

o setor terciário continuou a aumentar a percentagem de população ativa, ultrapassando, 

consequentemente, o setor secundário, acabando por aumentar a diferença entre ambos para 

13%. Deste modo, este setor passa a ter maior importância, uma vez que é responsável pela 

atividade de cerca de 55,2% do total de ativos do concelho, em 2011. Porém, no mesmo ano, 

o setor secundário é ainda bastante expressivo, sendo responsável por 42,2% do total de 

população ativa do concelho (tabela 2.2; figura 2.3). 

 

A Ria de Aveiro, classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN) e declarada 

como Zona de Proteção Especial de Aves (ZPE), integrada na Rede Natura 2000, abrange 

parte do concelho de Estarreja [35]. Este, possui uma grande diversidade de habitat naturais, 

que podem ser divididos em dois tipos de paisagem: 

i. O mosaico agrícola, do qual fazem parte os milheirais, arrozais e os campos em 

estrutura típica de Bocage, que estão totalmente dependentes da atividade humana; 

ii. Os sistemas húmidos, representados por extensas áreas de sapal e paul e, também, 

por um importante sistema hídrico de águas doces e salobras. 

A junção destes dois tipos de paisagem permite definir um ecossistema único, delicado 

e de grande valor com elevada produtividade, disponibilizando áreas de reprodução, viveiro 

e abrigo, bem como fontes de alimento para os animais. Sendo assim, é considerada como 

uma localidade singular, considerando a conservação da natureza, cuja preservação e 

recuperação são fundamentais para a manutenção dos elevados índices de biodiversidade 

que caraterizam toda esta região. Segundo o Plano Sectorial da Rede Natural 2000, este 

concelho detém 5% da Zona de Proteção Especial para Aves (ZPE) da Ria de Aveiro, sendo 

uma área importante para a preservação ecológica, uma vez que acolhe mais de 20 000 aves 

aquáticas, e um total de cerca de 173 espécies, dando destaque ao elevado número de aves 

limícolas [36, 37]. 



 

11 

 

 

2.2  Enquadramento geomorfológico 

Quanto à morfologia, o concelho de Estarreja é dominado por extensas áreas aplanadas 

a oeste, apresentando declives suaves, sem grandes variações de altitude (figura 2.4) [30]. 

No entanto, os vales de certas linhas de água contrariam a morfologia aplanada do 

território, sendo um deles o do rio Antuã, principalmente a este do concelho, antes de 

desaguar na laguna [30]. 

 

Figura 2.4: Altimetria do concelho de Estarreja (adaptado de [30]). 

A carta hipsométrica do concelho distingue três zonas, em função da altitude 

determinando um tipo de uso específico [30, 36]: 

i. Zona baixa, com altitudes inferiores a 10 m, integrando parte das cinco freguesias. É 

nesta zona que se pratica uma agricultura de regadio em que predominam culturas 

hortícolas (milho e arroz) e pastos naturais. Esta zona representa uma área húmida 

que abrange a ria de Aveiro e consequentemente, apresenta elevados riscos de 
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inundação bem como problemas de drenagem de solo. Corresponde a uma região 

com baixa densidade populacional; 

ii. Zona intermédia, com altitudes que variam entre os 10 m e os 50 m, integrando parte 

das cinco freguesias. Os terrenos agrícolas apresentam as mesmas culturas agrícolas 

que a zona baixa. No entanto, contrariamente à zona anterior, esta já não apresenta 

elevados riscos de inundação, nem problemas de drenagem de solo, apresentando 

antes maior densidade populacional, assim como um maior desenvolvimento 

urbanístico e industrial; 

iii. Zona alta, com altitudes superiores a 50 m, integrando parte das cinco freguesias. 

Esta zona é predominantemente ocupada por áreas florestadas, quase não 

apresentando territórios agrícolas, com exceção da parte alta da freguesia de Salreu, 

onde se localiza uma mancha de terrenos com uso agrícola. Corresponde a uma 

região com uma densidade populacional muito baixa. 

 

2.3  Enquadramento geológico 

Em termos geológicos, a região de Estarreja abarca afloramentos de litologias do 

Maciço Ibérico (Zona da Ossa Morena) e da Orla Mesocenozóica (Bacia Sedimentar de 

Aveiro – setor norte da Bacia Lusitânica). Integra formações com idades compreendidas 

entre o Precâmbrico e o Quaternário (figura 2.5). Em termos da cartografia geológica na 

escala 1:50000, esta zona está representada na folha 16-A [38]. 

As formações do Precâmbrico pertencem à Unidade de Arada [39, 40], que se estende 

numa faixa de nordeste a sudeste de Estarreja. Esta unidade é constituída essencialmente por 

rochas metassedimentares que sofreram metamorfismo regional de baixo grau, aflorando 

filitos, quartzitos e xistos moscovíticos, em geral com xistosidade praticamente vertical 

orientada N30ºW [41]. Esta unidade, tal como as restantes situadas no setor ocidental do 

cisalhamento de Porto-Tomar, é habitualmente considerada da Zona de Ossa Morena 

(ZOM), como está refletido na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1000000 (2010). Não 

obstante, alguns trabalhos recentes integram-na no Terreno Finisterra, denotando, ainda 

assim, fortes afinidades com a Série Negra da ZOM [40, 42]. 

Sobre as litologias do Precâmbrico assentam depósitos com idade cretácica. Estes 

depósitos, que mergulham para ocidente, apenas afloram junto à estação de                

caminhos-de-ferro de Estarreja, mas também se encontram a sul do concelho, em Eirol-

Requeixo. São constituídas por arenitos argilosos, por vezes conglomeráticos, com 

intercalações de argilas (de natureza predominantemente caulinítica-ilítica), e possuindo 

tonalidade esbranquiçada, acinzentada ou amarelada, designada como Arenitos, ou Grés, de 

Requeixo [38, 43]. O conjunto destas formações e das formações do Precâmbrico constitui 

o substrato sobre o qual se sobrepõem cascalheiras dos aluviões e antigas praias [43]. 

Os materiais mais recentes são do Neogénico e do Quaternário e estão relacionados com 

as oscilações da linha de costa até à posição atual, existindo diferentes terraços e praias 

antigas que se encontram interligadas e dispostas em degraus [44]. Nestas formações 
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reconhecem-se depósitos com idade do Plio-Plistocénico e do Holocénico. Os primeiros, 

distribuídos pelas cotas de 5-8 metros e 15-20 metros, correspondem essencialmente a 

terraços de origem marinha ou fluvial, constituídos por areias finas a grosseiras com 

intercalações de areias e lodos, e com cascalheira na base. Tanto as areias como as 

cascalheiras de base apresentam calhaus rolados de pequena a média dimensão [43, 44]. Os 

depósitos mais recentes, do Holocénico, estão relacionados com a ocorrência da 

Transgressão Flandriana [45]. São constituídos por formações dunares litorais e interiores e 

aluviões modernos [43, 44]. As formações dunares consistem em areias finas a muito finas, 

com fraca componente argilosa e cores geralmente claras, esbranquiçadas ou amareladas. Os 

aluviões, constituídos por areias, siltes lodosos e lodos, estão associados ao rio Antuã, à Ria 

de Aveiro e a outras linhas de água de menor expressão [43, 44]. 

 

Figura 2.5: Geologia do concelho de Estarreja (adaptado de [46]). 

 

2.4  Hidrologia e hidrogeologia 

Todo o território do concelho de Estarreja é recortado por uma rede hidrográfica 

relativamente densa e diversa, apresentando dois tipos de linhas de água, as de água doce 

(rios, ribeiras e valas) e as de água salgada (braços da ria, esteiros). Estas linhas de água são 
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drenadas em direção à Ria de Aveiro sendo responsáveis pela irrigação de campos agrícolas, 

como os arrozais [2]. Entre as linhas de água mais relevantes destacam-se o Rio Antuã, o 

Rio Gonde, o Rio Jardim, o Rio Fontela, a Ribeira da Boca do Monte e a Ribeira da Sardinha 

(figura 2.6) [2,33]. 

O Rio Antuã, considerado o mais importante do município, nasce na localidade de 

Romariz (Feira) e desagua no Largo do Laranjo (Estarreja), na Ria de Aveiro. Apresenta 

cerca de 39 km de comprimento e um caudal médio de 1,5 a 2 m3/s, sendo o caudal mínimo 

0,3 m3/s e o máximo 50 m³/s). A bacia hidrográfica deste rio abrange uma área de 

aproximadamente 150 km2 e apresenta uma orientação nordeste – sudoeste [2]. 

Para além das linhas de água mencionadas atrás, é de realçar ainda os esteiros da Ria 

integrados no concelho tais como, Ribeira Nova, Ribeira de Mourão, Areia Branca, Bulhas, 

Amieiro, Aldeia, Tabuada, Teixugueiras, Nacinho, Telhadouro, Esteiro de Canelas, Esteiro 

de Veiros, Esteiro de Estarreja, Esteiro de Salreu e Esteiro de Beduído [2, 33]. 

 
Figura 2.6: Rede hidrográfica do concelho de Estarreja (adaptado de [2,30]). 

Em relação à hidrogeologia, podem ser definidas duas grandes unidades, a Unidade do 

Cretácico e a Unidade do Quaternário, que em conjunto constituem um importante sistema 

de aquíferos [24]. A Unidade do Cretácico encontra-se instalada sobretudo em formações 

consolidadas arenosas e carbonatadas, enquanto que a Unidade do Quaternário está instalada 

apenas em formações arenosas [47]. 

O sistema multiaquífero Cretácico de Aveiro encontra-se instalado em formações 

detríticas dos grés grosseiros inferiores, na formação carbonatada do Cenomaniano, na 
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sequência detrítica do Turoniano, designada por grés micáceos, e na parte inferior dos grés 

grosseiros superiores e nos arenitos e argilas de Aveiro, pelo que é considerado um aquífero 

multicamadas [48, 49]. Do ponto de vista hidráulico, o sistema multiaquífero Cretácico de 

Aveiro, comporta-se como um sistema aquífero confinado, possuindo água de boa qualidade 

e produtividade [49]. 

O Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro é um dos recursos locais mais importante, 

cobrindo uma área de 630 km2 e apresentando uma espessura média de 40 m [24]. Este 

Sistema é constituído por várias camadas sobrepostas, com ou sem ligação hidráulica, 

podendo ser individualizados duas unidades principais, unidade inferior e superior               

[48, 50, 51]. 

A unidade inferior é constituída por formações de idade Plio-Plistocénico, representada 

na região por antigos depósitos de praia e terraços fluviais (figura 2.5). É um aquífero de 

reduzido interesse devido à sua baixa permeabilidade (5 a 10 md-1 de acordo com o estudo 

feito em [52]), provocada pelos depósitos argilosos comportando-se hidraulicamente como 

um aquífero semi-confinado [24]. 

A unidade superior é composta por formações de idade Holocénica, constituídas por 

depósitos de praias e aluviões modernos [52]. Como estes depósitos são essencialmente de 

areias finas com seixos e calhaus, o aquífero apresenta elevada permeabilidade                        

(20 a 30 md-1 de acordo com o estudo feito em [52]) e comporta-se hidraulicamente como 

um aquífero livre [24]. 

Este sistema de aquíferos é particularmente vulnerável à intrusão salina, uma vez que 

está em contacto direto com água salgada, quer junto ao litoral, quer ao longo da Ria de 

Aveiro. Para além disso, a intrusão salina pode, também, ser provocada devido à elevada 

permeabilidade dos depósitos arenosos e à pouca profundidade do lençol freático. É também 

extremamente vulnerável à contaminação urbana, agrícola e industrial [48]. É sabido que no 

concelho de Estarreja, 79% da água dos poços é inadequada para consumo devido a 

contaminação química e 73% devido a contaminação bacteriológica [31]. 

 

2.5  Uso de solo e pedologia 

Relativamente ao uso de solo, a área em estudo apresenta as seguintes tipologias: solo 

urbano, solo industrial, áreas aráveis, áreas florestais, áreas hortofrutícolas e áreas verdes 

(não aráveis) (figura 2.7) [27]. 
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Figura 2.7: Uso do solo no concelho de Estarreja (adaptado de [30]). 

A área total de ocupação do concelho é de 10 836 ha, sendo que mais de metade do solo 

é usado para a agricultura. Esta é considerada a atividade económica mais relevante em 

termos de ocupação do território, tomando cerca de 5 894 ha (54,4%) (tabela 2.3). Os 

terrenos são maioritariamente, de reduzidas dimensões, predominando culturas como o 

milho, feijão, batata e forrageiras [30]. 

Relativamente à área florestada do concelho, esta ocupa cerca de 2 890 ha, o que 

corresponde a uma taxa de 26,7% (tabela 2.3), sendo composta maioritariamente por 

eucaliptos e pinheiros bravos. 

Em relação à área urbana, esta ocupa 17,8% do uso do solo (tabela 2.3), sendo 

caracterizada pelas construções ao longo das vias de comunicação dando origem a 

aglomerados dispersos e com pouca estrutura urbana [30, 36]. 

 
Tabela 2.3: Uso do solo no concelho de Estarreja (adaptado de [30]). 

 Agrícola Floresta Urbano Outro 
Área 

total 

Área (ha) 5894 2890 1927 125 10836 

% do total 54,4 26,7 17,8 1,1 100 

Os solos na zona de Estarreja classificam-se na maioria como podzois, sendo 

encontrados sobretudo em terraços baixos (5-8 m) e areias de duna. Para além destes, 
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também é possível encontrar cambissolos [53, 54]. Os horizontes de ambos os solos são bem 

delimitados, sendo importante mencionar a existência do horizonte B iluvial (mais escuro 

devido à acumulação de matéria orgânica e sesquióxidos) e o E eluvial (extremamente 

lixiviado) [23]. 

Os podzois são caracterizados por apresentarem uma textura arenosa e com reduzida 

percentagem de matéria orgânica [55]. Os principais minerais argilosos são a ilite e a 

caulinite [56]. Este tipo de solos apresenta ainda baixas quantidades de nutrientes, baixa 

capacidade de troca catiónica (CTC), elevada permeabilidade e valores de pH baixos, fator 

este de grande relevância a respeito da disponibilidade de nutrientes e solubilidade de metais 

possivelmente tóxicos. Por conseguinte, estes solos são considerados inférteis pelo que o seu 

uso agrícola é limitado [23]. 

Os Cambissolos caracterizam-se de uma maneira geral, como sendo solos jovens, 

moderadamente desenvolvidos, contendo minerais primários e elevados teores de silte. Não 

obstante, são solos pouco profundos que, juntamente com os altos teores de silte, fazem com 

que a permeabilidade seja reduzida [23]. 

 

2.6  Potenciais fontes de poluição 

Entende-se por poluição qualquer alteração num meio ambiente que provoque efeitos 

negativos através da introdução, direta ou indireta, de agentes contaminantes, 

consequentemente, causando danos aos seres vivos e ecossistemas. Tendo em conta que o 

ambiente urbano é cada vez mais dominado pelo Homem, e que a variedade destes agentes 

contaminantes está a aumentar, é relevante que se conheçam e caracterizem as fontes desta 

poluição [2]. No caso do concelho em estudo, que tem vindo a sofrer um forte 

desenvolvimento, os agentes emitidos para a atmosfera têm como fontes prováveis as 

atividades agrícolas, industriais e o tráfego rodoviário [27]. 

 

2.6.1  Atividade agrícola 

Em muitos países a agricultura é vista como causadora de poluição, podendo ter origem 

a partir de fontes pontuais ou difusas. Este tipo de contaminação apresenta uma expressão 

preocupante, sobretudo devido ao seu carácter difuso. Como a poluição difusa pode resultar 

de contribuições de diferentes fontes menores, é muitas vezes difícil atribuir a esta poluição 

uma atividade específica, onde os impactos podem acontecer longe da fonte [57]. 

Na maioria das atividades agrícolas são utilizados produtos químicos, com o intuito de 

aumentar a produtividade, recuperar solos empobrecidos e controlar diversas pragas, 

matando micro-organismos decompositores, insetos e aves. Contudo, o uso excessivo destes 

produtos, como os pesticidas e fertilizantes, podem provocar grandes estragos ambientais 

[58, 59]. 

Os principais elementos e compostos associados à contaminação agrícola incluem os 

compostos fosfatados, sulfatados e nitrogenados, o magnésio (Mg), o potássio (K), o 

amoníaco (NH3) e o cálcio (Ca), presentes na maior parte dos fertilizantes usados na 

agricultura. Estes produtos são aplicados sobre terrenos que, devido às chuvas e à rega 
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excessiva, sofrem lixiviação levando à migração dos compostos e elementos para zonas mais 

profundas do subsolo, contaminando assim as águas subterrâneas [57, 60]. 

Segundo alguns autores, os nitratos (NO3) são considerados os compostos mais 

preocupantes, pois atingem facilmente as zonas profundas do solo uma vez que apresentam 

maior mobilidade [57, 60]. Já os compostos de potássio e fósforo (P), presentes em pesticidas 

e fertilizantes, apresentam reduzida mobilidade e solubilidade, bem como elevada 

capacidade de serem absorvidos. Desta forma, estes compostos possuem menor risco de 

poluição de águas subterrâneas, dado que se concentram preferencialmente no solo e na zona 

vadosa [57]. 

Por outro lado, a presença de metais pesados em fertilizantes e adubos corretivos tem 

sido objeto de muitos estudos devido ao facto destes elementos ficarem no solo por um 

período indeterminado, podendo criar potenciais risco para a saúde humana ou animal, ao 

entrarem na cadeia alimentar. Normalmente, os metais pesados que se encontram nos 

fertilizantes e adubos corretivos são: ferro (Fe), cobre (Cu), zinco (Zn), estanho (Sn), 

chumbo (Pb), mercúrio (Hg), arsénio (As), crómio (Cr), níquel (Ni), cádmio (Cd),         

cobalto (Co), manganês (Mn) e molibdénio (Mo) [57, 61]. 

Além da contaminação dos solos, os fertilizantes podem ficar em suspensão no ar, sendo 

disseminados pelos ventos e, consequentemente, podem desencadear problemas aos 

organismos vivos que respiram o ar poluído [58]. 

A atividade pecuária causa igualmente a degradação do meio ambiente sendo que, na 

zona em estudo, é principalmente constituída por bovinicultura. A contaminação derivada 

desta atividade é caracterizada por nitratos (NO3), fosfatos (PO4), metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2) e amoníaco (NH3) [57, 62]. Segundo Leitão, em [60], a poluição das águas e 

dos solos resulta do modo como o estrume é tratado. Este material orgânico pode trazer 

problemas quando aplicado nos terrenos sem qualquer tipo de impermeabilização ou quando 

usado em quantidades excessivas para fertilização dos solos agrícolas. Os excrementos dos 

animais podem apresentar grandes concentrações de Cu, Cr, Fe, Zn e Mn, sendo que tal pode 

dever-se à composição das rações, as quais frequentemente contêm quantidades excessivas 

destes elementos [57, 63]. 

Além da contaminação dos solos, também as emissões de gases contribuem para o efeito 

de estufa, por meio do processo digestivo e, posteriormente, do depósito de dejetos nos 

pastos, sendo libertadas altas quantidades de metano e dióxido de carbono para a atmosfera. 

Estes gases podem aumentar as probabilidades de ocorrência de chuva ácida, causando ainda 

mais danos ao ambiente. 

 

2.6.2  Tráfego 

O concelho de Estarreja possui uma grande diversidade de vias de comunicação. O 

desenvolvimento destas vias constitui um dos fatores para a projeção do concelho na região 

e no país em termos económicos, nomeadamente no setor secundário. Apoia-se num 

conjunto de eixos viários que assumem grande importância para o município, uma vez que 

conferem boa acessibilidade aos principais centros urbanos da região e do país (figura 2.8). 
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Como consequência deste crescimento económico, o volume de tráfego nesta região 

aumentou significativamente [30]. 

 
Figura 2.8: Representação da rede rodoviária e da rede ferroviária do concelho de Estarreja (extraído e 

adaptado de Google Maps). 

O tráfego de veículos é conhecido como uma das principais fontes de partículas 

atmosféricas no ambiente urbano. As emissões associadas ao tráfego incluem não só as 

emissões exaustivas, como também as resultantes do desgaste do veículo e as derivadas da 

ressuspensão de poeira depositada na estrada através da circulação de veículos [64]. 

As fontes abrasivas integram o desgaste dos travões, pneus, embraiagem e abrasão da 

superfície da estrada. Segundo Thorpe e Harrison, em [65], o desgaste dos travões e dos 

pneus foi identificado como uma importante fonte de metais no ambiente urbano, sendo que 

em locais influenciados pelo tráfego pode ser mais relevante que as emissões industriais 

[66]. O desgaste dos travões resulta da desaceleração do veículo, no qual os componentes do 

sistema de travagem entram em contacto, gerando fricção entre as peças, o que provoca a 

emissão de material particulado para a atmosfera. Atendendo ao desgaste dos pneus, as 

partículas são produzidas a partir da interação dos pneus com a superfície da estrada [64]. 

Em geral, o Cu, Fe, Ba, Sb, Mn, Pb, Ni, Zn, Mo e Bi são os principais elementos 

associados ao desgaste do veículo. A maior parte destes elementos estão relacionados com 

o desgaste dos travões à exceção do Bi e Mo. No entanto, elementos como o Zn, Ni, Pb e Bi 

podem estar associados a mais do que uma fonte de emissão. Alguns estudos apontam que 

o Pb e o Ni podem resultar também de aditivos de combustível, ou seja, emissões exaustivas. 
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No caso do Zn e Bi, ambos podem surgir do desgaste de pneus como das emissões exaustivas 

dos veículos [22, 64, 66, 67]. 

 

2.6.3  Atividade industrial 

No decorrer das últimas décadas, têm surgido inúmeras unidades industriais, ao longo 

das vias de comunicação mencionadas anteriormente [30]. Este concelho, conhecido pela 

indústria química, abrange uma grande variedade de outras atividades industriais, tais como 

a produção de alimentos, cortiça, madeira, têxteis e couro [23]. 

Estarreja tem uma forte tradição industrial que remonta à década de 1930 no século XX, 

durante a qual, o concelho assistiu à instalação de algumas unidades fabris, tornando esta 

região num dos centros mais importantes da indústria química em Portugal [58]. As 

primeiras unidades de produção construídas foram essencialmente indústrias 

agroalimentares e químicas (SAPEC - unidade de produção de Soda e Cloro). 

No entanto, somente no final da II Guerra Mundial, com a criação do Complexo 

Químico de Estarreja (CQE) para a produção de amoníaco, é que o concelho se afirmou 

como um dos polos mais importantes da indústria química nacional. 

A grande maioria das indústrias químicas está localizada no CQE, o qual apresenta uma 

área de aproximadamente 2 km2. Geograficamente, o CQE situa-se nas freguesias de 

Beduído e Avanca, cerca de 1 km do centro da cidade de Estarreja, estando próximo de 

grandes vias de comunicação [27]. 

A primeira empresa a ser fundada foi a Amoníaco Português em 1941, mais tarde 

designada por Quimigal e que atualmente faz parte da CUF-QI. Em 1950 foi criada a Uniteca 

que, por sua vez, também se integra na CUF-QI, seguindo-se a CIRES, fundada em 1960. 

Em 1978, entraram em funcionamento a Prozinco e a Isopor, atualmente designada por Dow 

Portugal. Por fim, no ano de 1989 foi fundada a Oxinorte que, mais tarde, passou a ser 

designada por Air Liquide [27]. 

Em seguida apresenta-se uma breve caracterização das várias unidades industriais 

pertencentes ao CQE [2, 27]: 

a. Quimigal (atualmente CUF-Q): esta unidade industrial produzia sulfato de amónio, 

a partir de amónio e ácido sulfúrico pela ustulação de pirite. A partir de 1974, passou 

também a fabricar ácido nítrico, nitrato de amónio e anilina a partir de 

mononitrobenzeno. Atualmente, o fabrico destes produtos é feito a partir de três 

unidades industriais que usam como matérias-primas o amoníaco e o benzeno; 

b. Uniteca (atualmente CUF-Q): empresa responsável, desde 1950, pelo fabrico de 

produtos sódicos e clorados, especialmente cloro, hidróxido de sódio, hidrogénio 

gasoso, ácido clorídrico e hipoclorito de sódio. As principais matérias-primas 

utilizadas eram o sal-gema, cloreto de sódio, ácido clorídrico e mercúrio. Até 1992, 

a empresa usava células eletrolíticas com ânodos de mercúrio e cátodos de titânio no 

processo de produção. Atualmente, o fabrico efetua-se através de eletrolisadores de 

membrana; 
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c. Cires (Companhia Industrial de Resinas Sintéticas): unidade industrial especializada 

no fabrico de monómeros de cloreto de vinilo (VCM) e polímeros de cloreto de vinilo 

(PVC), sendo pioneira na produção de materiais termoplásticos. As matérias-primas 

para a produção de VCM eram o carboneto de cálcio e ácido clorídrico e para a 

produção de PVC usavam o VCM. Iniciou a sua atividade em 1960 e atualmente é 

uma das mais modernas e competitivas unidades de produção de PVC na União 

Europeia. A partir de 1986, esta empresa optou por suspender o fabrico de VCM; 

d. Dow Portugal: unidade fabril responsável, desde 1978, pela produção de polímeros 

de isocianeto de base aromática e polímeros de poliestireno para isolamento térmico. 

Usou como principais matérias-primas a anilina, formaldeído, cloro, gás de síntese e 

soda cáustica; 

e. Air Liquide: unidade industrial encarregue pela produção de gases, fornecendo 

indústrias dos mais diversos setores, como a da alimentação, eletrónica, saúde, 

ambiente e siderurgia. 

Porém, todas estas unidades industriais sofreram sucessivas transformações 

tecnológicas com o objetivo de melhorar a qualidade do ambiente, uma vez que, o impacto 

da atividade industrial e urbana tem crescido, refletindo-se em episódios de poluição. Das 

várias alterações realizadas nestas unidades temos como exemplo o fecho das unidades 

industriais responsáveis pelo fabrico de adubos. Na produção de cloro-soda, ocorreu a 

substituição da tecnologia de mercúrio por tecnologia de membrana e, ainda, o uso de sal 

puro como matéria-prima, reduzindo-se a produção de resíduos [27]. 

No entanto, durante muitos anos, milhares de toneladas de resíduos sólidos foram 

depositados em diversos parques. Além disso, também foram despejados em valas de 

drenagem, nomeadamente a vala de São Filipe, a vala do Canedo e a vala de Breja, grandes 

quantidades de efluentes líquidos sem tratamento adequado. Estas valas atravessam campos 

agrícolas e zonas habitadas [27]. 

Atualmente, os efluentes líquidos das unidades indústrias deste complexo são tratados 

apropriadamente e enviados para o Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro 

(SIMRIA), evitando os despejos em valas locais [27]. 

Diversos estudos foram realizados em Estarreja com o intuito de avaliar a contaminação 

local. Os estudos realizados em volta do complexo químico descrevem a ocorrência de 

elevadas concentrações de metais e metaloides potencialmente tóxicos no solo (Hg, As, Zn, 

Pb) e nas valas de drenagem [2, 23]. 

Da análise da tabela 2.4 verifica-se que a atividade industrial em Estarreja tem vindo a 

ser associada à emissão de elementos potencialmente tóxicos para a atmosfera. Elementos 

como o óxido nitroso, óxido de nitrogénio, benzeno, óxido de enxofre e o carbono orgânico 

podem prejudicar a saúde humana a longo prazo. Verifica-se ainda, para além das emissões 

atmosféricas, que a atividade industrial neste concelho também está associada à emissão de 

elementos para as águas, tais como o cloreto e o carbono orgânico, sendo principais 

contaminantes presentes nas águas. 
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Tabela 2.4: Emissões para a água e atmosfera das indústrias de Estarreja em 2004 (adaptado de [23]). 

Indústria Compostos Emissão 
Tipo de 

dados 

 Ar (ton) Água (ton)  

Quimigal 

Óxidos de nitrogénio 251 - M 

Óxido nitroso 902 - C 

Benzeno 1,80 - M 

Uniteca 

Mercúrio e seus 

compostos 
- 0,00714 M 

Cloretos - 3780 V 

Dow Portugal Cloretos - 25500 M 

CIRES 

Hidrofluorcarbonos 0,6 - C 

Óxidos de azoto 598 - M 

Óxidos de enxofre 176 - M 

Cádmio e seus compostos 0,123 - M 

Carbono orgânico total - 148 M 

Níquel e seus compostos 0,096 - M 

M = Medido; C = Calculado    

 

2.7  Enquadramento climático 

Apesar da sua pequena extensão, Portugal apresenta um clima que varia 

significativamente entre as várias regiões. Os principais motivos destas variações são a 

distância ao mar, a latitude e a orientação dominante da linha de costa, para as regiões da 

zona costeira [23]. 

O município de Estarreja localiza-se numa área de baixa altitude e próximo do litoral, 

apresentando assim, um clima temperado de influência mediterrânea [2, 30]. Caracteriza-se 

por manifestar um clima marítimo com variações térmicas, representado por verões secos e 

temperados, onde a temperatura máxima diária raramente excede os 25°C. Os invernos são 

chuvosos e frios, contudo, raramente são registados valores negativos [28]. A precipitação 

anual é elevada, à exceção dos meses de verão, onde esta e os níveis de humidade atingem 

um valor mínimo e a temperatura um valor máximo [27]. 

Em seguida, encontra-se uma breve caracterização climática do concelho, tendo como 

suporte os dados registados e obtidos na Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro. 

 

2.7.1  Temperatura 

Através de dados obtidos pela Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro, ao 

longo de ano de 2018, procedeu-se à descrição da temperatura no concelho de Estarreja. 

Estes dados são considerados representativos do município, devido à proximidade 

geográfica entre a estação e a região. 

Na figura 2.9 é possível observar a evolução dos valores médios das temperaturas 

mínimas, médias e máximas ao longo dos meses do ano de 2018. 
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Figura 2.9: Evolução dos valores médios das temperaturas mínimas, médias e máximas ao longo de 

2018 no concelho de Estarreja. 

Como é possível observar pela figura 2.9, os meses de julho, agosto e setembro são 

aqueles onde as temperaturas atingem valores mais elevados. Por outro lado, o trimestre que 

compreende os meses de inverno, janeiro, fevereiro e dezembro reflete as temperaturas mais 

baixas. 

Tendo em conta a figura 2.9, verifica-se que as temperaturas médias mensais variaram 

entre os 10,6°C e os 20,3°C ao longo do ano. A temperatura média mais elevada foi registada 

no mês de agosto, enquanto que a temperatura média mais baixa sentiu-se no mês de 

fevereiro. Além disso, tendo como base os dados apresentados ao longo do ano de 2018, 

observa-se ainda que a média das temperaturas mensais é de 15,4°C. 

Em relação aos valores médios das temperaturas máximas, estes variaram entre os 

17,4°C e os 38,2°C no decorrer do ano de 2018, tendo sido atingida, no mês de agosto, a 

temperatura máxima mais elevada. Por outro lado, nos meses de janeiro e março registaram-

se as temperaturas máximas mais baixas. 

Quanto aos valores médios das temperaturas mínimas, estes variaram entre 2,4°C e 

15,2°C durante o ano, tendo sido sentido no mês de julho a temperatura mínima mais elevada 

e no mês de fevereiro a temperatura mínima mais baixa. 

 

2.7.2  Precipitação 

Relativamente à precipitação, esta não é contínua, destacando-se uma variação 

consoante as estações, com a existência de uma maior ou menor estação seca, característica 

esta que aponta para uma influência mediterrânea. 

O total da precipitação no concelho de Estarreja foi cerca de 1 037 mm (figura 2.10). 

Como se pode verificar, os meses onde foram registados os valores mais elevados de 
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precipitação foram março, abril e novembro, tendo sido o mês de março aquele onde se 

registou o máximo de, aproximadamente, 208 mm. 

Por outro lado, o trimestre que compreende os meses de julho, agosto e setembro, meses 

de verão, é considerado o período onde se registaram valores inferiores (residuais) de 

precipitação. Neste caso, o mês de agosto foi o que registou o valor mais baixo com 

aproximadamente 0,25 mm de precipitação, sendo seguido pelo mês de setembro com 

aproximadamente 1,0 mm de precipitação. 

 
Figura 2.10: Precipitação total mensal no concelho de Estarreja em 2018. 

 

2.7.3  Humidade relativa 

O facto da zona em estudo se encontrar relativamente próxima do mar influencia os 

valores da humidade relativa, pelo que nos meses de inverno atinge valores mais elevados, 

cenário o qual é contrariado nos meses enquanto nos meses de verão, em que a humidade 

relativa é mais baixa. 

Atendendo à figura 2.11, verifica-se que a humidade relativa variou entre os 68% e os 

82%, ao longo do ano. Por um lado, os meses de fevereiro e outubro registaram a 

percentagem de humidade relativa mais baixa e por outro, os meses de junho, setembro e 

novembro registaram a percentagem mais elevada. 
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Figura 2.11: Evolução da humidade relativa ao longo de 2018 no concelho de Estarreja. 

 

2.7.4  Regime de ventos 

A análise do regime dos ventos da região é fundamental uma vez que, o estudo de fatores 

como a direção e a velocidade do vento torna-se decisivo dado que podem explicar a 

concentração ou dispersão de elementos potencialmente tóxicos e poeiras nos locais em 

estudo. 

Deste modo, ao longo do ano de 2018, pode-se observar que esta zona se encontra sujeita 

a ventos de todos os quadrantes sendo que existe uma predominância dos ventos no 

quadrante norte-oeste (N-W). Aproximadamente 18% dos registos ocorrem neste quadrante, 

principalmente na direção noroeste, maioritariamente com velocidades entre os                  

2,10-3,60 m/s. 

Por outro lado, verifica-se que 10% das ocorrências são provenientes do quadrante      

sul-oeste (S-W), sobretudo na direção sudoeste, predominantemente com velocidades entre 

os 0,50-2,10 m/s.  

Também no quadrante sul-este (S-E) se verificaram cerca de 10% dos registos, 

maioritariamente na direção sudeste, predominantemente com velocidades entre os          

0,50-2,10 m/s. 

Toda esta informação pode ser consultada na figura 2.12, onde se expõe o diagrama da 

velocidade e direção do vento ao longo de 2018. 
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Figura 2.12: Diagrama da velocidade e direção do vento ao longo de 2018, obtido através do programa 

WRPLOT View com os dados da estação meteorológica da Universidade de Aveiro. 

Tendo em atenção os meses do ano 2018, observa-se uma variação do regime de ventos, 

uma vez que a zona em estudo encontra-se sujeita a ventos de diferentes quadrantes       

(figura 2.13). 

Nos meses de inverno, como pode ser observado pela figura 2.13, os ventos apresentam 

predominantemente uma direção segundo sul-este (S-E) sendo as suas velocidades, de uma 

forma geral, mais elevadas nesta direção. 

No caso dos meses de verão, os ventos mais frequentes derivam de norte e noroeste. 

Estes ventos são explicados pela proximidade oceânica e acompanham massas de ar tropical 

húmido que se dirigem para oriente, causando, à sua passagem, um tempo instável e 

chuvoso. Contudo, e embora a sua ocorrência seja bastante frequente, é de mencionar que a 

sua velocidade é normalmente um pouco mais baixa que nos meses de inverno. 
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Figura 2.13: Diagramas da velocidade e direção do vento ao longo de 2018, obtidos através do 

programa WRPLOT View com os dados da estação meteorológica da Universidade de Aveiro. 
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2.8  Qualidade do ar 

Nesta secção, é apresentada uma caraterização da qualidade do ar na zona de Estarreja. 

Os valores relativos aos vários poluentes foram registados na estação de monitorização de 

qualidade do ar de Teixugueira obtidos pela base de dados da QualAr, gerida pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

A estação de monitorização da qualidade de ar da Teixugueira situa-se a sul do CQE, a 

uma altitude de 20 m e é classificada, quanto ao tipo de ambiente, como suburbana, sentindo 

uma influência industrial. Nesta estação são medidas as concentrações, em μg/m3, de 

poluentes como: dióxido de azoto (NO2), ozono (O3), dióxido de enxofre (SO2), PM10 e 

PM2,5 [21]. Estes dados foram utilizados para fazer uma avaliação simplificada da qualidade 

do ar da região de Estarreja ao longo do ano de 2018, por comparação com os valores 

estipulados pela legislação em vigor. 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que representa a transposição da 

Diretiva Quadro da qualidade do ar (Diretiva nº 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 21 de maio de 2008) para o direito nacional, estabelece os valores limite, valores 

alvo, entre outros, para os diversos poluentes atmosféricos. Na tabela 2.5 encontram-se 

resumidos os parâmetros e valores legalmente estabelecidos para a gestão da qualidade do 

ar ambiente. 

 
Tabela 2.5: Resumo dos parâmetros definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro para as 

concentrações de poluentes no ar ambiente. 

Parâmetro Período de referência Valor 

Dióxido de enxofre (SO2) 

Valor limite 24 horas 
125 μg/m3, a não exceder 

mais de 3 vezes por ano 

Dióxido de azoto (NO2) 

Valor limite Ano civil 40 μg/m3 

Ozono (O3) 

Valor alvo 
Máximo das medias  

octo-horárias do dia 

120 μg/m3, a não exceder 

mais de 25 vezes por ano 

PM10 

Valor limite 24 horas 
50 μg/m3, a não exceder mais 

de 35 vezes por ano 

PM2,5 

Valor limite Ano civil  25 μg/m3 

Com os dados obtidos foram construídos gráficos de barras para representação das 

concentrações de cada poluente. Para os poluentes com limites anuais estipulados pela 

legislação, foi calculado para todo o ano 2018 o valor médio uma vez que facilita a 

interpretação dos mesmos através dos valores definidos pela legislação. 
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2.8.1  Dióxido de enxofre (SO2) 

O SO2 é um gás denso, incolor e tóxico sendo que a sua inalação pode provocar irritação. 

É considerado um poluente de origem industrial embora a queima de combustíveis fósseis 

também contribua para a sua emissão. Possui uma alta reatividade com outros poluentes 

presentes na atmosfera e é um dos principais precursores da chuva ácida [1]. 

Em relação ao SO2, a legislação considera como parâmetro de análise as médias diárias 

das concentrações deste poluente. Estas médias encontram-se representadas na figura 2.14, 

assim como o valor limite diário (125 µg/m3) estabelecido para proteção da saúde humana, 

que não deve ser excedido mais de 3 vezes por ano civil. 

 

Figura 2.14: Concentração média diária de SO2 em 2018 e seu valor limite. 

Da análise da figura 2.14, verifica-se que ao longo do ano 2018, cumpriu-se a legislação 

em vigor para o poluente SO2, uma vez que todos os valores médios diários registados 

encontram-se abaixo do valor limite permitidos legalmente. 

 

2.8.2  Dióxido de azoto (NO2) 

O NO2 é um composto gasoso facilmente detetável pelo seu odor forte e característico, 

é um gás castanho avermelhado, muito tóxico, corrosivo e extremamente oxidante. A sua 

origem provém predominantemente de processos de combustão de combustíveis fósseis, 

bem como processos industriais. Quando presente na atmosfera, pode gerar ácido nítrico e 

partículas como nitratos e nitritos que contribuem para fenómenos como as chuvas ácidas e 

a eutrofização de lagos e rios [1]. 

A legislação em vigor, relativamente ao NO2, tem em conta como parâmetros de análise, 

a média anual deste poluente. Na figura 2.15 encontra-se representado o valor relativo à 

média anual para o ano de 2018 e o valor limite anual (40 μg/m3) estabelecido para a proteção 

da saúde humana. 
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Figura 2.15: Concentração média anual de NO2 em 2018 e seu valor limite anual. 

Para este poluente, durante o ano de 2018, a média dos valores (9,22 μg/m3) registados 

pela estação não excedeu o valor limite anual legislado. Deste modo, o poluente NO2 não 

apresenta qualquer incumprimento da legislação em vigor, em 2018, encontrando-se todos 

os valores registados na estação da Teixugueira dentro do valor limite anual, como permitido 

legalmente. 

 

2.8.3  Ozono (O3) 

O O3 é um gás que existe na atmosfera, localizado essencialmente na estratosfera, 

formando a “camada de ozono”. Esta camada que envolve o planeta é fundamental, uma vez 

que o ozono estratosférico tem a capacidade de absorver grande parte da radiação solar 

ultravioleta B (UV-B), que pode causar efeitos nocivos aos seres vivos.  

Contudo, na troposfera, o ozono torna-se num dos poluentes mais problemáticos devido 

ao seu grande poder oxidante. Nesta camada atmosférica, o ozono é um poluente secundário, 

isto é, não é emitido diretamente para a atmosfera, mas a sua produção ocorre quando o 

oxigénio e seus poluentes precursores, tais como os óxidos de azoto emitidos por veículos e 

indústria e os compostos orgânicos voláteis, reagem sob a ação da luz solar [1]. 

Relativamente ao O3, a legislação considera como parâmetro de análise as médias     

octo-horárias do dia, ou seja, o valor alvo para a proteção da saúde humana (120 µg/m3) que 

não deve ser excedido mais de 25 vezes por ano civil.  

Deste modo, este poluente é analisado de acordo com as médias diárias das 

concentrações registadas ao longo de 2018, que se podem observar na figura 2.16. 
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Figura 2.16: Concentração média diária de O3 em 2018 e seu valor alvo. 

Para este poluente, ao longo do ano, verifica-se que o valor alvo imposto não foi 

ultrapassado uma única vez, pelo que legislação vigente para o ano de 2018 foi cumprida. 

 

2.8.4  PM10 

PM10 refere-se ao material particulado atmosférico que apresenta um diâmetro igual ou 

inferior a 10 μm. Estas estão associadas a fontes de origem antropogénica e natural, como 

mencionado no Capítulo 1. Este tipo de partículas provoca efeitos adversos para a saúde a 

nível dos sistemas respiratório e cardiovascular [1]. 

No âmbito da qualidade do ar, as PM10 são analisadas de acordo com as médias diárias 

das concentrações registadas ao longo de 2018. Podem-se observar estas médias na              

figura 2.17, onde também está presente o valor limite diário (50 µg/m3) estabelecido para 

proteção da saúde humana, que não deve ser excedido mais de 35 vezes num ano civil. 
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Figura 2.17: Concentração média diária de PM10 em 2018 e seu valor limite diário. 

Da análise da figura anterior constata-se que, ao longo do ano, ocorreram duas 

ultrapassagens do valor limite diário. A primeira ocorreu no dia 18 de janeiro com uma 

concentração de 51,7 μg/m³ e segunda a 20 de janeiro com 53,7 μg/m³. No entanto, o número 

de excedências registadas é inferior ao máximo (35 excedências num ano civil) permitido 

pela legislação, o que indica o cumprimento desta. 

 

2.8.5  PM2.5 

PM2.5 refere-se ao material particulado atmosférico que apresenta um diâmetro igual 

ou inferior a 2,5 μm. Assim como as PM10, as principais fontes de PM2.5 são de origem 

natural e antropogénica. Este tipo de partículas tal como as PM10, provocam efeitos adversos 

para a saúde a nível dos sistemas respiratório e cardiovascular [1]. 

Para as PM2.5 não estavam definidos valores limite na legislação que se encontrava em 

vigor até à publicação do Decreto-lei nº 102/2010 de 23 de setembro. No âmbito deste 

Decreto-lei, a partir de 2015, foi definido um valor limite de 25 μg/m3 para o ano civil. 

Com o objetivo de se analisar o cumprimento da legislação relativamente à concentração 

de PM2.5, para o ano 2018, representou-se na figura 2.18 a concentração média anual deste 

poluente e o seu valor limite anual estabelecido para a proteção da saúde humana. 
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Figura 2.18: Concentração média anual de PM2.5 em 2018 e seu valor limite anual. 

Pode verificar-se, observando a figura anterior, que a concentração média anual         

(8,65 μg/m3) de PM2.5 em 2018, não excedeu o valor limite estabelecido. Logo, a legislação 

vigente foi cumprida. 
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3. Metodologia: Aquisição e Tratamento de Amostras 

Com o objetivo de caracterizar e determinar a mineralogia das poeiras atmosféricas na 

região de Estarreja, foi decidido utilizar diferentes tipos de amostragem que 

proporcionassem a maior quantidade de informação possível. Neste capítulo, descrevem-se 

os locais e métodos de amostragem, os procedimentos laboratoriais e os métodos de análise 

utilizados. 

 

3.1  Amostragem 

Tal como mencionado anteriormente, o presente trabalho foi desenvolvido no concelho 

de Estarreja numa área de estudo que compreende três freguesias deste município, freguesia 

de Veiros e Beduído, freguesia de Avanca e freguesia de Salreu. Por sua vez, foram 

escolhidos quatro locais, nestas três freguesias, para a realização da amostragem, como 

marcados no mapa da figura 3.1: 

a. Escola Secundária de Estarreja; 

b. E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz; 

c. Escola Básica de Pinheiro; 

d. Escola Básica Visconde de Salreu. 

 

Figura 3.1: Localização dos quatro locais de amostragem, Escola Secundária de Estarreja, E.B. 2,3 Prof. 

Egas Moniz, Escola Básica de Pinheiro e Escola Básica Visconde de Salreu (extraído e adaptado de 

Google Earth). 
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A escolha dos locais teve como critérios principais a sua localização relativamente ao 

CQE e à direção predominante do vento na região. Nestes quatro locais conforme 

apresentados na figura 3.1 foram colhidas, no total, 27 amostras que incluem amostras de 

solo, deposição atmosférica e PM10. Em cada deslocação a cada uma das estações de 

amostragem foram também efetuadas medições de contagem de partículas para avaliação da 

qualidade do ar, em termos de concentração de PM. 

Para cada amostra adquirida foi preenchido no local de amostragem uma “Ficha de 

Campo”, previamente elaborada que pode ser consultada no anexo A. Esta ficha contém 

detalhes sobre o nome do local de amostragem, data da coleta, variáveis meteorológicas e 

ainda informação relevante acerca das diferentes amostras colhidas. 

 

3.1.1  Solo 

Depois de definidos os locais de amostragem (figura 3.1), procedeu-se à seleção da área 

que melhor se adequava para a recolha das amostras, tendo em atenção a proximidade de 

estradas ou outra potencial fonte de poluição. 

Uma amostra de solo consiste numa pequena fração de solo capaz de o representar numa 

análise química ou mineralógica [68]. Assim, a amostra deve ser colhida de modo a que seja 

representativa do terreno que queremos analisar. 

Em todos os locais de amostragem efetuou-se a recolha de uma amostra de solo 

compósita, isto é, uma porção de solo foi colhida em três pontos distintos, numa malha 

triangular, como representada na figura 3.2, e posteriormente misturadas e homogeneizadas. 

 
Figura 3.2: Esquema da malha triangular para recolha de uma amostra de solo compósita. 

Em cada ponto de amostragem, foi removido da superfície do solo o coberto vegetal, 

uma vez que, não havia interesse na análise deste material. Podem ser utilizados diversos 

equipamentos para a recolha de amostras de solo, no entanto, neste estudo recorreu-se a uma 

pá de aço inoxidável, com a qual se removeu aproximadamente 1-2 kg dos primeiros 10 cm 

de solo. 

1 m 
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As amostras de solos na Escola Secundária de Estarreja, na Escola Básica de Pinheiro e 

na Escola Básica Visconde de Salreu foram recolhidas nos respetivos jardins, enquanto que 

na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, o solo foi amostrado num campo agrícola em 

frente a esta. 

As amostras de solo foram guardadas separadamente em sacos de plástico, devidamente 

identificados, catalogados com a referência S e o número do local correspondente, para 

posterior tratamento físico em laboratório. Assim, no final da amostragem obteve-se um total 

de quatro amostras de solo com referências S1, S2, S3 e S4. 

Todo o material usado entre as amostragens foi devidamente limpo com álcool e papel, 

para evitar contaminação das amostras. 

 

3.1.2  Deposição atmosférica 

A matéria particulada tem a capacidade de permanecer na atmosfera por longos períodos 

de tempo e, deste modo, pode ser transportada por grandes distâncias por ação do vento. 

Estas partículas podem ser removidas por deposição seca e húmida na precipitação [69, 70]. 

Deste modo, foi efetuada uma avaliação da deposição atmosférica total entre o final do mês 

de abril até ao início do mês de setembro de 2018.  

A amostragem foi realizada com o auxílio de dois coletores, a e b, formados por uma 

garrafa de 5ℓ e um funil com, aproximadamente, 30 cm de diâmetro. Em cada funil, foi 

colocada uma malha de 100 μm para impedir a entrada de pequenos animais ou vegetação, 

uma vez que, estes poderiam contaminar as amostras. Para evitar possíveis desencaixes ou 

fugas, no campo, a zona de junção do funil com a garrafa foi vedada com fita adesiva (figura 

3.3). 

 

Figura 3.3: Sistema usado para a deposição atmosférica constituído por um funil acoplado a uma 

garrafa, devidamente fixado a vedações com o auxílio de abraçadeiras. 

Os locais de amostragem escolhidos para avaliação da deposição atmosférica foram as 

quatro escolas mencionadas anteriormente, a Escola Secundária de Estarreja, E.B. 2,3 Prof. 

Dr. Egas Moniz, Escola Básica de Pinheiro e Escola Básica Visconde de Salreu. Foram 

instalados dois coletores para recolha das águas na Escola Secundária de Estarreja e na 

Escola Básica Visconde de Salreu, no entanto, devido a problemas de logística, nas restantes 

escolas apenas foi colocado um coletor. Cada sistema foi devidamente fixo a vedações com 
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o auxílio de abraçadeiras, encontrando-se afastado de paredes, edifícios e árvores, a uma 

altura de 1-2 m (figura 3.3). 

O período de permanência dos coletores no campo foi entre 3 a 4 semanas. Após este 

período, os coletores foram substituídos por outros devidamente limpos, com exceção das 

escolas E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz e Escola Básica de Pinheiro, nas quais não se colocou 

nenhum. Esta utilização de múltiplos coletores por iguais períodos de tempo teve como 

principal objetivo monitorizar a deposição atmosférica. Devido a questões de logística e 

tendo em conta as medições mais significativas do contador de partículas, os locais 

escolhidos para monitorização foram a Escola Secundária de Estarreja e a Escola Básica 

Visconde de Salreu. 

No final da campanha, os coletores foram levados para o laboratório, onde foram 

desacoplados e devidamente acondicionados, até serem tratados em laboratório. 

No total foram realizadas quatro campanhas de recolha de partículas totais suspensas. 

Devido a contaminações em campo e à afinação do protocolo laboratorial foram perdidas 

algumas amostras, obtendo-se no final 14 (7 amostras de Estarreja, 1 de Avanca, 1 de Veiros 

e 5 de Salreu). 

Todo o material usado foi devidamente limpo, para evitar contaminação das amostras 

subsequentes. 

 

3.1.3  PM10 

Neste estudo, foram também colhidas amostras de PM10 em áreas interiores (indoor) e 

exteriores (outdoor) das quatro escolas mencionadas anteriormente. Esta recolha de amostras 

emparelhadas indoor-outdoor teve como objetivo obter informações relevantes para 

compreender as fontes dos elementos potencialmente tóxicos (ETPs). 

A amostragem foi realizada utilizando um amostrador de ar portátil, MiniVol, modelo 

TAS-5.0 (Tactical Air Sampler) da Airmetrics presente na figura 3.4 [4]. Este aparelho 

permite colher material particulado com diâmetro inferior 10 μm (PM10) sendo que a taxa 

de fluxo deve ser de 5 ℓ/min, pois simula a inalação humana. As partículas são recolhidas 

com o auxílio de um filtro, posicionado no respetivo suporte do equipamento. O amostrador 

vinha equipado com duas baterias recarregáveis, com duração de aproximadamente 24h 

cada, permitindo um período de amostragem longo.  
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Figura 3.4: Amostrador de ar portátil, MiniVol, modelo TAS-5.0 da Airmetrics. 

Em cada local de colheita, houve o cuidado de colocar o amostrador numa área afastada 

de obstáculos que perturbassem o fluxo de ar. As poeiras outdoor foram recolhidas em 

espaços como varandas e terraços. As poeiras indoor foram recolhidas nos seguintes locais: 

a. Biblioteca da Escola Secundária de Estarreja; 

b. Sala de professores da E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz;  

c. Sala de aula da Escola Básica de Pinheiro; 

d. Átrio da Escola Básica Visconde de Salreu. 

Em relação às poeiras indoor, teve-se em atenção o facto de se posicionar o amostrador 

a uma altura equivalente à do nariz humano, para representar a inalação do ar. 

As partículas atmosféricas foram colhidas em filtros de politetrafluoretileno (PTFE) da 

Pall, de membrana Zeflour de 47 mm de diâmetro, com tamanho de poro de 2,0 μm [4, 71]. 

Este tipo de filtros possui propriedades como grande estabilidade química, alta resistência à 

rutura e grande resistência a um conjunto de ácidos e bases [72, 73]. No entanto, a 

característica mais relevante é o facto de serem hidrofóbicos, o que resulta na absorção e 

saturação de matéria particulada, em vez de água.  

Cada amostra de PM10 corresponde a um período de amostragem de aproximadamente 

48h. A amostragem decorreu entre o final do mês de abril até o início do mês de junho de 

2018. Foram obtidas 4 amostras de PM10 no interior e 5 de PM10 no exterior das quatro 

escolas escolhidas para o estudo. Durante este período foram recolhidos dados de parâmetros 

meteorológicos. 

Antes da campanha de amostragem, os filtros de PTFE a serem utilizados no amostrador 

foram secos numa estufa universal, modelo Tv15u, 220 V, 1380 W, 220ºC, da Memmert, a 
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uma temperatura constante de 40ºC, durante um período de 2 a 3 horas. Após a secagem, os 

filtros foram acondicionados num exsicador durante 24 horas, antes da sua pesagem, de 

modo a evitar que ganhassem humidade. Cada filtro foi pesado, antes e depois da 

amostragem, numa microbalança digital M5P-000V001, da Sartorius (resolução de         

0,001 mg). Os filtros foram acondicionados em caixas de Petri, devidamente identificados. 

 

3.1.4  Contagem de partículas 

Em cada deslocação às estações de amostragem, foi efetuada a contagem de partículas 

no ar, de forma a avaliar a qualidade, quer do ar interior, quer do exterior. Para tal, utilizou-

se um contador de partículas, modelo VPC300 da Extech Instruments (figura 3.5). Este 

contador possibilita leituras rápidas e precisas, medindo até seis canais de tamanhos de 

partículas (0,3 μm; 0,5 μm; 1 μm; 2,5 μm; 5 μm; 10 μm) com uma taxa de fluxo de               

2,83 ℓ/min. Além disto, também permite efetuar a medição de dados como temperatura do 

ar, humidade relativa, temperatura de ponto de orvalho (Dew Point temperature) e bulbo 

húmido (Wet Bulb temperature). Estes parâmetros permitem aferir o nível de conforto, tanto 

nos espaços interiores como exteriores. 

Ao longo do período de amostragem e em cada local de colheita, foram realizadas várias 

leituras de contagem de partículas. Estas foram executadas no exterior e interior de cada 

edifício, onde o contador foi posicionado à altura da cintura do operador. Cada contagem 

teve a duração total de 3 minutos, onde o aparelho realizou três leituras consecutivas de 1 

minuto cada. 

Os dados obtidos das diversas leituras são registados e armazenados no dispositivo, os 

quais mais tarde foram descarregados e tratados. 

Figura 3.5: Contador de partículas com câmara, modelo VPC300 da Extech Instruments. 

Tal como na amostragem de PM10, teve-se o cuidado de realizar a contagem em áreas 

desobstruídas para que não houvesse perturbação o fluxo de ar. Estes locais de contagem de 

partículas, tanto outdoor, como indoor, foram os mesmos que os da amostragem de PM10 

(subsecção 3.1.3.). 
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3.2  Preparação das amostras 

Antes e após a recolha das várias amostras e seu devido acondicionamento, foram 

realizados vários ensaios laboratoriais. Estes ensaios foram executados nos laboratórios do 

Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro. Em seguida, são apresentadas e 

descritas todas as metodologias utilizadas ao longo deste estudo, para as diferentes amostras 

colhidas. 

 

3.2.1  Solo 

Terminada a colheita de todos os solos, procedeu-se ao seu tratamento físico em 

laboratório. 

Os solos foram secos a 40ºC numa estufa universal, modelo Tv15u, 220 V, 1380 W, 

220ºC, da Memmert e retirados da mesma após secagem [12, 14]. 

Após o período de secagem, cada amostra de solo foi desagregada de modo a separar as 

partículas menores das partículas maiores, evitando no processo a redução do tamanho 

natural das partículas. As amostras foram depois pesadas numa balança digital, modelo    

440-49N, da Kern (com resolução de 0,1 g). 

Em seguida, foi efetuada a peneiração dos solos com o intuito de separar diferentes 

frações. De modo a obter um estudo conservativo e observar diferenças entre a mineralogia, 

optou-se por separar as frações inferiores a 2 mm, 63 μm e 20 μm. Estes tamanhos de 

partículas foram escolhidos devido ao diferente comportamento ambiental das partículas. O 

crivo de 2 mm foi utilizado para remover elementos grosseiros, ou seja, partículas de 

diâmetro superior a 2 mm [74]. No caso da fração inferior a 63 μm, esta foi selecionada visto 

que a maioria das partículas que aderem às mãos e que são passíveis de ser ingeridas, têm 

diâmetros inferiores a 40 μm [75]. Em relação à fração 20 μm, esta foi escolhida uma vez 

que é uma fração muito próxima da fração <10 μm, que corresponde à fração que se pode 

depositar no trato respiratório do ser humano [76, 77, 78]. A utilização desta fração prendeu-

se com dificuldades operacionais na obtenção da fração <10 μm por peneiramento por via 

seca, uma vez que se pretendia evitar o peneiramento por via húmida. 

Cada fração foi pesada na balança digital sendo, posteriormente, guardadas em sacos de 

plástico, devidamente identificados. 

A peneiração foi executada com o auxílio de peneiros de aço inoxidável previamente 

limpos, para evitar contaminação das amostras. As amostras de fração inferior a 63 μm foram 

obtidas através de peneiração por via seca, em peneiros de 63 μm com o auxílio de agitadores 

magnéticos. Após obtenção de uma quantidade suficiente desta fração, pesou-se para cada 

solo: 

a. 5,6 g para a análise granulométrica por Sedigraph; 

b. 4 g para a análise mineralogica semi-quantitativa por difração de raio-x, bem como 

para a análise dos agregados orientados e dos agregados não orientados. 
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O restante da amostra de cada solo com fração inferior a 63 μm foi novamente submetida 

à peneiração por via seca em peneiros de 20 μm, com o auxílio de agitadores magnéticos, 

para a obtenção da fração inferior a 20 μm, para subsequente análise granulométrica por 

Sedigraph. 

 

3.2.1.1  Procedimento laboratorial para a execução da lâmina com agregados 

orientados 

Após recolhidos os 2 g de solos com fração <63 μm, foram preparadas as lâminas com 

agregados orientados. Este método de montagem de lâminas permite melhorar a intensidade 

das reflexões, diagnósticas dos filossilicatos, da difração de raio-x. O tratamento laboratorial 

consistiu na separação da fração argilosa do resto dos sedimentos, pelo que se procedeu 

como descrito no próximo parágrafo. 

i. Colocou-se num tubo de ensaio uma porção de solo com fração inferior 63 μm, 

previamente peneirada;  

ii. Ao tubo de ensaio foi adicionado água destilada, até aos 40 mℓ marcados no tubo 

(não é uma medição exata); 

iii. O tubo de ensaio do ponto anterior foi passado pelo ultrassom, durante 10 segundos 

para que todas as partículas da amostra vibrassem e se soltassem umas das outras; 

iv. A amostra foi deixada em repouso durante um período de tempo para haver 

deposição das partículas. Avaliou-se então o grau de floculação, ou seja, se ocorreu 

a agregação de partículas menores formando partículas de maiores dimensões que se 

depositam; 

v. A cada tubo de ensaio foram adicionadas três gotas de hexametafosfato de sódio 

(Na(PO4)6) a 1%, que atuou como desfloculante; 

vi. Passaram-se novamente os tubos de ensaio pelo ultrassom durante 10 segundos e 

deixaram-se em repouso durante 20 minutos para ocorrer deposição; 

vii. As lâminas foram devidamente identificadas e colocadas num local adequado para 

não sofrerem perturbações; 

viii. Assim que ocorreu a deposição das partículas, foi pipetado do tubo de ensaio a fração 

argilosa que se encontra em suspensão no seu topo, para a lâmina, pelo que os 

minerais orientaram-se segundo uma direção preferencial; 

ix. As lâminas foram deixadas a secar sendo posteriormente, levadas para a difração de 

raio-x. 

De acordo com o teorema de Stokes, obtemos a separação da fração argilosa por 

sedimentação em meio húmido.  

Em algumas amostras a quantidade de finos é muito reduzida, pelo que a água vai ter 

poucas partículas em suspensão, estando pouco turva. Em caso contrário, a água terá muitas 

partículas de fração argilosa em suspensão, ficando bastante turva. 
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3.2.2  Deposição atmosférica 

Os sistemas utilizados na monitorização da deposição atmosférica foram transportados 

para o laboratório para preparação para análise. O procedimento laboratorial seguido, 

dependeu da presença ou ausência de água da chuva nas garrafas. 

As amostras recolhidas para a avaliação da deposição atmosférica foram filtradas 

usando uma rampa de filtração a vácuo constituída por três copos. O processo básico de 

filtração consiste na passagem de um fluxo de água através de um filtro, onde as partículas 

em suspensão ficam retidas. Com o auxílio de uma bomba de vácuo, este processo tornou-

se mais rápido, uma vez que ajudou a aumentar a taxa de fluxo. 

Dado que as amostras iriam ser analisadas mineralógica, isotópica e quimicamente, 

recorreu-se a uma rampa de filtração que permitiu realizar a filtração de três alíquotas, em 

simultâneo, como se pode verificar pela figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Rampa de filtração utilizada, ligada a um kitasato que é posteriormente, ligado a uma bomba 

de vácuo. 

A escolha dos filtros usados neste sistema de filtração teve em consideração os 

procedimentos laboratoriais aos quais estes filtros iam ser sujeitos, nomeadamente análises 

químicas, mineralógicas e isotópicas.  

Os filtros escolhidos para a análise química foram os de celulose da Millipore, com 0,45 

μm de tamanho de poro e 47 mm de diâmetro, sendo, normalmente, os escolhidos para a 

filtração das águas para monitorização ambiental, uma vez que, durante a análise química 

das partículas que ficam retidas nos filtros, estes são destruídos por ataque químico sem 

contaminarem as amostras com metais.  
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Para as análises mineralógica e isotópica foram escolhidos filtros de membrana de 

policarbonato da Whatman Cyclopore, com 0,4 μm de tamanho de poro e 47 mm de 

diâmetro. Este tipo de filtros foi escolhido para a análise mineralógica, pois as partículas 

tendem a ficar na sua superfície e, como tal, permitem a incidência dos raios-x para a 

obtenção dos espetros de difração. 

De notar que tanto a análise química como a análise isotópica não fazem parte do âmbito 

desta dissertação, contudo irão ser abordadas durante o procedimento, visto terem sido 

realizadas em simultâneo com a análise mineralógica. 

Antes da filtração, os filtros foram secos na estufa a 40ºC, para retirar a humidade, 

pesados numa balança analítica eletrónica, modelo ER-182A, da A&D (resolução de    

0,0001 g), devidamente identificados e acondicionados no exsicador. 

Nas garrafas que apresentavam água da chuva executou-se o seguinte procedimento: 

i. Parte da água foi sifonada para um gobelé, de modo a descartar excessos, deixando 

apenas na garrafa 3 - 4 cm de água. Esta água sifonada foi pesada, numa balança  

440-49N da Kern (resolução de 0,1 g), e rejeitada; 

ii. A restante água da garrafa foi passada numa malha de 100 μm, de modo a retirar a 

matéria orgânica e seres vivos, colocada num gobelé e pesada; 

iii. A água do ponto anterior foi distribuída pelos três copos da rampa e filtrada para um 

kitasato; 

iv. No fim da filtração, o kitasato foi retirado do sistema e deste foram retirados 30 mℓ 

de água filtrada para um tubo cónico de polipropileno, 30 mℓ para outro tubo cónico 

de polipropileno e 0,5 ℓ para uma garrafa de polietileno. À primeira alíquota foi 

adicionado 1 mℓ de ácido nítrico (HNO3) 65%. A primeira alíquota foi usada para 

análise elementar, a segunda alíquota para análise de aniões e condutividade e a 

última para análise isotópica. Estas águas foram colocadas e mantidas no frigorífico, 

a 4ºC, até à sua análise, assim como a restante água filtrada; 

v. A garrafa e o funil foram lavados com água desmineralizada; 

vi. Usando os mesmos filtros, mas um kitasato diferente, foi efetuada a filtração da água 

do ponto anterior; 

vii. Quando toda a água foi filtrada, as paredes dos copos foram lavadas com água 

desmineralizada, de modo a remover as poeiras depositadas nas paredes, e foi 

repetida a filtração, rejeitando-se depois esta água;  

viii. No final de cada filtração, os filtros foram retirados e colocados na estufa a 40ºC. 

Quando secos, os filtros foram pesados e guardados num exsicador até à sua análise; 

ix. Entre amostras, todo o sistema foi lavado com água desmineralizada. 

As garrafas que não apresentavam água da chuva foram lavadas com 500 mℓ de água 

desmineralizada, aproximadamente, assim como os respetivos funis. Esta água foi filtrada 

de acordo com o procedimento descrito anteriormente, não se efetuando os pontos 1, 5 e 6 e 

a rejeição da água abordada no ponto 7. 
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Foi ainda realizada a filtração de uma porção de água desmineralizada usando um filtro 

de membrana de policarbonato da Whatman Cyclopore, com 0,4 μm de tamanho de poro e 

47 mm de diâmetro, para ser usado como filtro de referência para a análise mineralógica por 

DRX. Este filtro foi seco e pesado antes e após a filtração. 

 

3.2.3  PM10 

Após a amostragem, os filtros contendo as PM10 foram novamente secos a 40ºC e, 

posteriormente, mantidos no exsicador até à sua análise. Cada filtro foi pesado três vezes, 

antes e após a amostragem. 

Uma porção de cada filtro, foi utilizada na análise mineralógica e a outra na análise 

química, abordada noutro estudo. 

Todo o material usado durante o procedimento laboratorial foi devidamente limpo com 

álcool e papel, para evitar a contaminação dos filtros. 

No decorrer da amostragem, foi transportado um filtro do laboratório para o campo e de 

volta ao laboratório que, posteriormente, foi submetido à mesma análise que os filtros 

carregados com PM10. Este procedimento serviu para monitorizar a contaminação da 

amostra durante o transporte. 

Foi ainda realizada a análise por DRX de um filtro branco de politetrafluoretileno 

(PTFE) da Pall, de membrana Zeflour de 47 mm de diâmetro, com tamanho de poro de        

2,0 μm. Este serviu de controlo para identificação dos seus valores de fundo originais. 

 

3.3  Procedimentos de caracterização textural e mineralógica 

Nesta secção são abordados os fundamentos dos métodos de caracterização textural e 

mineralógica utilizados neste estudo, o Sedigraph e a difração de raio-x. Estas técnicas foram 

realizadas nos laboratórios do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro. 

 

3.3.1  Distribuição granulométrica dos solos por SediGraph 

Para a determinação da distribuição granulométrica nas amostras de solo foi utilizado o 

SediGraph III Plus, da Micromeritics. Este equipamento usa uma técnica de sedimentação 

precisa e reprodutível, que mede as taxas de sedimentação dos diferentes tamanhos de 

partículas através da indução por gravidade, num líquido com propriedades conhecidas [79]. 

A massa das partículas é medida diretamente por absorção de raio-x. 

As curvas de distribuição granulométrica das duas frações em estudo, <63 μm e            

<20 μm, das diferentes amostras dos quatro solos recolhidos foram então, obtidas por análise 

de SediGraph, de acordo com o procedimento a seguir descrito. 

Antes das amostras serem inseridas no SediGraph, foram-lhes adicionadas 80 mℓ de 

hexametafosfato de sódio (Na(PO4)6) a 1%. Cada mistura foi agitada num agitador 

magnético, durante 6 h, e antes de serem inseridas no equipamento foram novamente 

agitadas num ultrassom durante 30 s. Por fim foram colocadas no SediGraph, onde a análise 

teve duração de cerca de 2 h. 
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3.3.2  Difração de raio-X (DRX) 

Neste estudo a composição mineralógica das amostras foi efetuada por difração de raio-

x (DRX). 

A difração de raio-x (DRX) corresponde a uma técnica analítica que fornece bastante 

informação detalhada e precisa quanto à qualificação, caraterização e quantificação de 

minerais presentes numa amostra, ou seja, é a mais indicada na determinação de fases 

cristalinas [80]. 

Os raios-x foram descobertos em 1895 pelo físico alemão W. C. Roentgen. 

Correspondem às radiações eletromagnéticas da mesma natureza que a radiação que compõe 

a luz branca visível ao olho humano. Os comprimentos de onda destas radiações são cerca 

de 1000 vezes menores que os comprimentos de onda da luz visível e daí resultam grandes 

diferenças nas propriedades dos dois tipos de radiações. [81] As redes cristalinas agem como 

redes de difração de raio-x, uma vez que os comprimentos de onda desta radiação são da 

mesma ordem de grandeza das distâncias interatómicas. Como cada espécie mineral 

corresponde a uma estrutura cristalina especifica, cada espécie mineral tem um modelo de 

difração característico [80, 82]. 

Entre as vantagens da técnica de difração de raio-x destacam-se a simplicidade e rapidez 

do método, a fiabilidade dos resultados obtidos (pois o perfil de difração obtido é 

característico para cada fase cristalina), a possibilidade de análise de materiais compostos 

por uma mistura de fases e uma análise quantitativa destas fases e, por último, o facto de ser 

um método de análise não destrutível [80, 83]. 

Numa substância, os átomos dispõem-se frequentemente numa rede tridimensional. 

Uma vez que as distâncias reticulares são da mesma ordem de grandeza dos comprimentos 

de onda da radiação X, um cristal funciona como uma rede de difração de raio-x. Em certas 

condições, os eletrões de cada átomo difundem a radiação de modo coerente o que, em certas 

direções, dá origem a que as ondas difundidas estejam em fase simultaneamente. Um feixe 

de raios-x que incide sobre os planos cristalinos sofre difração sempre que se verifique a 

equação de Bragg em 3.1, 

 

 

 

(3.1) 

, onde: 

d – afastamento entre dois planos do cristal; 

θ – ângulo formado entre os raios do feixe incidente e os planos atómicos (hkl) refletores 

do cristal; 

λ – comprimento de onda do feixe de raios-x; 

n – ordem dos raios-x difratados. 

Como resultado da difração obtêm-se diagramas que diferem de mineral para mineral, 

uma vez que as suas características dependem da equidistância dos planos cristalinos destes. 

Nos diagramas, todos os planos reticulares dos cristais são visíveis, contudo, os planos basais 

2 𝑑 sin𝜃 = 𝑛 λ 
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têm maior interesse para a identificação das espécies minerais argilosas, uma vez que se 

conhece exatamente o seu espaçamento. 

Neste método utiliza-se um difratómetro, provido de uma fonte de raio-x que emite a 

radiação sobre as amostras. Por sua vez, um detetor muito sensível aos raios-x, recebe e 

regista a radiação difratada. Os difratogramas traduzem diretamente a intensidade das riscas 

de difração, os picos, em função do ângulo de difração, 2θ. Nos programas de medição, 

elaborados pelo utilizador, são definidos os parâmetros instrumentais e condições de medida, 

tais como, o ângulo 2θ inicial e final do varrimento, o tipo de varrimento (contínuo ou passo 

a passo), a velocidade de varrimento, comprimento de onda da radiação, a seleção da altura 

de impulsos, a constante de tempo, a escala de registo e a velocidade do papel de registo 

[81]. 

Neste estudo mineralógico, as várias amostras de solo com fração <63 μm, PM10, e 

deposição atmosférica, obtidas anteriormente, foram sujeitas a várias análises por difração 

de raio-x. Estas análises incluem a determinação das fases cristalinas, a análise                    

semi-quantitativa, a análise de agregados não orientados e a análise de agregados orientados. 

A determinação das fases cristalinas bem como a análise semi-quantitativa foram 

realizadas para todas as amostras de solo com fração <63 μm, as PM10 e a deposição 

atmosférica. 

Por outro lado, as amostras de fração <63 μm dos quatro solos, foram utilizadas para a 

realização da análise de agregados não orientados e da análise dos agregados orientados. 

De mencionar que no caso das amostras da deposição atmosférica e PM10, não foi 

efetuado nenhum tratamento. Os filtros são cortados ao diâmetro do porta-amostras do 

difratómetro de raios-x, e analisados tal qual. 

 

3.3.2.1  Análise mineralógica semi-quantitativa 

Os difratogramas foram obtidos no Laboratório de Materiais e Georrecursos através do 

difratómetro Philips X’Pert, constituído por um gerador MPPC, um goniómetro PW 3050, 

um microprocessador PW 3040/60 com registo em impressora (figura 3.7). 
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Figura 3.7: Difratómetro de raio-x, usado para o estudo mineralógico. 

Cada difratograma obtido foi então interpretado sendo identificado cada pico de difração 

presente nos gráficos por comparação com padrões conhecidos presentes em tabelas. Nestas 

tabelas constam os valores dos afastamentos entre dois planos dos cristais, ou seja, de d, bem 

como a que mineral corresponde. 

Posteriormente, foi realizada uma análise semi-quantitativa na qual se determina a 

abundância relativa de cada fase mineralógica. Para a semi-quantificação dos principais 

minerais identificados foram calculadas as áreas dos picos das reflexões específicas 

ponderadas por fatores empiricamente estimados de acordo com Galhano et al. e Oliveira et 

al., em [84] e [85]. De notar que a abundância relativa de cada fase não representa as 

percentagens reais, no entanto esta abordagem é útil para comparar amostras entre si, desde 

que tenham sido analisadas de semelhante forma [17]. 

 

3.3.2.2  Análise dos agregados não orientados (ANO) 

Os agregados dizem-se não orientados (fração <63 μm) pois não apresentam um arranjo 

preferencial dos cristais. Isto deve-se ao facto de serem examinados a seco e, por 

conseguinte, as partículas não têm tempo nem meio para se orientarem, ao contrário dos 

agregados orientados [81]. 

Para esta análise foi retirada uma pequena porção da amostra (cerca de 2 g) previamente 

peneirada e armazenada. A amostra é posteriormente inserida num porta-amostras 

“standard” de alumínio, com base móvel, do difratómetro de raios-x, sendo o pó 

ligeiramente comprimido para não ser conferida uma orientação preferencial aos cristais 

[81]. 
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3.3.2.3  Análise dos agregados orientados (AO) 

A análise dos agregados orientados realizou-se através da preparação de lâminas, 

descrito na subsecção 3.2.1.1, pelo que se trabalha com a fração inferior a 2 μm, ou seja, 

com minerais argilosos. Dizem-se orientados uma vez que se recorre a um meio líquido e o 

período de tempo que requer para secar vai permitir que as partículas se disponham segundo 

a sua orientação preferencial. 

Para a aquisição da fração argilosa (<2 μm) utilizou-se a separação granulométrica por 

sedimentação em meio húmido de acordo com a Lei de Stokes. Esta lei enuncia que uma 

esfera ao cair livremente sob a influência da gravidade através de um meio viscoso atinge 

uma velocidade constante: 

 

 

 

(3.2) 

, onde: 

g – aceleração da gravidade (em cm/s2); 

D – diâmetro da esfera (em cm); 

ds – peso específico da substância que constitui a esfera (em g/cm3); 

dm – peso específico do meio dispersante (em g/cm3); 

η – viscosidade do meio dispersante (em poises, P, ou g/cm.s). 

Usando água destilada como meio dispersante, com viscosidade constante para uma 

temperatura fixa (a 20ºC, η=1cp), conhecendo a diferença entre o peso específico da argila 

e o peso específico da água, e conhecendo o valor da aceleração da gravidade g, a velocidade 

V é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro das partículas argilosas. Com esta 

relação é possível determinar a profundidade alcançada por partículas com um determinado 

diâmetro esférico que caem numa suspensão sob efeito da gravidade, quando decorrido um 

certo período de tempo [80]. 

À dispersão da argila em água destilada, deve-se adicionar desfloculante, numa 

quantidade adequada para que ocorra a desfloculação. A concentração de sólidos da 

suspensão não deve ser superior a 1-2% em peso/volume. Nem sempre a queda das partículas 

argilosas obedece perfeitamente à Lei de Stokes, uma vez que as estas não são esféricas, 

possuem cargas elétricas e a queda não é perfeitamente livre. 

Na tabela 3.1 são apresentados os tempos de sedimentação para as partículas com 

diâmetro esférico equivalente (d.e.e.) igual ou superior a 0,002 mm para uma altura de queda 

de 20 cm, em função das temperaturas mais frequentes nos laboratórios, considerando a 

densidade da amostra ds=2,65 g/cm3 (peso específico médio das partículas de argila). 

 

 

 

𝑉 (𝑐𝑚/𝑠) =  
𝑔 ×  𝐷2  × (𝑑𝑠 − 𝑑𝑚)

18 𝜂
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Tabela 3.1: Tempo de sedimentação para partículas com diâmetro esférico equivalente inferior a 0,002 

mm. 

Temperatura (ºC) Tempo (h:m:s) 

17 16:48:16 

18 16:22:25 

19 15:58:08 

20 15:35:01 

21 15:12:00 

22 14:50:33 

23 14:29:01 

24 14:08:49 

25 13:49:24 

Nas lâminas, a identificação dos minerais por difração de raio-x é auxiliada por 

determinados tratamentos, como a adição de líquidos orgânicos (etilenoglicol ou glicerol) e 

o aquecimento a certas temperaturas, neste caso a 500°C. Os diferentes comportamentos dos 

vários minerais a estes tratamentos vão refletir-se nos difratogramas. 
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4. Tratamento e Discussão de Resultados 

Neste capítulo são apresentados, analisados e discutidos todos os dados resultantes das 

diferentes análises de amostras, bem como os dados obtidos da contagem de partículas. 

A análise do número de partículas e das curvas de distribuição granulométricas servem 

para complementar os resultados, nomeadamente na observação dos dias em que houve 

maior quantidade de partículas no ar e de possíveis contribuições de solo para a PM10. 

De notar que, a partir deste capítulo, as escolas onde foram recolhidas todas as amostras 

e dados irão passar a ser mencionadas com a seguinte nomenclatura abreviada: 

• ESC1 - Escola Secundária de Estarreja; 

• ESC2 - E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz; 

• ESC3 - Escola Básica de Pinheiro; 

• ESC4 - Escola Básica Visconde de Salreu. 

 

4.1  Caracterização física das poeiras atmosféricas 

Como referido na subsecção 3.1.4, em cada deslocação às estações de amostragem, foi 

efetuada a contagem de partículas no ar, de forma a avaliar a qualidade, quer do ar interior, 

quer do exterior. Os dados medidos pelo contador, em formato digital, foram posteriormente 

carregados para o computador e tratados. Este tratamento consistiu, para cada contagem, no 

cálculo da média das três leituras consecutivas realizadas pelo aparelho, para cada tamanho 

de partículas. 

Em seguida, e com a ajuda da tabela 4.1, fornecida juntamente com o equipamento, cada 

tamanho de partículas foi agrupado por cores que representam a classificação da qualidade 

do ar. A escala de cores consiste no verde, o amarelo e o vermelho que são indicativos de 

uma boa qualidade de ar, de uma moderada degradação e de uma elevada degradação do ar, 

respetivamente. 

De mencionar que os parâmetros da temperatura do ar, humidade relativa, temperatura 

de ponto de orvalho (Dew Point temperature) e bulbo húmido (Wet Bulb temperature) que 

permitem aferir o nível de conforto, não serão abordados neste estudo. 

 

Tabela 4.1: Intervalos de contagem de partículas, correspondentes a cada nível de qualidade do ar 

(retirado do manual de instruções do contador de partículas VPC300). 

Canal 
Verde 

(bom) 

Amarelo 

(cuidado) 

Vermelho 

(perigo) 

0,3 μm 0 a 100 000 100 001 a 250 000 250 001 a 500 000 

0,5 μm 0 a 35 200 35 201 a 87 500 87 501 a 175 000 

1,0 μm 0 a 8 320 8 321 a 20 800 20 801 a 41 600 

2,5 μm 0 a 545 546 a 1 362 1 363 a 2 724 

5,0 μm 0 a 193 194 a 483 484 a 966 

10,0 μm 0 a 68 69 a 170 171 a 340 
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Em seguida são apresentados e analisados os dados para os diferentes locais de 

amostragem tendo em conta a tabela 4.1. 

Na ESC1, todas as medições indoor realizadas nos três dias, apresentam valores que se 

encontram inseridos nos intervalos indicativos de uma boa qualidade do ar (tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2: Contagens medidas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e exteriores 

(outdoor) da ESC1, nos respetivos dias de amostragem. As cores representam a boa qualidade do ar ou 

a sua degradação. 

 

Nas medições outdoor observam-se, ainda assim, variações da qualidade do ar nos 

diversos dias de amostragem. A medição efetuada no dia 24 de abril (24-04-2018) foi a única 

na qual se registaram valores compreendidos nos intervalos indicativos de uma degradação 

elevada da qualidade do ar, no entanto, seis dias depois estava estabilizada. Nos restantes 

dias, as medições realizadas apresentam valores que variam entre a boa e moderada 

qualidade do ar. No dia 6 de julho (06-07-2018), foi registada uma quantidade elevada das 

partículas mais finas (0,3 μm e 0,5 μm) indicativas de uma deterioração moderada do ar. Por 

outro lado, os valores obtidos para os dias 14, 22 e 25 de maio (14-05-2018, 22-05-2018 e 

25-05-2018) são indicativos de uma degradação moderada da qualidade do ar, com valores 

elevados tanto nos tamanhos de partículas mais finos como nas partículas mais grosseiras 

(tabela 4.2). 

Por último, comparando as contagens nas áreas indoor e outdoor, observa-se que apenas 

no dia 25 de maio (25-05-2018) existiu uma variação. Enquanto a contagem indoor regista, 

valores de uma boa qualidade do ar, a contagem outdoor apresenta, nos tamanhos de 

partículas 0,3 μm, 0,5 μm e 2,5 μm, valores moderados de poluição do ar ambiental        

(tabela 4.2). 

Quanto à ESC2, todas as contagens indoor realizadas nos dois dias de amostragem 

apresentam valores dentro dos intervalos de uma boa qualidade do ar (tabela 4.3). 

 

 

 

24-04-2018 30-04-2018 14-05-2018 22-05-2018 25-05-2018 28-05-2018 06-07-2018 26-07-2018

0,3 μm - - - - 93044 55326 - 24512

0,5 μm - - - - 22794 15972 - 5599

1 μm - - - - 3214 3093 - 868

2,5 μm - - - - 480 526 - 106

5 μm - - - - 133 170 - 22

10 μm - - - - 36 60 - 8

0,3 μm 328850 19207 48652 220036 145607 - 158563 22133

0,5 μm 99825 7898 18630 52576 37211 - 35354 4924

1 μm 17242 1635 4012 7571 5037 - 4308 667

2,5 μm 2778 314 677 995 668 - 505 91

5 μm 633 88 171 221 181 - 105 21

10 μm 179 23 42 54 43 - 34 7
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Tabela 4.3: Contagens medidas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e exteriores 

(outdoor) da ESC2, nos respetivos dias de amostragem. As cores representam a boa qualidade do ar ou 

a sua degradação. 

 

No entanto, as medições outdoor obtidas apresentam ligeiras variações da qualidade do 

ar nos diversos dias de amostragem. Em geral, os valores obtidos indicam uma boa qualidade 

do ar, com exceção dos dias 24 de abril e 14 de maio. No dia 24 de abril (24-04-2018) foram 

apontados valores maioritariamente indicadores de uma degradação moderada do ar, sendo 

registado uma quantidade elevada das partículas mais finas (0,3 μm e 0,5 μm) e grosseiras 

(2,5 μm e 5 μm). O dia 14 de maio (14-05-2018) apresenta um número elevado das partículas 

maiores (2,5 μm e 5 μm) indicativas de uma deterioração moderada do ar (tabela 4.3). 

Por último, comparando as contagens nas áreas indoor e outdoor, verifica-se que as 

medições realizadas apontam para uma qualidade do ar ideal tanto indoor como outdoor 

(tabela 4.3). 

Na ESC3, as medições indoor realizadas nos dias de amostragem, registam 

predominantemente valores que se encontram dentro dos intervalos indicativos de uma boa 

qualidade do ar (tabela 4.4). No entanto, no dia 4 de junho (04-06-2018) foram registados 

valores de uma degradação moderada causada por uma maior abundância de partículas 

grosseiras (2,5 μm, 5 μm e 10 μm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-04-2018 30-04-2018 02-05-2018 14-05-2018 04-06-2018 12-06-2018

0,3 μm - - - - 24028 40212

0,5 μm - - - - 10716 11949

1 μm - - - - 2586 2355

2,5 μm - - - - 525 458

5 μm - - - - 180 150

10 μm - - - - 57 50

0,3 μm 163135 14837 15542 56314 17629 37031

0,5 μm 47505 5777 6445 19440 8354 11614

1 μm 8092 1289 1413 3953 2067 2222

2,5 μm 1190 242 272 667 429 406

5 μm 243 74 80 201 116 107

10 μm 68 20 26 56 32 31
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Tabela 4.4: Contagens medidas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e exteriores 

(outdoor) da ESC3, nos respetivos dias de amostragem. As cores representam a boa qualidade do ar ou 

a sua degradação. 

 

Nas medições outdoor observam-se algumas variações da qualidade do ar. De modo 

geral, as medições registaram valores dentro dos intervalos de uma boa qualidade do ar. 

Contudo, nos dias 24 de abril (24-04-2018) foram obtidos valores indicadores de uma 

moderada poluição do ar, sendo assinalado um elevado número de partículas finas (0,3 μm 

e 0,5 μm) e grosseiras (2,5 μm, 5 μm e 10 μm). Por outro lado, os valores apresentados nos 

dias 4 e 14 de maio (04-05-2018 e 14-05-2018) foram, predominantemente, indicativos de 

boa qualidade do ar, apesar da quantidade mais elevada de partículas de diâmetro 2,5 μm e 

5 μm (tabela 4.4).  

Por último, comparando as contagens nas áreas indoor e outdoor, conclui-se que existiu 

uma ligeira variação na qualidade do ar. Enquanto no dia 1 de junho (01-06-2018), a 

contagem registou apenas valores que apontam para um qualidade do ar boa em ambas as 

áreas, no dia 4 de junho (04-06-2018) a contagem indoor apresentou valores compreendidos 

nos intervalos de uma deterioração moderada do ar para partículas grosseiras (tabela 4.4). 

Na ESC4, as contagens indoor apresentam, predominantemente, valores dentro dos 

intervalos indicativos de uma boa qualidade do ar, com exceção do dia 1 de junho (01-06-

2018), onde foram registados números elevados de partículas grosseiras (2,5 μm, 5 μm e 10 

μm). Estes valores indicam uma degradação moderada do ar (tabela 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-04-2018 02-05-2018 04-05-2018 14-05-2018 01-06-2018 04-06-2018

0,3 μm - - - - 15986 40749

0,5 μm - - - - 7651 19543

1 μm - - - - 1994 5226

2,5 μm - - - - 417 1180

5 μm - - - - 131 414

10 μm - - - - 50 155

0,3 μm 172223 14951 52189 49539 7928 19041

0,5 μm 48161 6082 18567 21266 3763 8245

1 μm 7837 1401 3711 4862 914 1974

2,5 μm 1165 267 604 868 211 346

5 μm 242 59 144 210 63 90

10 μm 72 20 42 52 23 21
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Tabela 4.5: Contagens medidas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e exteriores 

(outdoor) da ESC4, nos respetivos dias de amostragem. As cores representam a boa qualidade do ar ou 

a sua degradação. 

 

Nas medições outdoor, observam-se certas variações da qualidade do ar nos diferentes 

dias de contagem. Em geral, as medições efetuadas nestas áreas registam valores 

compreendidos nos intervalos de uma boa qualidade do ar (tabela 4.5). No entanto, no dia 

24 de abril (24-04-2018) foram obtidos valores, maioritariamente, indicativos de uma 

poluição do ar moderada, sendo registado um número elevado de partículas mais finas (0,3 

μm e 0,5 μm) e grosseiras (2,5 μm, 5 μm e 10 μm). É de notar também os valores obtidos 

para as partículas mais grosseiras no dia 14 de maio (14-05-2018) e para as partículas mais 

finas no dia 6 de julho (06-07-2018), que apontam para uma deterioração moderada do ar 

(tabela 4.5). 

Por último, comparando as contagens nas áreas indoor e outdoor, conclui-se que não 

existiu qualquer variação na qualidade do ar. Ou seja, em ambas as datas, as medições 

efetuadas registam valores compreendidos nos intervalos indicativos de uma boa qualidade 

do ar (tabela 4.5). 

Comparando as contagens das quatro escolas observa-se que a má qualidade do ar em 

espaço outdoor, registada no dia 24 de abril (24-04-2018), foi comum a todos os locais de 

amostragem, embora de forma mais intensa na ESC1. Verifica-se também que na escola 

ESC4 e ESC3 a qualidade do ar indoor é pior nos dias 1 e 4 de junho (01-06-2018 e 04-06-

2018), respetivamente. 

 

4.2  Caracterização textural e mineralógica dos solos 

Como referido na subsecção 3.2.1, os solos amostrados em cada local foram submetidos, 

após a sua preparação, a uma análise granulométrica e a uma análise mineralógica             

semi-quantitativa por difração de raio X utilizada tanto para a análise dos agregados 

orientados, como dos agregados não orientados. 

Em seguida, são apresentados e analisados os dados obtidos para as diferentes análises 

realizadas. 

 

24-04-2018 14-05-2018 28-05-2018 06-07-2018

0,3 μm - - - 42149 37049 33863 30226 20269 - 28595 28631

0,5 μm - - - 10685 10283 9803 13657 9338 - 7628 7737

1 μm - - - 1709 2076 1794 3548 2434 - 1277 1352

2,5 μm - - - 313 410 387 927 595 - 266 291

5 μm - - - 96 147 136 380 231 - 92 111

10 μm - - - 36 59 52 162 91 - 35 48

0,3 μm 196832 42237 45946 30530 - - - - 106709 22564 -

0,5 μm 52503 16067 13192 7017 - - - - 22399 5210 -

1 μm 8099 3261 2422 979 - - - - 2801 671 -

2,5 μm 1120 604 411 134 - - - - 352 88 -

5 μm 246 133 119 27 - - - - 73 22 -

10 μm 71 37 33 7 - - - - 23 9 -
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4.2.1  Curvas de distribuição granulométrica 

Obtiveram-se as curvas de distribuição granulométrica das duas frações em estudo,    

<63 μm e <20 μm, dos quatro solos recolhidos nos diferentes locais de amostragem. 

Apesar da análise requerida ser da fração inferior a 63 μm, o equipamento iniciou a 

leitura a partir da fração 100 μm. No caso da fração inferior a 20 μm, o equipamento iniciou 

a leitura nos 30 μm. Também é de mencionar que em ambas as leituras terminaram aos 0,10 

μm. 

Ao analisar a curva de distribuição granulométrica para a fração inferior a 63 μm do 

solo S1 colhido na ESC1, observam-se dois picos, um aos 20 μm, aproximadamente, e outro, 

menor, aos 4 μm. Quanto ao gráfico obtido para a fração inferior a 20 μm, o pico encontrado 

anteriormente nos 4 μm é visível nesta curva aos 6 μm. Observa-se, também, outro pico, nos 

0,6 μm (figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Curvas de distribuição granulométrica das frações inferiores a 63 µm (a) e a 20 µm (b) do 

solo S1 recolhido na ESC1, produzidas pelo software de SediGraph III Plus. 

O gráfico obtido para a fração inferior a 63 μm do solo S2 recolhido na ESC2 é bimodal, 

ou seja, apresenta duas curvas, uma com maior frequência aos 25 μm e outra aos 0,15 μm, 

aproximadamente. Ao analisar o gráfico da fração inferior a 20 μm, a maior frequência 

encontra-se aproximadamente aos 8 μm (figura 4.2). 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 4.2: Curvas de distribuição granulométrica das frações inferiores a 63 μm (a) e a 20 μm (b) do 

solo S2 recolhido na ESC2, produzidas pelo software de SediGraph III Plus. 

Para a fração inferior a 63 μm do solo S3 recolhido na ESC3, a curva granulométrica 

apresenta uma distribuição mais irregular comparativamente aos outros solos, apresentando, 

no entanto, um pico bem definido aos cerca de 20 μm. Quanto ao gráfico da fração inferior 

a 20 μm, as maiores frequências estão presentes aos 7 μm e 1 μm sendo esta uma distribuição 

bimodal (figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(a) 

(b) 
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Figura 4.3: Curvas de distribuição granulométrica das frações inferiores a 63 μm (a) e a 20 μm (b) do 

solo S3 recolhido na ESC3, produzidas pelo software de SediGraph III Plus. 

O gráfico obtido para a fração inferior a 63 μm do solo S4 recolhido na ESC4 apresenta 

um pico bem definido aos 30 μm. Quanto à fração inferior a 20 μm, na curva de distribuição 

granulométrica observam-se dois picos, um aos 6 μm, aproximadamente, e outros menores 

aos 0,6 μm e 0,25 μm (figura 4.4). 

 

Figura 4.4: Curvas de distribuição granulométrica das frações inferiores a 63 μm (a) e a 20 μm (b) do 

solo S4 recolhido na ESC4, produzidas pelo software de SediGraph III Plus. 

Em seguida, para cada fração, <63 μm e <20 μm, as curvas de distribuição 

granulométrica dos quatro solos foram comparadas entre si. Ao analisar a distribuição das 

curvas granulométricas dos quatro solos para fração inferior a 63 μm, observa-se que estes 

(b) 

(a) 

(b) 
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têm comportamentos semelhantes, à exceção do solo S3. Relembrando que os solos S1, S3 

e S4 foram amostrados nos jardins das escolas e o solo S2 num campo agrícola, não se 

consegue estabelecer uma relação entre o uso do solo e a sua distribuição granulométrica, 

uma vez que o solo agrícola apresenta uma distribuição granulométrica semelhante aos solos 

dos jardins (S1 e S4). 

Os quatro solos, por volta dos 2 μm, apresentam uma variação da taxa de crescimento 

dos valores acumulados, o que se manifesta na variação do declive das curvas, marcada com 

um círculo preto na figura 4.5. Além disso, o setor com maior declive nestas curvas está 

compreendido entre os 10 μm e 30 μm como se pode observar pela elipse vermelha 

representada na figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Curvas de distribuição granulométrica da fração inferior a 63 μm dos quatro solos recolhidos 

na ESC1 (S1), na ESC2 (S2), na ESC3 (S3) e na ESC4 (S4). O diâmetro médio das partículas (μm) 

representado no eixo dos xx encontra-se em escala logarítmica. O círculo a preto, aos 2 μm, marca a 

variação da taxa de crescimento dos valores acumulados. A elipse vermelha marca o setor das curvas 

cumulativas onde é possível identificar os tamanhos das partículas mais abundantes. 

Quanto à distribuição das curvas granulométricas dos quatro solos para a fração inferior 

a 20 μm verifica-se que estas são muito semelhantes. A variação da taxa de crescimento dos 

valores acumulados, por volta dos 2 μm, é também verificada nesta fração para os quatro 

solos (marcada com um círculo negro na figura 4.6). O setor com maior declive nestas curvas 

está compreendido entre os 5 μm e 10 μm, como se pode observar pela elipse vermelha 

representada na figura 4.6. 
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Figura 4.6: Curvas de distribuição granulométrica da fração inferior a 20 μm dos quatro solos recolhidos 

na ESC1 (S1), na ESC2 (S2), na ESC3 (S3) e na ESC4 (S4). O diâmetro médio das partículas (μm) 

representado no eixo dos xx encontra-se em escala logarítmica. O círculo a preto, aos 2 μm, marca a 

variação da taxa de crescimento dos valores acumulados. A elipse vermelha marca o setor das curvas 

cumulativas onde é possível identificar os tamanhos das partículas mais abundantes. 

Além disso, das análises realizadas às duas frações para os quatro solos, obtiveram-se 

as seguintes variáveis: média, mediana, coeficiente de variação e o desvio padrão presentes 

na tabela 4.6. 

Em relação à fração inferior a 63 μm, observa-se que as médias dos diâmetros das 

partículas se aproximam dos 15 μm e 16 μm, à exceção do solo S3 no qual o valor médio é 

mais baixo. O mesmo se observa com as restantes variáveis, com a exceção do coeficiente 

de variação, nas quais os valores para os solos S1, S2 e S4 são próximos uns dos outros, 

enquanto, o solo S3 apresenta valores mais baixos (tabela 4.6). Estes resultados confirmam 

os dados das curvas de distribuição granulométrica. 

Quanto à fração inferior a 20 μm, observa-se que, para os quatro solos, as médias dos 

diâmetros das partículas se aproximam dos 5 μm, confirmando assim o que foi mencionado 

anteriormente na observação das curvas de distribuição granulométrica. Analisando as 

restantes variáveis, os valores para os quatro solos aproximam-se uns dos outros não 

existindo grande variação do diâmetro das partículas de solo para solo (tabela 4.6). 
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Tabela 4.6: Valores de média, mediana, coeficiente de variação e desvio padrão da fração inferior a     

63 μm e 20 μm para cada solo em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas partículas mais finas do solo superficial podem ser facilmente removidas pelo 

vento, sendo ressuspensas na atmosfera, contribuindo potencialmente para a PM da região. 

As PM10 são as mais nocivas para o organismo, uma vez que podem ser inaladas e penetrar 

no sistema respiratório humano. Apesar de serem potencialmente expelidas do organismo 

por ação de diferentes processos (transporte mucociliar, tosse, deglutição, etc), as partículas 

mais finas, de diâmetro inferior a 2,5 µm, facilmente atingem os alvéolos pulmonares e 

interferem nas trocas gasosas [2, 4, 10]. 

 

4.2.2  Caracterização mineralógica e semi-quantitativa dos solos 

A análise mineralógica dos quatro solos em estudo (S1, S2, S3 e S4), é apresentada sob 

a forma de difratogramas. Os dados fornecidos pelos difratogramas são então interpretados 

de forma a identificar os minerais presentes em cada um destes solos, bem como a 

percentagem relativa de cada mineral. De mencionar que a mica-ilite e caulinite estão 

identificados nos difratogramas, pois aparecem em destaque. Porém, quando se realiza a 

quantificação relativa, estes dois minerais são incluídos nos filossilicatos. 

Para cada solo foram obtidos quatro difratogramas, um dos agregados não orientados e 

três dos agregados orientados que incluem o estado natural, a saturação com glicerol e o 

tratamento térmico a 500ºC. Estes tratamentos permitem diferenciar os minerais argilosos, 

uma vez que estes apresentam comportamentos diferentes face ao álcool (glicerol) e face ao 

aquecimento (T=500°C); o primeiro tratamento permite discriminar a esmectite, e o segundo 

a clorite (tabela 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 Solo Média Mediana Coef. de variação Desvio Padrão 

<
6

3
 μ

m
 

S1 15,74 9,737 0,981 15,43 

S2 14,97 8,640 1,047 15,67 

S3 11,34 5,458 1,147 13,00 

S4 16,64 11,49 0,934 15,54 

<
2

0
 μ

m
 

S1 5,334 4,294 0,818 4,365 

S2 5,991 4,339 0,905 5,422 

S3 5,456 3,791 0,934 5,094 

S4 4,910 4,044 0,801 3,933 
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Tabela 4.7: Comportamento de diferentes minerais de argila no estado natural, quando saturados em 

glicerol e submetidos a um tratamento térmico a 500ºC. 

Comportamentos dos diferentes 

minerais de argila 

Natural Glicerol 500ºC 

Esmectite 14Å expande colapsa 

Clorite 14Å não expande não colapsa 

Ilite 10Å não expande não colapsa 

Caulinite 7Å não expande colapsa 

A análise mineralógica dos agregados não orientados do solo S1 por DRX mostra que 

este é silicatado, ou seja, é constituído maioritariamente por silicatos, nomeadamente por 

quartzo (Qtz), plagioclase (Pl), feldspato potássico (Fk) e filossilicatos como a mica-ilite 

(M-I) e a caulinite (K). Carbonatos como calcite (C), dolomite (D) e siderite (S), sulfatos 

como a anidrite (A) e, por último, opala C/Ct (O), são minerais acessórios neste solo      

(figura 4.7). 

Relativamente aos agregados orientados, foram obtidos três difratogramas, os quais 

podem ser consultados no anexo B, figura B.1. O difratograma da amostra no estado natural 

apresenta dois picos que correspondem à ilite (I) e caulinite (K). No que diz respeito ao 

tratamento com glicerol, que permite verificar a presença de esmectite na amostra, não se 

obtém qualquer sinal, confirmando a inexistência deste mineral no solo S1. No último 

tratamento, onde a lâmina é sujeita a temperaturas de 500ºC, obtém-se somente um pico 

correspondente à ilite. Este tratamento, como mencionado anteriormente, é realizado para 

verificar que o pico antes classificado como caulinite é verdadeiro. Por outras palavras, ao 

serem aplicadas temperaturas, próximas de 500ºC, distingue-se a clorite da caulinite, uma 

vez que a clorite resiste a esta temperatura, ao contrário da caulinite. Visto que, o pico de 

clorite não está presente no difratograma, conclui-se que se trata de caulinite. No geral, pode-

se considerar que a composição mineralógica deste solo consiste em quartzo, feldspato 

potássico e filossilicatos. 
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Figura 4.7: Difratograma dos agregados não orientados da amostra de solo S1. Encontram-se 

identificados os respetivos minerais: Mica-ilite (M-I); Caulinite (K); Filossilicatos (Filo); Opala (O); 

Anidrite (A); Quartzo (Qtz); Feldspato Potássico (Fk); Plagioclase (Pl); Calcite (C); Dolomite (D); 

Siderite (S). 

Tendo em atenção a tabela 4.8, observa-se que a amostra de solo S1 é dominada por 

quartzo (66,5%), no entanto, esta amostra também apresenta numa quantidade moderada de 

minerais como plagioclase (10,6%), feldspato potássico (6,0%) e filossilicatos (5,3%). 

Como minerais acessórios são identificados a calcite, dolomite e opala C/Ct com uma 

abundância de 2,7%, a anidrite com 2,5% e a siderite com 1,1%. 

 
Tabela 4.8: Semi-quantificação dos minerais presentes na amostra de solo S1. 

Mineral Quantidade relativa (%) 

Quartzo 66,5 

Plagioclase 10,6 

Feldspato potássico 6,0 

Filossilicatos 5,3 

Calcite 2,7 

Dolomite 2,7 

Opala C/Ct 2,7 

Anidrite 2,5 

Siderite 1,1 

Relativamente ao solo S2, a análise mineralógica dos agregados não orientados mostra 

que este solo é formado principalmente por silicatos. Na sua composição apresenta minerais 

como quartzo (Qtz), plagioclase (Pl), feldspato potássico (Fk) e filossilicatos como a mica-

ilite (M-I) e a caulinite (K). Porém, também é possível identificar minerais acessórios como 

siderite (S), anidrite (S) e opala C/Ct (O) (figura 4.8). 
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Da análise dos agregados orientados foram adquiridos, como mencionado 

anteriormente, três difratogramas nos quais não é possível observar picos para identificação 

dos diferentes filossilicatos. Isto pode ser devido a falhas na realização da lâmina, porém 

estes difratogramas encontram-se no anexo B, figura B.2, para consulta. 

De um modo geral, pode-se considerar que a composição mineralógica deste solo 

consiste em quartzo, plagioclase, feldspato potássico e filossilicatos. 

 
Figura 4.8: Difratograma dos agregados não orientados da amostra de solo S2. Encontram-se 

identificados os respetivos minerais: Mica-ilite (M-I); Caulinite (K); Filossilicatos (Filo); Opala (O); 

Anidrite (A); Quartzo (Qtz); Feldspato Potássico (Fk); Plagioclase (Pl); Siderite (S). 

Para este solo, os resultados da quantificação relativa indicados na tabela 4.9 apontam 

para uma composição mineralógica dominada pelo quartzo (62,6%), com quantidades 

menores de filossilicatos (11,9%), feldspato potássico (9,3%) e plagioclase (8,3%). Foram 

ainda identificados minerais acessórios como a opala C/Ct (3,8%), a siderite (2,4%) e 

anidrite (1,6%). 

Quanto aos agregados orientados, os difratogramas não revelam picos (Anexo B, figura 

B.2). No entanto, as quantidades significativas de filossilicatos quantificadas na amostra 

total sugerem que possam ter ocorrido erros na execução da lâmina. Seria de esperar algum 

pico indicador de minerais de argila. 
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Tabela 4.9: Semi-quantificação dos minerais presentes na amostra de solo S2. 

Mineral Quantidade relativa (%) 

Quartzo 62,6 

Filossilicatos 11,9 

Feldspato potássico 9,3 

Plagioclase 8,3 

Opala C/Ct 3,8 

Siderite 2,4 

Anidrite 1,6 

Calcite - 

Dolomite - 

Da análise mineralógica dos agregados não orientados do solo S3 observa-se que este é 

formado maioritariamente por silicatos, apresentando na sua composição principal minerais 

como quartzo (Qtz), plagioclase (Pl), feldspato potássico (Fk) e filossilicatos como a mica-

ilite (M-I) e a caulinite (K). Além destes, também é possível identificar minerais acessórios 

como a siderite (S) e anidrite (A), como se pode verificar na figura 4.9. 

Da análise dos agregados orientados, como mencionado anteriormente, foram obtidos 

três difratogramas, os quais podem ser consultados no anexo B, figura B.3. Tanto no 

difratograma da amostra no estado natural, como a submetida ao tratamento com glicerol, 

obtém-se três picos correspondentes à esmectite (Sm), ilite (I) e caulinite (K). Por último, 

através do tratamento a temperaturas de 500ºC, obtêm-se dois picos de ilite. Dado que neste 

difratograma o pico de clorite não está presente, confirma-se a presença de caulinite na 

amostra, uma vez que esta não resiste às elevadas temperaturas, ao contrário da clorite. 

Em geral, pode-se considerar que a composição mineralógica deste solo consiste em 

quartzo, plagioclase, feldspato potássico e filossilicatos. 
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Figura 4.9: Difratograma dos agregados não orientados da amostra de solo S3. Encontram-se 

identificados os respetivos minerais: Mica-ilite (M-I); Caulinite (K); Filossilicatos (Filo); Anidrite (A); 

Quartzo (Qtz); Feldspato Potássico (Fk); Plagioclase (Pl); Siderite (S). 

Da análise da tabela 4.10, observa-se que a amostra S3 é rica em quartzo (52,5%), no 

entanto, esta amostra também apresenta uma quantidade moderada de minerais como 

filossilicatos (21,0%), plagioclase (12,6%) e feldspato potássico (8,3%). Os restantes 

minerais apresentam uma percentagem reduzida, sendo eles a siderite (3,4%) e a anidrite 

(2,3%). 

 
Tabela 4.10: Semi-quantificação dos minerais presentes na amostra de solo S3. 

Mineral Quantidade relativa (%) 

Quartzo 52,5 

Filossilicatos 21,0 

Plagioclase 12,6 

Feldspato potássico 8,3 

Siderite 3,4 

Anidrite 2,3 

Opala C/Ct - 

Calcite - 

Dolomite - 

Por último, relativamente à amostra de solo S4, a análise mineralógica dos agregados 

não orientados mostra que este solo é formado principalmente por silicatos, nomeadamente 

quartzo (Qtz), plagioclase (Pl), feldspato potássico (Fk) e filossilicatos como mica-ilite     

(M-I) e caulinite (K). Além destes, também são identificáveis minerais como calcite (C), 

dolomite (D), siderite (S) e, por último, anidrite (A) (figura 4.10). 
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Da análise dos agregados orientados, os três difratogramas obtidos podem ser 

consultados no anexo B, figura B.4. Pela observação dos difratogramas da amostra no estado 

natural são visíveis três picos, os quais correspondem à ilite (I) e caulinite (K). No que diz 

respeito ao tratamento com glicerol, obtém-se somente um pico que corresponde à caulinite, 

pelo que se pode afirmar que a esmectite não faz parte dos minerais de argila do solo S4. 

Neste difratograma a ilite também deveria estar presente, contudo, sendo que a quantidade 

de filossilicatos é reduzida, este mineral não é detetado nesta lâmina, isto significando que a 

qualidade da lâmina decresceu. No último tratamento a temperaturas de 500ºC, obtém-se 

somente um pico correspondente à ilite. Como neste difratograma o pico de clorite não está 

presente, confirma-se a presença de caulinite na amostra, uma vez que ao contrário da clorite, 

esta não resiste às temperaturas elevadas. 

Em geral, pode-se considerar que a composição mineralógica deste solo consiste em 

quartzo, plagioclase, feldspato potássico, dolomite e filossilicatos. 

 

Figura 4.10: Difratograma dos agregados não orientados da amostra de solo S4. Encontram-se 

identificados os respetivos minerais: Mica-ilite (M-I); Caulinite (K); Filossilicatos (Filo); Anidrite (A); 

Quartzo (Qtz); Feldspato Potássico (Fk); Plagioclase (Pl); Calcite (C); Dolomite (D); Siderite (S). 

Da semi-quantificação apresentada na tabela 4.11, verifica-se que amostra S4 é 

dominada por quartzo (62,6%), com quantidades moderadas de plagioclase (10,6%), 

feldspato potássico (10,3%), dolomite (6,5%) e filossilicatos (5,3%), e acessórias de anidrite 

(3,1%), calcite (0,9%) e siderite (0,7%). 
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Tabela 4.11: Semi-quantificação dos minerais presentes na amostra de solo S4. 

Mineral Quantidade relativa (%) 

Quartzo 62,6 

Plagioclase 10,6 

Feldspato potássico 10,3 

Dolomite 6,5 

Filossilicatos 5,3 

Anidrite 3,1 

Calcite 0,9 

Siderite 0,7 

Opala C/Ct - 

Comparando os quatro solos, verifica-se que todos são constituídos por silicatos no qual 

o mineral dominante e presente em todas as amostras é o quartzo. Além deste, a plagioclase, 

os feldspatos potássicos, os filossilicatos, a siderite e anidrite também estão presentes nas 

quatro amostras em quantidades variadas. A calcite, dolomite e opala C/Ct apenas se 

encontram em dois dos solos analisados. 

Os minerais de argila, presentes em todos os solos, apresentam maior abundância 

relativa nos solos S2 e S3 comparativamente com os solos S1 e S4. Nos solos S1, S3 e S4, 

onde foi possível realizar a caracterização mineralógica dos minerais de argila, estão 

presentes a caulinite e ilite. A esmectite apenas foi encontrada no solo S3. 

 

4.3  Avaliação da deposição atmosférica 

Como mencionado na subsecção 3.2.2., a fração insolúvel da deposição atmosférica foi 

submetida a uma análise mineralógica semi-quantitativa por difração de raio-x. 

Em seguida são apresentados e analisados os dados obtidos. 

 

4.3.1  Fluxo total de partículas atmosféricas 

O fluxo total de deposição de partículas atmosféricas (mg.m-2.dia-1) foi calculado 

segundo disposto em (4.1), 

 
  

(4.1) 

,onde: m representa a massa de partículas presente nos filtros de celulose (mg); t representa 

a duração da amostragem (horas); e S a área do funil (m2), os resultados podem ser 

consultados no anexo C, tabela C.1. 

Analisando a figura 4.11, observa-se que, para ambas as escolas, ESC1 e ESC4, o fluxo 

de partículas variou ao longo dos quatro meses de amostragem. 

𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 =
𝑚 × 24

𝑡 × 𝑆
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Figura 4.11: Fluxo total de partículas atmosféricas (mg.m-2.dia-1). 

Verifica-se que, a ESC1 apresentou maior fluxo de partículas no mês de maio           

(19,93 mg.m-2.dia-1), seguido do mês de agosto (12,70 mg.m-2.dia-1), do mês de junho      

(5,13 mg.m-2.dia-1) e do mês de julho (3,33 mg.m-2.dia-1). 

Quanto à ESC4, esta apresenta maior fluxo de partículas no mês agosto                        

(24,87 mg.m-2.dia-1), seguido do mês de maio (14,92 mg.m-2.dia-1), do mês de julho        

(11,00 mg.m-2.dia-1) e do mês de junho (5,79 mg.m-2.dia-1). 

Comparando ambas as escolas observa-se que, ao longo dos 4 meses, a ESC4 apresenta 

sempre maior fluxo de partículas do que a ESC1, à exceção do mês de maio, em que se 

observa o contrário. Por questões de logística, não foi possível realizar a monitorização da 

deposição atmosférica total na ESC2 e ESC3, obtendo-se apenas resultados pontuais para o 

mês de maio. 

De notar que, não existe uma relação entre o fluxo total e as condições atmosféricas 

como precipitação e o regime dos ventos presentes nas subsecções 2.7.2 e 2.7.4. 

 

4.3.2  Caracterização mineralógica e semi-quantitativa da deposição 

atmosférica 

A análise mineralógica do conjunto das 14 amostras correspondentes às escolas ESC1, 

ESC2, ESC3 e ESC4 em estudo é apresentada, novamente, sob a forma de difratogramas. 

Os dados fornecidos pelos difratogramas são assim analisados e interpretados de modo a 

avaliar quais os minerais presentes em cada uma das amostras de deposição atmosférica, 

bem como a quantidade relativa de cada fase mineral. De notar que os filtros em estudo 

estavam pouco carregados com material, pelo que os resultados podem não ser 

representativos da real mineralogia da deposição atmosférica durante o período de 

monitorização. 

Previamente ao estudo da mineralogia da fração insolúvel da deposição atmosférica, foi 

efetuada uma análise do difratograma do filtro branco usado como referência                   
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(Anexo C, figura C.1). Verificou-se que este não apresentou fundo mineralógico pelo que se 

garante que qualquer mineral presente nos difratogramas das amostras não tem origem no 

filtro branco. 

Como mencionado anteriormente, apesar de não ter sido possível realizar a 

monitorização da deposição atmosférica total na ESC2 e ESC3, dos dados obtidos no mês 

de maio, é possível fazer uma caracterização mineralógica destas duas escolas. 

Durante o mês de maio obteve-se no total cinco amostras: duas na ESC1, uma na ESC2, 

uma na ESC3 e uma na ESC4. A análise mineralógica dos difratogramas destas amostras, 

presentes na figura 4.12, mostra que a deposição atmosférica no mês de maio é dominada 

por silicatos, nomeadamente por quartzo (Qtz), feldspato potássico (Fk), micas (M) e 

minerais de argila, como a caulinite (K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

(e) 

(c) (d) 

(a) (b) 

 (a) (b) 

(e) 
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Figura 4.12: Difratogramas das amostras ESC1 (a) e (b), ESC2 (c), ESC3 (d) e ESC4 (e), no mês de 

maio. Em cada difratograma encontram-se identificados os respetivos minerais: quartzo (Qtz), mica 

(M), caulinite (K) e feldspato potássico (Fk). 

Considerando a tabela 4.12 verifica-se que, no mês de maio, com exceção das micas, a 

quantidade dos diferentes minerais é semelhante em todas as escolas. Observa-se que, o 

quartzo e as micas são os minerais mais abundantes seguidos pelo feldspato potássico e pela 

caulinite. A ESC1 e ESC4 são as escolas mais ricas em micas comparativamente às restantes. 

Assim, a mineralogia da deposição atmosférica nas quatro escolas é semelhante, 

caracterizada por quartzo, micas, feldspato potássico e caulinite, ocorrendo apenas pequenas 

variações das quantidades relativas de alguns minerais. 

 
Tabela 4.12: Semi-quantificação dos minerais quartzo (Qtz), feldspato potássico (Fk), mica (M) e 

caulinite (K) presentes nas amostras (a) e (b) da ESC1 e (a) da ESC4, no mês de maio. O símbolo “+” 

representa a quantidade de um mineral existente em cada amostra, sendo que quanto maior o número de 

“+”, maior a quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao mês de junho obtiveram-se quatro amostras, duas ESC1 e duas ESC4. Da 

análise dos difratogramas, observa-se que a composição mineralógica das amostras, ao longo 

deste mês é constituída também por silicatos, nomeadamente quartzo (Qtz), feldspato 

potássico (Fk), micas (M) e caulinite (K) (figura 4.13). 

 

 

Amostra Mineral 

 Qtz Fk M K 

ESC1 (a) ++++ +++ +++ ++ 

ESC1 (b) ++++ +++ ++++ ++ 

ESC2 ++++ +++ +++ ++ 

ESC3 ++++ +++ +++ ++ 

ESC4 ++++ +++ ++++ ++ 

 (a) (b) 

(e) 

(c) (d) 

(e) 
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Figura 4.13: Difratogramas das amostras ESC1 (a) e (b) e ESC4 (c) e (d), no mês de junho. Em cada 

difratograma encontram-se identificados os respetivos minerais: quartzo (Qtz), mica (M), caulinite (K) e 

feldspato potássico (Fk). 

Verifica-se que no mês de junho, com exceção dos feldspatos potássicos e caulinite, a 

quantidade dos diferentes minerais é semelhante nas duas escolas. O quartzo é o mineral 

mais abundante seguido da mica e feldspato potássico e, por último a caulinite. Em termos 

de abundância relativa, a ESC1 parece conter menores quantidades de feldspato potássico e 

caulinite (tabela 4.13). 

Assim, a mineralogia da deposição atmosférica nas duas escolas é semelhante, 

caracterizada por quartzo, micas, feldspato potássico e caulinite havendo apenas ligeiras 

variações das abundâncias relativas de alguns minerais. 
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Tabela 4.13: Semi-quantificação dos minerais quartzo (Qtz), feldspato potássico (Fk), mica (M) e 

caulinite (K) presentes nas amostras (a) e (b) da ESC1 e (a) e (b) da ESC4, no mês de junho. O símbolo 

“+” representa a quantidade de um mineral existente em cada amostra, sendo que quanto maior o 

número de “+”, maior a quantidade. 

Amostra Mineral 

 Qtz Fk M K 

ESC1 (a) ++++ +++ +++ + 

ESC1 (b) ++++ - +++ ++ 

ESC4 (a) ++++ +++ +++ ++ 

ESC4 (b) ++++ ++ +++ ++ 

Durante o mês de julho obtiveram-se três amostras, duas na ESC1 e uma na ESC4. 

Analisando os difratogramas destas amostras observa-se que a composição mineralógica da 

deposição atmosférica neste mês é também dominada por silicatos, nomeadamente quartzo 

(Qtz), micas (M) e minerais de argila como a caulinite (K) (figura 4.14). 

 

Figura 4.14: Difratogramas das amostras ESC1 (a) e (b) e ESC4 (c), no mês de julho. Em cada 

difratograma encontram-se identificados os respetivos minerais: quartzo (Qtz), mica (M) e caulinite (K). 

Atendendo à tabela 4.14, observa-se que no mês de julho, à exceção da mica, estão 

presentes nas amostras quartzo e caulinite. Apenas a caulinite apresenta uma quantidade 

semelhante em ambas as escolas. De notar que ESC1 (b) não contém grande material 

(c) 

 (a) (b) 

(c) 

(b) (a) 
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particulado, pelo que se baseou a análise semi-quantitativa na amostra ESC1 (a). A 

abundância relativa de quartzo e caulinite é semelhante e com valores mais baixos nesta 

escola, ESC1. A ESC4 é a escola mais rica em quartzo seguido pelas micas e, por último, a 

caulinite. De notar a ausência de feldspato potássico em ambas as amostras. 

Assim, a mineralogia da deposição atmosférica nas duas escolas é ligeiramente 

diferente, caracterizada por quartzo, micas e caulinite na ESC4, e por quartzo e caulinite na 

ESC1. 

 

Tabela 4.14: Semi-quantificação dos minerais quartzo (Qtz), mica (M) e caulinite (K) presentes nas 

amostras (a) e (b) da ESC1 e (a) da ESC4, no mês de julho. O símbolo “+” representa a quantidade de 

um mineral existente em cada amostra, sendo que quanto maior o número de “+”, maior a quantidade. 

Amostra Mineral 

 Qtz M K 

ESC1 (a) ++ - ++ 

ESC1 (b) Vestígio - - 

ESC4  ++++ +++ ++ 

Quanto ao mês de agosto obtiveram-se duas amostras, uma na ESC1 e uma na ESC4. 

Analisando os picos dos difratogramas, apresentados na figura 4.15, observa-se que neste 

mês a deposição atmosférica nas duas escolas é constituída essencialmente por silicatos. Os 

principais minerais presentes incluem quartzo (Qtz), feldspato potássico (Fk), micas (M) e 

minerais de argila como a caulinite (K). 

 

Figura 4.15: Difratogramas das amostras ESC1 (a) e ESC4 (b), no mês de agosto. Em cada difratograma 

encontram-se identificados os respetivos minerais: quartzo (Qtz), mica (M), caulinite (K) e feldspato 

potássico (Fk). 

Da tabela 4.15 verifica-se que no mês de agosto a quantidade relativa dos quatro 

minerais é semelhante em ambas as escolas. O quartzo é o mineral mais abundante seguido 

das micas e caulinite, com quantidades moderadas e feldspato potássico em quantidades 

menores. 

 (a) (b) 
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Deste modo, a mineralogia da deposição atmosférica nas duas escolas é semelhante, 

caracterizada por quartzo, micas, feldspato potássico e caulinite havendo apenas ligeiras 

variações das quantidades relativas de alguns minerais. 

 

Tabela 4.15: Semi-quantificação dos minerais quartzo (Qtz), feldspato potássico (Fk), mica (M) e 

caulinite (K) presentes nas amostras (b) da ESC1 e (b) da ESC4, no mês de agosto. O símbolo “+” 

representa a quantidade de um mineral existente em cada amostra, sendo que quanto maior o número de 

“+”, maior a quantidade. 

Amostra Mineral 

 Qtz Fk M K 

ESC1 ++++ ++ +++ +++ 

ESC4 ++++ ++ +++ +++ 

Fazendo uma análise global dos quatro meses, pode-se afirmar que a composição 

mineralógica das partículas de deposição atmosférica presentes nas várias escolas são 

maioritariamente silicatos como quartzo, feldspato potássico, mica e caulinite. 

No entanto, em termos de abundância relativa, os minerais exibem algumas variações 

ao longo do tempo e de local para local. O mês de julho é onde se regista um episódio 

significativo de alteração das abundâncias relativas dos minerais, apresentando quantidades 

menores de quartzo e micas na ESC1. Nos restantes meses registam-se ligeiras variações nas 

quantidades dos vários minerais nas duas escolas que, no entanto, não são tão expressivas 

como as de julho na ESC1.  

Comparando os valores de fluxo total das partículas atmosféricas (figura 4.11) com as 

abundâncias relativas dos minerais (tabelas 4.12 a 4.15), verifica-se que não existe uma 

relação de interdependência entre estas duas variáveis. 

 

4.4  PM10 

Como mencionado na subsecção 3.1.3., obtiveram-se várias amostras de PM10 colhidas 

em áreas interiores (indoor) e exteriores (outdoor) das quatro escolas mencionadas 

anteriormente. 

Em seguida são apresentados e analisados os resultados obtidos. 

 

4.4.1  Concentração de PM10 

Da análise química, realizada num estudo complementar a este, obteve-se para todos os 

filtros indoor e outdoor das quatro escolas, a concentração total de PM10, em µg/m3      

(figura 4.16), das quais os resultados podem ser consultados no anexo D, tabela D.1. Nesta 

figura também se encontra representado o valor limite diário de PM10 (50 µg/m3) 

estabelecido para proteção da saúde humana (Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro). 
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Figura 4.16: Concentração total indoor e outdoor de PM10 das quatro escolas em estudo e seu valor 

limite diário legislado. 

Analisando a figura 4.16, observa-se que, para a ESC1, a concentração de PM10 é mais 

baixa nas áreas outdoor (11,13 µg/m3), com a concentração indoor, é registado um valor de 

17,29 µg/m3. Na ESC2, verifica-se que a concentração de PM10 é mais baixa nas áreas 

outdoor (22,58 µg/m3), com as áreas indoor a registar valores mais elevados 35,74 µg/m3. A 

ESC4 apresenta um padrão de distribuição semelhante com concentração de PM10 mais 

elevada registada nas áreas interiores (28,59 µg/m3), relativamente às áreas exteriores, onde 

o valor registado foi de 22,20 µg/m3. A ESC3 apresentou um padrão de distribuição inverso 

com as concentrações de PM10 indoor significativamente mais baixas (6,00 µg/m3) do que 

as concentrações outdoor (31,16 µg/m3). No entanto, não existe uma relação clara entre as 

concentrações de PM10 outdoor e indoor, devido ao número reduzido de amostras 

disponíveis. 

É de notar que nas escolas ESC1 e ESC3 a amostragem indoor decorreu durante o fim 

de semana. Assim, poder-se-á justificar a menor concentração de PM10 relativamente a 

ESC2 e ESC4, pela ausência de movimento de alunos, docentes e funcionários, o qual 

promove certamente a ressuspensão de partículas depositadas ao nível do solo durante este 

período. Apesar do número de amostras não ser suficiente, os dados sugerem que, 

efetivamente, o movimento de pessoas nos edifícios promove o aumento da concentração de 

PM10 no ar ambiente. 

Comparando as concentrações nas quatro escolas percebe-se que a ESC3 é a escola que 

apresenta maior e menor concentração de partículas nas áreas outdoor e indoor, 

respetivamente, enquanto a escola que exibe maior concentração de PM10 na área indoor é 

a ESC2. 

Outro resultado importante é o de que, nas quatro escolas, as concentrações de PM10 

nas áreas indoor e outdoor não excedem o valor limite diário legislado, o que tem 

implicações claras em termos de saúde humana (figura 4.16). 
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4.4.2  Caracterização mineralógica e semi-quantitativa de PM10 

A análise mineralógica do conjunto das amostras colhidas em áreas indoor e outdoor 

das quatro escolas, é apresentada sob a forma de difratogramas, assim como as amostras 

anteriormente analisadas. Estes dados fornecidos por cada difratograma são então 

interpretados para identificar qual a composição mineralógica de cada amostra indoor e 

outdoor de PM10 colhidas. 

Pela observação do difratograma do filtro de PTFE branco usado como referência, 

verifica-se que, ao contrário do filtro de policarbonato branco usado na deposição 

atmosférica, nos filtros de PTFE estão presentes vários picos (figura 4.17). Segundo 

Lebedeva et al., em [86], os filtros de PTFE apresentam três fases distintas: uma fase 

cristalina e duas amorfas. O facto deste tipo de filtro apresentar fases no seu difratograma, 

pode dificultar a identificação de minerais nas amostras. 

 
Figura 4.17: Difratograma do filtro de PTFE branco. 

Primeiramente, são analisados e comparados os difratogramas do filtro branco com o 

filtro que serviu de monitorização para potencial contaminação durante o transporte, o qual 

pode ser consultado no anexo D, figura D.1. Uma vez que os difratogramas de ambos os 

filtros são idênticos pode-se constatar que não houve qualquer contaminação dos filtros 

usados para a amostragem, ao longo do transporte. 

Em seguida, analisaram-se os nove difratogramas dos filtros amostrados nas áreas 

indoor e outdoor das quatro escolas, os quais se encontram no anexo D, figura D.2 à        

figura D.5, para consulta. 

Da comparação destes filtros com o difratograma do filtro branco, verifica-se que a 

identificação das fases minerais não é possível. Por exemplo, comparando o difratograma da 
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área outdoor da ESC1, presente na figura 4.18, com o do filtro branco, na figura 4.17, 

verifica-se que não existem diferenças entre ambos, sendo que o mesmo acontece com os 

restantes difratogramas, com exceção da amostra indoor da escola ESC1. 

 
Figura 4.18: Difratograma da amostra outdoor da ESC1. 

Na amostra indoor da ESC1 é visível uma ligeira diferença entre o difratograma desta, 

com o do filtro branco. Porém, os sinais captados pelo DRX são os mesmos que os do filtro 

branco, pelo que a caracterização mineralógica destas duas amostra é igualmente impossível 

(figura 4.19). 
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Figura 4.19: Difratograma da amostra indoor da ESC1. 

O facto de não ser possível realizar a caracterização destas amostras pode-se dever a 

dois fatores externos: primeiro, o facto do filtro de PTFE ter três fases, uma cristalina e duas 

amorfas, que mascaram os possíveis resultados, concluindo-se que a escolha do filtro não é 

adequada para realização de uma caracterização mineralógica precisa das PM10 

atmosféricas, das áreas indoor e outdoor das quatro escolas em estudo; segundo, o facto dos 

filtros estarem pouco carregados com material particulado, sendo que o sinal que se obtêm 

corresponde às fases presentes no filtro – isto é, quando o feixe de raio-x incide sobre o filtro 

que contem, em cima, uma quantidade considerável de amostra, este perfura cerca de 1 mm 

da amostra, obtendo o sinal das fases minerais presentes nesta; caso contrário, se a 

quantidade de amostra é reduzida, quando o raio-x perfura a amostra, como esta é 

insuficiente, vamos obter o sinal do filtro que é mais forte (figura 4.20). 

 

 

Figura 4.20: Esquema de incidência da radiação raio-x sobre um filtro com uma quantidade moderada 

de PM (a) e sobre um filtro com uma quantidade reduzida de PM (b). 
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho procedeu-se à caracterização de um conjunto de amostras englobando 

solo, deposição atmosféricas e PM10 em suspensão no ar, da região de Estarreja. Os 

principais objetivos incluíam: (i) caracterizar mineralogicamente os solos das quatro escolas 

localizadas nos arredores do CQE; (ii) caracterizar a mineralogia da deposição atmosférica 

durante o verão de 2018 na área de Estarreja; (iii) caracterização de PM10 recolhida em áreas 

interiores e exteriores de quatro escolas; (iv) avaliar a potencial contribuição dos solos 

superficiais para a PM no ar ambiental; (v) avaliar o potencial impacto da PM na saúde da 

população; (vi) e avaliar a eficiência da metodologia desenvolvida durante este estudo para 

atingir os objetivos pretendidos. 

A contagem de partículas identificou um episódio de má qualidade do ar outdoor, 

registado no dia 24 de abril de 2018, comum a todos os locais de amostragem, embora de 

forma mais intensa na Escola Secundária de Estarreja, situada em contexto urbano. O ar 

indoor foi, em geral, classificado como tendo boa qualidade, com algumas exceções, 

nomeadamente nos dias 1 e 4 de junho de 2018, na Escola Básica Visconde de Salreu e 

Escola Básica de Pinheiro, respetivamente, onde a poluição do ar ambiental foi classificada 

como moderada. 

Da caracterização granulométrica dos solos, para ambas as frações, <63 μm e <20 μm, 

observa-se que estes têm características texturais semelhantes, apresentando um ligeiro 

enriquecimento em partículas com um diâmetro aproximado de 2 μm. Para a fração inferior 

a 63 μm, a média do diâmetro das partículas ronda os 15 μm, com exceção do solo S3 que 

aparenta ser um solo mais fino. Quanto à fração inferior a 20 μm, observou-se que, para os 

quatro solos, o diâmetro médio das partículas se aproxima dos 5 μm. Estas partículas mais 

finas do solo superficial podem ser facilmente removidas pelo vento, sendo ressuspensas na 

atmosfera, contribuindo potencialmente para a PM da região. As PM10 são as mais nocivas 

para o organismo, uma vez que podem ser inaladas e penetrar no sistema respiratório 

humano. Apesar de serem potencialmente expelidas do organismo por ação de diferentes 

processos (transporte mucociliar, tosse, deglutição, etc), as partículas mais finas, de diâmetro 

inferior a 2,5 µm, facilmente atingem os alvéolos pulmonares e interferem nas trocas 

gasosas. 

Os quatro solos apresentam uma composição mineralógica semelhante, constituída por 

silicatos no qual o mineral dominante e ubíquo a todas as amostras é o quartzo. Além deste, 

a plagioclase, os feldspatos potássicos, os filossilicatos (mica e minerais de argila), a siderite 

e anidrite também estão presentes nos quatro solos, em quantidades variadas. A calcite, 

dolomite e opala C/Ct são fases minerais acessórias em dois dos solos analisados. 

Os minerais de argila, apresentam maior abundância relativa nos solos S2 e S3 

comparativamente com os solos S1 e S4. Nos solos S1, S3 e S4, onde foi possível realizar a 

caracterização mineralógica dos minerais de argila, estão presentes os minerais caulinite e 

ilite. A esmectite apenas foi identificada no solo S3. 

A ESC4 apresentou sempre maior fluxo de deposição atmosférica comparativamente 

com a ESC1, à exceção do mês de maio, em que se observa o contrário. Para as escolas 
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ESC2 e ESC3 não foi possível realizar a monitorização da deposição atmosférica total por 

questões de logística, obtendo-se apenas resultados pontuais para o mês de maio. De notar 

que, não existe uma relação entre o fluxo total e as condições atmosféricas como a 

precipitação e o regime dos ventos. 

Fazendo uma análise global dos quatro meses, pode-se afirmar que a composição 

mineralógica da fração insolúvel da deposição atmosférica consistiu maioritariamente em 

silicatos como quartzo, feldspato potássico, micas e caulinite. No entanto, em termos de 

abundância relativa, os minerais exibem algumas variações ao longo do tempo e de local 

para local. O mês de julho é o mês onde se regista um episódio significativo de alteração das 

abundâncias relativas dos minerais, apresentando quantidades menores de quartzo e micas 

na ESC1. 

Comparando as concentrações de PM10 nas quatro escolas percebe-se que a ESC3 é a 

escola que apresenta maior e menor concentração de partículas, tanto nas áreas outdoor, 

como indoor, respetivamente, enquanto a escola que exibe maior concentração de PM10 na 

área indoor é a ESC2. Não foi possível identificar uma relação clara entre as concentrações 

de PM10 outdoor e indoor, provavelmente pelo reduzido número de amostras disponíveis. 

É de notar que nas escolas ESC1 e ESC3 a amostragem indoor decorreu durante o fim 

de semana. Assim, poder-se-á justificar a menor concentração de PM10 relativamente a 

ESC2 e ESC4, pela ausência de movimento de alunos, docentes e funcionários, o qual 

promove certamente a ressuspensão de partículas depositadas ao nível do solo durante o fim 

de semana. Apesar do número de amostras não ser suficiente, os dados sugerem que, 

efetivamente, o movimento de pessoas nos edifícios promove o aumento da concentração de 

PM10 no ar ambiente. 

Um resultado importante retira-se de que, nas quatro escolas, as concentrações de PM10 

nas áreas indoor e outdoor não excedem o valor limite diário legislado, o que tem 

implicações claras em termos de saúde humana. 

A caracterização mineralógica da PM10 não foi possível uma vez que o difratograma 

do filtro de PTFE branco, apresenta vários picos. Este tipo de filtro mostra três fases distintas, 

uma fase cristalina e duas amorfas, que mascaram os possíveis resultados. Verifica-se que 

não existem diferenças entre os sinais captados nos difratogramas das áreas outdoor e indoor 

das quatro escolas e os do filtro branco. Assim, conclui-se que a escolha do filtro não foi 

adequada para realização de uma caracterização mineralógica precisa das PM10 

atmosféricas presentes nas áreas indoor e outdoor das quatro escolas em estudo.  

Para trabalho futuro, propõe-se aperfeiçoar a metodologia utilizada e incluir dados que 

permitam um estudo mais detalhado e completo. São apresentados em seguida algumas 

sugestões para estudos futuros.  

i. Contagem de partículas: execução de contagens pareadas, ou seja, contagens indoor 

e outdoor; 

ii. Solos: analisar quimicamente os solos, para uma caracterização mineralógica mais 

precisa; 
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iii. Deposição atmosférica: utilização de um maior número de estações, num período de 

monitorização de 12 a 24 meses; 

iv. PM10: utilizar um amostrador high volume, com um fluxo de 1500 m3 de ar/dia 

durante 24 horas, o qual permitirá obter filtros mais carregados em PM; em 

alternativa, aumento o tempo de amostragem do amostrador low volume que simula 

a respiração humana, que foi utilizado neste estudo; utilização de filtros sem sinal, 

por exemplo millipore ou policarbonato, para que não impossibilite a identificação 

dos minerais por DRX; 

v. Amostragem: realizar inquéritos às escolas sobre os protocolos de limpeza utilizados, 

os materiais de construção do edifício (potenciais fontes indoor); realização de 

amostragens em dias da semana e em fins de semana, ou seja, em dias de ocupação 

e de não-ocupação do espaço para avaliar melhor a contribuição da ocupação para a 

concentração de PM10. 
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Anexo A 

 

Data:__________________ 

Localização:__________________________________________________________ 

Variáveis Meteorológicas 

Temperatura (°C): Humidade (%): 

Precipitação (mm): 

Velocidade do vento (km/h): Direção do vento: 

 

 

 

Deposição atmosférica 

Obs: 

Sistema de Coordenada Geográficas 

Latitude:                                                  Longitude: 

Referência do sistema: Referência do sistema: 

Fotos (ref.): 

 

 

 

PM10 

Obs: 

 

 

 

 

 

Exterior 

Ligado às: 

Desligado às: 

Interior 

Ligado às: 

Desligado às: 

Referência filtros: 

Fotos (ref.):  
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Solo 

Obs: 

 

 

 

 

 

Referência saco: 

Fotos (ref.): 

 

 

 

 

Contagem de Partículas 

Obs: 

 

 

 

 

 

Exterior 

Referência ficheiro: 

Interior 

Referência ficheiro: 

Fotos (ref.):  

 
Figura A.1: Ficha de campo 
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Anexo B 

 
Figura B.1: Difratogramas dos AO da amostra de solos S1. Em cada lâmina, (a) ao natural; (b) saturada 

com glicerol; (c) submetida a 500°C estão identificados os minerais nelas existente onde: I - ilite; K - 

caulinite. 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 



 

96 

 

 
Figura B.2: Difratogramas dos AO da amostra de solos S2. Em cada lâmina, (a) ao natural; (b) saturada 

com glicerol; (c) submetida a 500°C. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

(c) 
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Figura B.3: Difratogramas dos AO da amostra de solos S3. Em cada lâmina, (a) ao natural; (b) saturada 

com glicerol; (c) submetida a 500°C estão identificados os minerais nelas existente onde: Sm - 

esmectite; I - ilite; K - caulinite. 

 
(a) 

 
(b) 

 

(c) 
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Figura B.4: Difratogramas dos AO da amostra de solos S4. Em cada lâmina, (a) ao natural; (b) saturada 

com glicerol; (c) submetida a 500°C estão identificados os minerais nelas existente onde: I - ilite; K - 

caulinite. 

  

 
(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Anexo C 

Tabela C.1: Valores do fluxo total de partículas atmosféricas (mg/m2/dia-1) para as escolas ESC1, ESC2, 

ESC3 e ESC4. 

Amostra Mês 

Massa 

média 

(mg) 

Temp

o (h) 
S (m²) 

Fluxo Total de 

Partículas 

Atmosférica 

(mg/m²/dia) 

ESC1 maio 32,05 480 0,080425 19,93 

ESC2 maio 22,9 480 0,080425 14,24 

ESC3 maio 48,2 480 0,080425 29,97 

ESC4 maio 24,0 480 0,080425 14,92 

ESC1 junho 21,85 1272 0,080425 5,13 

ESC4 junho 24,70 1272 0,080425 5,79 

ESC1 julho 5,35 480 0,080425 3,33 

ESC4 julho 17,70 480 0,080425 11,00 

ESC1 agosto 42,90 1008 0,080425 12,70 

ESC4 agosto 84,00 1008 0,080425 24,87 

 

Figura C.1: Difratograma do filtro de policarbonato branco. 
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Anexo D 

Tabela D.1: Valores de concentração Indoor e Outdoor de PM10 das quatro escolas em estudo. 

Amostra Local PM (µg/m3) 

ESC1 Outdoor 11,13 

ESC1 Indoor 17,29 

ESC2 Outdoor 22,58 

ESC2 Indoor 35,74 

ESC3 Outdoor 31,16 

ESC3 Indoor 6,00 

ESC4 Outdoor 22,20 

ESC4 Indoor 28,59 

 

 
Figura D.1: Difratograma do filtro que servir de monitorização para potencial contaminação durante o 

transporte. 
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Figura D.2: Difratograma da área outdoor da ESC1. 
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Figura D.3: Difratogramas das áreas outdoor (a) e indoor (b) da ESC2. 
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(b) 
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Figura D. 4: Difratogramas das áreas outdoor (a) e indoor (b) da ESC3. 
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Figura D.5: Difratogramas das áreas outdoor (a) e indoor (b) da ESC4. 
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