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Avaliação da Qualidade do Ar Interior e Exterior, Deposição Atmosférica, Matéria 
Particulada (PM10), Elementos Potencialmente Tóxicos, Riscos para a saúde.  

resumo 
 

 

A região de Estarreja alberga um dos mais importantes centros da indústria 
petroquímica nacional, o Complexo Químico de Estarreja (CQE). O 
desenvolvimento industrial promoveu a evolução da rede viária e ferroviária 
assim como o crescimento populacional, o que tem contribuído para a 
degradação da qualidade do ar da região, com consequentes impactos tanto na 
saúde pública e bem-estar da população, como na fauna e na flora. 
A presente dissertação teve como principais objetivos a avaliação da qualidade 
das poeiras atmosféricas do concelho de Estarreja, identificar potencias fontes 
de contribuição para a composição química das mesmas, caracterizar eventuais 
relações entre a qualidade do ar exterior e a qualidade do ar interior em escolas 
locais e avaliar possíveis impactos na saúde da população. Para o efeito foram 
recolhidos solos e PM10 (em espaços interiores e exteriores) e realizadas 
contagens de partículas (em espaços interiores e exteriores) em quatro escolas 
– Escola Secundária de Estarreja, Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, 
Escola Básica de Pinheiro e Escola Básica Visconde de Salreu - localizadas a 
N, S e W do CQE. Foi ainda realizada a monitorização mensal da deposição 
atmosférica total na Escola Secundária de Estarreja e na Escola Básica 
Visconde de Salreu, entre maio e agosto de 2018. 
As amostras de solo, após peneiramento, foram analisadas através de um 
SediGraph, para obtenção das curvas de distribuição granulométricas. As 
amostras de deposição atmosférica total, após filtração a vácuo, foram 
analisadas por ICP-MS e IC e através de um TIMS, para obtenção dos fluxos de 
partículas atmosféricas e de elementos químicos, da condutividade e 
concentração de aniões (Cl-, NO3

- e SO4
2-) e das razões isotópicas de ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, 

respetivamente. As amostras de PM10 (interiores e exteriores) foram analisadas 
por ICP-MS para determinação das concentrações (quase totais) dos elementos 
químicos nas PM10. Foram ainda calculados fatores de enriquecimento. 
Os resultados obtidos da contagem de partículas mostraram que a Escola 
Secundária de Estarreja apresentou maior degradação da qualidade do ar 
exterior, enquanto que a Escola Básica de Pinheiro e a Escola Básica Visconde 
de Salreu apresentaram maior degradação da qualidade do ar interior. Os 
resultados dos solos sugerem que estes podem ser ressuspensos na atmosfera 
e que algumas destas partículas podem ser inaladas. Os resultados da 
deposição atmosférica total mostraram a ocorrência de dois eventos de maior 
fluxo de deposição, um no mês de maio, com impacto nas duas escolas e um 
outro no mês de agosto, com impacto apenas na Escola Básica Visconde de 
Salreu. O evento de maio foi interpretado como sendo caracterizado por 
aerossóis ricos em elementos-traço em formas solúveis, que normalmente são 
associados a fontes antrópicas. O evento de agosto foi caracterizado 
essencialmente por partículas minerais de origem natural em formas insolúveis. 
Os resultados das PM10 recolhidas nos espaços interiores e exteriores 
mostraram composições químicas similares, em que o Al, Fe, Cu e Zn foram os 
elementos dominantes. Os fatores de enriquecimento sugerem origem crustal 
para os elementos Ti, Fe, Co, Mn e Ga, origem mista para Mo, Ni, V, Pb, As e 
Cr, e origem maioritariamente antrópica para Cd, Zn, Cu e Sb. 



  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keywords 

 
Indoor and Outdoor Air Quality Assessment, Atmospheric Deposition, Particulate 
Matter (PM10), Potentially Toxic Elements, Health Risks. 
 

abstract 

 
The Estarreja region is home to one of the most important facilities of the national 
petrochemical industry, the Estarreja Chemical Complex (ECC). Industrial 
development has promoted the evolution of the road and railroad networks as 
well as population growth, which has contributed to the degradation of the 
region’s air quality, which has potential impacts on public health and well-being 
of the population, as well as on fauna and flora. 
The presente dissertation had as main objectives the evaluation of the 
atmospheric dust quality of Estarreja municipality, to identify potential sources 
contributing to its chemical composition, to characterize possible relationships 
between outdoor air quality and indoor air quality in local schools and to assess 
the impact on population health. Thus, soil and PM10 (indoor and outdoor) 
samples were collected and particle counts (indoor and outdoor) were carried 
out in four schools – Escola Secundária de Estarreja, Escola Básica 2,3 Prof. Dr. 
Egas Moniz, Escola Básica de Pinheiro and Escola Básica Visconde de Salreu 
– located at N, S and W of the ECC. Monthly monitoring of total atmospheric 
deposition was also carried out at Escola Secundária de Estarreja and Escola 
Básica Visconde de Salreu, between May and August 2018. 
The soil samples, after sieving, were analysed by a SediGraph to obtain the 
particle size distribution curves. The total atmospheric deposition samples, after 
vacuum filtration, were analysed by ICP-MS, IC and TIMS, to obtain atmospheric 
particle and chemical element fluxes, conductivity and anion concentration (Cl-, 
NO3

- and SO4
2-) and isotopic ratios of 87Sr/86Sr, respectively. The PM10 samples 

(indoor and outdoor) were analysed by ICP-MS to determine the chemical 
composition of PM10. Enrichment factors were also calculated. 
The particle counting results showed that Escola Secundária de Estarreja 
presented greater degradation of the outdoor air quality, while Escola Básica de 
Pinheiro and Escola Básica Visconde de Salreu presented greater degradation 
of indoor air quality. The results obtained for soil samples indicated that they may 
be resuspended in the atmosphere and that some of these particles may be 
inhaled. The total atmospheric deposition results suggest the occurrence of two 
events of higher deposition flux, one in May, with impact on both schools, and 
one in August, with impact only on Escola Básica Visconde de Salreu. The May 
event was interpreted as being characterized by aerosols enriched in trace 
elements in soluble forms, which are usually associated with anthropogenic 
sources. The August event was essentially characterized by mineral particles of 
natural origin in insoluble forms. The results of PM10 collected in indoor and 
outdoor spaces showed similar chemical compositions, where Al, Fe, Cu and Zn 
were the dominant elements. The enrichment factors suggested a crustal origin 
for the elements Ti, Fe, Co, Mn and Ga, mixed contributions for Mo, Ni, V, Pb, 
As and Cr, and dominant anthropogenic sources for Cd, Zn, Cu and Sb. 
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1.  Introdução 

O rápido crescimento populacional, a par da intensa urbanização e 
desenvolvimento industrial, incita um aumento do consumo de energia e de recursos, de 
modo a dar resposta às necessidades dos vários setores. Como consequência inevitável, 
ocorre a produção de enormes quantidades de resíduos e emissões, que têm impactos 
negativos sobre o meio ambiente. A degradação da qualidade do ar nas zonas urbanas 
irrompe como uma das mais significantes pressões ambientais (Oliveira, 2018). 

A noção de qualidade do ar exterior está relacionada com o nível de concentração 
de poluentes atmosféricos na camada inferior da atmosfera, a troposfera. O aumento das 
concentrações de poluentes atmosféricos e a deposição destes nos solos, nos vegetais e 
nos materiais tem tido repercussões negativas tanto na saúde pública e bem-estar das 
populações como na fauna e na flora (Figueiredo, 2011; Oliveira, 2018). Existem, 
atualmente, mais de quarenta estudos que avaliam associações entre sintomas 
respiratórios diários e a poluição atmosférica (Awasthi, 2016). O efeito final da poluição do 
ar na saúde pública é provocar a morte prematura (Kelly e Fussell, 2015). 

Os poluentes atmosféricos podem resultar de processos naturais e/ou antrópicos, 
sendo estes últimos as principais fontes poluidoras. São exemplos de fontes naturais a 
atividade vulcânica, incêndios naturais, tempestades de areia, erosão do 
solo/desagregação mineral e suspensão/ressuspensão destas partículas, aerossóis 
marinhos, decomposição vegetal e animal, pólenes e esporos de bolores e leveduras, entre 
outras (Rocha e Silva, 2010; Guéguen et al., 2012). Nas fontes antrópicas destacam-se a 
atividade industrial e a queima de combustíveis. 

Os poluentes que são emitidos diretamente pela fonte (natural ou antrópica) para a 
atmosfera são denominados como poluentes primários. Reações químicas entre os 
poluentes primários ou entre estes e os constituintes naturais da atmosfera formam os 
chamados poluentes secundários (Magalhães, 2005; Oliveira, 2018). 

Além do tipo de fonte de emissão, as características geográficas, a topografia e as 
condições meteorológicas (principalmente a direção e a intensidade do vento) também 
exercem um papel fundamental sobre o nível de qualidade do ar, sobretudo na 
concentração ou dispersão dos poluentes (Bastos, 2010; Oliveira, 2018). 

A deposição dos poluentes pode ocorrer por duas vias: seca ou húmida. Na primeira 
via, a deposição dos poluentes ocorre por impacto direto ou por deposição gravitacional 
em superfícies terrestres ou aquáticas e designa-se por deposição atmosférica seca. Na 
segunda via, designada por deposição atmosférica húmida, os poluentes são dissolvidos 
ou suspensos em gotículas de água ou cristais de gelo (Azimi et al., 2003; Bisquert et al., 
2017). O estudo da composição química da deposição atmosférica fornece informações 
sobre o tipo de fontes dos poluentes atmosféricos e também sobre a dispersão (escala 
local ou regional) dos mesmos (Négrel et al., 2007). Os isótopos radiogénicos têm sido 
utilizados para fornecerem informações relevantes sobre a natureza das fontes dos 
poluentes atmosféricos. O estrôncio (Sr) é um dos isótopos que tem sido usado para esta 
tarefa, pois possui, para cada fonte, uma assinatura isotópica muito distinta. No entanto, 
não se pode afirmar a origem de uma fonte só com base nas razões isotópicas de Sr. 
Contudo, este isótopo mostra um grande potencial para rastrear fontes de poluição quando 
combinado com outros fatores químicos (Han et al., 2006). 

Muitos estudos sugerem que a qualidade do ar exterior tem influência na qualidade 
do ar interior (QAI). A entrada de poluentes exteriores em edifícios pode ocorrer de várias 
maneiras, nomeadamente por infiltração através do sistema de ventilação, pelas portas, 
janelas ou outras aberturas (como rachaduras/fissuras), agarrados às roupas e calçado, 
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etc. Além disso, a própria degradação do material interior e emissões internas também 
contribuem para esta degradação do ar interior. As atividades que ocorrem no interior dos 
edifícios, como a movimentação de pessoas ou limpezas, promovem a suspensão e 
ressuspensão destes poluentes, deixando-os mais disponíveis para serem inalados 
(Oliveira et al., 2016; Saraga et al., 2017). Vários dados mostram que muitos ambientes 
interiores podem ser mais poluídos que o ar ambiente das maiores e mais industrializadas 
cidades, embora com diferentes poluentes. Como as pessoas passam 80 a 90% do tempo 
em ambientes fechados, a qualidade do ar interior é um fator de grande relevância para a 
saúde humana, pois estão constantemente expostos a estes poluentes (Slezakova et al., 
2012; Tran et al., 2012). As crianças constituem um dos grupos mais suscetíveis, pois os 
seus sistemas respiratório e imunológico não estão totalmente desenvolvidos e 
apresentam maior respiração inalada por unidade de massa e um rápido crescimento de 
tecidos e órgãos, o que aumenta a possibilidade de maior exposição comparativamente 
aos adultos (Tran et al., 2012; Nunes et al., 2015; Oliveira et al., 2016). 

Com base na composição química, reatividade, persistência no ambiente, 
capacidade de transporte a curta ou longa distância e potencial impacto na saúde humana 
e ecossistemas, considera-se a existência de quatro categorias de poluentes atmosféricos: 
(1) compostos gasosos (por exemplo, ozono), (2) poluentes orgânicos persistentes (por 
exemplo, dioxinas), (3) matéria particulada (particulate matter, PM) e (4) metais pesados e 
metaloides (por exemplo, chumbo) (Kampa e Castanas, 2008). 

A primeira categoria de poluentes, os poluentes gasosos, contribui em grande parte 
para as variações da composição da atmosfera. São exemplos de compostos gasosos, o 
ozono (O3), o dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx), o monóxido de carbono 
(CO) e os compostos orgânicos voláteis (COV). A principal fonte destes poluentes é a 
queima de combustíveis fósseis. Quando inalados afetam o sistema respiratório e podem 
provocar distúrbios hematológicos e cancro (Kampa e Castanas, 2008). Nas espécies 
vegetais, podem provocar o aparecimento de manchas nas folhas, inibição da taxa de 
crescimento, diminuição de produtividade, necrose de tecidos e aumento da sensibilidade 
a temperaturas baixas e a parasitas. Nos materiais de construção, têm a capacidade de 
acelerar a corrosão e envelhecimento dos mesmos (Rocha e Silva, 2010; Lameiras, 2016). 

Os poluentes orgânicos persistentes formam um grupo tóxico de produtos químicos. 
Deste segundo grupo de poluentes fazem parte os pesticidas, bifenilos policlorados 
(PCBs), dioxinas e furanos. Os dois últimos referem-se a uma família de compostos que 
inclui 75 policlorodibenzeno-p-dioxinas (PCDDs) e 135 policlorodibenzenofuranos 
(PCDFs). As dioxinas e os furanos são formados em condições de combustão incompleta 
(deficiente mistura ar/combustível, tempo de residência diminuto, ar de combustão 
insuficiente, entre outros) e sempre que materiais contendo cloro são queimados. São 
compostos muito estáveis e muito difíceis de degradar, persistindo no ambiente por longos 
períodos de tempos. Quando entram na cadeia alimentar tendem a acumular-se 
(bioacumulação) e os seus efeitos a aumentar (bioampliação) (Araújo, 2008; Kampa e 
Castanas, 2008). No ser humano, a exposição a curto prazo a altos níveis deste tipo de 
poluente pode resultar em lesões na pele, como cloracne e escurecimento irregular da 
pele, e alteração da função hepática. A exposição a longo prazo pode afetar o sistema 
imunológico, o sistema nervoso em desenvolvimento, o sistema endócrino e as funções 
reprodutivas (WHO, 2016). 

A matéria particulada, a terceira categoria de poluentes, é definida como uma 
mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas, no estado sólido ou líquido, 
suspensas e dispersas na atmosfera (Krzyzanowski, 1999; Lopes, 2013; Dantas, 2014). 
Grandes quantidades de matéria particulada são emitidas pela indústria e pela circulação 
de veículos. Para além destas fontes, a combustão de carvão, as siderurgias e os 
incineradores de resíduos sólidos também representam fontes adicionais de poluição 
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atmosférica por partículas. Em várias cidades do mundo, foram identificadas contribuições 
significativas dos materiais do solo para as PM10 (matéria particulada com diâmetro 
aerodinâmico equivalente igual ou inferior a 10 μm) atmosféricas (Almeida et al., 2005). 

As fontes antrópicas representam apenas 10% das emissões totais de PM, 
enquanto que as emissões naturais primárias de PM atingem 85%. Em relação às 
emissões antrópicas, as partículas secundárias excedem as emissões primárias. 
Consequentemente, as emissões de PM natural são principalmente primárias, enquanto 
que as emissões antrópicas são predominantemente secundárias (Querol et al., 2001a). 

A matéria particulada existe em variadas formas e tamanhos, possuindo uma vasta 
gama de dimensões que pode ir de alguns nanómetros até centenas de micrómetros. A 
ameaça destas partículas pode ser categorizada de acordo com o grau de profundidade 
com que as mesmas penetram no sistema respiratório, ou seja, a sua capacidade em 
alcançar os pulmões, que é influenciada pela dimensão destas partículas. As partículas 
cujo diâmetro aerodinâmico equivalente se encontra entre os 2,5 - 10 µm (PM2.5 – PM10) 
são denominadas como torácicas, pois têm a capacidade de perfurarem e se depositarem 
na região torácica, provocando vários tipos de problemas como, por exemplo, irritação 
nasal, tosse, bronquite ou asma. As partículas que apresentam um diâmetro aerodinâmico 
equivalente entre 1,0 - 2,5 µm (PM2.5 - PM1) são designadas por partículas 
respiráveis/alveolares e conseguem penetrar profundamente o sistema respiratório até aos 
alvéolos pulmonares, conduzindo a dificuldades respiratórias e, por vezes, danos 
permanentes na saúde (Rocha e Silva, 2010; Bharti et al., 2017). Além dos problemas a 
nível do sistema respiratório, vários estudos mostraram que a exposição à PM pode 
provocar problemas no sistema cardiovascular (as partículas conseguem entrar na corrente 
sanguínea através dos alvéolos), défices cognitivos, stress oxidativo, neuroinflamação, 
neurodegradação, irritações na pele e olhos, tonturas, reações alérgicas e até mesmo 
morte (Tran et al., 2012; Amato et al., 2014; Dantas, 2014; Nunes et al., 2015). 

No entanto, os efeitos adversos na saúde não dependem somente do tamanho das 
partículas, mas também do tempo de exposição, da área de superfície específica, do 
número de partículas e da composição química (por exemplo, o seu conteúdo em metais 
pesados) (Tran et al., 2012; Oliveira et al., 2016). As partículas finas (diâmetro 
aerodinâmico equivalente inferior a 2,5 μm) apresentam maior superfície específica, 
comparativamente às partículas grosseiras (diâmetro aerodinâmico equivalente superior a 
2,5 μm), o que promove a capacidade de adsorver e transportar elementos potencialmente 
tóxicos (EPTs), como metais pesados (Magalhães, 2005). Além disso, as partículas finas 
apresentam tempos de vida maiores e, devido a fenómenos como tempestades de poeiras, 
são transportadas a longas distâncias (Pedrosa da Silva, 2009; Lopes, 2013). Ou seja, o 
perigo para a saúde pública aumenta com a diminuição do diâmetro aerodinâmico 
equivalente das partículas. 

No ambiente, a deposição de PM pode provocar necrose dos tecidos das folhas, 
caule e frutos, redução e/ou supressão da taxa de crescimento e morte da planta/árvore, 
devido ao impedimento da realização da fotossíntese; diminuição da qualidade das águas 
e solos; corrosão, descoloração e erosão de edifícios ou outros materiais, promovendo o 
seu envelhecimento e degradação precoces. Tem ainda a capacidade de influenciar as 
condições de visibilidade, de afetar o balanço térmico, absorvendo e difundindo a radiação 
solar e diminuindo, consequentemente, a incidência na superfície terrestre, de interferir no 
ciclo da água, devido à formação de nuvens e nevoeiros e de contribuir para a formação 
de chuvas ácidas (Almeida, 1999; Rocha e Silva, 2010; Dantas, 2014). 

A quarta e última categoria de poluentes são os metais pesados e metaloides. Metal 
pesado é definido como qualquer elemento metálico que tenha uma densidade 
relativamente alta e que seja tóxico ou venenoso mesmo em concentrações baixas. Fazem 
parte deste grupo o chumbo (Pb), o cádmio (Cd), o níquel (Ni), o zinco (Zn), o mercúrio 
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(Hg), o arsénio (As), a prata (Ag), o crómio (Cr), o cobre (Cu), o ferro (Fe), o vanádio (V), 
o manganês (Mn), e elementos do grupo da platina, entre outros (Duruibe et al., 2007; 
Kampa e Castanas, 2008). O termo “metal pesado” é comummente usado como termo 
genérico para metais e metaloides associados à poluição ambiental, toxicidade e efeitos 
adversos em organismos vivos, incluindo seres humanos (Ali e Khan, 2018). 

Os metais pesados são ubíquos no ambiente, onde são introduzidos através de 
uma variedade de fontes. As fontes naturais de metais podem ser a poeira do solo, 
aerossóis marinhos e partículas encontradas nas cinzas de vulcões e incêndios florestais. 
As principais fontes antrópicas são a queima de combustíveis, incineração de resíduos, 
produção de metais não ferrosos, ferrosos, aço e cimento, atividade mineira e fertilizantes 
e inseticidas usados na agricultura (Jaishankar et al., 2014; Albuquerque et al., 2017). 

Alguns metais encontrados no meio ambiente são considerados quimicamente 
muito reativos e têm a capacidade de se acumular biologicamente na cadeia alimentar, 
sendo persistentes no meio ambiente ao longo do tempo (Albuquerque et al., 2017). 
Quando depositados no solo, tendem a acumular-se pois, além de não serem 
biodegradáveis, também não são rapidamente absorvidos pelas plantas (Akinwunmi et al., 
2017). 

Devido à baixa volatilidade nas condições ambientais, são predominantemente 
encontrados na fase particulada. Consequentemente, partículas inaláveis (PM10) podem 
conter altas concentrações de metais tóxicos (Albuquerque et al., 2017). 

Os metais podem entrar no corpo humano através de duas vias: exposição indireta, 
que inclui a ingestão de metais pesados através de alimentos, e exposição direta, que inclui 
a ingestão acidental de solo, inalação de partículas emitidas pelo solo/poluentes industriais 
e agrícolas e pelo contacto dérmico com o solo. Na sua maioria, os metais são elementos 
potencialmente tóxicos para a saúde porque tendem a bioacumular-se no corpo humano. 
Metais como o Fe, o Mn, o Cu e o Zn, são essenciais, em concentrações muito baixas, 
para o Homem, pois funcionam como componentes de enzimas, proteínas estruturais e 
pigmentos e são responsáveis pelo equilíbrio iónico das células. No entanto, existem 
também metais não essenciais e tóxicos para o ser humano, como o As, o Cd, o Pb e o 
Hg, que não têm qualquer função fisiológica e são capazes de afetar vários sistemas de 
órgãos no corpo, podendo mesmo levar à morte do indivíduo (Martin et al., 2009; 
Akinwunmi et al., 2017). Estes quatro últimos metais pesados referidos fazem parte dos 
dez primeiros lugares da lista prioritária de substâncias perigosas/tóxicas para o ser 
humano realizada pela Agência para Substâncias Tóxicas e Registo de Doenças (ATSDR), 
onde o As ocupa a primeira posição, o Pb a segunda, o Hg a terceira e o Cd a sétima 
posição (ATSDR, 2017). 

Com o propósito de controlar a emissão de poluentes para a atmosfera e de garantir 
a proteção humana e dos ecossistemas, foram impostos, pela União Europeia, valores 
limite e/ou alvo de concentrações de determinados poluentes que podem ser emitidos. 
Portugal, assim como os restantes estados membros, segue as normas estabelecidas pela 
Comissão Europeia, transpondo para o direito interno os documentos legislativos 
comunitários. A recente revisão da legislação comunitária relativa à qualidade do ar 
impulsionou a publicação da Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio de 2008 (Nova Diretiva 
Quadro), que concentra num único documento toda a informação existente nas três 
primeiras “Diretivas-Filhas” (Diretiva 1999/30/CE, de 22 de abril de 1999, Diretiva 
2000/69/CE, de 16 de novembro de 2000, e Diretiva 2002/3/CE, de 12 de fevereiro de 
2002), assim como os últimos progressos científicos e técnicos e a experiência adquirida 
pelos estados membros. Esta Nova Diretiva Quadro, que limita os valores de SO2, dióxido 
de azoto (NO2), NOx, PM10, Pb, CO e benzeno (C6H6) e estabelece objetivos a longo prazo, 
valores alvo e limiares de alerta e informação à população para o O3 e PM2.5 no ar 
ambiente, e a Diretiva 2004/107/CE, de 15 de dezembro de 2004, que estipula valores alvo 
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para as concentrações médias anuais de As, Cd e Ni determinados na fração de partículas 
inaláveis (PM10), foram transpostas, para a ordem jurídica portuguesa, pelo Decreto-Lei 
n.º 102/2010, de 23 de setembro de 2010, que foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, 
de 27 de março de 2015, sendo, até à data, o documento legal em vigor (Conselho da 
União Europeia, 1999; Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2000; 
Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2002; Parlamento Europeu e 
Conselho da União Europeia, 2005; Moreno et al., 2006; Parlamento Europeu e Conselho 
da União Europeia, 2008; Pedrosa da Silva, 2009; Rodrigues, 2009; MAOT, 2010; Dantas, 
2014; MAOTE, 2015; Paes de Faria, 2016; Albuquerque et al., 2017). Alguns destes 
parâmetros podem ser consultados no Anexo A. 

A região de Estarreja tem um dos maiores complexos industriais químicos em 
Portugal, Complexo Químico de Estarreja (CQE), o qual promoveu o desenvolvimento de 
importantes redes nacionais rodoviárias e ferroviárias que atravessam uma área urbana 
em crescimento. A primeira avaliação da qualidade do ar realizada para a região concluiu 
que condições meteorológicas estagnadas associadas com as emissões atmosféricas 
locais, nomeadamente aquelas associadas à atividade industrial e ao tráfego rodoviário, 
eram os principais contribuintes para a degradação da qualidade do ar (Figueiredo et al., 
2013). No entanto, o estudo teve como único objetivo cumprir os requisitos estabelecidos 
na legislação atual para a avaliação da qualidade do ar (Nova Diretiva Quadro 2008/50/CE, 
de 21 de maio de 2008), pelo que SO2, NOx, amoníaco (NH3), O3 e PM10 foram os 
parâmetros e poluentes investigados. 

De modo a avaliar a qualidade das poeiras atmosféricas do concelho de Estarreja, 
nomeadamente o grau de contaminação por elementos potencialmente tóxicos (metais), 
impôs-se os seguintes objetivos: (1) avaliar espacialmente e temporalmente a deposição 
atmosférica, (2) avaliar a contribuição de fontes locais, como o CQE, o tráfego e o solo, e 
de fontes alóctones para a composição química das poeiras atmosféricas, (3) identificar 
potenciais relações entre a qualidade do ar exterior e a qualidade do ar interior e (4) avaliar 
possíveis impactos na saúde da população. 

Para concretizar os objetivos definidos, utilizou-se uma metodologia de trabalho que 
envolveu as seguintes etapas: (1) conseguir pontos de amostragem a N, S, E e W do CQE, 
(2) recolha de deposição atmosférica total (quatro campanhas de monitorização), (3) 
recolha de solo, (4) recolha de PM10 em espaços interiores e exteriores dos pontos de 
amostragem, (5) contagens de partículas em espaços interiores e exteriores dos pontos de 
amostragem, (6) combinação de marcadores químicos (espectrometria de massa por 
plasma acoplado indutivamente, ICP-MS, e cromatografia iónica, IC) e isotópicos (isótopos 
de Sr) e (7) comparação dos valores obtidos com valores legislados. 

Após esta breve introdução à temática da avaliação da qualidade do ar tendo em 
conta os poluentes a serem estudados, PM e metais pesados e metaloides, à área de 
estudo e aos principais objetivos desta dissertação, segue-se o capítulo II (“Caracterização 
da Área de Estudo”), onde é feita uma caracterização mais aprofundada da área de estudo 
em termos de geografia, morfologia, geologia, hidrologia, hidrogeologia, pedologia, clima, 
possíveis fontes de contaminação e parâmetros de qualidade do ar (NO2, O3, PM10, PM2.5 
e SO2) medidos na estação de qualidade de ar existente na área de estudo. 

No capítulo III (“Metodologia Adotada”), é feita a descrição da metodologia adotada 
durante a amostragem e o tratamento laboratorial das amostras obtidas em campo. Na 
primeira parte deste capítulo descrevem-se as metodologias de amostragem do material 
recolhido em campo (solo, deposição atmosférica total, PM10 e contagem de partículas) e, 
na segunda parte, são descritos os métodos analíticos utilizados, nomeadamente métodos 
físicos (SediGraph), químicos (IC, ICP-MS) e isotópicos (isótopos de Sr). 
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No capítulo IV (“Resultados e Discussão”) são apresentados, tratados e discutidos 
os resultados obtidos nos diferentes procedimentos do capítulo anterior. Neste capítulo são 
analisadas contagens de partículas atmosféricas em espaços interiores e exteriores de 
edifícios, curvas de distribuição granulométricas de solo, fluxos de deposição atmosférica 
e concentrações de PM10 em espaços interiores e exteriores de edifícios escolares. São 
ainda sugeridas possíveis fontes de contribuição para as poeiras atmosféricas. 

No capítulo V (“Conclusões e Trabalhos Futuros”), são apresentadas as principais 
conclusões do trabalho realizado e algumas sugestões para trabalhos futuros. 

No fim do documento, apresenta-se toda a bibliografia usada para a elaboração do 
presente trabalho, assim como uma lista de anexos com informações complementares para 
consulta e para uma melhor compreensão da dissertação. 
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2.  Caracterização da Área de Estudo 

Para tirar conclusões acerca do trabalho realizado, é fundamental conhecer a área 
de incidência do estudo. Apresenta-se neste capítulo uma breve caracterização em termos 
de enquadramento geográfico, socioeconómico, morfológico, geológico, hidrológico, 
hidrogeológico, pedológico, climatológico e de qualidade do ar e eventuais fontes de 
poluição do/no concelho de Estarreja. 

2.1 Enquadramento Geográfico e Socioeconómico 

A área de estudo enquadra-se geograficamente na Zona Litoral da Região Centro 
de Portugal Continental, no distrito de Aveiro e concelho de Estarreja (Figura 2.1). De 
acordo com a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), a área 
de estudo localiza-se na Região Centro (NUT II) de Portugal Continental (NUT I), mais 
precisamente na Região de Aveiro (NUT III), outrora designada como Baixo Vouga (INE, 
2015). 

O concelho de Estarreja é limitado a norte pelo concelho de Ovar, a nordeste pelo 
concelho de Oliveira de Azeméis, a sul/sudeste pelo concelho de Albergaria-a-Velha e a 
oeste pelo concelho da Murtosa. Ocupa uma área de 108,17 km2 que é repartida por cinco 
freguesias: Pardilhó e Avanca, a norte, União das Freguesias de Beduído e Veiros 
(nomenclatura esta que foi modificada em 2013 e designada anteriormente como 
Freguesia de Beduído e Freguesia de Veiros), ao centro, Salreu e União das Freguesias 
de Canelas e Fermelã (nomenclatura modificada em 2013 e designada anteriormente como 
Freguesia de Canelas e Freguesia de Fermelã), a sul. A sede de concelho está localizada 
na União das Freguesias de Beduído e Veiros.  

Figura 2.1 - Enquadramento geográfico do concelho de Estarreja em: (a) Portugal Continental e (b) no distrito 

de Aveiro e (c) suas freguesias constituintes (elaborado a partir de ArcGIS). 

a) 

b) 

c) 
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Cerca de um quarto do território do concelho de Estarreja incorpora a Zona de 
Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro (PTZPE0004) (Figura 2.2). Esta zona pode ser 
dividida em duas unidades de paisagem: (a) as áreas agrícolas, constituídas por arrozais, 
milheirais e campos em estrutura típica de bocage (ecossistemas constituídos por 
vegetação arbórea e arbustiva que delimitam campos de cultivo, pastagens e pousios) e 
(b) os sistemas húmidos, representados por vastas áreas de sapal e paul e por um 
importante sistema hídrico de águas doces e salobras. A conjunção destas duas unidades 
preserva um ecossistema sensível, único e de elevado valor conservacionista (Ribeiro e 
Coelho, 2015; Silva, 2016). 

Os biótopos existentes nesta zona apresentam-se como importantes locais de 
alimentação, reprodução, viveiro e de abrigo para diversos animais, nomeadamente o 
Garçote (Ixobrychus minutus), Garça-vermelha (Ardea purpurea), o olheiro (Platalea 
leucorodia), o Milhafre-preto (Milvus migrans), a Águia-sapeira (Circus aeruginosus), a 
Águia-pesqueira (Pandion haliaetus), o Perna-longa (Himantopus himantopus), a 
Andorinha-do-mar-anã (Sterna albifrons), o Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina), aves 
marinhas migradoras e pequenos passeriformes. Estes biótopos albergam regularmente 
mais de 20000 aves aquáticas, correspondendo a cerca de 173 espécies (ICNB, 2000). A 
complexa rede de canais permite a presença de lontras na zona lagunar (CME, 2018). 
Quanto à flora, podem ser encontradas espécies como a Arnica montana, Cladina ciliata, 
Cladina portentosa, Jasione lusitanica, Myosotis lusitanica, Narcissus bulbocodium e 
Ruscuc aculeatus (ICNB, 2000). 

Os elevados índices de biodiversidade que caracterizam toda esta região fazem 
com que seja uma importante zona de preservação ecológica. 

Figura 2.2 - Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro no concelho de Estarreja (adaptado de PDME, 
2013). 
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De acordo com o Censos 2011, existiam no concelho de Estarreja 26997 
habitantes, apresentando uma densidade populacional de 249,58 habitantes/km2. A 
freguesia de Beduído era a mais povoada, seguida de Avanca, Pardilhó, Salreu e Veiros. 
As freguesias de Fermelã e Canelas eram as menos povoadas, apresentando uma 
densidade populacional inferior a 150 habitantes por km2. Em comparação com o Censos 
anterior (2001), constatou-se que houve uma redução do número de habitantes em quase 
todas as freguesias, exceto na freguesia de Pardilhó, onde se registou um aumento. A 
acessibilidade facilitada resultante da vasta rede viária e o desenvolvimento industrial das 
zonas Norte e Centro poderão ser as principais causas da elevada densidade populacional 
destas zonas (Figueiredo, 2011). 

O desenvolvimento do concelho de Estarreja está fortemente relacionado com as 
atividades agrícolas e industriais. No entanto, o setor primário (agricultura) tem vindo a 
perder a sua relevância comparativamente aos setores secundário (indústria) e terciário 
(comércio e serviços), como se pode verificar através da Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Evolução da população ativa no concelho de Estarreja por setores de atividade (retirado de 
Ribeiro e Coelho, 2015). 

 

O setor primário era o setor dominante relativamente aos setores secundário e 
terciário, até que em 1970 a situação se inverteu, passando o setor secundário a ocupar a 
primeira posição. Isto deveu-se sobretudo à instalação nos anos 50 do Complexo Químico 
de Estarreja. O concelho, até então com características marcadamente rurais, passou 
rapidamente para a propensão industrial. Contudo, esta transição não ditou o fim da 
atividade agrícola, que continua a ser essencial para a economia doméstica da população 
deste concelho (Ribeiro e Coelho, 2015). 

Desde o ano 2011, o setor secundário tem vindo a perder população ativa, tendo 
sido afetado por um decréscimo de 12,3%, passando, assim, o setor terciário, que obteve 
um aumento de 2,5%, a ser o maior setor empregador. 

2.2 Enquadramento Morfológico 

O concelho de Estarreja é caracterizado por ter um relevo pouco acidentado, com 
extensas áreas aplanadas, apresentando cotas que variam entre 0 e 135 m (Figura 2.3). A 
morfologia acidentada é representada pelas zonas de vale de algumas linhas de água, com 
principal relevância para o vale do rio Antuã (CME, 2015; Sousa, 2015). 

Tendo em conta a altimetria, o concelho de Estarreja pode ser dividido em três 
zonas com características e práticas diferenciadas (SMPCE, 2006): 

• Zona Baixa: com níveis inferiores a 10 m, corresponde às áreas húmidas que 
marginam a Ria de Aveiro, apresentando por isso riscos de inundação e problemas 
de drenagem do solo. Esta zona apresenta baixa densidade populacional e está 

Ano População Ativa 
Setor Primário 

(%) 
Setor 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 12504 2,3 37,2 48,7 
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representada na parte Oeste das freguesias de Pardilhó, Beduído e Veiros, Salreu 
e Canelas e Fermelã. 

• Zona Intermédia: com níveis entre 10 e 50 m, é uma zona essencialmente agrícola, 
apresentando também um maior desenvolvimento urbanístico e industrial. Está 
representada em todas as freguesias. 

• Zona Alta: com níveis superiores a 50 m, é essencialmente uma zona florestada, 
sem agricultura e população, com exceção de uma mancha de terrenos com 
potencialidades e uso agrícola numa área em Salreu. Abrange a parte Este das 
freguesias de Avanca, Beduído e Veiros, Salreu e Canelas e Fermelã. 

Figura 2.3 - Altimetria do concelho de Estarreja (adaptado de Silva, 2016). 

2.3 Enquadramento Geológico 

Em termos geológicos, a região de Estarreja abarca afloramentos de litologias do 
Maciço Ibérico (Zona de Ossa Morena) e da Orla Mesocenozóica (Bacia Sedimentar de 
Aveiro - sector Norte da Bacia Lusitânica). Integra formações com idades compreendidas 
entre o Precâmbrico e o Quaternário (Figura 2.4). Em termos da cartografia geológica na 
escala 1:50000, esta zona está representada na folha 16-A (Teixeira e Zbyszewski, 1976). 

As formações do Precâmbrico pertencem à Unidade de Arada (Souza Brandão, 
1914; Ribeiro et al., 2013), que se estende numa faixa de Nordeste a Sudeste de Estarreja. 
Esta unidade é constituída essencialmente por rochas de protólito pelítico que sofreram 
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metamorfismo regional de baixo grau, aflorando filitos quartzo-sericíticos, quartzo-
sericítico-cloríticos e clorito-sericítico-moscovíticos, em geral com xistosidade praticamente 
vertical orientada N30°W (Ferreira da Silva, 1989). 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, aliás, refletido na Carta Geológica de Portugal 
à Escala 1:1000000 (2010). Contudo, alguns trabalhos recentes (Pereira et al., 2007; 
Ribeiro et al., 2013) integram-na no Terreno Finisterra, se bem que referindo, de qualquer 
modo, que apresenta fortes afinidades com a Série Negra da ZOM. 

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 
constituídos por arenitos argilosos, por vezes conglomeráticos, com intercalações de 
argilas (de natureza predominantemente caulinítica-ilítica), com tonalidade esbranquiçada, 
acinzentada ou amarelada, designados como Arenitos, ou Grés, de Palhaça e Requeixo 
(Teixeira e Zbyszewski, 1976; Castelo Branco, 2007). O conjunto destas formações e das 
formações do Precâmbrico constitui o substrato sobre o qual se sobrepõem cascalheiras 
dos aluviões e antigas praias (Ferreira da Silva, 1989; Castelo Branco, 2007). 

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 (Barradas, 
1992). Nestas formações reconhecem-se depósitos com idades do Plio-Plistocénico e do 
Holocénico. Os primeiros, que estão 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 (Ferreira da Silva, 1989; Castelo Branco, 2007). Os depósitos mais 
recentes, do Holocénico, estão relacionados com a ocorrência da Transgressão Flandriana 
(Teixeira e Gonçalves, 1980). São constituídos por formações dunares litorais e interiores 
e aluviões modernos (Ferreira da Silva, 1989; Barradas, 1992; Castelo Branco, 2007). As 
formações dunares consistem em areias finas a muito finas, com fraca componente 
argilosa e cores geralmente claras, esbranquiçadas ou amarelas. 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 (Castelo Branco, 2007). 
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Figura 2.4 – Esboço da carta geológica simplificada do concelho de Estarreja (adaptado de Carta Geológica 
de Portugal 1:500000, disponível no GeoPortal do LNEG, 2014). 

2.4 Enquadramento Hidrográfico e Hidrogeológico 

Todo o terreno concelhio é recortado por uma rede hidrográfica densa e diversa, 
constituída por linhas de água doce (rios, ribeiras e valas) e de água salgada (braços da 
ria e esteiros) (Figura 2.5).  Além da morfologia, as linhas de água também tiveram o seu 
contributo no que diz respeito à estrutura do território, marcando os vales agricultados e 
dividindo naturalmente as freguesias (Bastos, 2010). 

As linhas de água que mais se destacam são os rios Antuã, Gonde, Fontela e 
Jardim, a Ribeira da Boca do Monte e a Ribeira da Sardinha. Estas linhas de água correm 
geralmente nas zonas aplanadas, exceto o Rio Antuã que corre num vale profundamente 
encaixado nos xistos do Precâmbrico. Devido à erosão provocada por estes cursos de 
água, é recorrente encontrar ao longo dos mesmos, as formações mais antigas (Unidade 
de Arada), em vez dos depósitos modernos (Inácio Ferreira, 1993). 
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Figura 2.5 - Rede hidrográfica do concelho de Estarreja (adaptado de CME, 2015). 

Quanto à hidrogeologia, o concelho de Estarreja compreende dois sistemas de 
aquíferos: o Sistema Aquífero do Quaternário e o Sistema Multiaquífero do Cretácico 
(Marques da Silva, 1990). 

O Sistema Aquífero do Quaternário é o sistema superficial e é composto por duas 
unidades distintas (Ferreira da Silva, 1989; Marques da Silva, 1990). A primeira unidade 
trata-se de um aquífero superficial freático que está alojado nos depósitos do Plio-
Plistocénico, sendo composto, do topo para a base, por areias superficiais (de duna), areias 
finas (por vezes com pequenos calhaus rolados e intercalações de lodos) e areias lodosas 
com restos vegetais. Devido a esta litologia, esta unidade apresenta grande 
permeabilidade e porosidade, tornando-se mais vulnerável à poluição. A sua recarga é 
realizada através da infiltração das águas da chuva. A segunda unidade, conhecida como 
“Base do Quaternário”, trata-se de um aquífero semi-confinado ou localmente confinado, 
instalado, do topo para a base, em areias finas a grosseiras com calhaus rolados e por 
areias médias a grosseiras com calhaus rolados, podendo apresentar intercalações de 
lodos e areias lodosas com restos vegetais. A sua recarga depende, tal como a unidade 
anterior, da infiltração das águas da chuva. A separação dos dois aquíferos anteriores é 
feita por um aquitardo constituído por lodos e areias lodosas com restos de vegetais e 
lamelibrânquios (Castelo Branco, 2007; Silva, 2016; Marques, 2017). 

O sistema Multiaquífero do Cretácico é um aquífero confinado e apresenta este 
nome por combinar formações hidrogeológicas permeáveis, semipermeáveis e 
impermeáveis (Marques da Silva, 1990). É um sistema profundo e é constituído por várias 
unidades com diferentes granulometrias e composições mineralógicas. Os sedimentos 
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onde este sistema está inserido são na sua maioria de natureza siliciosa, compostos por 
grés argilosos e/ou siliciosos típicos de ambientes de deposição, de transição ou 
continentais. Foram definidas cinco unidades litoestratigráficas, da base para o topo: C1- 
Grés Grosseiros Inferiores (“Belasiano”), C2- Formação Carbonatada, C3- Grés Micáceo, 
C4- Grés Grosseiros Superiores (na base, Grés de Oiã e, no topo, Grés de Verba) e C5- 
Arenitos e Argilas de Aveiro (Condesso de Melo et al., 1998). 

2.5 Uso e Ocupação do Solo 

Os solos na região de Estarreja são classificados maioritariamente como podzóis, 
contudo também podem ser encontrados cambissolos (Inácio Ferreira et al., 2014a). 

Os solos podzolizados são encontrados nas areias de duna e terraços baixos (5-8 
m) e a sua formação, designada podzolização, teve como fatores principais o clima húmido 
e a vegetação acidófila. Caracterizam-se pela sua textura arenosa, baixo valor de 
nutrientes que torna este tipo de solos bastante inférteis, baixa capacidade de troca 
catiónica (CTC) (< 3 m.e./100 g), permeabilidade elevada e pH baixo (pH=4,8), fator este 
de grande relevância no que diz respeito à disponibilidade de nutrientes e solubilidade de 
metais potencialmente tóxicos (Inácio Ferreira, 1993; Sousa, 2015). Por outro lado, 
possuem horizontes bem diferenciados, nomeadamente o horizonte B iluvial (de cor mais 
escura que os horizontes adjacentes devido à acumulação de matéria orgânica e 
sesquióxidos, frequentemente cimentado) e o horizonte E eluvial (de cor clara, fortemente 
lixiviado). Um perfil típico apresenta os horizontes O-A-E-Bhs-Bs-C (Inácio Ferreira, 1993). 
Segundo Inácio Ferreira (1993), as famílias mais representadas na região de Estarreja são 
as Pz (podzóis não hidromórficos com surraipa, de areias), Ap (podzóis não hidromórficos 
sem surraipa, de areias), Pzh (podzóis hidromórficos com surraipa, de areias) e Aph 
(podzóis hidromórficos sem surraipa, de areias). 

Os cambissolos podem ser encontrados nos terraços médios do Plistocénico. A sua 
formação, designada por brunificação, está relacionada com a atuação de um clima 
temperado húmido sob uma vegetação caducifólia. A expressão morfológica da 
brunificação é um perfil de tipo A, Bw, C. Normalmente, o horizonte Bw é um horizonte de 
alteração moderada, apresentando modificações de cor, textura e estrutura, que é 
reconhecido por comparação com os horizontes C ou R. São solos geralmente ácidos 
(pH=5), pelo menos nos níveis superficiais, com elevado teor de matéria orgânica (4 a 5 
%) e CTC mediana (20 m.e./100 g) (Inácio Ferreira, 1993). Segundo Inácio Ferreira (1993), 
os cambissolos que ocorrem na região de Estarreja pertencem à subordem dos 
cambissolos húmicos, sendo a família Mvl (cambissolos húmicos de materiais não 
consolidados de textura mediana) a mais representada. A família Mnx (cambissolos 
húmicos de xistos ou grauvaques) também está representada, sendo mais rara. 

Quanto ao uso do solo, no concelho de Estarreja são consideradas cinco classes 
que obedecem aos critérios definidos no 6º Inventário Florestal Nacional (IFN6) do Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, 2013). As classes representadas são 
a Agricultura, a Floresta, o Improdutivo, o Urbano e as Águas interiores e Zonas húmidas 
(Figura 2.6).  
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Figura 2.6 - Ocupação do solo do concelho de Estarreja (adaptado de CME, 2015).  

O uso predominante do solo é para a agricultura (33,2%), seguindo-se o solo 
urbano (25,5%), a floresta (23,9%), as águas interiores (17,2%) e por último o solo 
improdutivo (0,3%) (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2 - Registo das áreas (ha) por ocupação do solo por freguesia (retirado de CME, 2015). 

 
As freguesias de Avanca e de Veiros e Beduído são as mais urbanas, com cerca 

de 33% e 31%, respetivamente. A freguesia de Salreu apresenta a maior percentagem de 
solo agrícola (68%). Relativamente à freguesia de Canelas e Fermelã, é uma das zonas 

 Tipo de uso do solo  

Freguesia Agricultura Floresta Urbano 
Águas Interiores 
e Zonas Húmidas 

Improdutivo 
Total 
(ha) 

Avanca 593 778 696 30 9 2106 

Pardilhó 322 148 438 662 - 1570 

União das 
Freguesias de 

Beduído e Veiros 
952 763 972 476 21 3184 

Salreu 1117 86 375 77  1654 

União das 
Freguesias de 

Canelas e Fermelã 
608 804 279 611 - 2302 

Total (ha) 3591 2580 2759 1855 30 10816 

% 33,2 23,9 25,5 17,2 0,3  
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mais florestadas (35%), enquanto que a freguesia de Pardilhó é a que apresenta maior 
percentagem de águas interiores e zonas húmidas (42%). 

Na União das Freguesias de Beduído e Veiros é notória uma mancha enorme 
acinzentada, classificada como solo urbano, à qual pertencem os terrenos do CQE (Figura 
2.6). 

2.6 Fontes de poluição 

O desenvolvimento do concelho de Estarreja está fortemente relacionado com as 
atividades agrícola e industrial. A par do progresso industrial observou-se a evolução da 
rede viária e ferroviária, necessárias à mobilidade e acessibilidade do/ao setor industrial, e 
consequente aumento da população. 

Neste capítulo aborda-se a agricultura, o tráfego, a indústria e o aumento da 
população pelo seu papel importante no desenvolvimento do concelho de Estarreja, mas 
também como potenciais fontes de poluição da região. 

2.6.1  Agricultura 

A atividade agrícola está fortemente ligada à história do município de Estarreja. 
Quando se percorre a região, a presença da agricultura é uma constante na paisagem, 
ocupando cerca de 33,2% do território do concelho (Figura 2.6). Contudo, a atividade 
agrícola tem vindo a perder força, sendo utilizada sobretudo para autoconsumo e 
subsistência da população residente deste município (Ribeiro e Coelho, 2015). 

A terra arável limpa é representada maioritariamente pelas culturas forrageiras e 
pelos cereais para grão. No entanto, estas áreas de produção têm vindo a perder 
relevância contrariamente às áreas de pastagens que têm sofrido um ligeiro aumento. Os 
cereais para grão mais produzidos no concelho são o milho e o arroz, com 85% e 11% 
respetivamente. Quanto à existência de animais, as aves e os coelhos são as espécies 
mais criadas, seguindo-se o gado bovino, representado pelas espécies Holstein Frísia e 
Marinhoa (Ribeiro e Coelho, 2015). 

Segundo Ribeiro e Coelho (2015), ao nível de máquinas agrícolas, a charrua, as 
grades, os semeadores e os motores elétricos eram as mais usadas nos anos 60. 
Atualmente, as máquinas existentes são os tratores, os motocultivadores, as moto 
ceifeiras, as moto enxadas e as ceifeiras-debulhadoras. 

Se por um lado a agricultura é umas das causas da biodiversidade desta região, 
nomeadamente devido à plantação de arroz, também é uma das potenciais fontes de 
poluição, que pode pôr em risco esta biodiversidade. 

A contaminação agrícola deve-se sobretudo ao uso excessivo de pesticidas, 
adubos e fertilizantes. Estes compostos são ricos em diversos tipos de químicos e 
orgânicos que constituem importantes poluentes. De acordo com Lobo Ferreira (1997), os 
principais elementos/compostos que estão presentes na maioria dos fertilizantes e que 
estão ligados à contaminação agrícola são os compostos nitrogenados, fosfatados e 
sulfatados, o potássio (K), o magnésio (Mg), o cálcio (Ca) e o amónio (NH4

+). Estudos 
recentes apontam para a presença de Cd nos fertilizantes fosfatados (Marques, 2017). 

A criação de gado também é outra prática de poluição agrícola. Na área de estudo 
esta contaminação deve-se essencialmente à bovinicultura, mais propriamente ao estrume 
produzido e usado, e é caracterizada por nitratos (NO3

-), fosfatos (PO4
3-), compostos 

orgânicos, cloretos, Cr, Cu, Zn, Fe, e Mn, além de bactérias fecais (Lobo Ferreira, 1997; 
Marques, 2017). 
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Segundo os dados disponíveis no portal da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), relativos à distribuição espacial de poluentes atmosféricos no âmbito da CLRTAP e 
de gases com efeitos de estufa no âmbito da UNFCCC ao nível do concelho no ano de 
2015 (último ano disponível), a agricultura, no concelho de Estarreja, foi responsável por 
13% das emissões de NH3, 20% das de metano (CH4), 63% das de hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (HAPs) e 53% das de óxido nitroso (N2O), sendo a maior fonte de 
emissão dos dois últimos grupos de poluentes no ano em questão (Figura 2.7, Figura 2.12 
(e) e Figura 2.13 (a)). Considera-se agricultura, a “pecuária”, que inclui a fermentação 
entérica e a gestão de efluentes pecuários, e a “agricultura”, que inclui a aplicação de 
fertilizantes orgânicos e inorgânicos, a queima de resíduos agrícolas e a aplicação de 
corretivos (Silva et al., 2017). 

Figura 2.7 - Contribuições dos setores, com especial atenção para o setor agrícola, para as emissões de: (a) 
HAPs e (b) N2O, em 2015 (adaptado de Silva et al., 2017). 

2.6.2  Tráfego 

O desenvolvimento de vias de comunicação (rodoviárias e ferroviárias) constituiu 
um dos fatores impulsionadores para o desenvolvimento do concelho de Estarreja em 
termos económicos, concretamente para o setor industrial. Esta rede facilitou a mobilidade 
e a acessibilidade a outros centros urbanos da região e do país. Além disso, é umas das 
causas da distribuição dos aglomerados populacionais e ocupação do solo, contribuindo 
assim para o desenvolvimento local e regional (Bastos, 2010). 

Em relação às redes rodoviárias, o concelho é atravessado por vias importantes 
tais como a A1 que faz a ligação Lisboa-Porto, a A29 que liga Albergaria-Porto, a N109 
que liga Leira-Porto e a N224 que faz a ligação Murtosa-Castelo de Paiva. A nível 
ferroviário, a Linha do Norte atravessa todo o setor central do território municipal, passando 
pelas freguesias de Avanca, União das Freguesias de Beduído e Veiros, Salreu e União 
das Freguesias de Fermelã e Canelas (Figura 2.8). 

Indústria
7%
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Transportes 
Não 

Rodoviários 
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Agricultura
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a) 
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Rodoviários
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Figura 2.8 - Principais eixos viários que atravessam o concelho de Estarreja (adaptado de Bastos, 2010). 

De facto, os transportes são essenciais para o nosso dia a dia e contribuem para o 
desenvolvimento e para a integração do mercado interno (Lopes, 2013). Contudo, o 
aumento de tráfego tem-se traduzido em impactos negativos, não só ao nível do ambiente, 
como também na saúde pública (Pedrosa da Silva, 2009). 

O setor dos transportes é um dos que mais contribui para emissões de poluentes 
atmosféricos e é um dos principais emissores de gases com efeito de estufa (GEE). Os 
principais poluentes emitidos para a atmosfera são: CO, NOx, compostos orgânicos voláteis 
não metânicos (COVNM), dióxido de carbono (CO2),CH4, N2O, NH3, SO2, partículas (PM), 
HAPs, poluentes orgânicos persistentes e metais pesados (Pedrosa da Silva, 2009; Lopes, 
2013). 

Segundo os dados disponíveis no portal da APA do ano 2015, o setor dos 
transportes, que inclui os transportes rodoviários e não rodoviários (ferroviários e 
agrícolas), foi a segunda maior fonte de emissão de NOx (33%), de carbono negro (BC) 
(34%) e de CO2 (14%) e a maior de Pb (58%) (Figura 2.9, Figura 2.12 (a) e Figura 2.12 
(d)). 
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Figura 2.9 - Contribuições dos setores, com especial atenção para o setor dos transportes, para as emissões 
de: (a) BC e (b) Pb, em 2015 (adaptado de Silva et al., 2017). 

2.6.3  Indústria 

A forte tradição industrial do concelho de Estarreja remonta à década de 30, com a 
instalação da indústria agroalimentar, a atual Nestlé, em Avanca, e da indústria química, a 
SAPEC que produzia soda e cloro. Nos anos 50 o município instalou o Complexo Químico 
de Estarreja, que desencadeou profundas alterações a nível socioeconómico e ambiental 
(Ribeiro e Coelho, 2015). 

O CQE, através da empresa Amoníaco Português (depois Quimigal, e atualmente 
CUF-QI), começou pela produção de sulfato de amónio, com o propósito de fornecer 
adubos azotados à agricultura nacional. Estes adubos eram fabricados a partir de ácido 
sulfúrico e amónio. O ácido sulfúrico era obtido a partir da ustulação de pirites provenientes 
das minas do Alentejo (Minas de Aljustrel), enquanto que o amónio era obtido por eletrólise 
da água e do azoto, sendo este último obtido por fracionamento criogénico do ar. 
Posteriormente, a Amoníaco Português introduziu a produção de adubos nitro-amoniacais 
e adubos compostos (PACOPAR, 2017). 

Na década de 50 surgiu a UNITECA (atualmente CUF-QI) que, tal como a SAPEC, 
produzia produtos sódicos e clorados, tais como o cloro, hidróxido de sódio, ácido 
clorídrico, hipoclorito de sódio e hidrogénio gasoso, utilizando como matéria-prima principal 
o salgema (Castelo Branco, 2007). No processo de produção, a empresa utilizava células 
eletrolíticas com ânodos de mercúrio e cátodos de titânio. Atualmente, a produção realiza-
se através de eletrolisadores de membrana (Silva, 2016). 

Na década de 60, foi instalada a Companhia Industrial de Resinas Sintéticas 
(CIRES) a norte da UNITECA. Esta era responsável pela produção de policloreto de vinilo, 
designado também como PVC, que era obtido a partir do monocloreto de vinilo (VCM). 
Inicialmente, a CIRES produzia a matéria-prima, o VCM, a partir do acetileno e do ácido 
clorídrico fornecido pela UNITECA. Na década de 90, esta substituiu o fabrico próprio de 
VCM pela importação (PACOPAR, 2017). 

Em 1979, por parte da então Quimigal, deu-se o arranque de uma unidade de 
produção de nitrato de amónio, ácido nítrico e anilina obtida a partir de mononitrobenzeno 
(MNB) resultante da produção de uma fábrica de aromáticos instalada em Matosinhos 
(Castelo Branco, 2007; PACOPAR, 2017). Atualmente, este grupo possui três unidades 
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fabris que utilizam benzeno e amoníaco como principais matérias-primas. A primeira 
unidade é responsável pelo ácido nítrico, a segunda pela nitração adiabática de benzeno 
e a terceira pela anilina (Silva, 2016). 

A produção de anilina e cloro-soda levou à instalação da ISOPOR (Companhia 
Portuguesa de Isocianatos que, posteriormente, foi adquirida pela Dow) para produzir metil 
difenil isocianato (PDMI), matéria-prima usada na produção de espumas rígidas e 
elastómeros de poliuretano. Para a produção de PMDI, era necessário anilina, cloro e soda 
que eram fornecidos pela UNITECA, monóxido de carbono que resultava de um processo 
de produção de gás de síntese da Quimigal e formaldeído que era produzido pela Bresfor, 
no Porto de Aveiro (PACOPAR, 2017). 

Em 1978 entrou em funcionamento, junto ao CQE, uma unidade chamada 
Alexandre, Matos & Silva, Lda, a atual Prozinco (Castelo Branco, 2007). 

Em 1989, inicia-se a instalação de uma nova fábrica, a Oxinorte (a atual Air Liquide). 
Esta fábrica produziu diversos gases para as diversas empresas instaladas em Estarreja, 
nomeadamente monóxido de carbono para a fábrica de PDMI, hidrogénio para a fábrica de 
anilina e outros gases industriais como o oxigénio, o azoto, o hélio e o árgon (PACOPAR, 
2017). 

Em 1993, surgiu a fábrica AQP (Aliada Química de Portugal) com o objetivo de 
produzir aditivos químicos para o tratamento de águas (potáveis e residuais) e para a 
indústria do papel (PACOPAR, 2017). 

Atualmente, o CQE é formado pela Dow Portugal, Air Liquide, CUF (que incorporou 
a UNITECA e a Quimigal), CIRES e AQP. Citando a PACOPAR “o CQE posiciona-se como 
um dos mais atuais clusters europeus da indústria química e fica incluído no Polo de 
Competitividade e Tecnologia das Indústrias de Petroquímica e Química Industrial, de 
referência mundial”. O CQE ocupa uma área industrial de aproximadamente 2 km2 e está 
situado a 1 km do perímetro urbano de Estarreja, numa zona onde existem as vias de 
comunicação mais importantes, já referidas anteriormente, nomeadamente a N109, a A1 e 
a linha do Norte (com um apeadeiro no próprio complexo), que facilitaram desde o início o 
transporte das mercadorias (Figura 2.10). Aliás, a linha férrea permitiu não só a saída dos 
adubos em vagões, como também receber as pirites moídas provenientes do Alentejo. 
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Figura 2.10 - Localização do CQE (com as diferentes unidades fabris) em relação à cidade de Estarreja e às 
principais vias de comunicação rodoviária (a amarelo) e ferroviária (a vermelho) (adaptado de Google Earth, 

2018). 

Durante a história do CQE, o meio ambiente foi usado como recetor dos resíduos 
das diversas fábricas. Foram efetuadas descargas nas linhas de água, soterramento de 
resíduos tóxicos no solo, que contém o importante sistema de aquíferos já referido, e 
depósitos a céu aberto (Castelo Branco, 2007; Marques, 2017). 

A UNITECA lançou, durante anos, os seus efluentes líquidos ricos em cloretos, 
mercúrio e sulfatos através da vala de S. Filipe para o esteiro de Estarreja (Figura 2.11). 
Esta empresa também depositou cerca de 100000 toneladas de lamas ricas em mercúrio, 
cloreto de sódio, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido 
de cálcio, ferro e tetracloreto de carbono no parque de lamas da UNITECA, sem qualquer 
tipo de impermeabilização (Lobo Ferreira, 1997; Castelo Branco, 2007). 

A empresa Quimigal enviava os seus efluentes, tal como a UNITECA, para o esteiro 
de Estarreja através da vala de S. Filipe (Figura 2.11). Estes efluentes apresentavam pH 
ácido e eram ricos em nitratos, nitritos, nitrofenóis, MNB, anilina e sulfatos. Quanto aos 
resíduos, estes eram depositados no parque de lamas da Quimigal, sem qualquer tipo de 
impermeabilização. Foram depositadas cerca de 150000 toneladas de lamas ricas em As, 
Hg, Zn, Cu, V e Fe (Lobo Ferreira, 1997; Castelo Branco, 2007). 

Quanto à empresa CIRES, os seus efluentes, ricos em cloreto de vinilo e mercúrio, 
repousavam numa lagoa de evaporação não impermeabilizada, sofriam tratamento e eram 
enviados através da vala da Breja para uma zona de paul junto à Ria de Aveiro (Figura 
2.11). As lamas produzidas durante o processo de fabrico de VCM eram depositadas num 
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parque, parque de lamas da CIRES, com cerca de 5 ha, sem qualquer tipo de 
impermeabilização. Foram depositadas cerca de 320000 toneladas de lamas ricas em 
hidróxidos de cálcio e, em pequenas quantidades, impurezas do carboneto e acetileno 
(Lobo Ferreira, 1997; Castelo Branco, 2007). Estas lamas, com pH alcalino, foram 
consideradas de baixo risco, pelo que continuam até aos dias de hoje no local (Fernandes, 
2011; Marques, 2017). 

Os efluentes líquidos da Dow Portugal, ricos em monoclorobenzeno, anilina, 
metanol, hidrocarbonetos, mercúrio, cloretos e sódio, eram lançados através de um 
emissário subterrâneo até ao esteiro de Estarreja (Lobo Ferreira, 1997; Castelo Branco, 
2007). 

Barradas (1992) referem ainda a existência de uma conduta com origem provável 
no CQE e que encaminhava os resíduos líquidos até à vala do Canedo, que desaguaria na 
Lagoa de Veiros. A Lagoa de Veiros por sua vez alimentava o Esteiro de Veiros através da 
vala de Veiros (Figura 2.11). No entanto, não existem documentos que provem que a vala 
do Canedo tenha sido usada para descarga de resíduos. 

Na Figura 2.11 é demonstrada a localização esquemática dos parques de lamas e 
das valas. Nesta imagem também é possível ver um campo vermelho, denominado Aterro 
ERASE, que irá ser abordado mais à frente. 

Figura 2.11 - Localização esquemática do CQE, parques de lamas e valas de efluentes (adaptado de 
Marques, 2017). 

A não impermeabilização das valas permitiu que parte dos efluentes se infiltrasse 
no terreno através da base, acabando por contaminar as águas subterrâneas. Também, 
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devido a fenómenos de cheia e/ou de descargas mais volumosas, os efluentes invadiram 
os terrenos envolventes às valas, onde se depositaram e foram adsorvidos pelo solo ou 
lixiviados e transportados para o aquífero superficial. As emissões gasosas e de poluentes 
atmosféricos, nomeadamente de dióxido de enxofre, para além da poluição atmosférica, 
foram responsáveis pela acidificação dos solos e consequente aumento da mobilidade dos 
metais neles existentes (Lobo Ferreira, 1997). 

Para avaliar o grau de contaminação em Estarreja foram realizados vários estudos, 
sobretudo nas áreas envolventes ao CQE. Hall e Casimiro Godinho (1980) realizaram os 
primeiros estudos sobre a contaminação dos solos e sedimentos no CQE e concluíram que 
existiam elevadas concentrações de mercúrio nos sedimentos da Ria de Aveiro, o que veio 
mais tarde a ser confirmado por vários outros estudos, como os de Pereira e Duarte (1994), 
Pereira et al. (2009), entre outros. Barradas (1992) constatou que nas zonas próximas da 
vala de São Filipe e do Canedo de Veiros e também junto ao parque de lamas da CIRES 
existiam elevadas concentrações de As, Pb e Zn. Em 1994, o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC) fez um estudo mais completo da poluição na região de Estarreja, 
caracterizando quimicamente as águas subterrâneas e os solos da zona envolvente ao 
complexo. Concluiu que as águas continham concentrações muito superiores aos valores 
máximos admissíveis para o consumo humano. Dentro destes valores elevados, os que 
apresentavam maior preocupação eram os de Hg, As, Zn, cloretos, benzeno, nitrobenzeno 
e clorobenzeno. Em relação aos solos, foram realizadas análises aos metais dos 
sedimentos adjacentes à vala de S. Filipe e constatou-se que estes apresentavam 
elevadas concentrações de Pb, Zn, Hg e Cu. As soluções de remedição propostas foram 
confinar os parques de lamas da Quimigal e UNITECA e acabar com as descargas líquidas 
nas valas. Também os trabalhos de Ferreira da Silva (1989), Inácio Ferreira (1993), Costa 
e Jesus-Rydan (2001), Batista et al. (2002), Cachada et al., (2007), Castelo Branco (2007), 
Cachada et al. (2009), Reis et al. (2009), Inácio Ferreira et al. (2010), Inácio Ferreira et al. 
(2013) e Inácio Ferreira et al. (2014b), entre outros, contribuíram para a caracterização da 
contaminação, do solo e da água, desta região e também dos riscos associados a ela. 

Em 1998 nasceu um grupo que tinha como objetivo minimizar os impactos 
ambientais associados aos resíduos industriais acumulados durante anos pelo CQE. Este 
grupo designava-se ERASE (Empresa para a Regeneração Ambiental dos Solos de 
Estarreja) e era constituído pela CME, Quimigal, Anilina, CIRES e UNITECA e contava com 
o apoio do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (MAOT). 

O primeiro projeto, denominado ERASE I, consistiu na remoção e confinamento em 
aterro impermeabilizado dos resíduos dos parques de lamas das antigas unidades fabris 
da Quimigal e UNITECA e dos solos contaminados que serviam de suporte desses 
mesmos parques. A obra teve início em dezembro de 2003, com a construção do aterro 
próxima do antigo parque de lamas da Quimigal (Figura 2.11), e foi concluída em 2005, 
sendo desde então monitorizada (Marques, 2017). 

Em 2014 surgiu uma nova proposta de remediação que consistia na remoção dos 
solos contaminados da antiga vala de S. Filipe, utilizada como meio de transporte dos 
efluentes líquidos para a Ria de Aveiro, armazená-los numa estrutura de confinamento e 
repor na zona escavada solos “limpos”. No entanto, até ao momento, não decorreram obras 
no local (Marques, 2017). 

Quantos às empresas, estas mudaram a forma como descartam os seus efluentes. 
A UNITECA (atual CUF-QI) continua a enviar os seus efluentes líquidos para o esteiro de 
Estarreja, mas através de uma conduta manilhada enterrada e após tratamento físico-
químico. A Quimigal (atual CUF-QI), após tratamento num leito de macrófitas, envia os 
seus efluentes para o Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro (SIMRIA), 
assim como a CIRES e a Dow. Parte dos efluentes líquidos da Dow são tratados com lamas 
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ativadas ricas em mercúrio, crómio e cloreto de sódio formando um resíduo sólido, que 
depois é enviado para incineração para fora do país (Castelo Branco, 2007). 

No entanto, a atividade industrial do concelho não se resume apenas à indústria 
química. Estarreja tem uma grande variedade de atividades industriais tais como: 
fabricação de produtos metálicos, material de transporte, equipamentos e máquinas, 
produção de alimentos, bebidas e tabaco, processamento de madeira, fabricação de couro 
e têxteis, entre outras (Ribeiro e Coelho, 2015; Sousa, 2015). 

Segundo os dados da APA referentes ao ano 2015, a indústria, onde se incluem as 
indústrias química, siderúrgica, de papel, alimentar e de bebidas, a produção de cimento, 
cal,  vidro, etc., foi a principal fonte de emissão de NOx (59%), compostos de enxofre (SOx) 
(95%), CO (77%), CO2 (79%), NH3 (87%), gases fluorados com efeito de estufa abrangidos 
pelo Protocolo de Quioto (F-Gases) (100%), Hg (74%), PM2.5 (92%), PM10 (92%), Apesar 
de percentagens de emissão mais baixas, foi ainda responsável pela emissão de 30% do 
Cd, 35% do N2O e 16% do BC (Figura 2.7 (b), Figura 2.9 (a) e Figura 2.12). 
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Figura 2.12 - Contribuições dos setores, com especial atenção para o setor industrial, para as emissões de: 
(a) NOx, (b) SOx, (c) CO, (d) CO2, (e) NH3, (f) F-Gases, (g) Cd, (h) Hg, (i) PM2.5 e (j) PM10, em 2015 

(adaptado de Silva et al., 2017). 
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2.6.4  Resíduos Urbanos 

Como já foi referido, o crescimento populacional poderá ter origem no 
desenvolvimento industrial e nos acessos facilitados devido à vasta rede viária existente 
(Figueiredo, 2011). Este crescimento é mais notório junto e ao longo de estradas nacionais, 
principalmente da N109, e da linha de caminho de ferro (Bastos, 2010). 

O desenvolvimento urbano que se tem verificado tem contribuído para uma 
deterioração considerável da qualidade do ar, devido, principalmente, aos resíduos 
urbanos gerados. Segundo os dados da APA referentes ao ano 2015, os resíduos urbanos, 
que inclui a deposição de resíduos no solo, incineração de resíduos, águas residuais, 
queima de biogás e incêndios em áreas urbanas, foram a maior fonte de emissão de CH4 
(78%), PCDD e PCDF (61%), hexaclorobenzeno (HCB) (85%) e PCBs (100%) (Figura 
2.13). Apesar de percentagens mais baixas, os resíduos urbanos também emitiram Pb 
(3%) e Hg (3%) (Figura 2.9 (b) e Figura 2.12 (h)). 

Figura 2.13 - Contribuições dos setores, com especial atenção para o setor dos resíduos urbanos, para as 
emissões de: (a) CH4, (b) PCDD/PCDF, (c) HCB, (d) PCBs, em 2015 (adaptado de Silva et al., 2017). 

Em termos de elementos potencialmente tóxicos para a saúde humana, os números 
aqui apresentados indicam o tráfego como a maior fonte de emissão de Pb e a indústria 
como a maior fonte de emissão de Hg e Cd para o ambiente. Em termos de partículas 
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atmosféricas, é novamente a indústria a principal fonte de emissão de PM2.5 e PM10 para 
a atmosfera (Silva et al., 2017). 

Apesar dos inúmeros estudos científicos desenvolvidos nesta região, são, no 
entanto, escassos os que se debruçam sobre a qualidade do ar (interior ou exterior), 
nomeadamente em dois importantes grupos de poluentes, a PM e os metais e metaloides. 
Ressalve-se os trabalhos de Figueiredo et al. (2013) sobre a qualidade do ar em Estarreja 
em relação a emissões de poluentes, nomeadamente de PM10 e PM2.5, e de Marinho 
Reis et al. (2018) sobre potenciais fontes de EPTs, com principal relevância para o Zn e 
Pb, encontrados em unhas de residentes de Estarreja e poeiras (interiores e exteriores) de 
suas habitações. 

2.7 Qualidade do Ar 

No concelho de Estarreja existiam duas estações de monitorização de qualidade 
do ar em funcionamento até ao ano de 2005, uma situada em Avanca e outra em 
Teixugueira/Estarreja. Atualmente, só a estação de Teixugueira se encontra ativa, estando 
a sua gestão a cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDR-C) (Figueiredo, 2011). 

A estação de monitorização da qualidade do ar de Avanca encontrava-se localizada 
a norte do CQE e era classificada como uma estação rural de fundo. Quanto à estação da 
Teixugueira, localiza-se a sul do CQE, na Escola Secundária de Estarreja, e é classificada, 
quanto ao tipo de ambiente, como suburbana, sofrendo influência industrial (Figueiredo, 
2011). 

As concentrações dos poluentes medidos na Estação da Teixugueira - NO2, O3, 
PM10, PM2.5 e SO2 - durante o ano de 2018 foram fornecidas pela QualAR. Para averiguar 
se existiu o cumprimento da legislação atualmente em vigor, as concentrações médias de 
cada poluente foram comparadas com os parâmetros legislados disponíveis na Diretiva 
2008/50/CE, de 21 de maio de 2008, que podem ser consultados no Anexo A. 

Segundo a legislação em vigor para o poluente NO2, é considerado um valor limite 
anual de 40 μg m-3. A concentração média anual obtida durante o ano de 2018 foi 
comparada com o valor limite anual legislado (Figura 2.14). 

Figura 2.14 - Concentração média anual de NO2 comparada com o valor limite anual legislado, 40 μg m-3 
(elaborado a partir de dados fornecidos pela QualAr). 
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Como se pode verificar, o valor limite anual legislado para o NO2 não foi 
ultrapassado. 

Relativamente ao O3, os valores das concentrações médias diárias foram 
comparados com o valor máximo das médias octo-horárias do dia (valor alvo), que não 
deve ser excedido em mais de 25 dias por ano civil (Figura 2.15). 

Figura 2.15 - Concentrações médias diárias de O3 comparadas com o valor alvo legislado, 120 μg m-3 

(elaborado a partir de dados fornecidos pela QualAr). 

Em nenhuma das medições foi ultrapassado o valor alvo legislado. 

Para a avaliação da qualidade do ar referente a PM10, foram analisadas as 
concentrações médias diárias em relação ao valor limite diário estabelecido legalmente (50 
μg m-3), cujo valor não pode ser ultrapassado mais de 35 vezes por ano civil (Figura 2.16). 

 Figura 2.16 - Concentrações médias diárias de PM10 em relação ao valor limite diário legislado, 50 μg m-3 
(elaborado a partir de dados fornecidos pela QualAr). 
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Verifica-se que o valor limite imposto legalmente foi ultrapassado duas vezes, nos 
dias 18 e 20 de janeiro. No entanto, este número de excedências foi inferior ao máximo de 
excedências permitido (35 vezes por ano civil). Apesar de não ultrapassar o valor legislado, 
verifica-se no dia 21 de abril um valor muito próximo a este. 

Para as partículas em suspensão com diâmetro aerodinâmico equivalente inferior 
a 2,5 μm (PM2.5), a concentração média anual foi comparada com o valor limite legislado 
(25 μg m-3) (Figura 2.17). 

Figura 2.17 - Concentração média anual de PM2.5 comparada com o valor limite anual legislado, 25 μg m-3 
(elaborado a partir de dados fornecidos pela QualAr). 

A concentração média anual de PM2.5 não ultrapassou o valor limite legislado. 

Em relação ao SO2, os valores de concentração média diária foram comparados 
com o valor limite diário legislado (24 μg m-3), que não pode ser excedido mais de 3 vezes 
por ano (Figura 2.18). 

Figura 2.18 - Concentrações médias diárias de SO2 comparadas com o valor limite diário legislado, 125 μg m-

3 (elaborado a partir de dados fornecidos pela QualAr). 
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Não existiram valores superiores ao valor limite diário estabelecido pela legislação 
para o SO2. 

2.8 Caracterização Climatológica 

A caracterização climatológica reveste-se de grande importância do ponto de vista 
da qualidade do ar, uma vez que é possível correlacionar os valores dos parâmetros 
climáticos, sobretudo do regime de ventos, com a ocorrência e a distribuição de 
poluentes/poeiras. Segundo Figueiredo et al. (2013), as condições meteorológicas 
estagnadas associadas às emissões locais, provenientes da atividade industrial e do 
tráfego, são os principais contribuintes para a degradação da qualidade do ar de Estarreja. 

Neste capítulo faz-se uma caracterização da temperatura, precipitação, humidade 
relativa e regime de ventos ao longo do ano em que se realizou o estudo (2018) no 
concelho de Estarreja. Devido à ausência de estações meteorológicas na região de 
Estarreja e à proximidade geográfica desta com a seguinte estação, foram considerados 
os dados obtidos na Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro (estação nº102/702; 
localização: latitude: 40° 38’N, longitude: 08° 39’ W e altura: 5 m). 

O clima da região de Estarreja é classificado como um clima temperado húmido, 
apresentando a estação seca no verão, sendo este pouco quente mas extenso. Segundo 
a Classificação de Köppen-Geiger, a região localiza-se numa zona com clima Csb, isto é, 

clima temperado com inverno chuvoso e verão seco e pouco quente (Figueiredo, 2011). 

2.8.1  Temperatura 

Os dados alusivos à variação anual das temperaturas mínima, média e máxima em 
Estarreja estão representados na Figura 2.19. 

Figura 2.19 - Evolução das temperaturas máxima (vermelho), média (laranja) e mínima (azul) ao longo do ano 
em que se realizou o estudo (2018) no concelho de Estarreja (elaborado a partir de dados provenientes da 

Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro). 

O concelho de Estarreja registou uma temperatura média anual de 15,5 °C. 

No que diz respeito às temperaturas médias mensais, o valor mais elevado foi na 
ordem dos 20 °C e registou-se nos meses de julho (19,9 °C) e agosto (20,3 °C). Em 
contrapartida, o valor mais baixo, 10,6 °C, ocorreu em fevereiro. 
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Quanto às temperaturas máximas, o valor mais elevado (38,2 °C) foi registado no 
mês de agosto, enquanto que o valor mais baixo (17,4 °C) foi registado no mês de março. 

As mínimas mensais variaram de 2,4 a 15,2 °C, onde o primeiro valor foi registado 
no mês de fevereiro e o segundo no mês de julho. 

2.8.2  Precipitação 

Segundo Bastos (2010), a precipitação na região está intimamente associada a 
massas de ar marítimo provenientes do Oceano Atlântico, no entanto, também existem 
evidências de influência mediterrânea. 

A Figura 2.20 é referente aos dados de precipitação anual no concelho de Estarreja. 

Figura 2.20 - Distribuição da precipitação total ao longo do ano em que se realizou o estudo (2018) no 
concelho de Estarreja (elaborado a partir de dados provenientes da Estação Meteorológica da Universidade 

de Aveiro). 

A precipitação total anual registou um valor acima do valor médio (944 mm in IPMA, 
2018), tendo sito obtido um valor de 1036,69 mm. Os meses de março e novembro foram 
os mais chuvosos, com 207,66 e 202,92 mm, respetivamente, enquanto que os meses de 
julho, agosto e setembro apresentaram os valores de precipitação mais baixos, com 4,03, 
0,25 e 1,00 mm. 

Apesar de nos meses de março e novembro se ter registado maior precipitação, foi 
no mês de outubro que se verificou o valor máximo de precipitação diária (9,65 mm). 

2.8.3  Humidade Relativa 

Os valores da humidade relativa do ar em Estarreja são influenciados pela 
proximidade geográfica desta região com o mar e pela evaporação permanente que ocorre 
na Ria de Aveiro, apresentando, por estas razões, valores elevados ao longo do ano 
(Bastos, 2010; Sousa, 2015). 

Na Figura 2.21 pode-se observar um gráfico com os valores médios mensais da 
humidade relativa. 
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Figura 2.21 - Variação da humidade relativa média do ar ao longo do ano em que se realizou o estudo (2018) 
no concelho de Estarreja (elaborado a partir de dados provenientes da Estação Meteorológica da 

Universidade de Aveiro). 

Como se pode verificar a humidade relativa apresentou valores elevados durante 
todo o ano, variando de 68,3 a 81,8%. 

2.8.4  Regime de Ventos 

A análise do regime de ventos, nomeadamente a velocidade e a direção destes, é 
fundamental para compreender a concentração ou dispersão de poluentes. A direção 
destes pode ainda ajudar a identificar possíveis zonas de influência da poluição (Bastos, 
2010). 

Segundo os dados da Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro, os ventos 
predominantes na região de Estarreja são do quadrante N-W (cerca de 34% das 
ocorrências) e são justificados pela proximidade da região com o Oceano Atlântico. 
Normalmente estes ventos são massas de ar tropical húmido, trazidas por perturbações 
ciclónicas em direção ao Oriente. Apresentam velocidades inferiores aos ventos dos 
restantes quadrantes, embora nos meses de verão soprem com mais intensidade. Apesar 
de pouco significativos, os ventos dos quadrantes S-W (cerca de 24% das ocorrências) e 
S-E (cerca de 25% das ocorrências) também são sentidos, sobretudo nos meses de 
inverno. Estes ventos apresentam normalmente velocidades superiores às chamadas 
“nortadas” (Figura 2.22). 
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Ano 2018 

a) 

janeiro fevereiro 

b) c) 

março abril 

d) e) 
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maio junho 

f) g) 

julho agosto 

h) i) 

setembro outubro 

j) k) 
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Figura 2.22 - Diagramas de ventos com os valores (a) anuais e (b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l e m) mensais da 
frequência e da velocidade por direções (elaborado através do programa WRPLOT VIEW-Freeware a partir 

de dados provenientes da Estação Meteorológica da Universidade de Aveiro). 

Como a maioria dos ventos em Estarreja é do quadrante N-W, a parte situada a sul 
da zona industrial da região, nomeadamente a zona central urbana, pode sofrer a influência 
da emissão dos poluentes das unidades fabris. 

novembro dezembro 

l) m) 
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3.  Metodologia  

De modo a avaliar o grau de contaminação das poeiras atmosféricas da região de 
Estarreja por EPTs foram realizadas amostragens de poeiras (PM10) e de deposição 
atmosférica total. Também foram recolhidos solos, com o intuito de se verificar se estes 
têm alguma contribuição para as poeiras atmosféricas. Para se perceber se as fontes de 
emissão de EPTs são locais ou fontes alóctones foram combinados marcadores químicos 
e isotópicos. 

Neste capítulo descrevem-se os métodos desenvolvidos desde a amostragem até 
aos protocolos laboratoriais utilizados para analisar as amostras obtidas em campo. Na 
Figura 3.1 apresenta-se, esquematicamente, a metodologia adotada. Apesar da análise 
mineralógica não ser um dos objetivos deste trabalho, irá ser abordada durante os 
procedimentos laboratoriais pois o material para análise mineralógica teve a mesma 
preparação laboratorial que o material para análise química e isotópica.  

Figura 3.1 - Representação esquemática da metodologia adotada. 

3.1 Amostragem 

A localização dos pontos de amostragem no concelho de Estarreja foi condicionada 
pela localização do CQE, de forma a obter dados a N, S, E e W do referido complexo. No 
entanto, não foi possível ter um ponto de amostragem a E do CQE, devido a ser uma zona 
bastante florestada e pouco urbanizada.  
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Os pontos de amostragem correspondem a quatro escolas do concelho, 
nomeadamente a Escola Secundária de Estarreja, localizada imediatamente a S do CQE, 
em Estarreja, a Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, localizada a cerca de 3,70 km a 
N, em Avanca, a Escola Básica de Pinheiro, localizada a cerca de 4,30 km a W, em Veiros, 
e a Escola Básica Visconde de Salreu, localizada a cerca de 4,90 km a S do CQE, em 
Salreu (indicados como ESC1, ESC2, ESC3 e ESC4, respetivamente, na Figura 3.2). No 
Anexo B encontram-se imagens aéreas de cada escola, para uma melhor perceção do 
ambiente que as rodeia. 

Figura 3.2 - Localização dos pontos de amostragem (laranja) - (ESC1) Escola Secundária de Estarreja,  
(ESC2) Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, (ESC3) Escola Básica de Pinheiro e (ESC4) Escola Básica 
Visconde de Salreu – em relação ao CQE, que está representado a azul claro. As principais vias rodoviárias 

estão representadas a amarelo e a linha férrea a vermelho (adaptado de Google Earth, 2018). 

O período de amostragem teve a duração de cerca de quatro meses, iniciando-se 
em finais de abril e terminando em inícios de setembro de 2018. Foram amostrados solos, 
PM10 (em áreas interiores (indoor) e exteriores (outdoor) das escolas) e deposição 
atmosférica total. Em todas as deslocações efetuadas a cada uma das escolas foram 
medidas variáveis meteorológicas, como a temperatura, precipitação, humidade, 
velocidade e direção do vento, e realizadas contagens de partículas no ar ambiente interior 
e exterior. 

A cada local de amostragem foi associada uma ficha de campo na qual foram 
registadas diversas informações e parâmetros. O modelo da ficha de campo elaborada 
encontra-se no Anexo C. 
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3.1.1  Contagem de Partículas 

Para a contagem de partículas atmosféricas foi utilizado o Contador de Partículas 
com Câmara VPC300 da Extech Instruments (Figura 3.3). Este equipamento permite 
leituras rápidas e precisas da contagem de partículas, fornecendo medições para seis 
tamanhos de partículas (0,3 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,5 μm, 5,0 μm e 10 μm). Fornece também 
medições da temperatura do ar (Air Temperature, AT) e humidade relativa (Relative 
Humidity, RH) e permite os cálculos da temperatura de ponto de orvalho (Dew Point, DP), 
que designa a temperatura à qual, a uma determinada pressão atmosférica, ocorre 
condensação, e da temperatura de bolbo húmido (Wet Bulb, WB), definida como a 
temperatura mais baixa que pode ser atingida sob as condições ambientais atuais apenas 
pela evaporação da água. Contudo, estes quatro últimos parâmetros não serão tratados, 
pois os dois primeiros (AT e RH) foram fornecidos pela Universidade de Aveiro e tratados 
no capítulo anterior e os outros dois (DP e WB) não fazem parte do âmbito da dissertação. 

Figura 3.3 - Contador de Partículas VPC300 da Extech Instruments. 

A contagem foi sempre executada com o instrumento de medição à altura da cintura 
do operador. O contador de partículas efetuava três medições, de um minuto cada, a uma 
taxa de fluxo de 2,83 L min-1. Aquando da medição foi possível ver, no ecrã, uma barra 
com três cores (verde, amarelo e vermelho), cada uma associada a um intervalo de 
contagem de partículas e correspondente a um certo nível de qualidade do ar. Assim, a cor 
verde indicava que as contagens se enquadravam no intervalo indicativo de uma boa 
qualidade do ar, a cor amarela indicava alguma degradação da qualidade do ar e a cor 
vermelha indicava elevada degradação da qualidade do ar (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Intervalos de contagem de partículas correspondentes a cada nível de qualidade do ar (retirado 
do manual de instruções do Contador de Partículas VPC300). 

 

Tamanho das Partículas 

(μm) 
Verde Amarelo Vermelho 

0,3 0 a 100000 100001 a 250000 250001 a 500000 

0,5 0 a 35200 35201 a 87500 87501 a 175000 

1,0 0 a 8320 8321 a 20800 20801 a 41600 

2,5 0 a 545 546 a 1362 1363 a 2724 

5,0 0 a 193 194 a 483 484 a 966 

10 0 a 68 69 a 170 171 a 340 



 

40 

 

A contagem de partículas foi realizada em todas as deslocações aos locais de 
amostragem e foram efetuadas contagens em espaços interiores e exteriores das escolas. 
No total foram obtidas trinta e nove contagens (vinte e cinco outdoor e catorze indoor). 

3.1.2  Solo 

O solo foi colhido nos jardins das escolas, com a exceção da Escola Básica 2,3 
Prof. Dr. Egas Moniz, onde foi colhido num campo agrícola em frente à mesma. 

Em cada local, após remoção da cobertura vegetal, foi recolhida, com o auxílio de 
uma pá de aço, uma amostra compósita de três amostras retiradas dos 5 cm superiores da 
camada do solo, nos ápices de um triângulo, a uma distância aproximada de 1 m entre si 
e misturadas, num saco de plástico devidamente identificado, para minimizar a 
heterogeneidade local. Foram obtidas quatro amostras de solo, ou seja, uma por escola. 

3.1.3  Deposição Atmosférica Total  

Para obter a concentração atmosférica total, é necessário medir tanto a deposição 
húmida quanto a seca. O dispositivo usado com mais frequência para recolher a deposição 
atmosférica total consiste num funil ligado a uma garrafa recetora. Quando as deposições 
de partículas assentam na parede do funil, elas aderem facilmente e ficam acumuladas nas 
paredes, sendo, posteriormente, transferidas para a garrafa durante um evento de chuva 
ou mediante enxaguamento do funil no final de cada período de recolha (Azimi et al., 2003). 

A deposição atmosférica total foi recolhida utilizando um funil, com 0,30 m de 
diâmetro e 0,080425 m2 de área, acoplado a uma garrafa de polietileno de 5 L. No fundo 
do funil foi inserida uma malha de 100 µm, com o objetivo de impedir a entrada de folhas, 
seres vivos, ou outro material indesejado nas garrafas. Este sistema, previamente lavado 
com água desmineralizada, foi instalado a uma altura de 1 - 2 m em vedações, afastado 
de árvores e edifícios (Figura 3.4). 

Figura 3.4 - Sistema usado para a deposição atmosférica total constituído por um funil acoplado a uma 
garrafa recetora (fotografia correspondente ao ponto de amostragem ESC4). 
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Foram instalados dois sistemas (a e b) na Escola Secundária de Estarreja e na 
Escola Básica Visconde de Salreu e um na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz e na 
Escola Básica de Pinheiro, permanecendo nestes sítios cerca de três a quatro semanas, 
sendo depois substituídos por outros sistemas, que permaneceram in situ pelo mesmo 
período de tempo. Esta utilização de múltiplos sistemas por iguais períodos de tempo teve 
como principal objetivo monitorizar a deposição atmosférica total. Devido a questões de 
logística e às medições mais críticas do contador de partículas, os locais escolhidos para 
a monitorização foram a Escola Secundária de Estarreja e a Escola Básica Visconde de 
Salreu. 

No final de cada colheita/campanha, os sistemas foram levados para o laboratório, 
onde foram desacoplados. As garrafas foram colocadas no frigorifico e os funis guardados 
em sacos de plástico. 

Foram realizadas quatro campanhas de recolha de deposição atmosférica total. 
Devido a contaminações em campo e a afinações do protocolo laboratorial foram perdidas 
algumas amostras, obtendo-se no final catorze (sete amostras da Escola Secundária de 
Estarreja, uma da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, uma da Escola Básica de 
Pinheiro e cinco da Escola Básica Visconde de Salreu). 

3.1.4  PM10 

A amostragem de PM10 foi realizada usando um amostrador MiniVol TAS (Tactical 
Air Sampler) da Airmetrics (Figura 3.5). Este equipamento operou a uma taxa de fluxo de 
5 L min-1, de modo a simular a respiração humana. Em cada local, a amostragem teve a 
duração de 48 horas. 

Figura 3.5 - Amostrador MiniVol TAS da Airmetrics (imagens tiradas nos pontos de amostragem (a) ESC1 
(indoor) e (b) ESC3 (outdoor)). 

No amostrador foram usados filtros de membrana de politetrafluoretileno (PTFE ou 
Teflon) da Zefluor, com 2,0 µm de tamanho de poro e 47 mm de diâmetro. A escolha destes 

a) b) 
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filtros deveu-se às suas características particulares, nomeadamente o seu caracter 
hidrofóbico, pois como iam ser realizadas amostragens exteriores era necessário que os 
filtros repelissem a água, e a sua forte resistência a ácidos, bases e solventes, não 
contaminando assim as amostras durante os ataques químicos (Tang et al., 2019). 

Foram realizadas amostragens em espaços interiores e exteriores das escolas, 
perfazendo no total oito amostragens (duas em cada local: uma outdoor e uma indoor). As 
amostragens indoor foram executadas em sítios mais frequentados, em cima de mesas ou 
balcões, de modo a que o aparelho ficasse a uma altura equivalente à altura do nariz das 
pessoas que frequentavam o espaço escolhido. Na Escola Básica de Pinheiro o aparelho 
foi colocado numa sala de aula, na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz na sala de 
professores, na Escola Secundária de Estarreja na biblioteca e na Escola Visconde de 
Salreu na receção e no átrio. As amostragens da Escola Secundária de Estarreja e Escola 
Básica de Pinheiro foram realizadas durante um fim de semana dos meses de maio e junho, 
respetivamente, e as contagens da Escola Básica Visconde de Salreu e da Escola Básica 
2,3 Prof. Dr. Egas Moniz foram realizadas em dias úteis dos meses de maio e junho, 
respetivamente. As medições outdoor foram efetuadas nos telhados das escolas, com 
exceção da Escola Básica de Pinheiro em que o amostrador foi colocado numa das 
varandas. Todas as medições exteriores foram executadas em dias úteis do mês de maio. 

Um filtro PTFE branco também foi transportado até aos locais de amostragem, de 
modo a verificar que não havia alterações nos filtros durante as viagens. 

3.2 Tratamento Laboratorial 

O trabalho laboratorial foi realizado nos laboratórios do Departamento Geociências 
da Universidade de Aveiro. Teve como finalidade preparar as amostras colhidas em campo 
para serem analisadas através dos métodos analíticos escolhidos. 

3.2.1  Solo 

Os solos foram secos numa estufa a 40 ºC, pesados numa balança 440-49N da 
Kern (resolução = 0,1 g), desagregados, quarteados e peneirados a 2 mm, 63 μm e 20 μm. 

Estes tamanhos de partículas foram escolhidos devido ao diferente comportamento 
ambiental das partículas. A fração de tamanho < 2 mm é comumente usada no 
mapeamento geoquímico de solos para determinação dos valores de fundo regionais 
(Reimann e Caritat, 1998; Salminen et al., 2005); no entanto, a maioria dos metais 
concentra-se nas frações mais finas, onde se encontram associados a minerais argilosos, 
matéria orgânica e a hidróxidos e óxidos de Fe e Mn (Ferreira da Silva et al., 2004). A 
fração de 63 μm foi escolhida porque a maioria das partículas que aderem às mãos são < 
63 μm; além disso, estas partículas são facilmente ressuspensas e têm maior capacidade 
de ligar e transportar elementos-traço (Choate et al., 2006; Charlesworth et al., 2011). A 
fração < 20 μm é muito próxima daquela que pode ser inalada pelo Homem (< 10 μm), daí 
a sua importância de estudo (Ettler et al., 2019). 

Das frações < 63 e < 20 μm, de cada solo, foram retiradas cerca de 5,6 g de amostra 
para se obterem as curvas de distribuição granulométricas. 

3.2.2  Deposição Atmosférica Total 

As amostras recolhidas para a avaliação da deposição atmosférica total foram 
filtradas usando uma rampa de filtração a vácuo constituída por três copos (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 - Rampa de filtração a vácuo de três copos usada para a filtração das águas para a avaliação da 
deposição atmosférica total. 

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, pois são, normalmente, os escolhidos 
para a filtração das águas para monitorização ambiental e porque, durante a análise 
química das partículas que ficam retidas nos filtros, estes são destruídos por ataque 
químico sem contaminarem as amostras com metais.  

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, essencialmente, para efeitos da 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.  

Antes de serem inseridos na rampa, estes filtros foram secos a 40 °C, para retirar 

a humidade existente, e pesados numa balança ER-182A da A&D (resolução = 0,0001 g).  

O procedimento laboratorial seguido dependeu da presença ou ausência de água 
da chuva nas garrafas.  

Nas garrafas que apresentavam água da chuva executou-se o seguinte 
procedimento: 

1. Parte da água foi sifonada para um gobelé, de modo a descartar o excesso 
de água, deixando apenas na garrafa 3 - 4 cm de água. A água sifonada foi 
pesada, numa balança 440-49N da Kern (resolução = 0,1 g), e rejeitada; 
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2. 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; 

3. A água do ponto anterior foi distribuída pelos três copos da rampa e filtrada 
para um kitasato; 

4. 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 elétrica e a última para análise isotópica. 
Estas águas foram colocadas e mantidas no frigorifico, a 4 ºC, até à sua 
análise, assim como a restante água filtrada; 

5. A garrafa e o funil foram lavados com água desmineralizada; 

6. Usando os mesmos filtros, mas outro kitasato diferente, foi efetuada a 
filtração da água do ponto anterior; 

7. 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; 

8. No final de cada filtração, os filtros foram retirados e colocados na estufa a 
40 ºC; 

9. Entre amostras, todo o sistema foi lavado com água desmineralizada. 

10. Quando secos, os filtros foram pesados e guardados num exsicador até à 
análise. 

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. 

Foi ainda realizada a filtração de uma porção de água desmineralizada usando um 
filtro de celulose da Millipore, com 0,45 μm de tamanho de poro e 47 mm de diâmetro, para 
ser usado como filtro de referência para a análise química. Este filtro foi seco e pesado 
antes e após a filtração. 

Os filtros de celulose foram enviados para o Centro Europeu de Investigação e 
Ensino das Geociências do Ambiente (CEREGE), localizado em França, onde foram 
analisados por ICP-MS. Os filtros de membrana de policarbonato para análise mineralógica 
foram estudados por difração de raios-X (DRX), no laboratório GeoBioTec da Universidade 
de Aveiro. Os restantes filtros de membrana de policarbonato, que seriam usados para 
análise isotópica, foram reservados para eventuais trabalhos futuros. 

As águas acidificadas foram enviadas para o CEREGE para serem analisados por 
ICP-MS. As águas não acidificadas para análise de aniões e condutividade elétrica foram 
analisados por IC no laboratório GeoBioTec. As águas para análise isotópica de Sr foram 
tratadas no Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade de Aveiro (LGI-UA) e 
analisadas num espectrómetro de massa de ionização térmica (Thermal Ionization Mass 
Spectrometer, TIMS). 

3.2.3  PM10 

Antes de serem usados no amostrador, os filtros foram secos na estufa a 40 ºC, 
pesados numa microbalança digital M5P-000V001 da Sartorius (resolução = 0,001 mg) e 
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guardados no exsicador até serem usados. Após a utilização, estes filtros foram secos na 
estufa a 40 ºC e pesados novamente de modo a obter o peso das partículas amostradas, 
tendo sido guardados no exsicador até à sua análise. Cada filtro foi pesado três vezes, 
tanto antes como após a sua utilização, tendo sido obtido o peso médio dos filtros e das 
poeiras. 

Todos os filtros, incluindo o filtro branco, foram cortados em duas porções 
equivalentes, uma porção para análise química e a outra para a análise mineralógica. Os 
filtros para a análise química foram enviados para o CEREGE, onde foram analisados por 
ICP-MS e os filtros para a análise mineralógica foram analisados por DRX no Laboratório 
GeoBioTec. 

3.3 Métodos de Análise 

Para a caracterização das poeiras atmosféricas da área de estudo foram utilizados 
alguns métodos de análise física, química e isotópica. 

Previamente à análise, algumas amostras foram sujeitas a uma preparação 
química. 

3.3.1  Métodos Físicos 

Para a determinação da distribuição granulométrica nas amostras de solo foi usado 
o SediGraph III Plus da Micromeritics. Este equipamento usa uma técnica de sedimentação 
altamente precisa e reprodutível que mede as taxas de sedimentação dos diferentes 
tamanhos de partículas através da indução por gravidade num líquido com propriedades 
conhecidas. A massa das partículas é medida diretamente por absorção de raios-X.  

Antes das amostras serem inseridas no SedriGraph, foram-lhes adicionados 80 mL 
de Hexametafosfato de Sódio 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 a 
duração de cerca de 2 h. 

3.3.2  Métodos Químicos 

Os filtros de celulose e PTFE e as águas acidificadas foram analisados por ICP-MS 
para se determinar as concentrações de alumínio (Al), As, Cd, cobalto (Co), Cr, Cu, Fe, 
gálio (Ga), Mn, molibdénio (Mo), Ni, Pb, antimónio (Sb), estanho (Sn), titânio (Ti), V, Zn e 
zircão (Zr), com a exceção do elemento Sn nos filtros de PTFE. 

Os filtros de celulose foram analisados para determinação das concentrações 
(quase totais) de EPTs nas partículas totais suspensas (PTS). As águas resultantes da 
filtração foram analisadas para determinar as concentrações de EPTs em fases mais 
solúveis das partículas totais suspensas. 

A análise dos filtros de PTFE teve como objetivo determinar as concentrações 
(quase totais) de EPTs nas PM10 indoor e outdoor. 

Antes de serem analisados no espectrómetro, os filtros de celulose e de PTFE 
foram tratados quimicamente. Os filtros foram digeridos em copos de PTFE com água-
régia, sobre uma placa de aquecimento a 140 °C. Após a digestão, as amostras foram 

diluídas cinco vezes com água ultrapura e armazenadas no frigorifico, a 5 °C, até serem 

analisadas. Amostras em branco foram preparadas juntamente com as anteriores, usando 
os mesmos agentes e as mesmas quantidades. 



 

46 

 

As soluções e as diluições foram realizadas com água ultrapura obtida por um 
sistema Milli-Q da Millipore. Os ácidos usados eram de alta qualidade e foram fornecidos 
pela Merck. 

Em relação às águas, não foram sujeitas a qualquer tipo de tratamento químico 
prévio. 

A análise foi realizada num espectrómetro NexIon 300X da PerkinElmer e incluiu as 
amostras, duplicados, as amostras em branco e o material de referência padrão, para a 
garantia e controle da qualidade (QC/QA). O material de referência padrão usado foi o 
Urban Particulate Matter NIST 1648A. A taxa de recuperação para os elementos medidos 
variou entre 85 e 110%. O limite de deteção obtido foi 0,01 μg L-1. 

Da análise dos filtros de celulose, foram obtidos valores de precisão (expressos 
como desvio padrão relativo – RSD%) menores que 15%, com a exceção do Cr (17,27%), 
Cu (27,65%) e Zr (74,64%). Devido ao elevado valor de RSD% alcançado para o Zr, este 
foi excluído dos resultados. 

As águas não acidificadas foram analisadas por cromatografia iónica para serem 
determinadas as concentrações dos iões cloro (Cl-), NO3

- e sulfato (SO4
2-) e a condutividade 

elétrica. 

O equipamento usado foi um cromatógrafo 2000i/SP da Dionex, em que os limites 
de deteção obtidos foram 0,4 mg L-1 para o Cl-, 0,3 mg L-1 para o NO3

- e 0,6 mg L-1 para o 
SO4

2-. 

3.3.3  Análises Isotópicas de Sr 

O estudo de isótopos teve como finalidade complementar o estudo geoquímico, 
nomeadamente no que se refere à tentativa de identificar fontes de materiais presentes na 
atmosfera dos locais de estudo, e obter um tipo de informação que até agora tem sido 
escassa nesta região. As análises isotópicas das catorze amostras de águas foram 
realizadas num espetrómetro de massa de ionização térmica e consistiram na obtenção de 
razões 87Sr/86Sr. 

O processo das análises isotópicas de Sr das águas compreendeu três etapas 
fundamentais: evaporação das amostras, separação por cromatografia iónica e medição 
das razões isotópicas no TIMS. 

O tratamento químico das amostras - evaporação e cromatografia iónica - foi 
realizado num ambiente controlado de forma a minimizar contaminações externas. Todo o 
material usado foi previamente descontaminado com HNO3 a 50% e água ultrapura, 
produzida por um sistema de ultrapurificação de água Milli-Q Element da Millipore 
(resistividade = 18,2 Ωs). Foram usados HNO3 e ácido fluorídrico (HF) ultrapuros e ácido 
clorídrico (HCl) purificado por bi-destilação sub-boiling num destilador de quartzo como 
reagentes. 

A primeira etapa consistiu na evaporação das águas filtradas (Figura 3.7), com o 
objetivo de diminuir o volume de água e concentrar a amostra. 

Adicionou-se 1 mL de HNO3 a cada garrafa que continha as águas e 
homogeneizou-se. Aqueceram-se bacias de evaporação de 250 mL numa placa a 180 °C 

e foram vertidos gradualmente, para cada bacia, os respetivos 500 mL das águas 
acidificadas. Quando quase todo o conteúdo das bacias evaporou, estas foram retiradas 
da placa e foram-lhes acrescentados 1 mL de HF e 0,5 mL de HNO3. As bacias foram 
lavadas com esta mistura de ácidos e, quando necessário, com umas gotas de água Milli-
Q, passando-se as soluções para copos de teflon roscados (savillex) de 17 mL. 
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Os savillex foram dispostos na placa de aquecimento, a 150 °C, onde o conteúdo 
foi novamente evaporado. Quando estava quase todo evaporado, e como as amostras 
apresentavam grande quantidade de matéria orgânica, adicionou-se peróxido de 
hidrogénio (H2O2) concentrado e voltou-se a aquecer os copos. Por fim, adicionou-se 0,5 
mL de HCl 6,2 N e voltou-se a pôr na placa até evaporar e obter a amostra final desta 
etapa. 

Figura 3.7 - Amostras a evaporar (a) nas bacias de evaporação e (b) nos copos de teflon roscados (savillex). 

A segunda etapa foi a separação por cromatografia iónica (Figura 3.8). A IC tem 
como principal objetivo separar os elementos de interesse, neste caso o Sr, dos restantes 
componentes da amostra, usando a troca de iões entre uma fase estacionária (resina) e 
uma fase móvel (eluente). Esta técnica parte do princípio da seletividade relativa, ou seja, 
dependendo da carga e raio iónico, cada elemento químico da amostra interage de forma 
diferente com os grupos catiónicos (fixos) da resina, o que se reflete na sua ordem de 
saída, permitindo assim isolar os elementos de interesse (Martins, 2014; Damas, 2017). 

O procedimento laboratorial seguido foi adaptado de Smet et al. (2010). Foi usada 
uma resina catiónica do tipo Sr-Resin da Triskem e como eluente HNO3. Todos os passos 
do procedimento foram seguidos de modo a que cada conteúdo adicionado à coluna 
atravessasse por completo antes de se acrescentar o conteúdo seguinte. 

Começou-se pela lavagem das colunas, que continham a resina, com 3 mL de HCl 
e 3 mL de água Milli-Q. Posteriormente, adicionou-se 1 mL de HNO3, de modo a 
condicionar a coluna. 

O passo seguinte foi a deposição das amostras obtidas na etapa da evaporação. 
Primeiro adicionou-se cerca de 0,5 - 1 mL de HNO3 às amostras, ainda nos savillex, de 
modo a dissolvê-las e, com o auxílio de uma pipeta, mas sempre com uma ponta diferente 
para cada amostra, colocaram-se as amostras nas respetivas colunas. Esguichou-se 0,1 
mL de HNO3 contra uma parte da parede das colunas e, novamente, 0,1 mL de HNO3 
contra a parte contrária. Por fim, adicionaram-se 3 mL de HNO3. Tanto neste passo como 
nos passos da lavagem e condicionamento das colunas o conteúdo adicionado foi 
desprezado. 

Colocou-se por baixo de cada coluna um copo de teflon roscado de 17 mL, de modo 
a recolher a amostra com Sr, e adicionou-se 3 mL de água Milli-Q a cada coluna. Quando 

a) b) 
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todo o conteúdo caiu nos copos, estes foram retirados e aquecidos numa placa a 150 °C, 

até o conteúdo evaporar e se obter a amostra final para análise no TIMS. 

Lavou-se duas vezes cada coluna com HCl e com água Milli-Q, com o objetivo de 
reaproveitar as resinas para outros trabalhos laboratoriais. 

Figura 3.8 - Amostras nas colunas de cromatografia iónica. 

A terceira e última etapa foi a preparação das amostras obtidas na etapa anterior 
para serem introduzidas no TIMS. Adicionou-se, a cada amostra, 1 µL de ácido fosfórico 
(H3PO4), homogeneizou-se e retirou-se uma quantidade de 0,5 µL de cada mistura, a qual 
foi depositada num filamento de tântalo (Ta) de um porta-amostras. A seguir secou-se a 
amostra através da passagem de uma corrente elétrica (Figura 3.9). 

Figura 3.9 - Secagem de uma amostra depositada no porta-amostras de filamento de tântalo. 



 

49 

 

Os porta-amostras foram colocados num carrossel e inseridos no TIMS, onde foram 
analisados. 

Foi usado um TIMS VG Sector 54 da Micromass equipado com sete coletores 
Faraday (seis coletores móveis e um central) e um detetor Daly (Figura 3.10). Este 
espetrómetro é constituído por três componentes fundamentais: fonte de ionização da 
amostra, analisador de massa magnético e sistema de aquisição. 

Figura 3.10 - Espectrómetro de Massa de Ionização Térmica (TIMS)VG Sector 54. 

Na fonte ocorre a ionização da amostra e produção de um feixe de iões positivos 
por excitação térmica. Durante a análise, vai-se aumentando, gradualmente, a temperatura 
do filamento até atingir o valor em que se iniciam os fenómenos de volatilização e 
sublimação da amostra. É então produzido um feixe de iões que é imediatamente 
acelerado e direcionado, por ação de um campo elétrico constante (8000 V), para o 
analisador, atravessando um colimador constituído por um sistema de fendas (Vieira, 
2013). 

No analisador, o feixe iónico é separado de acordo com as massas dos diferentes 
isótopos, por ação de um campo magnético de intensidade regulável. O campo magnético 
é aplicado com direção perpendicular à do feixe, provocando uma deflexão da trajetória 
deste. O raio de curvatura da trajetória é diretamente proporcional à massa de cada ião, 
ou seja, iões com maior massa são menos defletidos (maior raio de curvatura) do que os 
iões de menor massa, o que permite separar os isótopos consoante a sua massa (Vieira, 
2013). 

No sistema de aquisição ocorre a deteção e amplificação do sinal elétrico gerado 
pelo feixe iónico. As abundâncias relativas dos diferentes isótopos são determinadas 
através da comparação das intensidades dos respetivos sinais. Os coletores móveis são 
previamente posicionados de acordo com a trajetória dos diferentes isótopos que se 
pretendem analisar (Vieira, 2013). 
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Todo o sistema é mantido a alto vácuo (10-6 a 10-9 mbar), para evitar colisões entre 
os iões e moléculas de oxigénio, o que provocaria perda de energia (velocidade) e 
dispersão do feixe iónico (Vieira, 2013). 

As razões isotópicas foram medidas numa sequência de três ciclos no modo 
dinâmico com quatro coletores Faraday, mantendo a intensidade do feixe de 88Sr em 1,5 V 
durante cinquenta aquisições. A razão 87Sr/86Sr foi corrigida segundo a lei de fracionamento 
exponencial para o valor: 88Sr/86Sr = 0,1194. Obteve-se uma precisão interna dos valores 
da razão ligeiramente superior a 20 ppm (2 σ). Para aferir o rigor das análises usou-se o 

padrão SRM 987, cujo a análise regular resultou num valor de 87Sr/86Sr = 0,710278 ± 13, 
com limite de confiança de 95% para n = 13. Este valor obtido foi ligeiramente superior ao 
intervalo tabelado para este padrão - 87Sr/86Sr = 0,701243 – 0,710250 - disponível na base 
de dados de padrões GeoReM. 
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4.  Resultados e Discussão 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos diferentes 
procedimentos anteriormente descritos. 

Primeiramente, é feita uma caracterização física das partículas atmosféricas 
(número de partículas) e dos solos (curvas de distribuição granulométricas). Estas análises 
servirão para complementar os resultados, nomeadamente na verificação da qualidade do 
ar indoor e outdoor de cada escola e de possíveis contribuições de solo para as poeiras 
atmosféricas. 

Seguidamente, é efetuada uma análise da deposição atmosférica total, que 
consiste na obtenção do fluxo de deposição de partículas atmosféricas, dos fluxos de 
deposição de elementos presentes nestas partículas, da condutividade elétrica, da 
concentração de aniões e das razões isotópicas 87Sr/86Sr. São ainda sugeridas possíveis 
fontes de contribuição para estas partículas. 

Por fim, são analisadas as concentrações de PM10 indoor e outdoor, assim como 
as concentrações de elementos associados a estas PM. São calculados fatores de 
enriquecimento para averiguar possíveis fontes de emissão destes elementos. 

4.1 Contagem de Partículas 

Em todas as deslocações aos locais de amostragem foram realizadas contagens 
de partículas, nos espaços interiores (indoor) e exteriores (outdoor), com um Contador de 
Partículas VPC300 da Extech Instruments. 

Como o contador de partículas realizou três medições por contagem, foi efetuada 
a média das três medições, para obtenção de um único valor por contagem. Os valores 
obtidos foram comparados com os valores disponíveis na Tabela 3.1 e foi atribuída a 
respetiva cor representativa do nível de qualidade do ar, onde a cor verde representa boa 
qualidade do ar, a amarela alguma degradação da qualidade do ar e a vermelha 
degradação elevada da qualidade do ar. 

Os resultados obtidos para a Escola Secundária de Estarreja, Escola Básica 2,3 
Prof. Dr. Egas Moniz, Escola Básica de Pinheiro e Escola Básica Visconde de Salreu 
encontram-se na Tabela 4.1, na Tabela 4.2, na Tabela 4.3 e na Tabela 4.4, respetivamente. 

Tabela 4.1 Contagens (valor médio) efetuadas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e 
exteriores (outdoor) da Escola Secundária de Estarreja nos respetivos dias de amostragem. A cor verde é 

indicativa de uma boa qualidade do ar, a amarela de alguma degradação da qualidade do ar e a vermelha de 
elevada degradação da qualidade do ar. 

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

INDOOR

OUTDOOR
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Na Escola Secundária de Estarreja, todas as contagens indoor apresentam valores 
que se enquadram nos intervalos indicativos de uma boa qualidade do ar (Tabela 4.1). 

Contrariamente às anteriores, as contagens outdoor apresentam muitas medições 
que se enquadram em intervalos indicativos de uma certa degradação da qualidade do ar, 
nomeadamente contagens associadas a partículas mais finas (0,3, e 0,5 μm), a PM2.5 e, 
pontualmente, a PM5, como se pode verificar nos dias 14, 22 e 25 de maio (14/05/2018, 
22/05/2018 e 25/05/2018) e 6 de julho (06/07/2018) (Tabela 4.1). 

Verifica-se, no dia 24 de abril (24/04/2018), a ocorrência de um evento indicativo de 
má qualidade do ar outdoor que, no entanto, seis dias depois estava estabilizado (Tabela 
4.1). 

Tabela 4.2 - Contagens (valor médio) efetuadas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e 
exteriores (outdoor) da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz nos respetivos dias de amostragem. A cor 
verde é indicativa de uma boa qualidade do ar, a amarela de alguma degradação da qualidade do ar e a 

vermelha de elevada degradação da qualidade do ar. 

 

Tal como na Escola Secundária de Estarreja, todas as contagens indoor na Escola 
Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz apresentam valores que se enquadram nos intervalos 
indicativos de uma boa qualidade do ar (Tabela 4.2). 

As contagens outdoor apresentam, no geral, medições indicativas de uma boa 
qualidade do ar. No entanto, no dia 14 de maio (14/05/2018), esta escola apresenta 
algumas contagens que se enquadram em intervalos indicativos de uma certa degradação 
da qualidade do ar, nomeadamente contagens associadas a partículas mais grosseiras 
(2,5 e 5 μm) (Tabela 4.2). 

Verifica-se nesta escola, localizada aproximadamente a 6 km a norte da Escola 
Secundária de Estarreja, o mesmo evento indicativo de má qualidade do ar outdoor, 
registado no dia 24 de abril (24/04/2018), no entanto, com uma menor intensidade (Tabela 
4.2). 

 

 

 

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

INDOOR

OUTDOOR
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Tabela 4.3 - Contagens (valor médio) efetuadas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e 
exteriores (outdoor) da Escola Básica de Pinheiro nos respetivos dias de amostragem. A cor verde é 

indicativa de uma boa qualidade do ar, a amarela de alguma degradação da qualidade do ar e a vermelha de 
elevada degradação da qualidade do ar. 

 

Na escola Básica de Pinheiro, as medições de partículas indoor apresentam, no dia 
4 de junho (04/06/2018), contagens indicativas de uma ligeira degradação da qualidade do 
ar, nomeadamente de partículas mais grosseiras (2,5, 5 e 10 μm). No entanto, verifica-se 
que esta degradação não foi influenciada por uma degradação da qualidade do ar outdoor 
(Tabela 4.3). 

Os resultados das contagens outdoor são muito semelhantes aos da Escola Básica 
2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (Tabela 4.2), onde algumas das contagens associadas a 
partículas mais grosseiras (2,5 e 5 μm) apresentam valores que se enquadram nos 
intervalos indicativos de uma certa degradação da qualidade do ar, nomeadamente nos 
dias 4 e 14 de maio (04/05/2018 e 14/05/2018) (Tabela 4.3). 

O evento promotor de uma má qualidade do ar outdoor referido nas duas escolas 
anteriores, também é constatado nesta escola (Tabela 4.3). 

Tabela 4.4 - Contagens (valor médio) efetuadas pelo contador de partículas nas áreas interiores (indoor) e 
exteriores (outdoor) da Escola Básica Visconde de Salreu nos respetivos dias de amostragem. A cor verde é 
indicativa de uma boa qualidade do ar, a amarela de alguma degradação da qualidade do ar e a vermelha de 

elevada degradação da qualidade do ar. 

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

INDOOR

OUTDOOR

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 -

OUTDOOR

30/05/2018 01/06/2018 26/07/2018

INDOOR
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A Escola Básica Visconde de Salreu apresenta, no dia 1 de junho (1/06/2018), 
contagens indoor indicativas de uma ligeira degradação da qualidade do ar, 
nomeadamente de contagens associadas a partículas mais grosseiras (2,5, 5 e 10 μm). 
Como não há medições outdoor, não é possível aferir se a degradação da qualidade do ar 
indoor foi influenciada por uma degradação do ar outdoor. Nesta escola foram feitas 
medições na receção e no átrio, pelo que existem várias contagens de partículas indoor 
por dia (Tabela 4.4). 

Quanto às contagens outdoor, verifica-se, no geral, contagens indicativas de uma 
boa qualidade do ar, apresentando, pontualmente, valores que se enquadram nos 
intervalos indicativos de uma certa degradação da qualidade do ar, nomeadamente no dia 
14 de maio (14/05/2018) e 6 de julho (06/07/2018) (Tabela 4.4). 

Tal como nas anteriores, nesta escola também se verifica no dia 24 de abril 
(24/04/2018) uma degradação da qualidade do ar outdoor (Tabela 4.4). 

Em síntese, o ponto de amostragem onde se constata uma maior degradação da 
qualidade do ar outdoor é a Escola Secundária de Estarreja. 

No que se refere à qualidade do ar indoor, a Escola Básica de Pinheiro e a Escola 
Básica Visconde de Salreu mostram os piores resultados, apresentando contagens que se 
enquadram nos intervalos indicativos de alguma degradação da qualidade do ar. 

A inexistência de medições pareadas indoor/outdoor não permite identificar 
possíveis correlações entre a degradação da qualidade do ar interior e do ar exterior. 
Assim, recomenda-se em futuras campanhas de amostragem que sejam sempre efetuadas 
medições pareadas. 

4.2 Solo 

Os resultados das frações 63 e 20 μm, obtidas do peneiramento dos solos 
recolhidos nos quatro locais de amostragem, encontram-se apresentados sob a forma de 
curvas de distribuição granulométricas que, por sua vez, foram obtidas através de um 
SedriGraph III Plus da Micrometrics. 

Apesar da análise requerida ser da fração inferior a 63 μm, o equipamento começou 
a leitura a partir dos 100 μm. Para a fração inferior a 20 μm, o equipamento começou a 
leitura nos 30 μm. Ambas as leituras terminaram aos 0,10 μm. 

A análise do gráfico obtido para a fração < 63 μm do solo recolhido na Escola 
Secundária de Estarreja mostra uma distribuição bimodal com um pico nos 20 μm e outro 
nos 4 μm. Quanto ao gráfico obtido para a fração < 20 μm, verifica-se que esta é constituída 
maioritariamente por partículas com dimensão de cerca de 6 μm. Este gráfico apresenta 
mais dois picos, um nos 0,6 μm e outro nos 0,1 μm (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Curvas de distribuição granulométrica das frações < 63 μm (gráfico de cima) e < 20 μm (gráfico 
de baixo) do solo recolhido na Escola Secundária de Estarreja, produzidas pelo software do SedriGraph III 

Plus. 

O gráfico obtido para a fração < 63 μm do solo recolhido na Escola Básica 2,3 Prof. 
Dr. Egas Moniz mostra uma distribuição bimodal, com um pico nos 25 μm e outro nos 0,15 
μm. Ao analisar o gráfico da fração < 20 μm, verifica-se que esta fração é constituída 
maioritariamente por partículas com dimensão de cerca de 8 μm (Figura 4.2). 

Figura 4.2 - Curvas de distribuição granulométrica das frações < 63 μm (gráfico de cima) e < 20 μm (gráfico 
de baixo) do solo recolhido na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, produzidas pelo software do 

SedriGraph III Plus. 

O gráfico obtido para a fração < 63 μm do solo recolhido na Escola Básica de 
Pinheiro apresenta uma distribuição mais irregular, comparativamente com as dos outros 
solos, sendo constituído maioritariamente por partículas com dimensões entre os 4 e 20 
μm. Quanto ao gráfico para a fração < 20 μm, este apresenta uma distribuição bimodal, 
com um pico nos 7 μm e outro nos 0,9 μm (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Curvas de distribuição granulométrica das frações < 63 μm (gráfico de cima) e < 20 μm (gráfico 
de baixo) do solo recolhido na Escola Básica de Pinheiro, produzidas pelo software do SedriGraph III Plus. 

A análise do gráfico obtido para a fração < 63 μm do solo recolhido na Escola Básica 
Visconde de Salreu mostra uma distribuição bimodal, com um pico nos 30 μm e outro nos 
0,1 μm. Quanto à fração < 20 μm, verifica-se que esta é constituída maioritariamente por 
partículas com dimensão de cerca de 6 μm. Este gráfico apresenta mais dois picos, um 
nos 0,6 μm e outro nos 0,25 μm (Figura 4.4). 

Figura 4.4 - Curvas de distribuição granulométrica das frações < 63 μm (gráfico de cima) e < 20 μm (gráfico 
de baixo) do solo recolhido na Escola Básica Visconde de Salreu, produzidas pelo software do SedriGraph III 

Plus. 



 

57 

 

Foram analisadas as curvas cumulativas dos quatro solos para as frações inferiores 
a 63 e 20 μm, onde o solo recolhido na Escola Secundária de Estarreja é representado por 
S1, o da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz por S2, o da Escola Básica de Pinheiro 
por S3 e o da Escola Básica Visconde de Salreu por S4 (Figura 4.5 e Figura 4.6). 

Na fração inferior a 63 μm, os solos S1, S2 e S4 apresentam uma distribuição 
granulométrica muito semelhante, enquanto que o solo S3 apresenta ligeiras diferenças, 
sendo considerado um solo mais fino (Figura 4.5). 

Relembrando que os solos S1, S3 e S4 foram recolhidos nos jardins das escolas e 
o solo S2 foi recolhido num campo agrícola em frente à escola, não se consegue 
estabelecer uma relação entre o uso do solo e a distribuição granulométrica, visto 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 (assinalada com um circulo negro na Figura 4.5), o 
que se manifesta na variação do declive das curvas. O setor com maior declive nestas 
curvas está entre os 10 – 30 μm, como se pode aferir pela elipse vermelha marcada na 
Figura 4.5. 

Figura 4.5 - Curvas de distribuição granulométrica para fração < 63 μm, dos solos recolhidos na Escola 
Secundária de Estarreja (S1), na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (S2), na Escola Básica de Pinheiro 

(S3) e na Escola Básica Visconde de Salreu (S4). O diâmetro médio das partículas (μm) representado no eixo 
dos xx encontra-se em escala logarítmica. O círculo negro, nos 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 as dimensões das partículas mais abundantes. 

As curvas de distribuição granulométrica dos quatro solos para a fração inferior a 
20 μm são muito semelhantes (Figura 4.6). 

A variação da taxa de crescimento dos valores acumulados por volta dos 2 μm é 
também observada nesta fração para os quatro solos (assinalada com um círculo negro na 
Figura 4.6). O setor com maior declive nestas curvas está compreendido entre os 5 – 10 
μm, como se pode aferir pela elipse vermelha representada na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Curvas de distribuição granulométrica para fração < 20 μm, dos solos recolhidos na Escola 
Secundária de Estarreja (S1), na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (S2), na Escola Básica de Pinheiro 

(S3) e na Escola Básica Visconde de Salreu (S4). O diâmetro médio das partículas (μm) representado no eixo 
dos xx encontra-se em escala logarítmica. O círculo negro, nos 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 as dimensões das partículas mais abundantes. 

Também foram obtidos alguns parâmetros estatísticos, como a média, mediana, 
coeficiente de variação e desvio-padrão para cada fração de cada solo (Tabela 4.5). 

Tabela 4.5 - Parâmetros estatísticos (média, mediana, coeficiente de variação e desvio-padrão) obtidos do 
estudo das curvas de distribuição granulométrica das frações inferiores a 63 e 20 μm dos solos recolhidos da 
Escola Secundária de Estarreja (S1), da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (S2), da Escola Básica de 

Pinheiro (S3) e da Escola Básica Visconde de Salreu (S4). 

 
Os parâmetros estatísticos apoiam o que foi referido anteriormente, em que na 

fração inferior a 63 μm, o solo S3 é o que mais difere dos restantes, enquanto que na fração 
inferior a 20 μm os valores são muito semelhantes, sugerindo distribuições granulométricas 
análogas. 

Diâmetro 
Aerodinâmico 

(μm) 
Solo Média Mediana Coeficiente de Variação Desvio-Padrão 

< 63 

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 

< 20 

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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Os valores médios relativos à fração < 63 μm demonstram que os solos são muito 
finos (valores médios inferiores a 17 μm), capazes de serem ressuspensos e contribuírem 
para a poeira atmosférica. Ademais, sendo as partículas inaláveis < 10 μm, a análise da 
fração < 20 μm demonstra que estas partículas provenientes da ressuspensão destes solos 
podem ser facilmente inaladas (valores médios próximos de 5 μm). 

4.3 Deposição Atmosférica Total 

A deposição atmosférica contém PM e aerossóis que são reconhecidos como uma 
preocupante ameaça à saúde humana. Os aerossóis atmosféricos contêm grande 
quantidade de água que fornece uma elevada área de superfície e também superfícies 
adsorventes, podendo adsorver compostos orgânicos (fuligem, carbono elementar e 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), compostos inorgânicos (metais pesados, sulfatos 
e nitratos), sais ácidos, endotoxinas e alergénios (Bharti et al., 2017). Por sua vez, e como 
já foi referido, a PM pode adsorver EPTs, como metais pesados (Magalhães, 2005). 
Naturalmente, os metais adsorvidos pelos aerossóis atmosféricos serão à partida mais 
solúveis do que os metais na PM. 

Visto que não houve recolha separada de deposição húmida e de deposição seca 
(Azimi et al., 2003; Bisquert et al., 2017) a deposição atmosférica corresponde, neste 
trabalho, a deposição atmosférica total. Assim, espera-se que os elementos químicos que 
ocorrem maioritariamente em formas solúveis na deposição atmosférica total estejam 
associados aos aerossóis atmosféricos, enquanto os elementos químicos que ocorrem 
maioritariamente em formas insolúveis estejam associados a PM. 

A avaliação da deposição atmosférica total consistiu na determinação do fluxo total 
de deposição de partículas atmosféricas (PTS) e dos fluxos de deposição dos elementos 
químicos em estudo (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V e Zn). 
Para estes fluxos de deposição dos elementos químicos, determinaram-se tanto os fluxos 
de deposição das frações solúveis como das insolúveis. Para melhor caracterizar a 
deposição atmosférica total, foram ainda analisadas a condutividade elétrica e 
concentrações de aniões (Cl⁻, NO3

⁻ e SO4
2-) e foram determinadas as razões isotópicas de 

Sr (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr) nas águas resultantes do procedimento analítico previamente descrito 

(Capítulo III, Secção III.2.2). 

Por questões de logística, não foi possível fazer a monitorização da deposição 
atmosférica total na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz e na Escola Básica de Pinheiro 
e, por isso, os dados obtidos não serão tratados juntamente com os das restantes escolas, 
mas podem ser consultados no Anexo D. 

4.3.1  Condutividade Elétrica e Aniões (Cl-, NO3
- e SO4

2-) 

Os valores de condutividade elétrica e das concentrações de cloro, nitrato e sulfato, 
obtidos por IC, podem ser consultados no Anexo D.1. 

Como havia dois sistemas (a e b) por campanha na Escola Secundária de Estarreja 
e na Escola Básica Visconde de Salreu (Figura 3.4), foram calculadas as médias dos dois 
valores obtidos para estes duplicados de campo, o que resultou num único valor (médio) 
de condutividade e de concentração por campanha para cada escola. Estes resultados 
encontram-se na Tabela 4.6, onde ESC1 corresponde à Escola Secundária de Estarreja e 
ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu.  
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Tabela 4.6 - Variação da condutividade elétrica, em μS cm-1, e das concentrações de aniões (Cl¯, NO₃¯ e 

SO₄²¯), em mg L-1, na Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e na Escola Visconde de Salreu (ESC4), em 

cada campanha. 

 

Os valores de condutividade elétrica variam entre 24,70 (ESC1 em junho) e 98,70 
(ESC4 em agosto) μS cm-1 (Tabela 4.6).  

Verifica-se um decréscimo da condutividade elétrica entre os meses de maio e 
junho e um aumento nos meses de julho e agosto, sendo atingido o valor máximo no mês 
de agosto. A ESC4 apresenta, em todas as campanhas, maiores valores de condutividade 
elétrica que a ESC1. 

Relativamente aos aniões, o anião cloro apresenta as maiores concentrações, 
seguindo-se o anião sulfato e, por último, o anião nitrato. 

O anião cloro é normalmente associado a aerossóis marinhos, enquanto que os 
aniões nitrato e sulfato são associados a emissões antrópicas, como queima de 
combustíveis fósseis e biomassa (Satsangi et al., 2014). 

4.3.2  Fluxo Total de Deposição de Partículas Atmosféricas 

O fluxo total de deposição de partículas atmosférica foi calculado, em mg m-2 dia-1, 
de acordo com: 

 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 =
𝑚 ∗ 24

𝑇 ∗ 𝑆
 (4.1) 

onde, 𝑚 representa a massa (valor médio) de partículas presentes nos filtros de 
celulose, em mg, 𝑇 a duração da campanha, em horas, e 𝑆 a área do funil, em m². Estes 

resultados estão apresentados no Anexo D.2 e representados na Figura 4.7, onde ESC1 
representa a Escola Secundária de Estarreja e ESC4 a Escola Básica Visconde de Salreu. 

Amostra 
Campanha 

(Mês) 

Condutividade 
(μS cm-1) 

Cl-  
(mg L-1) 

NO3
-  

(mg L-1) 
SO4

2-  
(mg L-1) 

ESC1 maio 44,45 7,19 1,56 2,47 

ESC4 maio 60,20 9,69 0,20 3,16 

ESC1 junho 24,70 1,37 1,79 1,23 

ESC4 junho 41,20 1,05 0,74 2,47 

ESC1 julho 30,10 1,61 1,73 3,24 

ESC4 julho 69,20 7,62 4,60 1,92 

ESC1 agosto 87,40 7,29 1,25 9,21 

ESC4 agosto 98,70 9,80 0,20 11,85 
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Figura 4.7 - Variação do fluxo total de deposição de partículas atmosféricas, em mg m-2 dia-1, na Escola 

Secundária de Estarreja (ESC1) e na Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4), em cada campanha. 

Os valores de fluxo de deposição das partículas atmosféricas registados na área 
de estudo variam entre 3,33 e 24,87 mg m-2 dia-1. A ESC1, no mês de maio, e ESC4, no 
mês de agosto, apresentam os maiores fluxos de deposição obtidos, com valores de 19,93 
e 24,87 mg m-2 dia-1, respetivamente. A ESC1 apresenta, em julho, o menor valor de fluxo 
de deposição. 

No entanto, as diferenças observadas entre as escolas, assim como entre os quatro 
meses de amostragem, não são estatisticamente significativos (p > 0,05), segundo os 
testes não paramétricos de Mann-Whitney U e de Kruskal-Wallis H, respetivamente. 

4.3.3  Fluxo de Deposição de Elementos nas Partículas 

Atmosféricas 

Após a obtenção das concentrações dos elementos em estudo presentes nos filtros 
de celulose e nas alíquotas acidificadas por ICP-MS (resultados disponíveis na Tabela D.4 
do Anexo D.3.1 e na Tabela D.6 do Anexo D.3.2, respetivamente), foram calculados os 
fluxos de deposição das frações solúveis e insolúveis. 

O fluxo de deposição das frações solúveis foi calculado, em μg m-2 dia-1, pela 
seguinte fórmula: 

 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 =
𝐶 ∗ 𝑉 ∗ 24

𝑇 ∗ 𝑆
 (4.2) 

onde, 𝐶 é a concentração do elemento na água, em μg g-1, 𝑉 o volume de água (no 
caso em que havia água da chuva nas garrafas, 𝑉 equivale ao peso da água sifonada mais 
o peso da água que passou na malha; no caso em que não havia água da chuva, 𝑉 

equivale, somente, ao peso da água que passou na malha), em g, 𝑇 a duração da 
campanha, em horas, e 𝑆 a área do funil, em m². Os resultados podem ser consultados na 

Tabela D.7 do Anexo D.3.2. 

O fluxo de deposição das frações insolúveis foi calculado, em μg m-2 dia-1, através 
da seguinte fórmula: 
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 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 =
𝑀 ∗ 24

𝑇 ∗ 𝑆
 (4.3) 

onde, 𝑀 é a quantidade do elemento no filtro de celulose, em μg g-1, que é calculada 
através da diferença da concentração na amostra pela concentração no filtro branco a 
multiplicar pelo volume ou massa da solução mineralizada, 𝑇 a duração da campanha, em 

horas, e 𝑆 a área do funil, em m². Os resultados podem ser consultados na Tabela D.5 do 

Anexo D.3.1. 

Tal como no fluxo total de deposição de partículas atmosférica, após os cálculos 
dos fluxos de deposição das fases solúveis e insolúveis, foram feitas as médias dos 
duplicados de campo para a obtenção de um único valor por campanha para cada escola. 
Posteriormente, foi calculado o fluxo total, que foi obtido através da soma dos fluxos das 
frações solúveis e insolúveis. 

Com os resultados obtidos foram construídos, para todas as frações, gráficos de 
barra. Para a fração total foram construídos gráficos de barras de percentagens, onde se 
pode ter uma melhor perceção da fase, solúvel ou insolúvel, a que estão, maioritariamente, 
associados os elementos em estudo (Figura 4.8 e Figura 4.9). 

Os resultados mostram que os elementos Al, Fe, Ga, Mn, Pb, Sn e Ti encontram-
se, maioritariamente, como frações insolúveis, embora o Mn apresente alguma 
variabilidade (Figura 4.8). Segundo o Teste de Mann-Whitney U, as diferenças de 
concentração de Mn das frações solúvel e insolúvel não são estatisticamente significativas 
(p > 0,05). 
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Figura 4.8 - Variação do fluxo total de elementos que surgem maioritariamente como fração insolúvel: (a) Al, 
(b) Fe, (c) Ga, (d) Mn, (e) Pb, (f) Sn e (g) Ti na Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e na Escola Básica 

Visconde de Salreu (ESC4), em cada campanha. 

Os elementos As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Sb, V e Zn estão na poeira, 
principalmente, como fases solúveis. De notar que o Ni e o Sb encontram-se em fases 
extremamente solúveis (Figura 4.9). Segundo o Teste de Mann-Whitney U, as diferenças 
de concentração de As, Co, Cr, Cu, V e Zn das frações solúvel e insolúvel não são 
estatisticamente significativas (p > 0,05). 
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Figura 4.9 - Variação do fluxo total de elementos que surgem maioritariamente como fração solúvel: (a) As, 
(b) Cd, (c) Co, (d) Cr, (e) Cu, (f) Mo, (g) Ni, (h) Sb, (i) V e (j) Zn na Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e 

na Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4), em cada campanha. 
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A Figura 4.10 apresenta as frações solúvel e insolúvel dos elementos que ocorrem 
maioritariamente em formas solúveis (Figura 4.9). Analisando os resultados obtidos para a 
fração solúvel, a mais relevante para estes elementos químicos, verifica-se um maior fluxo 
de deposição destes elementos, nas duas escolas, no mês de maio, o que de certa forma 
está de acordo com os resultados obtidos para o fluxo total de deposição de partículas 
atmosféricas (Figura 4.7), em que se observa um maior fluxo de deposição no mês de 
maio, nas duas escolas. 

Estes elementos que apresentam maiores fluxos de deposição no mês de maio e 
que ocorrem maioritariamente como formas solúveis são, normalmente, associados a 
atividades antrópicas como atividades industriais, tráfego automóvel e queima de biomassa 
(Huang et al., 2009; Guéguen et al., 2012; Marinho Reis et al., 2018). Ademais, os 
elementos Cu e Zn são associados ao passado de contaminação por parte do CQE, como 
já foi referido no Capítulo II. 
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Figura 4.10 - Variação do fluxo de deposição atmosférica, em μg m-2 dia-1, de Cd (a) solúvel e (b) insolúvel, 
Co (c) solúvel e (d) insolúvel, Cr (e) solúvel e (f) insolúvel, Cu (g) solúvel e (h) insolúvel, Mo (i) solúvel e (j) 
insolúvel, Ni (k) solúvel e (l) insolúvel, Sb (m) solúvel e (n) insolúvel, V (o) solúvel e (p) insolúvel e Zn (q) 
solúvel e (r) insolúvel na Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e na Escola Básica Visconde de Salreu 

(ESC4), em cada campanha. O círculo a negro mostra o maior fluxo destes elementos que surgem 
maioritariamente como formas solúveis no mês de maio, o que está de acordo com o maior fluxo de 

deposição de partículas atmosféricas obtido no mês de maio nestas duas escolas (Figura 4.7). 

A Figura 4.11 apresenta as frações insolúvel e solúvel dos elementos que ocorrem 
maioritariamente em formas insolúveis (Figura 4.8). Analisando os resultados obtidos para 
a fração insolúvel, a mais relevante para estes elementos químicos, verifica-se um maior 
fluxo de deposição destes elementos na Escola Básica Visconde de Salreu, no mês de 
agosto, o que está de acordo e é explicado pelos resultados obtidos para o fluxo total de 
deposição de partículas atmosféricas (Figura 4.7). 

Estes elementos, que ocorrem maioritariamente em formas insolúveis, são 
normalmente associados a fontes naturais, como, por exemplo, remobilização de solos 
superficiais e suspensão/ressuspensão destas partículas (Sternbeck et al., 2002; Dordevic 
et al., 2005; Huang et al., 2009; Marinho Reis et al., 2018). Assim, é possível que nesta 
escola, pela sua localização (rodeada por campos agrícolas; Figura B.4 do Anexo B), no 
mês de agosto, tenham prevalecido condições atmosféricas que tenham promovido a 
ressuspensão de poeiras fugitivas (fugitive dust in Watson et al. (2000)) e solos superficiais. 
Observando as condições atmosféricas na área de estudo, durante o mês de agosto, 
verifica-se uma diminuição acentuada da precipitação e humidade relativa (Figura 2.20 e 
Figura 2.21), condições promotoras de uma remobilização de solos superficiais e poeiras 
fugitivas, corroborando assim a hipótese apresentada. 
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Figura 4.11 - Variação do fluxo de deposição atmosférica, em μg m-2 dia-,1 de Al (a) solúvel e (b) insolúvel, Fe 
(c) solúvel e (d) insolúvel, Ga (e) solúvel e (f) insolúvel, Mn (g) solúvel e (h) insolúvel e Ti (i) solúvel e (j) 

insolúvel na Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e na Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4), em cada 
campanha. O círculo a negro mostra o maior fluxo destes elementos que surgem maioritariamente como 
formas insolúveis no mês de agosto, o que está de acordo com o maior fluxo de deposição de partículas 

atmosféricas obtido no mês de agosto na ESC4 (Figura 4.7). 

O As exibe um padrão de variação diferente dos restantes elementos, 
apresentando, em todas as campanhas, maiores fluxos de deposição na ESC4 (Figura 
4.12). 

Apesar do As ocorrer principalmente em formas solúveis (Figura 4.9), as diferenças 
de concentração não são estatisticamente significativas (p > 0,05), o que dificulta a 
interpretação dos padrões de variação do elemento. 

Segundo Marinho Reis et al. (2018), este elemento, no concelho de Estarreja, está 
associado a fontes naturais, nomeadamente a arenitos e a depósitos de argila, onde este 
elemento se tende a acumular. 

Figura 4.12 - Variação do fluxo de deposição atmosférica, em μg m-2 dia-1, de As (a) solúvel e (b) insolúvel na 
Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e na Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4), em cada campanha. 

O Pb e o Sn apresentam um padrão de variação de fluxo de deposição muito 
semelhante, no entanto diferente dos restantes elementos. Na ESC1, ambos os elementos 
apresentam maiores fluxos de deposição em maio e fluxos de deposição, 
progressivamente menores, nos restantes meses de amostragem, enquanto que na ESC4, 
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apresentam uma diminuição de fluxo de deposição entre maio e junho, e um aumento em 
julho e agosto (Figura 4.13 (a) e Figura 4.13 (c)). 

Neste caso, as diferenças entre as frações solúvel e insolúvel são significativas (p 
< 0,001), sendo que ambos os elementos ocorrem predominantemente na forma insolúvel 
com um valor máximo em maio. 

Estes elementos têm sido associados a diversas fontes antrópicas como tráfego de 
veículos (desgaste de freios, óleos lubrificantes, corrosão de peças galvanizadas e tintas 
das marcações dos pavimentos) e atividades industriais (Guéguen et al., 2012; Marinho 
Reis et al., 2018). É de notar que estes dois elementos são utilizados na produção de aços 
e outras ligas metálicas, uma das atividades industriais do CQE. 

Figura 4.13 - Variação do fluxo de deposição atmosférica, em μg m-2 dia-1, de Pb (a) solúvel e (b) insolúvel e 
Sn (c) solúvel e (d) insolúvel na Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e Escola Básica Visconde de Salreu 

(ESC4), em cada campanha. 

Em síntese, os resultados anteriormente apresentados mostram a ocorrência de 
dois eventos de maior fluxo de deposição atmosférica, um no mês de maio, com impacto 
nas duas escolas, e um outro no mês de agosto, com impacto apenas na Escola Básica 
Visconde de Salreu. Ao evento de maio estão associados essencialmente elementos-traço 
em formas maioritariamente solúveis, com exceção do Pb e do Sn, que ocorreram em 
formas insolúveis, que habitualmente são relacionados com fontes antrópicas. Ao evento 
de agosto estão associados essencialmente elementos maiores que ocorreram 
maioritariamente em formas insolúveis e sugerem potenciais fontes naturais, 
provavelmente remobilização de solo superficial e poeiras fugitivas, promovida pela 
diminuição de precipitação e humidade relativa. Como a Escola Básica Visconde de Salreu 
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se encontra rodeada por campos agrícolas, está mais propensa/recetível a poeiras 
provenientes de solos, mais propriamente de solos agrícolas, contrariamente à Escola 
Secundária de Estarreja que se encontra num centro urbano. 

4.3.4  Razões Isotópicas (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr) 

As razões isotópicas ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr das frações solúveis da deposição atmosférica total 

foram obtidas através de um espetrómetro de massa de ionização térmica e podem ser 
consultadas na Tabela D.8 do Anexo D.4. Foram feitas as médias dos duplicados de campo 
para a obtenção de um único valor por campanha para cada escola e, posteriormente, 
construído o gráfico apresentado na figura seguinte (Figura 4.14). Devido à semelhança 
dos resultados das quatro escolas, no mês de maio, achou-se pertinente acrescentar, a 
este gráfico, os resultados obtidos na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2) e na 
Escola Básica de Pinheiro (ESC3). O mesmo gráfico apresenta ainda a razão isotópica 
⁸⁷Sr/⁸⁶Sr obtida para a água do mar (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr = 0,70918), mencionada por Faure e Mensing 

(2005), bem como os valores máximo e mínimo das poeiras do deserto do Sáara obtidos 
por Aarons et al. (2013). 

Figura 4.14 - Projeção dos valores médios da razão ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr na deposição atmosférica total analisada na 

Escola Secundária de Estarreja (ESC1), na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), na Escola Básica 
de Pinheiro (ESC3) e na Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4), em cada campanha. Os dados isotópicos 

de ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr obtidos neste estudo são comparados com os dados da literatura: água do mar (linha a azul; 

Faure e Mensing, 2005) e valores máximo e mínimo das poeiras do Sáara coletadas sobre o Oceano 

Atlântico (pontos e círculo a laranja; Aarons et al., 2013). 

As razões isotópicas ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr variam entre 0,708809 e 0,710362, verificando-se o 

primeiro valor na Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), no mês de maio, e o 
segundo na ESC1, no mês de julho. O mês de maio apresenta os menores valores, os 
quais aumentam nos três meses subsequentes, sendo os valores mais elevados registados 
nos meses de menor precipitação, ou seja, julho e agosto (Figura 2.20 e Figura 4.14). 
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Estes resultados obtidos podem ser explicados em termos da posição geográfica 
do concelho de Estarreja e do regime de ventos dominantes à altura da recolha da 
deposição atmosférica total. Devido à proximidade com o litoral e ao regime de ventos 
predominantes de NW (Figura 2.22 (a)), o concelho de Estarreja está normalmente sob 
influência de aerossóis marinhos. Essa influência é bem visível no mês de maio, tal como 
evidenciado pelos valores obtidos nas quatro escolas para o referido mês (Figura 4.14), 
em que as razões isotópicas obtidas são próximas da razão isotópica da água do mar. Este 
resultado suporta bem a interpretação geoquímica anteriormente proposta, onde se sugere 
para maio um evento de maior fluxo de deposição atmosférica caracterizada por aerossóis 
ricos em elementos potencialmente tóxicos em formas solúveis, com exceção do Pb e Sn, 
que ocorrem em formas insolúveis. Portanto, os valores para o mês de maio, que se 
encontram perto da linha representativa da razão isotópica da água do mar, sugerem uma 
grande influência de aerossóis marinhos, que é explicada pelo regime de ventos com 
predominância de NW (Figura 2.22 (f)) que, de alguma forma, foram capazes de adsorver 
os EPTs emitidos para a atmosfera. Os valores registados ligeiramente abaixo da razão 
isotópica da água do mar são provavelmente resultado dos erros inerentes a toda a 
metodologia seguida, e não testemunho de uma hipotética fonte de Sr pouco radiogénico. 

Nos meses de julho e agosto, a composição isotópica de Sr foi um pouco mais 
radiogénica do que no período anterior, podendo pôr-se a hipótese de haver influência de 
poeiras vindas do Sáara. Nestes meses de verão, registou-se pouco vento de SE (Figura 
2.22 (h) e Figura 2.22 (i)), o que, à primeira vista, contradiz esta hipótese. Contudo, não se 
pode descartar a eventualidade de episódios pontuais de vento de proveniência saariana 
com grande carga de poeira contribuírem para o aumento do valor de ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr. O 

incremento da razão ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr também pode ser explicado pela mistura de Sr de aerossóis 

marinhos com algum Sr de partículas minerais da erosão de solos e rochas da região, as 
quais deverão ter, em média, valores daquela razão muito mais elevados do que o da água 
do mar. Com efeito, dados da fração detrítica de sedimentos marinhos depositados ao largo 
da costa ocidental da Península Ibérica (e que, portanto, constituem uma amostragem 
representativa dos produtos de erosão da crosta desta unidade geológica) indicam valores 
de ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr sistematicamente superiores a 0,725 (Martins et al., 2013; Plaza-Morlote et al., 

2017), ou seja, acima da escala considerada na Figura 4.14. Deste modo, mesmo uma 
pequena porção de Sr de partículas minerais misturado com o Sr de aerossol marinho é 
suficiente para causar os desvios registados nos meses mais secos. Uma vez mais, as 
razões isotópicas de Sr suportam bem a interpretação geoquímica dos dados, que sugere 
um evento de maior deposição atmosférica para o mês de agosto provocada, 
provavelmente, por remobilização do solo superficial e poeiras fugitivas, eventualmente 
com alguma contribuição de poeiras vindas de África. De qualquer forma, este segundo 
evento em comparação com o anterior, parece ser caracterizado por uma maior influência 
de partículas minerais de origem natural. 

4.4 PM10 

Neste estudo, a avaliação da qualidade do ar incluiu também o estudo da PM10, 
amostrada a partir de um MiniVol TAS da Airmetrics. Para tal, determinaram-se as 
concentrações de PM10 e a sua composição química (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V e Zn). Numa tentativa de identificar possíveis fontes de PM10, foram 
calculados fatores de enriquecimento (FE). 

Os resultados das concentrações de PM10 nos espaços interiores (indoor) e 
exteriores (outdoor) das quatro escolas, em que ESC1 se refere à Escola Secundária de 
Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de 
Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu, são apresentados na Tabela E.1 do 
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Anexo E e representados na Figura 4.15. No mesmo gráfico é ainda representada uma 
linha vermelha correspondente ao valor limite diário de PM10 legislado (50 μg m-3), 
disponível na Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio de 2008 (Parlamento Europeu e 
Conselho da União Europeia, 2008). 

Figura 4.15 – Concentrações de PM10, em μg m-3, amostradas em espaços interiores (indoor) e exteriores 
(outdoor) da Escola Secundária de Estarreja (ESC1), da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), da 

Escola Básica de Pinheiro (ESC3) e da Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4). A vermelho encontra-se o 
valor limite diário de PM10, disponível na Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio de 2008. 

A concentração de PM10 na poeira indoor varia de 6,00 (ESC3) a 35,74 μg m-3 
(ESC2) e na outdoor de 11,13 (ESC1) a 31,16 μg m-3 (ESC3). 

Todas as escolas, exceto a ESC3, apresentam padrões de distribuição 
semelhantes, com concentrações de PM10 mais elevadas nos espaços interiores 
relativamente aos exteriores. Relembrando que a amostragem indoor na ESC1 e na ESC3 
foi realizada durante o fim de semana, poder-se-á justificar a menor concentração de 
PM10, relativamente à ESC2 e ESC4, pela ausência de movimento de alunos, docentes e 
funcionários, o qual promove uma maior ressuspensão de partículas depositadas ao nível 
do solo durante este período. Apesar do reduzido número de amostras, os dados sugerem 
que, efetivamente, a atividade de pessoas nos edifícios promove o aumento da 
concentração de PM10 no ar ambiente. 

É de notar que as concentrações de PM10 nos espaços interiores e exteriores das 
quatro escolas não excedem o valor limite diário legislado.  

Os valores médios de concentração de PM10 obtidos (21,91 μg m-3 para indoor e 
21,77 μg m-3 para outdoor) são menores comparativamente com outros estudos realizados 
em Portugal (Slezakova et al., 2012; Oliveira et al., 2016; Albuquerque et al., 2017), 
Espanha (Querol et al., 2001b) e França (Alleman et al., 2010; Tran et al., 2012) ( Tabela 
4.8 e Tabela 4.9). Razões como o menor tempo de amostragem utilizado neste estudo, 
diferenças sazonais e o ambiente envolvente podem explicar estes resultados. Ademais, o 
presente trabalho foi realizado na transição primavera-verão, uma estação do ano que 
tende a apresentar concentrações de PM mais baixas (Oliveira et al., 2016). 

Relativamente à composição química das PM10, os resultados das concentrações 
(quase totais) elementares nas PM10 indoor e outdoor podem ser consultados na Tabela 
E.2 do Anexo E. A partir destes resultados foram calculados parâmetros estatísticos como 
a média, mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo (Tabela 4.7). 
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Tabela 4.7 - Parâmetros estatísticos (mediana, média, desvio-padrão, mínimo, máximo) obtidos a partir das concentrações (quase totais), em ng m-3, de cada elemento 
em estudo (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V e Zn) presentes na PM10 amostrada em espaços interiores (indoor) e exteriores (outdoor) dos 

locais de amostragem. 

  
Concentração 

(ng m-3) 

  Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Ti V Zn 

INDOOR 

Mediana 540,13 0,58 0,03 0,15 13,84 83,93 193,19 0,36 7,26 0,08 1,63 2,24 7,43 14,54 8,50 36,11 

Média 546,57 0,78 0,03 0,17 15,16 84,48 376,68 0,39 16,68 0,23 2,43 5,39 7,86 13,81 8,51 36,88 

Desvio-
padrão 

422,08 0,72 0,03 0,14 4,17 97,54 520,93 0,17 22,71 0,33 2,79 7,87 7,62 4,71 3,98 30,76 

Mínimo 127,77 0,18 0,01 0,04 12,03 0,01 0,01 0,23 2,08 0,03 0,01 0,18 0,01 7,66 4,78 0,01 

Máximo 978,25 1,77 0,06 0,33 20,93 170,05 1120,34 0,63 50,11 0,72 6,46 16,89 16,55 18,48 12,28 75,29 

OUTDOOR 

Mediana 235,76 0,43 0,02 0,08 9,80 80,07 377,66 0,16 13,46 0,09 1,31 1,07 2,02 10,14 5,80 31,47 

Média 243,75 0,41 0,03 0,11 9,77 68,63 313,24 0,19 16,13 0,09 1,61 1,93 2,13 15,02 5,77 53,69 

Desvio-
padrão 

32,75 0,34 0,03 0,09 6,03 50,08 216,41 0,09 11,40 0,03 1,09 2,54 1,36 17,37 1,71 54,10 

Mínimo 213,28 0,01 0,01 0,06 2,82 0,01 0,01 0,12 6,51 0,06 0,74 0,01 0,70 1,65 3,67 17,61 

Máximo 290,18 0,79 0,07 0,24 16,63 114,36 497,63 0,33 31,10 0,12 3,09 5,58 3,78 38,16 7,81 134,21 
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Verifica-se que os elementos maiores Al e Fe e os elementos-traço Cu e Zn 
apresentam as maiores concentrações nas PM10 indoor (Tabela 4.7). 

Comparando as concentrações médias elementares indoor obtidas neste estudo 
com as dos estudos de Oliveira et al (2016), Slezakova et al. (2012) e Tran et al. (2012), 
verifica-se que as concentrações de As, Cd, Co, Mo, Ni, Pb e Zn apresentam, neste estudo, 
valores menores, enquanto que as concentrações de Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Sb e V apresentam 
valores mais elevados. A concentração do elemento Ti é ligeiramente superior à obtida no 
estudo realizado em Portugal e inferior à do estudo realizado em França (Tabela 4.8). Não 
foram encontradas na literatura concentrações referentes ao elemento Ga. 

 Tabela 4.8 - Comparação das concentrações (médias) de PM10, em μg m-3, e de elementos, em ng m-3, em 

espaços interiores (indoor) obtidas neste estudo versus outros estudos. 

 
Os resultados das PM10 outdoor obtidos mostram composições similares às indoor, 

em que os elementos Fe, Al, Cu e Zn são os elementos dominantes (Tabela 4.7). De facto, 
de acordo com o Teste de Mann-Whitney U, os resultados mostram que não existem 
diferenças significativas entre a composição química das amostras indoor e outdoor (p > 
0,05, para todas as variáveis). 

A comparação dos valores médios de concentração dos diferentes elementos 
presentes nas PM10 outdoor com os obtidos por Albuquerque et al. (2017), Oliveira et al. 
(2016), Querol et al. (2001b) e Alleman et al. (2010), mostra que elementos como o Cr e o 
Cu apresentam, em Estarreja, valores de concentração superiores, enquanto que o Al, o 
As, o Cd, o Co, o Mn, o Mo, o Ni, o Pb, o Sb, o V e o Zn apresentaram concentrações 
menores. O Fe e Ti apresentam concentrações superiores em relação ao estudo realizado 
em Espanha e menores em relação ao de França (Tabela 4.9). Não foram encontradas na 
literatura concentrações referentes ao elemento Ga. 
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Tabela 4.9 - Comparação das concentrações (médias) de PM10, em μg m-3, e de elementos, em ng m-3, em 

espaços exteriores (outdoor) obtidas neste estudo versus outros estudos. 

4.4.1  Fatores de Enriquecimento  

Para avaliar a presença e a intensidade de uma eventual contaminação das poeiras 
atmosféricas por fontes antrópicas, calculou-se o fator de enriquecimento para cada 
elemento de acordo com a seguinte equação: 

 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐹𝐸) =

[
𝐶𝑥

𝐶𝑟𝑒𝑓
]

𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

[
𝐶𝑥

𝐶𝑟𝑒𝑓
]

𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎

 (4.4) 

onde, o [𝐶𝑥]𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 é a concentração do elemento na amostra, em μg g-1, 

[𝐶𝑟𝑒𝑓]
𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

 é a concentração do elemento de referência na amostra, μg g-1, [𝐶𝑥]𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎 é 

a concentração do elemento na crusta terrestre, em ppm, e [𝐶𝑟𝑒𝑓]
𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡𝑎

 é a concentração 

do elemento de referência na crusta terrestre, em ppm (Tabela E.3 e Tabela E.4 dos 
Anexos E e E.1). Os resultados podem ser consultados na Tabela E.5 do Anexo E.1. De 
modo a se obter valores médios de FE para o concelho de Estarreja, os fatores de 
enriquecimento foram também calculados usando as concentrações médias de cada 
elemento (Figura 4.16). 

Os valores de concentração dos elementos na crusta foram retirados de Wedepohl 
(1995) e podem ser encontrados na Tabela E.4 do Anexo E.1. Estes valores são referentes 
à concentração na crusta continental superficial (upper continental crust). 

O Al, o Fe, o Li, o Sc, o Zr ou o Ti são considerados, muitas vezes, como elementos 
de referência para o cálculo do FE. No entanto, na maior parte dos estudos, o elemento de 
referência usado é o Al (Reimann e Caritat, 2005; Alves et al., 2018; Hama et al., 2018). 
Este elemento também foi escolhido no presente trabalho pois, no local de estudo, o 
elemento tem sido associado a fontes naturais (Marinho Reis et al., 2018). 

Segundo Hama et. al (2018), valores de FE inferiores a 10 sugerem que os 
elementos químicos derivam maioritariamente de fontes naturais; elementos cujo valor de 
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FE se encontra no intervalo 10 – 100 estão moderadamente enriquecidos na PM10, 
sugerindo que estão associados tanto a fontes naturais como antrópicas; valores de FE 
superiores a 100 indicam que os elementos estão altamente enriquecidos na PM10 em 
relação à crusta, sugerindo uma possível relação dos elementos a fontes antrópicas, como 
o tráfego automóvel, atividades industriais, entre outras. 

Nos resultados indoor, de um modo geral, os valores de FE variam da seguinte 
forma: Ti < Fe < Co < Mn < Ga < Mo < Ni < V < Pb < As < Cr < Cd < Zn < Cu < Sb, onde 
os elementos Ti, Fe, Co, Mn e Ga apresentam valores inferiores a 10, o Mo, o Ni, o V, o 
Pb, o As e o Cr apresentam valores entre 10 e 100 e os elementos Cd, Zn, Cu e Sb 
apresentam valores superiores a 100, estando o Cu e o Sb bastante enriquecidos na PM10 
(Figura 4.16). 

Relativamente aos resultados obtidos por escola, nas áreas interiores da ESC1, o 
As, o Cd, o Cr, o Sb e o V ocorrem como elementos altamente enriquecidos; na ESC2, os 
mais enriquecidos são o Cu, o Sb e o Zn; na ESC3, os mais enriquecidos são o Cr, o Cu, 
o Sb e o Zn e na ESC4, o Sb. Note-se que o Sb se encontra muito enriquecido nas PM10 
indoor das quatro escolas (Tabela E.5 do Anexo E.1). Um resultado semelhante foi 
encontrado por Marinho Reis et al. (2018), com o Sb muito enriquecido na fração < 150 μm 
de poeiras domésticas recolhidas em várias habitações na cidade de Estarreja. 

Os valores gerais de FE dos elementos associadas às partículas outdoor aumentam 
do seguinte modo: Ti < Co < Fe < Ga < Mn < Mo < Ni < V < Pb < As < Cr < Cd < Zn < Cu 
< Sb,  onde os elementos Ti, Co, Fe, Ga e Mn apresentam valores inferiores a 10, o Mo, o 
Ni, o V, o Pb, o As, o Cr e o Cd apresentam valores entre 10 e 100 e os elementos Zn, Cu 
e Sb apresentam valores superiores a 100, onde o Cu e Sb surgem bastante enriquecidos 
(Figura 4.16). Verifica-se que estes resultados são semelhantes aos obtidos para as 
amostras indoor. 

Quantos aos resultados obtidos por escola, nas áreas exteriores da ESC1, os 
elementos que apresentam maior enriquecimento são o Cu, o Sb e o Zn; na ESC2 o As, o 
Cd, o Cu, o Pb, o Sb e o Zn; na ESC3, o Cr, o Cu, o Sb e o Zn e na ESC4 somente o Sb. 
Também nas PM10 outdoor o Sb surge como o elemento com maior fator de 
enriquecimento. Nestas poeiras, o Zn, o Cu e o Sb estarão associados a fontes antrópicas, 
provavelmente indústria e tráfego (Tabela E.5 do Anexo E.1). 
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Figura 4.16 - Fatores de enriquecimento dos elementos em estudo (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, 
Pb, Sb, Ti, V e Zn), onde a figura de cima representa uma visão geral do gráfico e a figura de baixo uma visão 
ampliada do gráfico anterior. Estes fatores foram calculados usando as concentrações médias dos elementos 

e o Al como elemento de referência. Os elementos que apresentam fatores de enriquecimento abaixo da 
linha verde são de origem natural (fontes crustais); os elementos que apresentam fatores de enriquecimento 

entre a linha verde e a vermelha, apresentam origem natural e antrópica; e os elementos que apresentam 

fatores de enriquecimento superiores à linha vermelha são predominantemente de origem antrópica. 

Em síntese, os resultados indicam para os elementos Ti, Fe, Co, Mn e Ga fontes 
naturais (origem crustal); para o Mo, o Ni, o V, o Pb, o As e o Cr uma influência antrópica, 
e para o Cd, o Zn, o Cu e o Sb uma origem maioritariamente antrópica, tanto nas PM10 
indoor como nas outdoor. Estas similaridades nos resultados indoor e outdoor sugerem 
uma possível influência do ambiente externo no interno. 
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5.  Conclusões e Trabalhos Futuros 

A presente dissertação teve como objetivos avaliar espacialmente e temporalmente 
a deposição atmosférica no concelho de Estarreja, avaliar a contribuição de fontes locais 
(CQE, tráfego, solo, etc.) e de fontes alóctones para a composição química das poeiras 
atmosféricas, identificar potenciais relações entre a qualidade do ar exterior e a qualidade 
do ar no interior das escolas e avaliar possíveis impactos na saúde da população. 

Os resultados das contagens de partículas mostraram que a Escola Secundária de 
Estarreja apresentou pior qualidade do ar outdoor comparativamente às outras escolas. 
Nas contagens indoor, apenas a Escola Básica de Pinheiro e a Escola Básica Visconde de 
Salreu apresentaram contagens indicativas de alguma degradação da qualidade do ar. A 
inexistência de medições pareadas indoor/outdoor não permitiu identificar possíveis 
correlações entre a degradação da qualidade do ar interior e do ar exterior. 

Relativamente aos resultados dos solos, os quatro solos recolhidos nas quatro 
escolas apresentaram distribuições granulométricas muito semelhantes. Os valores 
médios relativos à fração < 63 μm (inferiores a 17 μm) mostraram que estes solos têm 
capacidade para serem ressuspensos, sugerindo assim uma possível contribuição destes 
para as poeiras atmosféricas. Além disso, a análise da fração < 20 μm demonstrou que 
algumas destas partículas provenientes da ressuspensão podem ser facilmente inaladas, 
pois apresentaram diâmetros inferior a 6 μm. 

Na deposição atmosférica total, os dados sugerem a ocorrência de dois eventos de 
maior fluxo de deposição, um no mês de maio, com impacto nas duas escolas, e um outro 
no mês de agosto, com impacto apenas na Escola Básica Visconde de Salreu. Uma análise 
integrada dos resultados obtidos para os fluxos de deposição dos elementos químicos, as 
razões isotópicas da fração solúvel da deposição atmosférica total e das condições 
meteorológicas, permitiu sugerir que o evento de maio foi caracterizado por aerossóis ricos 
em EPTs em formas solúveis, com exceção do Pb e Sn, que ocorreram em formas 
insolúveis, enquanto que o evento de agosto foi caracterizado essencialmente por 
partículas minerais de origem natural, em formas maioritariamente insolúveis. 

As PM10 indoor e outdoor apresentaram composições químicas similares, em que 
os elementos Al, Fe, Cu e Zn foram os elementos dominantes. Os cálculos dos fatores de 
enriquecimento, tanto indoor como outdoor, mostraram que os elementos Ti, Fe, Co, Mn 
estavam pouco enriquecidos nas PM10, sugerindo maioritariamente origens crustais; os 
elementos Mo, Ni, V, Pb, As e Cr apresentaram fatores de enriquecimento moderados, com 
valores entre 10 e 100, sugerindo além de uma origem natural, uma influência antrópica; e 
os elementos Cd, Zn, Cu e Sb apresentaram fatores de enriquecimento elevados, 
superiores a 100, sugerindo maioritariamente fontes antrópicas, provavelmente a atividade 
industrial e o tráfego automóvel. Estas similaridades entre resultados indoor e outdoor 
demonstraram uma possível influência do ambiente externo no interno. 

A avaliação de risco para a saúde humana efetuada mostrou que tanto as 
concentrações de PM10 como dos elementos As, Ni e Cd foram inferiores aos valores 
limites/alvos impostos pela União Europeia. No entanto, a análise efetuada foi uma análise 
simplificada, pelo pequeno número de locais e porque se efetuou apenas uma campanha 
no verão. 

Embora o período de monitorização tenha sido demasiado curto e o número de 
locais de amostragem demasiado pequeno para permitir identificar fontes e avaliar o 
impacto das poeiras atmosféricas no ambiente e na saúde das populações, a metodologia 
desenvolvida revelou-se eficaz para determinar padrões temporais e espaciais à escala 
regional, podendo ser usada em trabalhos futuros. Sendo assim, em futuros trabalhos, 
propõe-se, na(o): 
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• Contagem de partículas: executar contagens pareadas, ou seja, efetuar 
contagens indoor e outdoor no mesmo dia, para avaliar eventuais 
contribuições da qualidade do ar exterior na qualidade do ar interior. 

• Solo: analisar quimicamente e isotopicamente os solos, para a sua 
avaliação como potencial fonte dos elementos químicos nas poeiras 
atmosféricas. 

• Deposição atmosférica total: analisar as razões isotópicas das frações 
insolúveis, para uma maior compreensão da biogeoquímica da deposição 
atmosférica na cidade de Estarreja; maior período de monitorização (de 12 
a 24 meses) e um maior número de pontos de amostragem, para ter uma 
melhor interpretação da variação temporal e espacial da deposição 
atmosférica; analisar concentrações de NH4

+, sódio (Na+), Ca2+, Mg2+, K+, de 
modo a comparar com as concentrações de aniões, para auxiliar na 
identificação de possíveis fontes de contribuição para as partículas totais 
suspensas. 

• PM10: monitorizar as PM10; fazer inquéritos às escolas sobre dias de 
limpeza e sobre os materiais de construção dos edifícios (potenciais fontes 
indoor); realizar amostragens em dias da semana e em fins de semana, ou 
seja, em dias de ocupação e de não-ocupação do espaço, para avaliar a 
contribuição da ocupação para a concentração das PM10. 
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Anexos 

A.  Valores Legislados 

Tabela A.1 – Resumo dos parâmetros definidos na Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio de 2008, e na Diretiva 
2004/107/CE, de 15 de dezembro de 2004. 

As 

Valor alvo(2,7)  Ano civil 6 ng m-3 

Parâmetros Período Considerado Valor (μg m-3) 

SO₂ 

Valor limite(1) horário para a 
proteção da saúde humana 

1 h 
350 (não exceder mais de 24 vezes 

por ano civil) 

Valor limite(1)  diário para a 
proteção da saúde humana 

24 h 
125 (não exceder mais de 3 vezes 

por ano civil) 

Limiar de alerta(3) Base horária (medido em 3 
h consecutivas) 

500 

Níveis críticos(6) para a proteção 
da vegetação 

Ano civil 20 

NO₂ 

Valor limite(1) horário para a 
proteção da saúde humana 

1 h 
200 (não exceder mais de 18 vezes 

por ano civil) 

Valor limite(1) anual para a 
proteção da saúde humana 

Ano civil 40 

Limiar de alerta(3) 
Base horária (medido em 3 

h consecutivas) 
400 

NOₓ 

Níveis críticos(6) para a proteção 
da vegetação 

Ano civil 30 

CO 

Valor limite(1) para a proteção da 
saúde humana 

Média máxima diária por 
períodos de 8 h(5) 10 

PM10 

Valor limite(1) diário para a 
proteção da saúde humana 

24 h 
50 (não exceder mais de 35 vezes 

por ano civil) 

Valor limite(1) anual para a 
proteção da saúde humana 

Ano civil 40 

PM2.5 

Valor alvo(2) para a proteção da 
saúde humana 

Ano civil 25 

C₆H₆ 

Valor limite(1) anual para a 
proteção da saúde humana 

Ano civil 5 mg m-3 

O₃ 

Limiar de informação(4) 1 h 180 

Limiar de alerta(3) 1 h 240 

Valor alvo(2) para a proteção da 
saúde humana 

Média máxima diária por 
períodos de 8 h(5) 

120 (não exceder mais de 25 dias 
por ano civil) 

Pb 

Valor limite(1) para a proteção da 
saúde humana 

Ano civil 0,5 
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Cd 

Valor alvo(2,7)  Ano civil 5 ng m-3 

Ni 

Valor alvo(2,7)  Ano civil 20 ng m-3 

 

(1) “Valor Limite - nível de poluentes na atmosfera, fixado com base em 
conhecimentos científicos, cujo valor não pode ser excedido, durante períodos previamente 
determinados, com o objetivo de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde 
humana e ou no meio ambiente.” 

(2) “Valor Alvo – nível fixado com o objetivo de evitar a longo prazo efeitos nocivos 
para a saúde humana e ou meio ambiente, a ser alcançado, na medida do possível, num 
período determinado.” 

(3) “Limiar de Alerta – nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma 
exposição de curta duração apresenta riscos para a saúde humana e a partir do qual devem 
ser adotadas medidas imediatas pelos Estados-Membros.” 

(4) “Limiar de Informação - um nível acima do qual uma exposição de SO2, NOx ou 
O3 de curta duração apresenta riscos para a saúde humana de grupos particularmente 
sensíveis da população, a partir do qual é necessária a divulgação imediata de informações 
adequadas.”  

(5) “A média octo-horária é determinada para períodos consecutivos de 8 horas, 
calculada a partir de dados horários e atualizada hora a hora. Cada média octo-horária 
assim calculada será atribuída ao dia em que termina, desta forma, o primeiro período de 
cálculo para um determinado dia será o período decorrido entre as 17h00 do dia anterior e 
a 01h00 desse dia; o último período de cálculo será entre as 16h00 e as 24h00 desse dia.” 

(6) “Nível crítico: um nível fixado com base em conhecimentos científicos, acima do 
qual podem verificar-se efeitos nocivos diretos em recetores como árvores, outras plantas 
ou ecossistemas naturais, mas não os seres humanos.” 

(7) “Para o teor total na fração PM10 calculada como média durante um ano civil.” 
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B.  Imagem Aérea de Cada Ponto de Amostragem 

As imagens apresentadas nesta secção servem para ter uma melhor perceção do 
ambiente envolvente a cada escola. 

A Escola Secundária de Estarreja encontra-se no meio da cidade de Estarreja, ou 
seja, num meio urbano (Figura B.1). 

Figura B.1 - Imagem aérea da Escola Secundária de Estarreja (área a laranja) (adaptado de Google Earth, 
2018). 

A Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz encontra-se rodeada por campos 
agrícolas e habitações. Situa-se num sítio mais rural, comparativamente à anterior, 
denominando-se como área periurbana (Figura B.2). 

Figura B.2 - Imagem aérea da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (área a laranja) (adaptado de Google 
Earth, 2018). 
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A escola Básica de Pinheiro também se situa numa zona periurbana, rodeada por 
campos agrícolas e habitações (Figura B.3). 

Figura B.3 - Imagem aérea da Escola Básica de Pinheiro (área a laranja) (adaptado de Google Earth, 2018). 

A Escola Básica Visconde de Salreu encontra-se numa zona periurbana, estando 
maioritariamente rodeada por campos agrícolas (Figura B.4). 

Figura B.4 - Imagem aérea da Escola Básica Visconde de Salreu (área a laranja) (adaptado de Google Earth, 

2018). 
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C.  Modelo da Ficha de Campo 

Ficha de campo 

Data: ____________ 

Localização: ________________________________________________ 

 

Variáveis Meteorológicas 

Temperatura (°C): ____ Humidade (%): ____ 

Precipitação (mm): ____ 

Velocidade do vento (km/h): ____  Direção do vento: ____ 

 
 

Deposição Atmosférica Total 

Obs: ________________________ 

Sistema de Coordenada Geográficas 

Latitude: __________     Longitude: __________   

Referência sistema: ____ Referência sistema: ____ 

Fotos (ref.): ____________ 

 

PM10 

Obs: ________________________ 

 

Exterior 

Ligado às: _____ 
Desligado às: _____ 

Interior 

Ligado às: _____ 
Desligado às: _____ 

Referência filtros: ____ 

Fotos (ref.): ____________ 
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Figura C.1 - Modelo da ficha de campo usada durante os trabalhos de campo. 

  

Solo 

Obs: ________________________ 
 
 
 

Referência saco: ____ 

Fotos (ref.): ____________ 

 

Contagem de Partículas 

Obs: ________________________ 

 

Exterior 

Referência ficheiro: _________________ 

Interior 

Referência ficheiro: _________________ 
 

Fotos (ref.): ____________ 
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D.  Deposição Atmosférica Total 

D.1  Condutividade Elétrica e Aniões 

Tabela D.1 – Valores de condutividade elétrica, em μS cm-1, e de concentração de aniões (Cl-, NO2
- e SO4

2-), 
em mg L-1, obtidos da IC. ESC1 corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 
Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu. As 
letras a e b correspondem aos dois sistemas de amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos 

duplicados de campo. 

 

D.2  Fluxo Total de Deposição de Partículas Atmosféricas 

Tabela D.2 - Massas dos filtros de celulose, em mg, resultantes do procedimento analítico descrito no 
Capítulo III, Secção III.2.2. ESC1 corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 
Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu. As 
letras a e b correspondem aos dois sistemas de amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos 

duplicados de campo. 

Escola 
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

Condutividade 
(uS cm-1) 

Cl- 
(mg L-1) 

NO3
- 

(mg L-1) 
SO4

2- 
(mg L-1) 

ESC1 (a) maio 38,0 6,4 < 0,3 2,3 

ESC1 (b) maio 50,9 8,0 2,9 2,6 

ESC2  maio 45,8 7,4 < 0,3 2,9 

ESC3  maio 47,3 7,2 < 0,3 3,0 

ESC4 (a) maio 60,2 9,7 < 0,3 3,2 

ESC1 (a) junho 29,2 1,0 1,7 2,2 

ESC1 (b) junho 20,2 1,7 1,9 < 0,6 

ESC4 (a) junho 59,2 1,0 < 0,3 2,8 

ESC4 (b) junho 23,2 1,1 1,3 2,1 

ESC1 (a) julho 21,3 1,7 1,3 2,3 

ESC1 (b) julho 38,9 1,5 2,1 4,2 

ESC4 (a) julho 69,2 7,6 4,6 1,9 

ESC1 (b) agosto 87,4 7,3 1,2 9,2 

ESC4 (b) agosto 98,7 9,8 < 0,3 11,8 

Escola  
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

Massa  
(mg) 

ESC1 (a) maio 29,4 

ESC1 (b) maio 34,7 

ESC2  maio 22,9 

ESC3  maio 48,2 

ESC4 (a) maio 24,0 

ESC1 (a) junho 13,4 

ESC1 (b) junho 30,3 

ESC4 (a) junho 16,3 

ESC4 (b) junho 33,1 

ESC1 (a) julho 7,20 

ESC1 (b) julho 3,50 

ESC4 (a) julho 17,7 

ESC1 (b) agosto 42,9 

ESC4 (b) agosto 84,00 



 

100 

 

Foram calculadas as médias dos dois valores de massa correspondentes aos 
duplicados de campo (Tabela D.2), obtendo-se um único valor de massa por escola e por 
campanha. Posteriormente, foram calculados os fluxos total de deposição de partículas 
atmosféricas. Por motivos de logística, a Escola 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2) e a Escola 
Básica de Pinheiro (ESC3) só apresentam os resultados do fluxo de deposição no primeiro 
mês de campanha (maio) (Tabela D.3). 

Tabela D.3 - Variáveis usadas no cálculo do fluxo total de deposição de partículas atmosféricas por escola, 
em que ESC1 corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas 

Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu, em cada campanha. 

 

Escola 
Campanha 

(Mês) 
m  

(mg) 
Tempo  

(h) 
S  

(m²) 

Fluxo Total de Deposição de 
Partículas Atmosférica  

(mg m-2 dia-1) 

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 
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D.3  Fluxo de Deposição de Elementos nas Partículas Atmosféricas 

D.3.1  Concentração e Fluxo de Deposição de Elementos na Fração Insolúvel 

Tabela D.4 – Concentrações (quase totais) dos elementos (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V e Zn), em μg g-1, presentes nas frações 
insolúveis, obtidas por ICP-MS. ESC1 corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de 

Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu. As letras a e b correspondem aos dois sistemas de amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos 

duplicados de campo. 

 

 Concentração dos Elementos Presentes na Fração Insolúvel  
(µg g-1) 

Escola 
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Sn Ti V Zn 

ESC1 (a) maio 22871,87 26,28 0,60 0,01 80,83 1998,36 24622,32 4,38 623,97 0,01 156,46 204,17 0,01 14,72 700,01 0,01 1714,34 

ESC1 (b) maio 19443,61 31,09 0,91 0,01 43,46 1391,76 20626,69 3,18 360,64 0,01 91,08 121,90 0,01 179,38 669,38 0,01 2144,27 

ESC2  maio 33030,26 17,18 0,06 8,70 71,86 954,33 28647,46 12,18 554,22 3,34 18,83 3700,91 13,73 189,11 862,64 48,66 1974,74 

ESC3  maio 30107,51 17,41 0,34 6,38 78,53 868,74 22969,10 11,42 274,76 3,13 53,48 62,07 3,69 11,04 606,76 42,77 630,00 

ESC4 (a) maio 20250,44 19,45 0,45 4,46 36,15 1025,58 15859,67 6,58 263,45 2,91 24,75 40,84 2,32 9,97 568,56 37,65 1134,09 

ESC1 (a) junho 25177,06 22,67 1,35 0,01 0,01 0,01 23123,31 0,01 679,78 0,01 62,41 1104,95 0,01 196,24 456,53 0,01 1600,62 

ESC1 (b) junho 19133,84 13,06 0,56 6,10 45,25 225,05 16338,64 6,98 365,38 2,39 38,96 78,54 3,59 65,95 401,64 38,68 1210,38 

ESC4 (a) junho 35580,16 14,10 0,92 12,78 63,81 1607,61 27943,95 13,37 946,26 2,56 30,84 267,09 4,65 50,74 563,18 39,78 1593,95 

ESC4 (b) junho 17586,03 10,04 0,72 5,90 25,21 583,02 14883,02 5,67 366,62 1,39 16,36 50,11 2,10 9,85 254,72 20,72 1152,33 

ESC1 (a) julho 6155,87 5,86 0,00 1,95 1,45 1013,83 5702,83 2,08 158,45 1,04 15,42 290,91 2,62 5,73 93,78 20,98 530,64 

ESC1 (b) julho 4061,35 0,01 1,26 3,92 0,01 903,41 4625,26 0,98 1379,61 3,78 34,54 89,49 1,54 325,23 0,01 0,01 1302,84 

ESC4 (a) julho 22844,78 21,30 0,42 5,10 40,25 1247,55 18191,72 8,39 336,72 3,29 27,17 63,52 2,73 11,52 618,48 40,92 1340,17 

ESC1 (b) agosto 15121,05 10,95 0,26 3,73 28,39 406,86 12352,89 4,91 206,87 1,33 17,28 35,56 3,33 4,47 190,56 27,17 434,11 

ESC4 (b) agosto 32929,09 15,23 0,37 8,37 44,56 44,49 26638,99 9,94 418,64 1,25 26,38 35,24 2,06 5,25 418,15 47,13 947,04 
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Tabela D.5 - Fluxos de deposição dos elementos (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V e Zn), em μg m-2 dia-1, das frações insolúveis. ESC1 
corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde 

de Salreu. As letras a e b correspondem aos dois sistemas de amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos duplicados de campo. 

 Fluxo de Deposição da Fração Insolúvel  
(µg m-2 dia-1) 

Escola 
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Sn Ti V Zn 

ESC1 (a) maio 106,65 0,12 0,003 0,01 0,38 9,32 114,81 0,02 2,91 0,01 0,73 0,95 0,01 0,07 3,26 0,01 7,99 

ESC1 (b) maio 88,24 0,14 0,004 0,01 0,20 6,32 93,61 0,01 1,64 0,01 0,41 0,55 0,01 0,81 3,04 0,01 9,73 

ESC2  maio 123,21 0,06 0,000 0,03 0,27 3,56 106,86 0,05 2,07 0,01 0,07 13,81 0,05 0,71 3,22 0,18 7,37 

ESC3  maio 305,10 0,18 0,003 0,06 0,80 8,80 232,76 0,12 2,78 0,03 0,54 0,63 0,04 0,11 6,15 0,43 6,38 

ESC4 (a) maio 101,98 0,10 0,002 0,02 0,18 5,16 79,87 0,03 1,33 0,01 0,12 0,21 0,01 0,05 2,86 0,19 5,71 

ESC1 (a) junho 16,54 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 15,19 0,01 0,45 0,01 0,04 0,73 0,01 0,13 0,30 0,01 1,05 

ESC1 (b) junho 53,42 0,04 0,002 0,02 0,13 0,63 45,61 0,02 1,02 0,01 0,11 0,22 0,01 0,18 1,12 0,11 3,38 

ESC4 (a) junho 30,05 0,01 0,001 0,01 0,05 1,36 23,60 0,01 0,80 0,00 0,03 0,23 0,00 0,04 0,48 0,03 1,35 

ESC4 (b) junho 41,67 0,02 0,002 0,01 0,06 1,38 35,27 0,01 0,87 0,00 0,04 0,12 0,00 0,02 0,60 0,05 2,73 

ESC1 (a) julho 12,63 0,01 0,000 0,00 0,00 2,08 11,70 0,00 0,33 0,00 0,03 0,60 0,01 0,01 0,19 0,04 1,09 

ESC1 (b) julho 2,78 0,00 0,001 0,00 0,01 0,62 3,16 0,00 0,94 0,00 0,02 0,06 0,00 0,22 0,01 0,01 0,89 

ESC4 (a) julho 100,84 0,09 0,002 0,02 0,18 5,51 80,30 0,04 1,49 0,01 0,12 0,28 0,01 0,05 2,73 0,18 5,92 

ESC1 (b) agosto 63,57 0,05 0,001 0,02 0,12 1,71 51,93 0,02 0,87 0,01 0,07 0,15 0,01 0,02 0,80 0,11 1,82 

ESC4 (b) agosto 478,65 0,22 0,005 0,12 0,65 0,65 387,22 0,14 6,09 0,02 0,38 0,51 0,03 0,08 6,08 0,69 13,77 
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D.3.2  Concentração e Fluxo de Deposição de Elementos na Fração Solúvel 

Devido a afinações do protocolo laboratorial, não foram registados os volumes das águas presentes na garrafa da Escola Básica 
de Pinheiro (ESC3) e numa das garrafas (b) da Escola Secundária de Estarreja (ESC1) e, consequentemente, não foi possível calcular as 
respetivas concentrações (Tabela D.6). 

Tabela D.6 - Concentrações dos elementos (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V e Zn), em μg g-1, nas frações solúveis, obtidas por ICP-MS. 
ESC1 corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro e ESC4 à Escola Básica 

Visconde de Salreu. As letras a e b correspondem aos dois sistemas de amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos duplicados de campo. 

 Concentração dos Elementos Presentes na Fração Solúvel  
(µg g-1) 

Escola 
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Sn Ti V Zn 

ESC1 (a) maio 13,40 0,18 0,02 0,11 0,39 10,29 4,33 0,00 3,02 0,10 7,35 0,17 0,21 0,08 0,31 0,33 34,94 

ESC1 (b) maio                   

ESC2  maio 15,22 0,19 0,02 0,09 0,42 13,30 8,14 0,01 8,12 0,09 3,21 1,04 0,21 0,10 0,12 0,43 336,43 

ESC3  maio                                   

ESC4 (a) maio 26,44 0,45 0,02 0,16 0,52 19,26 9,53 0,01 7,47 0,11 11,17 0,26 0,30 0,07 0,15 0,29 55,47 

ESC1 (a) junho 13,36 0,33 0,01 0,03 0,43 4,87 4,67 0,01 0,70 0,12 2,23 0,57 0,24 0,13 0,18 0,63 18,89 

ESC1 (b) junho 17,65 0,24 0,02 0,12 0,46 14,32 5,56 0,01 3,84 0,12 9,53 0,24 0,28 0,11 0,25 0,32 40,32 

ESC4 (a) junho 20,72 0,58 0,00 0,03 0,40 6,14 5,96 0,02 4,08 0,13 1,69 0,19 0,22 0,09 0,35 0,79 6,82 

ESC4 (b) junho 27,54 0,39 0,02 0,07 0,48 14,74 7,96 0,01 2,27 0,11 6,28 0,24 0,14 0,09 0,74 0,31 23,00 

ESC1 (a) julho 108,99 0,09 0,00 0,03 0,31 8,95 5,22 0,01 1,25 0,05 1,69 0,34 0,08 0,06 0,18 0,10 27,18 

ESC1 (b) julho 6,54 0,17 0,00 0,01 0,23 10,29 2,65 0,01 1,40 0,03 1,10 0,11 0,06 0,04 0,16 0,19 10,21 

ESC4 (a) julho 11,54 0,23 0,01 0,04 0,18 9,08 5,48 0,00 0,90 0,07 2,54 0,10 0,06 0,04 0,09 0,15 12,71 

ESC1 (b) agosto 17,62 0,47 0,01 0,20 0,40 18,33 8,69 0,01 5,46 0,20 9,65 0,34 0,42 0,07 0,22 0,29 19,78 

ESC4 (b) agosto 16,02 0,58 0,01 0,15 0,40 9,85 6,17 0,01 3,41 0,18 11,28 0,16 0,29 0,05 0,12 0,27 7,86 
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Como não se obtiveram as concentrações dos elementos na ESC1 (b) e na ESC3, não foi possível calcular os respetivos fluxos de 
deposição (Tabela D.7). 

Tabela D.7 - Fluxos de deposição dos elementos (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V e Zn), em μg m-2 dia-1, das frações solúveis. ESC1 
corresponde à Escola Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro e ESC4 à Escola Básica Visconde 

de Salreu. As letras a e b correspondem aos dois sistemas de amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos duplicados de campo. 

 Fluxo de Deposição da Fração Solúvel  
(µg m-2 dia-1) 

Escola 
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Sn Ti V Zn 

ESC1 (a) maio 8,33 0,11 0,01 0,07 0,24 6,40 2,69 0,00 1,88 0,06 4,57 0,11 0,13 0,05 0,19 0,20 21,72 

ESC1 (b) maio                   

ESC2  maio 9,46 0,12 0,01 0,06 0,26 8,27 5,06 0,00 5,05 0,05 2,00 0,65 0,13 0,06 0,08 0,27 209,16 

ESC3  maio                                   

ESC4 (a) maio 16,44 0,28 0,01 0,10 0,32 11,98 5,92 0,01 4,65 0,07 6,94 0,16 0,18 0,04 0,09 0,18 34,48 

ESC1 (a) junho 3,13 0,08 0,00 0,01 0,10 1,14 1,10 0,00 0,16 0,03 0,52 0,13 0,06 0,03 0,04 0,15 4,43 

ESC1 (b) junho 4,14 0,06 0,01 0,03 0,11 3,36 1,30 0,00 0,90 0,03 2,24 0,06 0,07 0,02 0,06 0,07 9,46 

ESC4 (a) junho 4,86 0,14 0,00 0,01 0,09 1,44 1,40 0,00 0,96 0,03 0,40 0,04 0,05 0,02 0,08 0,19 1,60 

ESC4 (b) junho 6,46 0,09 0,01 0,02 0,11 3,46 1,87 0,00 0,53 0,03 1,47 0,06 0,03 0,02 0,17 0,07 5,40 

ESC1 (a) julho 67,76 0,05 0,00 0,02 0,20 5,57 3,24 0,00 0,77 0,03 1,05 0,21 0,05 0,04 0,11 0,06 16,90 

ESC1 (b) julho 4,07 0,10 0,00 0,01 0,14 6,40 1,65 0,01 0,87 0,02 0,68 0,07 0,04 0,03 0,10 0,12 6,35 

ESC4 (a) julho 7,17 0,14 0,00 0,03 0,11 5,64 3,41 0,00 0,56 0,05 1,58 0,06 0,04 0,03 0,06 0,10 7,90 

ESC1 (b) agosto 5,22 0,14 0,00 0,06 0,12 5,43 2,57 0,00 1,62 0,06 2,86 0,10 0,12 0,02 0,07 0,09 5,86 

ESC4 (b) agosto 4,74 0,17 0,00 0,04 0,12 2,92 1,83 0,00 1,01 0,05 3,34 0,05 0,09 0,01 0,04 0,08 2,33 
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D.4  Razões Isotópicas (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr) 

Tabela D.8 - Razões isotópicas de Sr (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr) obtidas através do TIMS. ESC1 corresponde à Escola 

Secundária de Estarreja, ESC2 à Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, ESC3 à Escola Básica de Pinheiro 
e ESC4 à Escola Básica Visconde de Salreu. As letras a e b correspondem aos dois sistemas de 

amostragem de deposição atmosférica total, ou seja, aos duplicados de campo. 

 

  

Escola 
(Sistema) 

Campanha 
(Mês) 

⁸⁷Sr/⁸⁶Sr  Erro (2σ) 

ESC1 (a) maio 0,708974 0,000026 

ESC1 (b) maio 0,709565 0,000026 

ESC2  maio 0,708809 0,000028 

ESC3  maio 0,709162 0,000020 

ESC4 (a) maio 0,708994 0,000021 

ESC1 (a) junho 0,709565 0,000028 

ESC1 (b) junho 0,709414 0,000023 

ESC4 (a) junho 0,709941 0,000023 

ESC4 (b) junho 0,709426 0,000040 

ESC1 (a) julho 0,710366 0,000020 

ESC1 (b) julho 0,710357 0,000023 

ESC4 (a) julho 0,710172 0,000023 

ESC1 (b) agosto 0,710026 0,000027 

ESC4 (b) agosto 0,709712 0,000026 
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E.  PM10 

Tabela E.1 – Concentrações das PM10, em μg m-3, amostradas nos locais interiores (indoor) e exteriores 
(outdoor) da Escola Secundária de Estarreja (ESC1), da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), da 

Escola Básica de Pinheiro (ESC3) e da Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4). 

Escola Local de Amostragem 
Concentração de PM10 

(µg m-3) 

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 
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Tabela E.2 - Concentrações (quase totais) dos elementos (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V e Zn), em ng m-3, nas PM10 amostradas nos locais 

interiores (indoor) e exteriores (outdoor) da Escola Secundária de Estarreja (ESC1), da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), da Escola Básica de Pinheiro 

(ESC3) e da Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4). 

 

Tabela E.3 – Concentrações (quase totais) dos elementos (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Ti, V e Zn), em μg g-1, nas PM10 amostradas nos locais 
interiores (indoor) e exteriores (outdoor) da Escola Secundária de Estarreja (ESC1), da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), da Escola Básica de Pinheiro 

(ESC3) e da Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4). 

  

  
Concentração dos Elementos Presentes nas PM10 Indoor e Outdoor 

(ng m-3) 

Escola 
Local de 

amostragem 
Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Ti V Zn 

ESC1 Outdoor 234,03 0,29 0,01 0,06 2,82 114,36 370,80 0,17 8,04 0,08 1,77 1,77 3,78 18,60 3,67 17,61 

ESC1 Indoor 127,77 0,84 0,01 0,04 12,03 0,01 32,18 0,36 2,08 0,03 0,01 0,18 0,01 16,26 11,60 0,01 

ESC2 Outdoor 213,28 0,79 0,07 0,24 7,18 95,29 384,51 0,33 31,10 0,12 3,09 5,58 1,41 1,67 6,07 29,27 

ESC2 Indoor 978,25 1,77 0,06 0,33 15,51 170,05 1120,34 0,63 50,11 0,72 6,46 16,89 16,55 12,83 12,28 75,29 

ESC3 Outdoor 237,49 0,56 0,02 0,10 16,63 64,85 497,63 0,12 18,88 0,06 0,74 0,38 2,62 1,65 5,53 134,21 

ESC3 Indoor 246,34 0,33 0,02 0,05 12,16 167,85 0,01 0,23 2,85 0,07 1,79 0,44 11,72 7,66 5,39 37,40 

ESC4 Outdoor 290,18 0,01 0,01 0,06 12,43 0,01 0,01 0,15 6,51 0,11 0,85 0,01 0,70 38,16 7,81 33,68 

ESC4 Indoor 833,93 0,18 0,04 0,25 20,93 0,01 354,21 0,35 11,67 0,09 1,47 4,05 3,14 18,48 4,78 34,83 

  
Concentração dos Elementos Presentes nas PM10 Indoor e Outdoor 

(μg g-1) 

Escola 
Local de 

amostragem 
Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Ti V Zn 

ESC1 Outdoor 21035,47 25,64 0,69 5,27 253,85 10279,13 33328,46 15,63 722,24 6,82 158,78 159,22 340,19 1671,60 329,92 1583,14 

ESC1 Indoor 7389,36 48,71 10,00 2,57 695,76 10,00 1860,80 21,00 120,23 1,58 10,00 10,12 10,00 940,07 670,94 10,00 

ESC2 Outdoor 9446,79 34,87 3,25 10,84 317,93 4220,81 17031,37 14,48 1377,37 5,52 136,95 247,02 62,47 74,16 269,04 1296,24 

ESC2 Indoor 27370,85 49,65 1,82 9,28 433,99 4757,81 31346,23 17,58 1402,07 20,02 180,62 472,46 463,13 359,10 343,66 2106,65 

ESC3 Outdoor 7622,10 18,13 0,57 3,16 533,77 2081,29 15970,82 4,00 606,09 1,93 23,78 12,06 84,20 52,93 177,59 4307,23 

ESC3 Indoor 41056,66 54,18 2,67 8,50 2026,80 27975,14 10,00 38,84 474,63 10,84 298,90 73,35 1954,12 1276,96 898,37 6233,30 

ESC4 Outdoor 13071,66 10,00 0,60 2,58 559,85 10,00 10,00 6,89 293,31 4,85 38,17 10,00 31,76 1718,99 352,01 1516,98 

ESC4 Indoor 29170,64 6,33 1,54 8,70 731,99 10,00 12390,16 12,41 408,30 3,24 51,44 141,60 109,88 646,31 167,09 1218,26 
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E.1  Fatores de Enriquecimento 

Tabela E.4 - Concentrações dos elementos, em ppm, na crusta continental superficial (retirado de Wedepohl, 1995) 

 

Tabela E.5 - Fatores de enriquecimento dos elementos nas PM10 amostradas nos espaços interiores (indoor) e exteriores (outdoor) da Escola Secundária de Estarreja 
(ESC1), da Escola Básica 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz (ESC2), da Escola Básica de Pinheiro (ESC3) e da Escola Básica Visconde de Salreu (ESC4). 

 

Concentração dos Elementos na Crusta Continental Superficial  
(ppm) 

Al As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo 
Ni 

 
Pb Sb Ti V Zn 

77440 2 0,102 11,6 35 14,3 30890 14 527 1,4 18,6 17 0,31 3117 53 52 

Escola 
Local de 

Amostragem 
As Cd Co Cr Cu Fe Ga Mn Mo Ni Pb Sb Ti V Zn 

ESC1 Outdoor 47,20 24,93 1,67 26,70 2646,26 3,97 4,11 5,05 17,94 31,43 34,48 4039,94 1,97 22,92 112,08 

ESC1 Indoor 255,25 1027,44 2,32 208,33 7,33 0,63 15,72 2,39 11,80 5,63 6,24 338,06 3,16 132,67 2,02 

ESC2 Outdoor 142,93 260,94 7,66 74,46 2419,59 4,52 8,48 21,42 32,32 60,36 119,12 1651,93 0,20 41,61 204,35 

ESC2 Indoor 70,23 50,40 2,26 35,08 941,34 2,87 3,55 7,53 40,47 27,47 78,63 4226,90 0,33 18,35 114,62 

ESC3 Outdoor 92,11 56,29 2,76 154,94 1478,73 5,25 2,91 11,68 14,01 12,99 7,21 2759,73 0,17 34,04 841,56 

ESC3 Indoor 51,10 49,32 1,38 109,23 3689,93 0,00 5,23 1,70 14,60 30,31 8,14 11889,70 0,77 31,97 226,10 

ESC4 Outdoor 29,62 34,80 1,32 94,76 4,14 0,00 2,92 3,30 20,54 12,16 3,48 606,86 3,27 39,35 172,83 

ESC4 Indoor 8,41 40,20 1,99 55,52 1,86 1,06 2,35 2,06 6,15 7,34 22,11 940,97 0,55 8,37 62,19 
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