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resumo 
 

 

Esta dissertação teve como objetivo a realização de um estado da arte sobre a 
temática dos odores, abordando as suas metodologias de monitorização, 
estratégias de mitigação e correção, identificação de legislação e 
regulamentação nacional e europeia e elaboração de uma caracterização do 
panorama nacional de odores. Para este efeito foi feita uma revisão 
bibliográfica de artigos científicos e entrevistas com alguns atores portugueses. 
A monitorização de odores começa pela amostragem, cujas metodologias 
variam com o tipo de fonte, podendo estas ser pontuais, em volume ou de 
superfície. A medição da concentração de odores, geralmente é feita em 
unidades de odor por metro cúbico (oue/m3), pode ser realizada por métodos 
analíticos, métodos sensoriais ou por métodos eletrónicos. A modelação de 
odores é também uma importante metodologia de monitorização, que permite 
prever efeitos das condições topográficas e meteorológicas assim como o 
efeito de novas fontes e avaliar os impactos de diferentes estratégias de 
gestão. O controlo de odores é também um aspeto fulcral para a diminuição do 
seu impacto, começando desde logo na fase de construção das instalações e 
continuando com a aplicação das “Melhores Técnicas Disponíveis” de cada 
setor. Quando as medidas preventivas se revelarem insuficientes deverão ser 
aplicadas tecnologias curativas. Não existe ainda legislação específica de 
odores quer em Portugal quer na União Europeia, o que é colmatado com a 
existência de normas europeias que estabelecem metodologias de 
determinação da concentração de odor por Olfatometria e medição de campo 
(Métodos da Grelha e do Penacho). Nos últimos anos, a temática dos odores 
tem ganho relevância, quer ao nível social, quer ao nível industrial, tendo vindo 
a ser incorporados na legislação denominada “Documento de Referência das 
Melhores Técnicas Disponíveis” de algumas indústrias. Foram analisados 7 
casos de estudo realizados em Portugal e entrevistados 3 atores portugueses, 
o que permitiu perceber que as indústrias mais preocupadas com a poluição 
odoríferas em Portugal são as do tratamento de águas residuais, os aterros, a 
transformação de produtos de origem animal, as centrais de compostagem e 
algumas indústrias mais especificas como a do bagaço de azeitona e da 
celulose. Alguns projetos foram criados com o intuito de sensibilizar a 
comunidade para a temática e aproximá-la ao processo de mapeamento de 
episódios de odor e facilitar o processo de queixa. Este é um problema que 
afeta não só a qualidade de vida e saúde das populações como tem impactos 
económicos, nomeadamente no preço de terrenos próximos das fontes. A falta 
de legislação específica com limites emissão é a maior lacuna encontrada.ao 
longo deste trabalho. Futuramente, deverá haver uma aproximação da 
comunidade com o problema de modo a agilizar os processos de queixa e 
monitorização, assim como deve ser criada legislação específica que tenha em 
consideração as especificidades técnicas e geográficas de cada setor. 
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abstract 

 
This dissertation aimed to achieve a state of art on the odour pollution issue, 
addressing its monitoring methodologies, mitigation and correction strategies, 
identification of national and European legislation and regulations and 
elaboration of a characterization of the national odour panorama. For this 
purpose, a bibliographic review of scientific papers and was carried out in a first 
phase and, in a second phase, interviews were conducted with Portuguese 
stakeholders. The monitoring of odors begins with sampling, whose 
methodologies change with the type of source, which can be a point source, in 
volume or surface. The odour concentration measurement is usually done in 
odour units per cubic meter (oue/m3), and it can be performed by analytical 
methods, sensory methods or by electronic methods. Odour modelling is also 
an important monitoring methodology, which allows forecasting the effects of 
topographic and meteorological conditions as well as the effect of new sources 
and assessing the impacts of different management strategies. Odour control is 
also a key aspect in reducing its impact, starting right from the construction 
phase of the facilities and continuing with the application of the “Best Available 
Techniques” of each sector. When preventive measures prove to be 
insufficient, curative technologies should be applied. There is still no specific 
odour legislation either in Portugal or in the European Union, which is 
complemented by the existence of European standards that establish 
methodologies for determining the odour concentration by olfactometry and 
field measurement (Grid and Plume methods). In recent years, odours have 
increased its relevance, having been incorporated into the legislation called 
“Reference Document of the Best Available Techniques” of some industries. 
Seven case studies carried out in Portugal were analysed and 3 stakeholders 
were interviewed, which allowed to realize that the industries most associated 
with odour pollution in Portugal are wastewater treatment, landfills, 
transformation of animal products, power plants. composting and some more 
specific industries such as olive pomace and cellulose. Some projects were 
created with the aim of sensitizing the community to this issue and bringing it 
closer to the process of mapping odour episodes and facilitating the complaint 
process. This is a problem that affects not only the quality of life and health of 
the population, but also has economic impacts, namely on the price of land 
close to the sources. The lack of specific legislation with emission limits is the 
biggest gap found throughout this work. In future works, there should be a 
community approach to the problem in order to streamline the complaints and 
monitoring processes, as well as legislation that takes into account the 
technical and geographical specificities of each sector. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poluição atmosférica mata sete 

milhões de pessoas em todo o mundo a cada ano. Mais de 80% dos indivíduos que vivem 

em áreas urbanas cuja poluição do ar é monitorizada, respiram ar cujos níveis de poluição 

excedem as recomendações da OMS, sendo que os países em vias de desenvolvimento se 

destacam pela negativa, tanto no ar exterior como no interior (URL1). 

Desde o fenómeno do smog até ao fumo dentro das habitações, a poluição atmosférica é 

uma das maiores ameaças à saúde e ao clima. A combinação dos efeitos da poluição do ar 

atmosférico (ambiente) e do ar dentro das habitações provoca cerca de 7 milhões de 

mortes prematuras todos os anos, causadas por doenças como acidente vascular 

cerebral, doenças cardiovasculares, obstrução crónica das vias pulmonares, cancro do 

pulmão e infeções respiratórias agudas (URL1).  

O odor pode ser considerado como um dos melhores e mais acessíveis “barómetros” da 

qualidade do ar, uma vez que apesar de ser sentido de formas diferentes de indivíduo 

para indivíduo, é facilmente detetado pelas populações como um sinal de que poderá 

haver uma anomalia, sem que haja a necessidade prévia de realização de qualquer tipo 

de medição ou teste para detetar a existência de algum problema. 

De acordo com Mcginley & Mcginley (2000), o termo “odor” pode caracterizar-se como 

sendo a experiência percetiva do contacto de um ou mais químicos com os recetores dos 

nervos olfativos, estimulando-os. Já o termo “odorante” é o químico presente no ar que é 

capaz de provocar um estímulo dos nervos olfativos. É conveniente fazer a distinção entre 

estes dois termos pois são vulgarmente confundidos. Mcginley & Mcginley (2000), 

referem que o sistema olfativo é o mais complexo dos cinco sentidos humanos, sendo 

responsável por criar um mecanismo de defesa contra a agressão provocada pelos maus 

odores e substâncias irritantes.  

O olfato é o primeiro dos sentidos a ser utilizado pelo ser humano, tendo um em cada 

cinquenta gene a si dedicado. Um adulto saudável é capaz de distinguir cerca de 10000 
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cheiros diferentes. O processo de cheiro, começa com a inalação de moléculas de ar 

através das narinas, passando às cavidades nasais onde o ar inalado é filtrado e atinge o 

epitélio olfativo, localizado na parte posterior do nariz. O epitélio possui uma camada de 

células olfativas recetoras cobertas por uma camada de muco, que dissolve as moléculas 

odoríferas para que estas se unam às células recetoras, que enviam sinais ao cérebro 

através do trato olfativo (URL2). 

Os efeitos dos odores são maioritariamente sentidos em comunidades próximas às 

fontes, nomeadamente zonas comerciais, indústrias, estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR), aterros e zonas agrícolas. Nestas zonas a maioria dos cidadãos 

apresentam sintomas não específicos, isto é, não conseguem especificar que tipo de 

sintomas têm, mas afirmam sentir-se perturbados e/ou incomodados. Porém, algumas 

pessoas reportam sintomas como dores de cabeça, náuseas, náuseas reflexas, 

desconforto gastrointestinal, fadiga, irritação ocular, garganta irritada, falta de ar, nariz 

mucoso, distúrbios do sono, problemas de concentração e stress (Mcginley & Mcginley, 

2000). Para além do efeito dos odores por via do ar ambiente exterior, também o ar 

ambiente interior deve ser tido em conta, na medida que é em espaços interiores que 

grande parte da população passa a maior parte do tempo. Os odores são um dos 

principais indicadores de má qualidade do ar interior, geralmente apontando problemas 

relacionados com monóxido de carbono, material microbiano, formaldeído, pesticidas, 

COV (Compostos Orgânicos Voláteis), partículas, sistema de humidificação etc.. 

Geralmente estes odores geram queixas físicas e psicológicas nas pessoas como dor de 

cabeça, náuseas, cansaço, alergias, irritação de olhos, nariz e garganta etc. (APA & LRA., 

2009). 

A problemática dos odores tem ganho relevância nos últimos anos com a industrialização 

e a proximidade de zonas habitacionais com zonas emissoras de odor, facto que levou a 

que o odor se tornasse no segundo maior motivo de queixas ambientais na europa.  

Neste contexto surgiu a necessidade de criar alguma plataforma especializada em odores 

que permitisse reunir e disponibilizar todo o tipo de informações relacionadas com 

odores para ajudar a população, os responsáveis políticos, os órgãos reguladores e as 

indústrias que tenham algum problema relacionado com odores. Desta forma, foi criado o 
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Observatório Internacional de Odores, que veio suprir essa lacuna e contribuir para a 

criação de uma imagem da magnitude da preocupação mostrada pelas populações em 

relação aos odores, tanto a nível local, nacional como global (URL3).  

Brewer & Cadwallader, (2004) afirmam que a medição da intensidade do odor, por si só, é 

insuficiente para avaliar o impacte e a perceção humana do odor, sendo necessário 

recorrer a diversas técnicas de avaliação e modelação que possibilitem chegar a 

conclusões baseadas em dados mais amplos e objetivos. 

Neste contexto, é necessária a definição de parâmetros concretos para a avaliação de 

odores. Capelli et al. (2013 referem que os odores podem ser quantificados em cinco 

parâmetros: valores-limite de odor, intensidade, persistência, tom hedónico e 

caracterização de odor.  

É também importante dar a devida relevância à perceção das populações, de que modo 

os problemas com odores afetam o seu dia a dia, sempre tendo presente que esta é uma 

questão complexa que afeta as indústrias, os seus trabalhadores e também a população 

em geral. 

Por ser um problema de difícil quantificação e de perceção relativa, a criação de 

legislação que estabeleça limites de odor é um dos maiores problemas a si associados. 

Fora da Europa, países como os Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, 

e dentro da Europa a Alemanha, Reino Unido, Holanda, foram pioneiros na abordagem 

aos odores em contexto legal (Mendes, 2012). Atualmente não existe legislação específica 

aplicável em Portugal, no entanto existem duas normas Europeias, nomeadamente a  EN 

13725: 2003 “ Qualidade do ar: Determinação da concentração de odores por 

Olfatometria Dinâmica” e a EN 16841:2016 – “Ar Ambiente – Determinação do odor no ar 

ambiente por inspeção de campo”, pelas quais os países da União Europeia e 

extracomunitários se podem reger (Ferreira et al., 2017).  

Alguns países, como a Holanda, Alemanha ou o Reino Unido possuem documentos 

regulamentares que definem limites e técnicas de avaliação, sendo a modelação da 

dispersão atmosférica também uma excelente ferramenta de simulação (Mendes, 2012). 

Apesar disso, em Portugal existem algumas empresas que trabalham na gestão de 
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problemas relacionados com odores, implementam  as normas europeias acima 

mencionada, a EN 13725: 2003, em zonas críticas como aterros sanitários, ETARS, 

indústrias da celulose, entre outros,  sendo feita posteriormente uma indicação de 

medidas corretivas às empresas emissoras, e estas regularizam a sua situação com as 

entidades reguladoras como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ou a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).  

 

1.2 Objetivos 

Este estudo tem como principal objetivo a realização do estado da arte sobre a temática 

dos odores em Portugal, incluindo as componentes científica, política e técnica, na 

perspetiva de que este é o indicador mais comummente percetível pela população, 

podendo ou não estar associado à qualidade do ar.  

Definiram-se como objetivos específicos os seguintes: 

▪ Identificar as metodologias de avaliação de odores, incluindo a amostragem, 

medição e modelação; 

▪ Caracterização do panorama de odores em Portugal, identificando as 

metodologias e técnicas usualmente aplicadas e os referenciais normativos e 

legislativos utilizados; 

▪ Compilação e análise da legislação e normas existentes relativas aos odores; 

▪  Elaboração de um conjunto de recomendações que promovam a gestão 

adequada e mitigação dos odores em Portugal. 

 

1.3 Metodologia 

A metodologia seguida para dar resposta aos objetivos propostos consistiu na recolha, 

análise e tratamento de informação, tarefa que foi subdivida em duas fases. Numa 

primeira fase realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a temática dos odores, e numa 

segunda fase procedeu-se à realização de entrevistas a agentes envolvidos na área dos 

odores. Na Tabela 1 apresentam-se as abordagens metodológicas em função dos 

objetivos delineados.  
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Tabela 1 - Abordagem metodológica por objetivo 

 

Sendo o principal desafio desta dissertação a realização de uma revisão bibliográfica 

sobre a temática dos odores em Portugal, optou-se por, na primeira fase, fazer uma 

pesquisa bibliográfica de conceitos mais abrangentes relacionados com odores. Foi 

escolhida a plataforma Scopus como base de dados e restringiu-se a pesquisa ao período 

temporal de 2001 a 2019, à keyword “odors”, ao tipo de documento “ar” (artigo 

científico), e à área científica “envi” (ciências ambientais). Os artigos foram selecionados 

mediante dois critérios: i) língua, escolhendo-se os documentos escritos em Português e 

Inglês; e ii) especificidade apresentada no título, sendo que este parâmetro ajudou a 

evitar artigos demasiado específicos. Uma vez selecionados, os resumos e índices dos 

documentos foram analisados de modo a localizar e escolher as informações 

consideradas mais relevantes como a definição de odor, incomodidade, perturbação, 

funcionamento do sistema olfativo, principais fontes de odor, características dos odores, 

regulamentação e perceção das populações em relação à problemática.  

Objetivo Abordagem metodológica 

Identificação das metodologias de avaliação de 
odores, incluindo a amostragem, medição e 

modelação. 

Pesquisa de literatura sobre odores através da 
plataforma Scopus. 

Caracterização panorama de odores em 
Portugal, identificando as metodologias e 

técnicas usualmente aplicadas em Portugal e os 
referenciais normativos e legislativos utilizados. 

 

Pesquisa de trabalhos e técnicos de odores através de 
várias plataformas de pesquisa online, com vista à 

identificação de empresas e profissionais relacionados 
com os odores em Portugal. 

Entrevistas estruturadas a profissionais que trabalham 
na área dos odores. 

Análise e sumarização dos conteúdos recolhidos nas 
entrevistas. 

Compilação e análise da legislação e normas 
existentes relativas aos odores. 

Pesquisa de legislação e normas de odores existentes 
em Portugal, União Europeia e outros países. 

Leitura, análise e sumarização das normas de odores 
encontradas. 

Entrevistas estruturadas a profissionais que trabalham 
na área dos odores 

Elaboração de um conjunto de recomendações 
que promovam a gestão adequada e mitigação 

dos odores em Portugal. 

Integração de informação recolhida nas etapas 
anteriores. 

Identificação de lacunas e elaboração de linhas de 
orientação. 
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Na fase posterior a esta primeira abordagem ao tema dos odores, partiu-se para uma 

pesquisa mais focada em aspetos mais concretos da caracterização dos odores. Tendo em 

conta os capítulos definidos para dar resposta aos objetivos da dissertação, foi feita uma 

seleção de artigos científicos relativos a técnicas de amostragem, medição, modelação e 

mitigação, assim como casos de estudo realizados em Portugal. Foi também feita uma 

pesquisa de artigos e normas que abordassem a temática da regulamentação e legislação 

de odores no mundo, na Europa e em Portugal. Os artigos selecionados foram analisados 

e foi feita uma seleção de informação tendo esta sido reescrita neste documento, 

processo que levou à elaboração dos capítulos do estado da arte (capítulo 2), legislação 

(capítulo 3) e panorama dos odores em Portugal (capítulo 4). 

Todo este processo de revisão bibliográfica levou à identificação de empresas dedicadas à 

avaliação de odores, entidades reguladoras e projetos dedicados aos odores. Esta 

identificação suscitou a necessidade de entender quais os seus métodos de trabalho, 

quais as lacunas que identificam, qual o feedback que têm das populações em relação à 

poluição odorífera e se existe vontade governamental de avançar com legislação. Para 

responder a estas questões decidiu-se avançar com um processo de entrevistas 

estruturadas por videoconferência, dadas as circunstâncias impostas pela pandemia do 

COVID-19. 

Foram realizadas três entrevistas durante este processo onde foram abordados temas 

relacionados com as  técnicas de amostragem, medição, modelação e prevenção, a 

questão da normalização de metodologias e a sua relação com a lacuna legislativa, o 

histórico da problemática dos odores em Portugal, quais as indústrias que mais recorrem 

a serviços de monitorização e foi ainda abordado o projeto europeu D-NOSES 

(Decentralised Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) que 

pretende mudar a forma como a poluição por odores é atualmente abordada, criando 

uma maior envolvência das populações. 

1.4 Estrutura 

A presente dissertação apresenta uma estrutura que se divide em 5 capítulos principais, 

cuja essência apresenta os seguintes traços gerais: 
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No capítulo 1 pretende-se enquadrar a temática dos odores em Portugal de uma forma 

geral explicando alguns conceitos base relativos ao tema, e apresentando também os 

objetivos, estrutura e a metodologia utilizada na dissertação. 

No capítulo 2 é apresentado o estado da arte, sendo descritas técnicas de amostragem, 

medição, modelação e mitigação de odores que são utilizadas para fazer a caracterização, 

diagnóstico e prognóstico de odores. 

No capítulo 3 apresenta-se um levantamento da legislação e regulamentação nacional e 

europeia existente sobre o tema dos odores, bem como uma análise comparativa, por 

forma a serem identificadas as principais lacunas da legislação portuguesa. 

No capítulo 4 apresenta-se uma sistematização de alguns dos casos de estudo realizados 

em Portugal sobre a temática dos odores, de modo a apresentar um paradigma dos 

trabalhos mais importantes já realizados nesta área até ao momento atual. Na segunda 

parte é apresentada a informação recolhida junto de alguns atores através de entrevistas 

estruturadas. 

No capítulo 5 apresentam-se sucintamente todas as conclusões retiradas de toda a 

revisão da literatura e entrevistas realizadas. 
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2. Estado da Arte 

O ser humano possui cinco sentidos para lidar com as ameaças do meio: visão, audição, 

tato, olfato e paladar. Os humanos conseguem descrever a perceção de um estímulo em 

termos de detetabilidade, intensidade, hedonismo e caráter. Contudo, o cérebro humano 

processa esta informação em combinação com informação recebida de outros estímulos 

ambientais e com referências armazenadas referentes a experiências e associações 

anteriores. O resultado desta complexa avaliação cognitiva é que determina a resposta 

única de cada um individuo a um odor (EHP, 2013). 

A perceção humana dos odores pode ser positiva ou negativa, isto é, existem cheiros, 

como por exemplo os perfumes que são considerados agradáveis, e outros como por 

exemplo o cheiro a esgoto, que são geralmente considerados desagradáveis. Estes 

últimos podem ser considerados um problema ambiental uma vez que possuem a 

capacidade de interferir negativamente com o bem-estar e a saúde das populações.  

O conceito de odor pode ser definido como a propriedade química e concentração 

associados a um composto químico que é capaz de afetar o olfato (WPCF, 1976). Os 

odorantes podem ser uma ou várias substâncias químicas que podem ou não estar 

associadas a partículas finas o que dificulta a utilização de métodos de análise química 

para a sua caracterização (DEFRA, 2010). Segundo CPCB (2017), um odor apresenta as 

seguintes características gerais: 

• Substâncias com constituições químicas similares ou dessemelhantes apresentam 

um odor similar, sendo que a sua natureza e intensidade variam com a diluição; 

• Odorantes fortes mascaram os odorantes fracos, independentemente da sua 

concentração. No caso de ambos os odores terem a mesma intensidade estes 

combinam-se formando um odor em que um ou ambos se tornam irreconhecíveis; 

• Uma exposição constante a um odor provoca a perda da perceção da sensação, 

passando apenas a existir perceção quando existe uma variação da intensidade; 

•  A fadiga causada por um odor pode não afetar a perceção de outros odores, mas 

irá interferir na perceção de odores similares; 
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• Um odor não familiar é mais suscetível de levar a uma queixa do que um de 

natureza familiar 

• Duas ou mais substâncias odoríferas podem neutralizar o cheiro uma da outra. 

• O odor movimenta-se de cima para baixo. 

Powers (2004) afirma que a deteção de uma substância como odor deve cumprir 

determinados requisitos: 

1. A substância deve ser volátil o suficiente para permear o ar próximo à área 

sensível; 

2. A substância deve ser, pelo menos, ligeiramente solúvel para poder atravessar a 

camada mucosa das células olfativas; 

3. A substância deve ser lipossolúvel, devido à constituição lipídica do cílio olfativo; 

4. Umas quantidades mínimas de partículas odoríferas devem estar em contacto 

com os recetores por um determinado período. 

Van Harreveld (2001) refere que no processo de avaliação de odores é importante 

estabelecer a diferença entre perturbação e incómodo. O incómodo (nuisance) envolve 

uma exposição ao mau odor de longo prazo e cumulativamente, podendo causar algum 

efeito prejudicial no organismo, já a perturbação (annoyance) resulta da reação negativa 

a uma exposição imediata.  

O hedonismo de um odor é o parâmetro que define a sua agradabilidade na ótica do 

recetor e pode ser quantificado, tal como sugere o método estabelecido pela norma 

alemã VDI 3882, parte 2. A Tabela 2 apresenta a referida escala de hedonismo: 
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Tabela 2 - Escala de hedonismo de odores 
Fonte: (DEFRA, 2010) 

Valor Hedonismo 

+4 Muito agradável 

+3 Agradável 

+2 Moderadamente agradável 

+1 Pouco agradável 

0 Odor neutro 

-1 Pouco desagradável 

-2 Moderadamente desagradável 

-3 Desagradável 

-4 Muito desagradável 

O hedonismo é um parâmetro importante na classificação dos odores assim como o seu 

caráter. Este último permite identificar o odor e distingui-lo de outros que apresentem a 

mesma intensidade (Davis, 2000). Na Figura 1 é ilustrada uma representação da 

classificação hedónica dos odores tendo em conta o seu caráter: 

 

Figura 1 - Exemplo de escala de hedonismo de odores 
Adaptado de (Mendes, 2012)  

Nicell (2009) afirma que nas últimas décadas o odor tem vindo a ser uma das maiores 

razões de queixas ambientais às agências reguladoras nas comunidades norte americanas 

e europeias, o que leva a uma crescente preocupação relativa à forma de como se lida 

com este problema. McGinley & McGinley (1999) afirmam que o processo que leva a uma 
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queixa devido a um odor, assumindo que os episódios de odor acontecem quando este 

está acima do limiar de deteção, por parte dos cidadãos está hierarquizado da seguinte 

maneira: 

1. Caráter ou ofensividade do odor- Tipo de odor, ou vulgarmente a resposta 

à pergunta “A que cheira?”. 

2. Intensidade- “Força” que o odor possui. Quanto mais intenso, maior a sua 

propensão para causar incómodo. 

3. Duração: Quantidade de tempo que dura o episódio de odor. 

4. Frequência: Quantas vezes ocorrem episódios de odor. 

As instalações mais propensas a criar problemas relacionados com odores dividem-se em 

3 tipos (Shusterman, 1992):  

• Municipais - ETAR, sistemas de drenagem de água da chuva, e aterros 

sanitários. 

• Agrícolas - Lotes de alimentação para gado, aviários, centrais de 

compostagem e outras operações quem envolvam biomassa e 

manipulação de pesticidas. 

• Indústrias - Fábricas de celulose, centrais geotérmicas, refinarias, 

fundições. 

Os efeitos dos odores na saúde humana são ainda um pouco controversos. Geralmente as 

experiências de queixas de odores estão associadas a sintomas não específicos como 

dores de cabeça, náuseas, náuseas reflexas, problemas gastrointestinais, angústia, fadiga, 

irritação ocular, irritação da garganta, dificuldades respiratórias, nariz entupido, 

perturbação do sono, falta de concentração e stress. Estes sintomas, por não serem 

específicos, raramente são utilizados nos processos de queixa porque não é possível 

provar que, por exemplo, uma dor de cabeça seja causada por um mau odor e não por 

outro fator qualquer. Geralmente as substâncias químicas inodoras possuem muito mais 

capacidade de provocar danos na saúde humana devido à sua toxicidade (McGinley & 

McGinley, 1999). Compostos como a amónia (NH3) e o ácido sulfídrico (H2S) podem 

causar perdas de olfato, como resultado de uma exposição prolongada. A amónia pode 



Capítulo 2 – Estado da Arte 

13 

 

ainda ter efeitos no sistema nervoso central. Existem outros poluentes químicos como 

alguns inseticidas podem danificar os recetores olfativos (Powers, 2004). 

Neste contexto, sabendo que os maus odores são um problema ambiental que interfere 

na saúde e bem-estar da sociedade atual e pode interferir nas suas atividades e 

comportamentos, assim como pode ter um papel importante no funcionamento de 

algumas indústrias, este capítulo abordará a forma como estes são caraterizados, 

medidos, avaliados, previstos e mitigados. 

A caracterização de odores engloba três processos: amostragem, medição e modelação. 

As técnicas de medição estão sempre dependentes do processo de amostragem, sendo 

que as técnicas de modelação são independentes de outros processos. Atualmente, são 

utilizados métodos de medição como amostragem de gás e análise cromatográfica, 

análise cromática de gás de líquidos e sólidos, olfatometria de diluição dinâmica, narizes 

eletrónicos, entre outros. São também de extrema utilidade os modelos de dispersão, 

pois estes têm em conta fatores meteorológicos, topográficos e de emissão de gases 

(Mendes, 2012). 

Neste capítulo pretende-se descrever os processos de caracterização de odores desde a 

descrição de várias técnicas de amostragem, medição, modelação e mitigação de odores. 

 

2.1 Amostragem 

A amostragem é um dos processos mais importantes da caracterização e medição de 

odores. Este processo pretende obter uma informação representativa das características 

da fonte de odor, a partir de uma quantidade adequada de efluente gasoso. Neste 

subcapítulo serão apresentadas algumas estratégias de amostragem especialmente 

direcionadas para análises olfatométricas, dependendo do tipo de fonte, nomeadamente 

as fontes pontuais, as fontes de volume e as fontes de superfície. 

Na medição de odores, a concentração de odor por si só, é insuficiente. Este fator deve 

ser sempre associado ao fluxo de ar, pois estes dois fatores estão interligados na maioria 
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dos casos, o parâmetro básico utilizado é denominado “Odor Emission Rate” (OER) e é 

expresso como o produto da concentração e fluxo de ar provenientes da fonte (ouE·s-1).  

A norma europeia EN 13725:2003 Qualidade do ar - Determinação da concentração de 

odor por olfatometria dinâmica, define que o caudal volumétrico deve ser avaliado em 

condições normais de Olfatometria: 20 C e 101,3 kPa em base húmida (Bockreis & 

Steinberg, 2005; Capelli et. al., 2013) . 

Os seguintes parágrafos farão uma descrição da amostragem em diferentes tipos de fonte 

de odor. 

2.1.1 Fontes pontuais 

No caso das fontes pontuais, onde o odor é emitido num ponto singular, geralmente de 

maneira controlada através de uma pilha, a amostragem consiste da retirada de uma 

fração desse ar. O fluxo de ar emitido é então calculado através da velocidade do ar e da 

secção transversal do duto, sendo calculado o OER da seguinte maneira: 

OER = Qar·cod (equação 1) 

Onde OER é a taxa de emissão de odor (ouE ·s-1), Qar o caudal volumétrico de ar (m3 s-1) e 

cod  é a concentração de odor medida (ouE·m-3).  No caso do gás a ser amostrado ser 

pressurizado, a retirada de ar deve ser feita através da inserção da bolsa de amostragem 

no duto. 

Na grande parte dos casos, a pressão do efluente gasoso não é suficiente para encher a 

bolsa de amostragem, pelo que a retirada de amostra necessita da criação de uma 

diferença de pressão. Nestes casos, a bolsa é inserida num recipiente com dimensões 

similares e o ar presente nesse mesmo recipiente é succionado por uma bomba. Este 

processo cria uma depressão de vácuo no recipiente que tem como efeito colateral a 

sucção do ar a amostrar para dentro da bolsa de amostragem. Este processo encontra-se 

ilustrado na Figura 2:  



Capítulo 2 – Estado da Arte 

15 

 

 

Figura 2 - Amostragem através de bomba de vácuo 
Fonte: (Capelli et. al. , 2013) 

2.1.2 Fontes em volume 

As fontes de volume são geralmente edifícios a partir dos quais os odores emergem de 

modo induzido através de dutos com ventilação natural ou então de maneira espontânea 

através de aberturas como portas, janelas ou outro tipo de aberturas. A caracterização 

das emissões provenientes destas fontes é um grande desafio uma vez que é difícil fazer a 

medição de uma concentração de odor representativa. É também comum ser impossível 

definir um caudal gasoso de uma forma precisa e portanto, é necessário recorrer a outras 

técnicas para estimar o OER. Uma das opções viáveis é a recolha de uma amostra do odor 

ambiente dentro do edifício, utilizando a mesma bomba de vácuo que se utiliza para as 

fontes pontuais, assumindo que a concentração de odor se encontra homogénea em todo 

o edifício , sendo então estimado o fluxo de ar através das aberturas (Bokowa, 2008). Esta 

estimativa deve basear-se na utilização de gases traçadores adequados como o SF6  

(Hanna et al., 2005; Kono & Ito, 1990) ou o CF4 (Picxof et al., 1996). 

2.1.3 Fontes de superfície 

No caso das fontes de superfície, as emissões são normalmente provenientes de extensas 

superfícies líquidas ou sólidas que devem ser distinguidas entre dois grupos (Gostelow et 

al., 2001): 

• Fontes de superfície ativa - Fontes que possuem um fluxo de ar externo, como os 

biofiltros e as pilhas aeradas. 
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• Fontes de superfície passiva - Fontes sem fluxo de ar externo, onde ocorre um 

processo de volatilização desde a superfície para o ar, através de um fenómeno de 

convecção ou equilíbrio, como por exemplos aterros ou as ETAR. 

A distinção entre estes dois tipos de fontes pode não ser sempre óbvia, como acontece 

no caso dos tanques de oxidação biológica de águas residuais, que possuem um fluxo 

externo, mesmo que bastante baixo. Nestes casos é possível estabelecer um limite para o 

fluxo volumétrico de ar de modo a distinguir as fontes ativas das passivas.  A norma 

alemã VDI 3880 (referência) estabelece um limite de fluxo específico de 50 m3 ·h-1 · m-2 . 

 

I. Fontes de superfície ativa 

No caso das fontes de superfície ativa, a amostragem é feita através de um exaustor 

estático que tem como principal função o isolamento da superfície emissora, ou parte 

dela, canalizando a amostra através do ducto de saída, onde a amostra é recolhida 

através dos mesmos processos utilizados nas fontes pontuais (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Esquema de montagem de uma fonte de superfície ativa 
Fonte :(Capelli et. al , 2013) 

Em termos gerais, o exaustor estático está constituído por duas partes: um cone ou 

pirâmide com uma área da base conhecida, e uma saída em forma cilíndrica com um 

diâmetro de, geralmente, 10-20 cm, precisamente acima. Esta saída tem geralmente uma 

ou duas aberturas que permitem a recolha da amostra e a medição de parâmetros físicos 
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como a temperatura, humidade relativa ou velocidade. Os materiais que constituem o 

exaustor devem ser inodoros e inertes. 

No processo de amostragem o exaustor deve ser posicionado na superfície emissora de 

modo a isolar o ponto de amostragem da atmosfera exterior, para que esta não seja 

diluída pelo vento. 

De modo a obter dados representativos da fonte, as amostras devem ser recolhidas de 

diferentes pontos uniformemente distribuídos por toda a superfície emissora. A norma 

alemã VDI 3477: 2016 afirma que a porção de amostra deve ser cerca de 1% da superfície 

total, isto é, um exaustor com uma base de 1 m2 num biofiltro de 500 m2, devem ser 

recolhidas cinco amostras de cinco pontos diferentes uniformemente distribuídos em 

toda a superfície. 

 

II. Fontes de superfície passiva 

No caso das fontes de superfície passiva, a estimação da OER torna-se bastante 

complicada devido à dificuldade de obtenção da concentração de odor, e acima de tudo, 

a dificuldade de obtenção de uma taxa de fluxo de ar bem definida. 

Em termos gerais, a estimação de taxas de emissão de fontes passivas deve ser levada a 

cabo por  meio de duas diferentes abordagens (Hudson et. al. , 2008): 

• Medições indiretas utilizando métodos micrometereológicos, onde as emissões 

são derivadas de medições simultâneas de velocidades do vento e concentrações 

através da pluma na direção do vento da fonte. 

• Medições diretas com recurso a algum tipo de cobertura, os chamados “métodos 

de exaustão”. Neste caso, as taxas de emissão são derivadas de dados que 

contemplam a concentração de compostos de interesse medidos nas amostras 

recolhidas à saída do dispositivo de amostragem em associação com as 

dimensões do mesmo e as condições de operação associadas (Figura 4). 
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Figura 4 - Princípio de amostragem por exaustão em fontes de superfície passiva 
Fonte: (Capelli et. al, 2013) 

 

2.2 Medição 

A medição de odores pode ser bastante desafiante, uma vez que a sua perceção está 

dependente das sensações de cada indivíduo, assim como a ampla variedade e 

complexidade dos compostos odorantes e das formas como são emitidos. Neste sentido é 

importante adotar técnicas que permitam obter uma caracterização destas emissões de 

modo a avaliar as causas e os impactos que delas advêm.  

A medição de odores pode ser realizada de várias formas: métodos analíticos, métodos 

eletrónicos, e métodos sensoriais. Neste capítulo pretende-se abordar estes três tipos de 

medição de odores, tendo em conta que cada um apresenta vantagens e desvantagens, e 

também que a sua conjugação pode levar à obtenção de resultados mais satisfatórios. 

2.2.1 Métodos analíticos 

Os métodos analíticos permitem efetuar avaliações das emissões de odor tanto no local 

da emissão como no laboratório, identificando e quantificando os compostos químicos 

odoríferos de uma dada amostra. A avaliação feita no local pode realizar-se tanto de um 

modo contínuo como pontual, utilizando instrumentos fixos ou portáteis para a medição 

de um ou mais compostos químicos. A avaliação realizada em ambiente de laboratório 

inclui geralmente a técnica de cromatografia gasosa, que geralmente é complementada 

com a espectrometria de massa, o que implica a recolha de amostras na fonte e posterior 
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transporte das mesmas. O método de amostragem utilizado é escolhido tendo em conta 

o tipo de análise que irá ser efetuada e a concentração necessária para que haja uma 

caracterização fidedigna da emissão (Antunes, 2006; Rafson, 1998; WEF & ASCE., 1995).  

A cromatografia gasosa é o método analítico mais utilizado uma vez que esta tecnologia é 

capaz de efetuar a separação de misturas complexas de odorantes. No processo da 

cromatografia gasosa é injetada uma mistura de gases voláteis numa coluna onde é feita 

a separação dos seus componentes, de acordo com as suas características físico químicas 

como a pressão de vapor e a polaridade. Os compostos são então detetados como picos 

que possuem tempos de retenção e áreas de pico específicas, que podem ser usados para 

determinações qualitativas e quantitativas, respetivamente (WEF & ASCE , 1995). 

Esta valência permite a identificação dos compostos responsáveis pelos odores, assim 

como quantificá-los (Antunes, 2006). Se for pretendida uma maior precisão na 

caracterização dos compostos individuais presentes na amostra, a análise é 

complementada com espectrometria de massa (Rafson, 1998). Esta técnica permite a 

separação de cada molécula em fragmentos ionizados, obtendo assim um espectro de 

massa, que funciona como uma “impressão digital” de cada molécula, o que permite 

identificar cada substância presente numa amostra (URL4). Geralmente a cromatografia 

gasosa é utilizada em conjunto com a espectrometria de massa, combinando assim a 

capacidade de separação de uma com a capacidade de identificação de compostos 

separados de outra, respetivamente (URL4). 

Porém, apesar dos métodos analíticos possuírem uma boa precisão e repetibilidade, estes 

tem como desvantagem a dificuldade de relacionar a composição química de uma 

mistura gasosa com as suas propriedades olfativas (Gostelow et al., 2001). 

2.2.2 Métodos sensoriais 

Os métodos sensoriais têm por base o efeito da perceção do composto odorífero pelo 

sistema olfativo humano (Gostelow et al., 2001), utilizando um painel de humanos como 

avaliadores e caracterizadores da resposta humana à exposição a compostos químicos 

odoríferos no ar. A partir destes métodos são determinados os seguintes parâmetros de 
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odor: detetabilidade, intensidade, tom hedónico, qualidade e potencial para incómodo 

(Antunes, 2006). 

Estes métodos são utilizados com mais frequência, uma vez que são os únicos que 

permitem ter em consideração a perceção humana dos odores, sendo por isso também 

os únicos que são capazes de dar informações relativas à incomodidade causada pelos 

odores nas pessoas, sendo que este fator não pode ser previsto ou modelado com base 

em parâmetros químicos (Varela & Vaz, 2011). 

A olfatometria de diluição dinâmica é baseada na “diluição até ao limiar” de uma amostra 

de gás que contenha diversos componentes, sendo limiar de odor o termo geralmente 

utilizado para definir a concentração mínima em que é percetível o odor ou a diferença 

mínima detetável entre duas concentrações (Brewer & Cadwallader, 2004). Este processo 

é realizado com recurso a um olfatómetro, um aparelho através do qual as amostras de 

odor são diluídas e analisadas pelos membros do painel de avaliadores. A norma EN 

13725:2003, indica que a resposta de um painel à exposição a várias diluições de uma 

amostra pode ser obtida de duas maneiras distintas: o método sim/não, onde os 

membros do painel indicam a presença de odor registando-a através do olfatómetro e o 

método da escolha forçada onde cada membro do painel possui várias “portas”, e apenas 

uma delas possui a amostra diluída, cabendo-lhe indicar em qual delas a mesma se 

encontra, indicando também o grau de certeza da sua indicação (Mendes, 2012). 

Sendo este um método dependente de humanos, tem a si associado um alto grau de 

incerteza que pode advir, de erros associados aos equipamentos, tanto de amostragem 

como de análise, assim como a variação da perceção entre os vários membros de um 

mesmo painel. A capacidade de perceção de odores nem sempre é total nem é igual em 

todos os indivíduos, sendo que existem fenómenos como a anósmia, que é a 

incapacidade de sentir um cheiro específico, ou em casos mais extremos, qualquer tipo 

de cheiro, que impossibilitam uma perceção correta dos odores. Esta anomalia pode 

ocorrer por motivos genéticos, depois de um acidente ou durante uma doença. Se o 

epitélio olfativo ficar infetado ou inchado, como é comum acontecer durante uma gripe 
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ou constipação, o olfato fica afetado. Estas vicissitudes do sistema olfativo fazem com que 

a perceção de odor seja algo individual e de difícil avaliação (URL5).  

Para além disso, na Olfatometria não é possível obter um resultado exato, uma vez que 

por definição, exatidão é a proximidade do valor obtido ao resultado real (Varela & Vaz, 

2011), sendo impossível a obtenção deste mesmo valor pela inexistência de métodos que 

permitam obter a concentração de odores real sem erros consideráveis (Mendes, 2012). 

Os membros do painel são avaliados numa fase prévia, de modo a certificar a sua 

capacidade de avaliar odores. O teste é feito através de um gás de referência, o n-

butanol, assumindo que a sensação provocada pela presença deste gás é representativa 

da sensação de odores ambientais. O teste de calibração dos membros do painel é feito 

através da deteção deste gás em 10 ensaios distribuídos em 3 dias não consecutivos, 

sendo que este deve ser detetado numa gama de concentração de 20 a 80 ppm (Mendes, 

2012). 

As medições sensoriais podem ainda ser aplicadas em medições de campo, 

nomeadamente em processos onde se recorre ao método da grelha e do penacho, que se 

encontram padronizados pela norma europeia EN 16841:2016 - Medição de campo do 

impacte de odor – Partes 1 e 2, que serão descritas mais pormenorizadamente no 

capítulo 3. Legislação e regulamentação. 

2.2.3 Métodos eletrónicos 

Os métodos eletrónicos resumem-se ao método dos narizes eletrónicos, dispositivo 

desenvolvido com vista a reproduzir o sistema olfativo humano de uma forma o mais 

aproximada possível (Pinho, 2008). 

O aparelho utilizado neste tipo de medições é o nariz eletrónico, um instrumento que 

consiste numa panóplia de recetores químicos que são capazes de detetar químicos 

voláteis ou categorias de químicos, utilizando depois estas informações para prever 

propriedades sensoriais. Estes instrumentos contem uma série de sensores (óxidos 

metálicos sintetizados, metais catalíticos, polímeros condutores, camadas lipídicas, 
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ftalocianina, semicondutores orgânicos, onda acústica de superfície ou combinações) que 

conseguem responder a uma ampla série de classes químicas (Wilson & Baietto, 2009). 

Os sensores baseiam-se na condução de compostos que são capazes de mudar a sua 

resistência à exposição a um vapor (Feast, 2000). A mudança na resistência (∆R) de 

sensores individuais de resistência de linha de base (R) produz um padrão de alterações 

de resistência (∆R/R) em toda a matriz (Misselbrook et al., 1997). A resposta é então 

convertida num sinal usando um processador informático. Para a identificação do tipo, 

quantidade, e qualidade do odor o computador utiliza as alterações no padrão gerado em 

toda a matriz sensorial. As matrizes de óxidos metálicos necessitam de temperaturas 

muito altas, e os sensores de polímeros não são capazes de detetar pequenas aminas e 

tióis responsáveis por odores como o odor a peixe, ovo podre e outros cheiros 

extremamente fortes. Os novos sensores que utilizam tintas à base de compostos 

organometálicos mudam de cor quando efetuam ligações com moléculas de vapor 

(Brewer & Cadwallader , 2004). 

Todos estes sensores (e as suas combinações) variam com a magnitude de resposta a 

qualquer composto, dando-lhes uma capacidade discriminatória necessária na análise de 

odores. A amostra volátil é injetada, em combinação com ar filtrado, de maneira que 

possa fluir e ser intersetada pelos sensores. É então gerado um sinal output como 

resultado da mudança na resistência na superfície sensorial gerada pela interação com os 

compostos na fase gasosa. Este processo de ligação e mudança de resistência é rápido e 

temporário. Os dados de resposta são então exportados para um computador 

programado para utilizar um software de quimiometria e uma “rede neural artificial” de 

modo a reconhecer o padrão de uma mistura de compostos como um odor específico e 

de discriminar pequenas diferenças. Devido à grande quantidade de dados gerados, é 

necessário o seu processamento de modo a converter os mesmos em informação útil 

através de um software de análise estatística que é capaz de conduzir à análise dos 

componentes principais e análise fatorial discriminante (Brewer & Cadwallader , 2004). 

A utilização de matrizes sensoriais não específicas permite a deteção de milhares de 

espécies químicas, devido à ampla seletividade das superfícies sensoriais. O nariz 
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eletrónico é capaz de medir um complexo grupo de substâncias, tal como o sistema 

olfativo humano, de uma maneira bastante rápida (10 a 120 segundos), e pode ser 

conduzido a discriminar os aromas qualitativamente, isto é, classificá-los como “bom” ou 

“mau” odor. Contudo, o nariz eletrónico deve ser treinado para cada componente 

importante para cada aplicação, devendo ser padronizado tanto para os métodos 

químicos como olfatométricos, e o “conjunto de sensores” é restrito. Um dos maiores 

desafios deste método é a deteção de odores complexos contra uma “intricate 

background matrix” (Brewer & Cadwallader , 2004). 

Outros métodos de medição de odores instrumentais são capazes de fornecer uma 

estimativa precisa dos níveis de COV de resíduos e emissões gasosas associadas a 

instalações de suinicultura, apesar de não permitirem a medição direta da intensidade e 

qualidade do odor. Para esse propósito devem ser utilizadas análises sensoriais subjetivas 

e objetivas, recorrendo a um conjunto de avaliadores, sendo a olfatometria de diluição 

dinâmica a principal técnica utilizada para este fim. 

 

2.3 Modelação 

Os diferentes tipos de modelos de dispersão atmosférica permitem uma predição de 

dispersão dos odores tendo em consideração fatores fulcrais como a meteorologia, a 

topografia e os dados de emissão (H. Guo et al., 2013), oferecendo a possibilidade de 

simulação matemática da variação espaciotemporal da concentração de odores (Zhou, 

2005), e sendo capaz de prever o impacto das emissões atmosféricas de uma 

infraestrutura antes da mesma ser construída (Sheridan et al., 2004). Neste sentido, estes 

modelos podem ser bastante úteis na determinação das distâncias mais apropriadas 

entre infraestruturas como fábricas, quintas, indústrias, ETAR e as áreas residenciais 

vizinhas, de forma a minimizar o impacto dos odores (Capelli, et al., 2013; H Guo et al., 

2013). 

A maioria dos modelos de dispersão seguem uma curva de probabilidade gaussiana (Daly 

& Zannetti, 2007) sendo que os restantes modelos seguem as abordagens Lagrangiana e 

Euleriana (Danuso et al., 2015). 
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Os modelos gaussianos assumem condições de estado estacionário, isto é, as condições 

meteorológicas não variam entre a fonte e o recetor, ao contrário do que acontece na 

realidade onde variam instantaneamente. Para além disso, as emissões são consideradas 

constantes no tempo, o que leva a que os cálculos sejam referentes a períodos de uma 

hora ou menos (Danuso et al., 2015). 

Na Tabela 3 são apresentados os modelos de dispersão atmosférica mais utilizados, 

indicando o seu país de origem, o tipo de modelo (gaussiano/ lagrangiano/ euleriano), as 

suas principais características, o tipo de dados que utiliza para fazer a modelação, e as 

suas vantagens e limitações. Deste modo poder-se-á ter uma noção da especificidade de 

cada modelo de dispersão.  

O AERMOD, é o modelo de dispersão atmosférica referido mais vezes na literatura sobre 

modelação de odores. Este modelo é um modelo de penacho de estado estacionário, 

assumindo que a concentração é gaussiana tanto vertical como horizontalmente. O 

AERMOD incorpora conceitos atuais sobre fluxo e dispersão em terrenos complexos. Em 

determinados locais o penacho é modelado para impactar e/ou seguir o terreno, de 

acordo com a sua topografia. Esta abordagem foi pensada de modo a ser fisicamente 

realista e de simples implementação, evitando a tarefa de distinção entre terrenos 

simples, intermédios e complexos, como acontece noutros modelos.  

O modelo constrói perfis verticais de variáveis meteorológicas baseadas em medidas e 

extrapolações destas medições utilizando relações de similaridade. Fatores como a 

velocidade e direção do vento,  turbulência, temperatura e gradiente de temperatura são 

estimados através de todas as observações meteorológicas  disponíveis (Cimorelli. et al., 

2004). 
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Tabela 3 - Lista de modelos de dispersão atmosférica utilizados na modelação de odores. 
Fonte: (Conti et al., 2020) 

Nome do 
Modelo 

Tipo de 
Modelo 

Características 
Considera 

Vantagens Limitações Fonte Dados 
topográficos 

Dados 
meteorológicos 

AERMOD Pluma 
Gaussiano 

Possibilita a comparação 
de dados previstos e 
medidos entre diferentes 
tipos de fontes (pontuais, 
volume e área). 

Sim Sim Segue norma Guideline on Air 
Quality Models (U.S.EPA). 

Considera dados topográficos e 
meteorológicos; permite modelar 
a dispersão ao nível do solo. 

Capaz de prever concentração e 
frequência dos odores. 

Quando configurado como 
“Area source” subestima as 
concentrações de odor. 

 

Baawain et al., 
(2017); 

 Schulte et al., 
(2007) 

LODM Pluma 
Gaussiano 

Prevê a frequência horária 
de odor em instalações de 
gado, interpolando com 
dados meteorológicos a 
inseridos a cada hora. 

Sim Sim Adequado na predição da 
frequência e concentração de 
odor. 

Requer introdução de 
parâmetros relativos à 
superfície. 

H Guo et al., 
(2013a); 

 Yu et al., 
(2013b). 

STINK Pluma 
Gaussiano 

Calcula as taxas de 
emissão de odor ao nível 
do solo; prevê a dispersão 
dos odores tendo em 
conta a direção do vento. 

Não Sim Aplicável para fontes de forma 
irregular. 

Qualquer localização pode ser 
utilizada para as medições, 
providenciando a localização, o 
tamanho da fonte e a direção do 
vento. 

Requer uma precisa descrição 
da geometria da fonte. 

Não é aplicável quando a 
direção do vento é 
perpendicular à fonte. 

Galvin et al., 
(2004); 

 Smith, (1995) 

OdiGauss 
software 

Pluma 
Gaussiano 

Software gratuito e 
multilingue de estimação 
da dispersão do odor 
proveniente de diversas 
fontes, sendo capaz de 
gerar mapas de dispersão. 

Não Não Fácil de utilizar, simulações 
rápidas. 

Capaz de simular dispersão de 
partículas (p. ex. PM10). 

Só permite simulações a curto 
prazo; Não considera inversão 
da pluma; trabalha apenas com 
a concentração média horária; 
Não é aplicável para orografias 
complexas. 

Danuso et al., 
(2015) 
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INPUFF-2 Puff 
Gaussiano 

Modelo de simulação de 
poluentes atmosféricos de 
fontes semi instantâneas 
ou pontos contínuos. 

Sim Sim Consegue lidar com fontes 
múltiplas e singulares e com 
múltiplos recetores em 
simultâneo. 

Utiliza emissões reais de odor. 

Correlaciona-se melhor com os 
dados de campo a 100m de 
distância e pior a 400m e 500m. 

Os fatores de escala usados são 
apenas válidos para este 
modelo. 

Asadollahfardi et 
al., (2015); 

 Zhu et al., 
(2000) 

CALPUFF Lagrangiano Software de estado não 
estacionário de múltiplas 
camadas e espécies que 
simula os efeitos da 
variação do tempo, 
espaço e condições 
meteorológicas no 
transporte, transformação 
e remoção de poluentes. 

Sim Sim Contem módulos para terrenos 
complexos, transporte aquático, 
interação costeira, remoção seca 
e húmida, e transformação 
química. 

Considera o passado recente de 
poluição (últimas horas). 

Pode prever potenciais efeitos 
das emissões de odor e 
identificar a incomodidade do 
odor gerado por fontes pontuais. 

Melhor aplicação apenas para 
modelação a longo prazo. 

Tende a subestimar 
intensidades de pico próximas 
da fonte. 

Necessita de taxas de emissão 
realísticas, que são difíceis de 
estimar e de um grande 
número de inputs. 

 

Ranzato et al., 
(2012);  

Vieira de Melo et 
al., (2012) 

CALGRID Euleriano Modelo de dispersão e 
transporte fotoquímico 
que requer campos 
tridimensionais de 
temperatura do ar e da 
sua vertical.  

Sim Sim 

(excluindo taxa 
de 
precipitação). 

Inclui módulos para difusão 
vertical/horizontal, deposição 
seca, efeito fotoquímico. 

Dispersão e transporte 
realísticos. 

Pode simular cenários de vários 
dias. 

Maior precisão (comparado a 
outros modelos). 

Requer grande número de 
inputs e um computador 
potente. 

Scire et al., 
(2000); 
Yamartino et al., 
(1992) 

Austal 
2000 

Lagrangiano Modelo de dispersão em 
que as concentrações são 
determinadas através da 
contagem de partículas 
em volumes de cálculo 
específicos 

Sim Sim Permite contemplar fatores como 
meteorologia, deposição seca, 
sedimentação gravítica, 
topografia, vento, escoamento 
em edifícios e estima 
automaticamente o erro. 

Requer um grande número de 
inputs. 

(Mendes, 2012) 
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2.4 Métodos de Controlo e Mitigação  

O processo de controlo das emissões de odores passa em primeira instância, pela adoção 

de medidas de minimização das emissões, e sempre que estas falhem ou não sejam 

suficientes, pela implementação de medidas curativas, por meio de processos que levem 

à contenção, tratamento e dispersão atmosférica (De heyder & Thoeye, 2000). A adoção 

das melhores técnicas disponíveis é uma forma eficaz de diminuir as emissões e por 

conseguinte, fazer com que haja uma menor necessidade de medidas corretivas. A 

literatura encontrada relativa a métodos de controlo e mitigação de odores foca-se nas 

três principais fontes de odor, nomeadamente instalações de tratamento de águas 

residuais, fontes industriais e aterros sanitários. Deste modo, serão apresentadas 

seguidamente alguns cuidados a ter na conceção e “Best Management Practices” (BMP) 

ou “Melhores Técnicas Disponíveis” relativas às referidas fontes de odor. 

Em ETAR, os principais cuidados a ter na conceção e exploração devem ser os seguintes 

(Antunes, 2006): 

• Os canais e descarregadores de transporte devem ser desenhados de maneira a 

reduzir os gradientes de velocidade; 

•  Os procedimentos de transporte das águas residuais e lamas devem ser 

escolhidos de forma a minimizar as emissões gasosas; 

• Minimização do tempo de retenção de lamas no decantador primário; 

• Minimização dos circuitos de drenagem de fluxos odoríferos; 

• Devida compactação dos órgãos; 

• Agrupamento das principais origens de odores; 

• Controlo das descargas de efluentes; 

• Redução do tempo de exposição das lamas não estabilizadas na fase anterior ao 

seu tratamento; 

• Remoção de escumas e sólidos depositados nos canais. 

Os aterros sanitários possuem a particularidade de as suas fontes de odor serem difusas e 

com grandes áreas de emissão, por oposição ao que acontece nas ETAR e nas fontes 

industriais (CPCB, 2017). Nos aterros os odores provêm do biogás, dos resíduos e dos 
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lixiviados e deste modo, são de seguida apresentadas algumas ações de prevenção de 

amissão de odores através dos mesmos (Mendes, 2012): 

• Desvio de resíduos orgânicos do aterro; 

• Queima ou valorização energética de biogás; 

• Eficiente rede de poços de recolha de biogás; 

• Seleção de uma técnica adequada de tratamento de lixiviados; 

• Planeamento da recolha de resíduos; 

• Rápida e adequada cobertura dos resíduos e impermeabilização dos taludes; 

• Monitorização das coberturas e de possíveis pontos de fuga de biogás. 

As fontes industriais possuem também um conjunto de BMP, nas quais se integram 

medidas específicas de controlo de odores na rotina da instalação, assegurando a 

implementação de práticas de gestão e mitigação deste problema, tais como (URL6): 

• Incorporação dos dados meteorológicos no calendário de emissões; 

• Localização estratégica das chaminés e fontes de odor em geral; 

• Redução de odor na fonte: Revisão da forma como os materiais são manuseados, 

substituição de produtos cuja concentração de odor seja alta e ajuste de 

parâmetros operacionais (temperatura, mistura, sequência de processos etc.); 

• Bom isolamento, resposta a fugas e limpeza; 

• Adequada manutenção de equipamentos; 

• Adequada ventilação, exaustão e canalização de gases; 

• Adequado manuseamento e transporte de materiais; 

• Adequada gestão de resíduos: confinamento, compactamento e recolha 

frequente; 

• Tratamento de águas pluviais e residuais.  

Estas práticas permitem reduzir as emissões de odores de modo a que atinjam as 

populações numa concentração mais baixa relativamente à que chegaria se elas não 

fossem adotadas, para além de reduzir os custos de um tratamento posterior. No 

entanto, muitas vezes estas revelam ser insuficientes, pelo que é necessária a 
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implementação de medidas curativas que abrangem processos como a ventilação, 

contenção, tratamento do ar odorífero e melhoria da sua dispersão atmosférica (Antunes, 

2006). As medidas curativas adotadas dependem essencialmente do tipo de fonte a si 

associadas. No seguinte subcapítulo serão apresentadas algumas das medidas de controlo 

e correção de odores em função do tipo de fonte, sendo que existem diferentes medidas 

para fontes de superfície, com uma área abrangente, e para fontes pontuais, que 

possuem um carácter mais focado num determinado local (Mendiratta, 2008). 

2.4.1 Controlo de odores em fontes de superfície 

I. Criação de um perímetro de segurança 

Deve ser determinada uma “zona tampão” na área envolvente à fonte de odor. O 

tamanho da mesma deve ser determinado em função de fatores como o tamanho da 

fonte de odor, a sua intensidade, a duração e frequência dos episódios de emissão, o 

processo em questão, a topografia do local, as suas condições atmosféricas 

características. Como medida complementar, a criação de uma zona verde nesta “zona 

tampão” deve ajudar a mitigar e/ou ofuscar o odor (Mendiratta, 2008). 

II. Assegurar a implementação das melhores técnicas disponíveis 

Este parâmetro é dependente do tipo de indústria em questão. As referidas técnicas são 

apresentadas no ponto 2.4. 

III. Pulverização de agentes neutralizantes 

Atualmente existem algumas tecnologias que permitem a pulverização e atomização de 

soluções neutralizantes de maus odores. O atomizador rotativo é das tecnologias mais 

recomendadas para o controlo de odores em fontes de área. O seu funcionamento 

permite a emanação de milhões de gotículas de água tendo um alcance de 30 metros. 

São variados os químicos utilizados na pulverização aplicada a fontes de área. No caso dos 

odores contidos numa área restrita, como por exemplo lagoas, reservatórios e esgotos 

pré e pós tratamento de efluentes, pode ser efetuada a sua oxidação por via da 

atomização de dióxido de cloro. A utilização desta medida deve ser feita idealmente em 
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áreas grandes dado o custo dos materiais e trabalho requerido, para além de que os 

reagentes utilizados podem também eles ser considerados poluentes (Mendiratta, 2008). 

De acordo com Mendes (2012), o recurso a agentes pulverizantes deve ser encarado 

como uma medida de recurso, uma vez que esta não reduz a emissão de odor, mas sim 

atenua os seus efeitos e neste sentido, deve dar-se primazia a um design adequado das 

estruturas e um manuseamento cuidado dos materiais. 

2.4.2 Controlo de odores em fontes pontuais 

I.  Dispersão / diluição 

No caso das fontes pontuais é possível a condução do gás causador de mau odor de modo 

a proceder ao seu tratamento. O método mais simples aplicado nestes casos é o da 

dispersão, que consiste na sua libertação a partir de um ponto alto, o que permite uma 

maior dispersão, chegando ao nível do solo em concentrações abaixo do limiar de 

deteção, sempre tendo em conta as condições meteorológicas. Este não é o método mais 

adequado, uma vez que está muito dependente das condições atmosféricas e da 

localização adequada da chaminé (Mendiratta, 2008). 

 

II. Filtração por pulverização 

Os odores presentes num fluxo gasoso podem provir tanto de gases como de aerossóis 

presentes nos vapores. Nos casos em que é possível arrefecê-los até temperaturas 

inferiores a 40 °C, ocorre a condensação destes vapores, o que permite reduzir o volume 

de gases a ser incinerado.  Este método permite desencadear esse processo, podendo 

ainda ser utilizado para remover sólidos e líquidos de um fluxo gasoso, contribuindo 

assim para a redução de odor. 

III. Tratamento térmico 

Este processo consiste na oxidação do odor originando dióxido de carbono e água através 

da combustão do odor com combustível e ar a temperaturas entre os 750 °C e os 850 °C, 

temperaturas que são suficientes para a autoignição da maioria dos solventes e COV. A 

eficiência de remoção, com um fornecimento de oxigénio adequado é de quase 100%. Em 

alguns casos, e dependendo da composição da mistura, da temperatura da chama e da 
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relação combustível/ar, pode ocorrer a formação de compostos como o monóxido de 

carbono, óxidos de azoto, ou óxidos de enxofre. 

A oxidação catalítica, por recorrer a catalisadores como a platina, o paládio e o rubídio, 

ocorre a uma menor temperatura, a rondar os 200 °C o que e permite reduzir os custos 

energéticos. 

A oxidação térmica com recuperação e regeneração é utilizada com o objetivo de reduzir 

o consumo de combustível, por meio do pré-aquecimento do ar efluente com ar de 

exaustão, sendo geralmente aplicada em grandes instalações (Antunes & Mano, 2004; 

Mendiratta, 2008). 

 

IV. Biofiltração 

Este método tem vindo a ser considerado uma das melhores formas de tratar odor 

proveniente de processos biológicos. A biofiltração é um processo que ocorre 

naturalmente no solo, tendo sido adaptado a processos industriais. Os biofiltros contêm 

microrganismos com o objetivo de remover os compostos odoríferos do ar por meio da 

sua incorporação na biomassa e decomposição (biofiltros simples ou humidificados). 

Os biofiltros são constituídos por um sistema de distribuição de ar e um meio de 

enchimento no qual se fixam os microrganismos, sendo estes maioritariamente bactérias, 

actinomicetas e fungos. Nos biofiltros ocorrem processos de absorção/adsorção e bio 

conversão. 

Os biofiltros humidificados são em tudo semelhantes aos acima mencionados, porém têm 

a particularidade de possuírem humidade fornecida continua ou intermitentemente por 

meio de pulverização de água residual tratada sobre o meio de enchimento, sendo este 

posteriormente recirculado prevendo-se, geralmente, a adição de nutrientes (Antunes & 

Mano, 2004; Mendiratta, 2008). 

 

V. Adsorção gás-líquido 
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Neste processo ocorre a promoção do contacto entre o ar e um líquido, que poderá ser 

água com ou sem aditivos, de maneira a que exista uma absorção dos odores por parte 

do líquido. 

Os reagentes utilizados são escolhidos em função do tipo de odorante a remover, sendo 

os mais utilizados em ETAR os seguintes (Antunes & Mano, 2004):  

• Soluções ácidas para neutralização de amoníaco e aminas; 

• Soluções oxidantes como o Hipoclorito de Sódio (NaOCl) ou Permanganato de 

Potássio (KMnO4) com o objetivo da remoção dos sulfuretos e mercaptanos 

presentes em compostos orgânicos sulfurados; 

• Soluções básicas como o Hidróxido de Sódio (NaOH), com vista à absorção dos 

produtos de oxidação e ácidos orgânicos; 

• Soluções redutoras, como o Na2S2O3 para a eliminação do cloro residual. 

 

VI. Adsorção gás-sólido 

Este é um processo em tudo similar ao anterior em que se utiliza um adsorvente sólido. 

Geralmente utiliza-se carvão ativado virgem ou quimicamente impregnado, alumina 

ativada com permanganato de potássio ou sílica gel e alumina ativada.  

De notar que a regeneração do carbono para futuras utilizações é possível, no entanto, é 

um processo que gera águas residuais que requerem tratamento antes de serem 

despejadas no ambiente, assim como poderá gerar um fluxo de vapor concentrado que 

deve ser incinerado. A alumina ativada com permanganato de potássio apresenta essa 

vantagem sobre o carvão ativado, uma vez que não necessita de tratamento posterior 

(Mendiratta, 2008). Devido à necessidade de regeneração do carvão ativado no processo 

de adsorção, este processo é geralmente utilizado como uma segunda etapa de remoção 

de odores (Antunes & Mano, 2004). 

VII. Lavagem húmida / Absorção 

A lavagem húmida de gases com o objetivo de remoção de odores envolve a absorção 

num solvente adequado ou o tratamento químico com um reagente adequado.  
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Os instrumentos utilizados são geralmente o sistema de Venturi ou torres de enchimento. 

Os sistemas Venturi são lavadores em coocorrente que aceleram o fluxo de gás contra um 

spray de licor de alta densidade, promovendo o impacto das gotículas aquosas a grande 

velocidade relativa com os sólidos presentes no fluxo gasoso. É importante que os fluxos 

de gases sejam arrefecidos antes de contactarem com as soluções de lavagem. As 

partículas resultantes deste impacto são então separadas do fluxo gasoso numa torre de 

separação sob ação de forças de inércia. 

As torres de enchimento atuam como lavadores de gás em contracorrente que utilizam 

uma grande área de superfície de contacto entre o fluxo de gás e o licor de lavagem.  Isto 

facilita uma alta eficiência de transferência de massa, atingindo normalmente eficiências 

superiores a 99,9 % na remoção de contaminantes gasosos. 

A lavagem húmida é aplicável em casos em que os gases odoríferos sejam solúveis ou 

emulsíveis num líquido ou que tenham a capacidade de reação em solução. Este é um 

processo útil em casos em que é necessário tratar fluxos de gases ácidos, amónia ou 

fluxos de gás com sólidos sem prejudicar outros equipamentos (Mendiratta, 2008). 

VIII. Tratamento Químico 

Geralmente utiliza-se como reagente o dióxido de cloro ou peróxido de hidrogénio em 

fluxos de gás odorífero. O dióxido de cloro tem a particularidade de destruir o odor na sua 

raiz, sendo mais efetivo do que o cloro molecular e outros químicos utilizados 

comummente, para além de não gerar produtos poluentes que poder-se-iam tornar mais 

preocupantes que o odor em si. 

Este reagente é também utilizado no tratamento de odores emanados por superfícies de 

água, sendo aplicado diretamente, ocorrendo uma rápida oxidação dos vapores 

dissolvidos no fluído dando origem à sua forma em óxidos. À medida que esta oxidação 

acontece a quantidade de dióxido de cloro aumenta, oxidando o material molecular mais 

pequeno e por fim o material molecular maior. As aplicações do dióxido de cloro vão 

desde processos de lavagem de ar até ao tratamento de águas residuais (Mendiratta, 

2008). 
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A Erro! A origem da referência não foi encontrada. apresenta uma síntese das principais 

vantagens, desvantagens e aplicações ideais das técnicas de tratamento de odores 

descritas na secção 2.4.2 Controlo de odores em fontes pontuais. 

Tabela 4 - Vantagens e desvantagens dos processos de tratamento de odores 

Fonte:(Antunes & Mano, 2004; EPA, 1994) 

Tecnologia Aplicação Fatores de custo Vantagens Desvantagens 

Lavagem 
húmida / 
Absorção 

Intensidade dos 
odores: moderada 
a elevada; 
Dimensão da 
instalação: média a 
grande. 

Custos de 
investimento e 
O&M moderados. 

Eficiente e 
fiável; 
Período de 
funcionamento 
longo. 

Deposição final 
adequada dos 
produtos químicos 
utilizados; 
Elevado consumo 
químico. 

Adsorção gás-
líquido / 
Lavagem 
química com 
pulverização 
fina 

Intensidade dos 
odores: moderada 
a elevada; 
Dimensão da 
instalação média a 
grande. 

Custos de 
investimento mais 
elevados do que 
nas torres com 
meio de 
enchimento. 

Consumo 
químico 
reduzido. 

A água para pulverizar 
necessita de ser 
amaciada. 

Adsorção gás-
solido (carvão 
ativado) 

Intensidade dos 
odores: baixa a 
moderada; 
Dimensão da 
instalação: 
pequena a grande. 

A relação 
custo/eficiência 
depende da 
frequência com 
que o carvão é 
regenerado ou 
substituído. 

Simples; 
Poucas partes 
móveis. 

Apenas aplicável a 
fluxo de ar 
relativamente diluído; 
A longevidade do 
carvão é difícil de 
prever. 

Biofiltração Intensidade dos 
odores baixa a 
moderada; 
Dimensão da 
instalação: 
pequena a grande. 

Custos de 
investimento e 
O&M baixos. 

Simples O&M 
mínimas. 

Critérios de 
dimensionamento não 
estão bem definidos; 
Pode não ser 
apropriado para 
odores de intensidade 
muito forte. 

Tratamento 
térmico 

Intensidade dos 
odores elevada; 
Dimensão da 
instalação: grande. 

Custos de 
investimento e 
O&M muito 
elevados. 

Eficiente na 
remoção de 
odores e 
compostos 
orgânicos 
voláteis. 

Apenas aplicável a 
fluxo de ar 
relativamente diluído; 
A longevidade do 
carvão é difícil de 
prever. 

Tratamento 
químico 
(Aplicação de 
agentes 
desodorizantes) 

Intensidade dos 
odores baixa a 
moderada; 
Dimensão da 
instalação pequena 
a grande. 

Custos dependem 
da dosagem 
química. 

Baixos custos de 
investimento 

Eficiência de redução 
de odores limitada 
(<50%) 
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3. Legislação e regulamentação 

Quando se fala da problemática da poluição odorífera, um dos maiores problemas 

associados é a ausência de legislação específica relativa a este tipo de poluição, tanto a 

nível nacional como internacional. De acordo com o Observatório Internacional de 

Odores - Odour Observatory, esta ausência deve-se à complexidade associada à obtenção 

de medições confiáveis. Ao contrário do que acontece com outros tipos de poluição, o 

odor geralmente está presente no ar em concentrações muito baixas. Para além disso, 

mesmo em casos em que todos os odorantes podem ser detetados, o facto de haver 

diferentes perceções do seu hedonismo, dificulta a criação de parâmetros uniformes 

(URL6). Atualmente os problemas de odores são regulamentados através de diferentes 

formatos e a diferentes níveis. Regulamentos, normas e diretrizes são os métodos mais 

utilizados para lidar com o impacto dos odores (Diaz et al., 2019). Assim sendo, este 

capítulo focar-se-á na análise deste tipo de regulamentação aplicada a odores, 

nomeadamente os métodos através dos quais os odores podem ser regulamentados e 

suas diferenças (Diaz C. et. al., 2019) : 

▪ Um regulamento é uma regra publicada num jornal oficial, pela parte de um 

governo ou outra autoridade cuja conformidade é obrigatória. Isto inclui leis, 

portarias etc. Em alguns casos, a diretriz é publicada num jornal oficial, e nesse 

caso, esta diretriz torna-se um regulamento. 

▪ Norma é um documento técnico emitido por uma corporação nacional ou 

internacional de estandardização (ISO, CEN, CENELEC ASTM AIEE, etc.). Estas não 

são publicadas em jornais oficiais e são usualmente vendidas em websites destas 

mesmas organizações. 

▪ Diretriz é um relatório ou guia técnico feito por outras organizações como corpos 

governamentais, associações, grupos técnicos etc. 

Vários fatores têm contribuído para a crescente necessidade de criação de 

regulamentação de odores: a expansão urbana; o encurtamento da distância entre as 

fontes emissoras e as zonas residenciais; o crescimento da indústria agrícola; a 
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aculturação da sociedade, fator que determina uma maior preocupação com a sua 

qualidade de vida e novos tipos de relações entre o ser humano e a natureza. Os critérios 

de gestão para prevenir a incomodidade dos odores são pontos fulcrais na criação de 

legislação. É notório que as normas existentes possuem diferentes critérios de país para 

país e por vezes até dentro do mesmo país eles são variáveis. Na Tabela 5 são 

apresentados alguns exemplos de critérios de odor existentes em alguns dos países mais 

importantes no que toca à sua regulamentação (Loriato et al., 2012). 

Tabela 5 - Critérios de gestão de odores em diferentes países/regiões 
Fonte: (Loriato et al., 2012) 

Critérios Países/Regiões 

Concentração de odor Japão, Austrália, Califórnia, Washington 

Concentração de determinada substância Minnesota, Califórnia, Austrália, Nova Zelândia 

Distância Mínima Alemanha, Austrália, Ontário, Nova Zelândia 

Frequência e Duração Alemanha, Nova Zelândia 

Intensidade de Odor Alemanha, Holanda, Nova Zelândia 

Índice de Odor Japão 

Prevenção de incomodidade Alemanha, Holanda, EUA (42 estados), Brasil 

Emissão Quantitativa 
Alemanha, França, Dinamarca, Holanda, Suíça, 
Califórnia, Japão, Brasil 

Queixas Suíça, Nova Zelândia, Califórnia, Austrália 

Melhor Tecnologia Alemanha, Austrália, Washington, Escócia 

 

O quadro legal português ainda não possui qualquer legislação específica dedicada à 

problemática dos odores, o que poderá dificultar uma eficiente gestão desta 

problemática, tanto a nível preventivo como ao nível da mitigação (Almeida, 2018). 

Porém, países europeus como a Alemanha, Holanda e Reino Unido, e no resto do mundo 

como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão foram pioneiros na 

criação de normas de padronização aplicadas à problemática dos odores.  

A Tabela 6 apresenta os principais documentos regulamentares de odores, 

nomeadamente duas normas europeias EN (European Standards), que são documentos 

que estabelecem métodos normalizados de medida e expressão de concentração com 

uma base científica aprovada, servindo de modelo orientador a nível europeu, e algumas 

normas específicas mais relevantes criadas por países europeus. 
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Tabela 6 - Principais documentos de regulamentação de odores na Europa 
Fonte:(Diaz  et al., 2019; Mendes, 2012) 

Região/País Documento Âmbito 

Europa 

EN 13725:2003 
Determinação da concentração de odor 
por Olfatometria Dinâmica 

EN 16841:2016 Parte1 
Medição de campo do impacte de odor – 
Método da grelha 

EN 16841:2016 Parte2 
Medição de campo do impacte de odor – 
Método do penacho 

Alemanha 

VDI 3880:2011 Olfatometria – A mostragem estática 

VDI 3882:2008 
Determinação da intensidade e 
hedonismo do odor 

VDI 3883 (Parte 1:2003; Parte 2:2008) 
Efeitos e avaliação do odor com base em 
questionários à população 

VDI 3945:2011 (Parte 3) 
Requisitos e aplicabilidade de modelos de 
dispersão atmosférica 

GOAA – Guideline on Odour in 
Ambient Air (2004) 

Determinação e avaliação do odor no ar 
ambiente- Determinação de limites de 
exposição. 

Holanda 
NeR – Netherlands Emissions 
Guidelines for Air (2004) 

Estabelece a metodologia holandesa para 
a avaliação de odores. 

Reino Unido 
Integrated Pollution Prevention and 
Control (IPPC) H4 Horizontal guidance 
for Odour (2002) 

Documento que aborda as principais 
considerações ao nível de regulação e 
permissão da emissão de odor. (Em 
revisão) 

 

O facto de não existir legislação específica quer a nível nacional quer a nível europeu leva 

a que a avaliação e gestão desta problemática seja feita através de normas europeias ou 

normas/regulamentos/diretrizes de outros países. As normas Europeias surgiram da 

necessidade de estabelecer métodos normalizados de medida e expressão de 

concentração com uma base científica aprovada, servindo de modelo orientador a nível 

europeu. A Tabela 6 refere as principais normas a nível Europeu e também algumas 

normas e diretrizes específicas de alguns países, nomeadamente da Alemanha, Holanda e 

Reino Unido. 

A norma EN 13725:2003, que descreve o método de cálculo da concentração de odor por 

olfatometria dinâmica, que se  tornou no método mais utilizado para proceder à 

avaliação de odores provenientes de instalações industriais e agrícolas (Klarenbeek et al., 

2014). Esta norma europeia é aplicável para a medição da concentração de odor de 

substâncias puras, misturas definidas e indefinidas de odorantes gasosos presentes no ar 
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ou azoto. Para este efeito utiliza-se um painel de assessores humanos como sensor. A 

unidade de medição é a unidade de odor por metro cúbico (ouE·m-3), que representa o 

fator de diluição necessário para que uma amostra atinja o limiar de deteção, sendo que 

por definição este limiar encontra-se em 1 ouE·m-3, sendo que a concentração de odor é 

expressa em múltiplos deste valor. O intervalo de concentração encontra-se tipicamente 

entre os 101 ouE·m-3e os 107 ouE·m-3 .  

De acordo com a norma EN 13725:2003 a concentração de odor deve ser determinada 

nas 30 horas seguintes à amostragem, através de um olfatómetro, aparelho que dilui as 

amostras de ar odorífero e as apresenta ao painel através de tubos que estão ligados a 

uma máscara que deve ser utilizada por cada membro do painel. Cada um destes 

membros deve ser previamente selecionado através de testes de calibração, onde estes 

são expostos a um odorante de referência (n-butanol), tendo que apresentar uma 

determinada sensibilidade ao mesmo. 

A norma europeia EN 16841:2016 possui duas partes, sendo a primeira a especificação de 

uma metodologia de medição de odores no terreno através do método da grelha, que 

consiste no “desenho” de uma grelha à volta da fonte emissora de odor tendo em conta a 

direção do vento, sendo as medições realizadas por um conjunto de, pelo menos, 10 

técnicos que se deslocam ao local todos os dias da semana e todas as horas do dia 

durante um período mínimo de 52 dias e abrangendo o Inverno e o Verão, analisando 

cada vértice da grelha 13 a 26 vezes, o que permite obter a quantidade de horas durante 

um ano em que foi sentido cheiro em cada ponto da grelha.  

A parte 2 da norma EN 16841:2016 especifica o método da pluma, em que o painel se 

desloca ao terreno, avaliando qual a fonte emissora e a direção do vento. São então 

desenhadas 3 secções transversais à direção do vento e realizadas medições durante 5 

dias por um conjunto de 5 assessores, sendo os dados posteriormente extrapolados para 

um modelo de dispersão de odores.  

Nas normas Holandesa e Alemã estão definidos limites de exposição definidos de forma 

diferente no que concerne à abordagem à questão da exposição (Mendes, 2012). A 
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Holanda, através da norma referida na Tabela 66, define valores limite de exposição com 

base na ouE·m-3 para um determinado percentil e tendo em conta as características de 

cada instalação. A notação utilizada, C98,1 Hora é referente ao percentil de 98% e uma 

média temporal de uma hora, ou seja, uma concentração C98,1 Hora = 1 ouE·m-3 significa que 

naquele local a concentração de odor é inferior a 1 ouE·m-3durante 98% do tempo. Na 

Tabela 7 estão especificados os limites de exposição definidos pela referida norma 

Holandesa. 

Tabela 7 - Limites de exposição de odor em zonas habitadas na regulamentação Holandesa  

 Fonte: (Mendes, 2012) 

Tipo de instalação C98,1 Hora em ouE·m-3  

Centrais de compostagem existentes 3,0 

Centrais de Compostagem novas 1,5 

ETAR existentes 1,5 

ETAR novas 0,5 

Indústrias de subprodutos 2,5 

Matadouros 1,5 

 

A regulamentação alemã tem por base a frequência de exposição e a definição de “hora 

de odor”, sendo assim considerada sempre que seja sentido odor 10% do tempo dessa 

hora. A norma GOAA, referida na Tabela 6, estabelece os seguintes limites de exposição: 

• 10% de horas num ano para zonas residenciais e mistas; 

• 15% de horas num ano para as zonas industriais. 

A norma GOAA prevê ainda a avaliação caso a caso, em situações nas quais o critério da 

hora de odor se revele insuficiente, tendo em conta de que o incómodo depende de 

outros fatores para além do tempo de exposição. Esta abordagem tem por base o facto 

de que a frequência de perceção tem mais impacto no incómodo do que a intensidade 

dos odores (Varela & Vaz, 2011). 

Apesar de estas normas serem eficazes a quantificar as emissões de odor, sendo uma 

ferramenta muito útil para que exista uma uniformidade na maneira como se aborda a 

problemática a nível europeu, a inexistência de limites de emissão na lei faz com que as 

populações afetadas vejam a resolução dos seus processos de queixa dependentes da 
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boa vontade das entidades poluidoras em chegar a um consenso. Para além disso, a 

elaboração de legislação futura deverá ter em consideração as especificidades de cada 

instalação, assim como deverá promover a intervenção da sociedade civil, pois esta é a 

melhor forma de identificar a raiz do problema, nomeadamente responder às questões 

fulcrais “onde?”, “como?”, “quanto?”, “quando?” e “a que cheira?”. 

Algumas normas portuguesas foram criadas com o objetivo de definir limites de 

exposição para alguns compostos químicos, definem também limites de exposição para 

alguns compostos odoríferos. A NP 1796:2007 “Segurança e Saúde no Trabalho – Valores 

limite de exposição profissional a agentes químicos” estabelece limites de exposição de 

odor para o ácido sulfídrico, entre outras substâncias químicas. Para além desta norma, o 

Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de abril, estabelece um regime de prevenção e controlo de 

emissões de poluentes para a atmosfera, salvaguardando a qualidade do ar através de 

princípios, objetivos e instrumentos que devem ser utilizados pelos operadores das 

instalações às quais o decreto se aplica. Para além disso a portaria nº 675/2009 

estabelece valores limite de emissão adequados à realidade das indústrias portuguesas, 

estando em consonância com o progresso técnico das mesmas. O VLE mais relevante no 

âmbito dos odores que esta portaria define é o de 5 mg/Nm3  de sulfureto de hidrogénio. 

Em 2018 foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia o primeiro limite de emissão de 

odores para os países da União Europeia. Este limite foi estabelecido juntamente com a 

legislação “Best Available Technics Reference Documents” (BREF) que estabelece 53 “Best 

Available Techniques” (BAT) destinadas ao tratamento de resíduos, entre as quais BAT nº 

34 estabelece 5 técnicas de monitorização de odor: adsorção, biofiltração, filtro de 

mangas, oxidação térmica e depuração por via húmida. Esta legislação estabelece valores 

de emissão de odor associados às BAT, que devem estar compreendidos entre 200 e 1000 

ouE·m-3, como é possível verificar na Figura 5 (URL7). 
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Figura 5 – Valores de emissão associados às BAT para a atmosfera com origem no tratamento biológico 
de resíduos 

Fonte: (P. Europeu, 2018) 

Este BREF estabelece este intervalo de concentração de odor, mas carece de informação 

que esclareça em que situações o limite deve ser 200 oue·m3 e em que casos a atividade 

pode alcançar os 1000 oue·m3. O documento indica, através da BAT 8 que a monitorização 

por olfatometria dinâmica, de acordo com a norma europeia EN 13725, deve ocorrer a 

cada 6 meses.  

A publicação deste BREF foi marcante no que à legislação de odores concerne uma vez 

que representa a primeira lei que estabelece um limite específico de emissão de odores 

para uma determinada indústria. Nos últimos anos inúmeros BREF têm sido revistos e 

dada a crescente relevância da problemática dos odores, cada vez mais setores industriais 

possuem nos seus BREF que incluem o Odour Management Plan (OMP) (ou Plano de 

Gestão de Odores) como uma das suas BAT. Na Tabela 8 estão expostos os BREF 

publicados nos últimos anos que possuem esta novidade, assim como a sua data de 

publicação e o número de vezes que o termo “Odores” é referido (URL8).
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Tabela 8 - Lista de BREF com referências a odores 
Fonte: (URL8)  

BREF 
Data de 

Publicação 
BAT que refere 

OMP 
Termo 
“Odor” 

Tratamento de gases e águas residuais do 
setor químico 

janeiro 2017 BAT 20 302 vezes 

Alimentação, bebidas e indústria do leite dezembro 2019 BAT 15 326 vezes 

Criação intensiva de aves ou suínos julho 2017 BAT 12 592 vezes 

Grandes Centrais de Combustão dezembro 2017 BAT 1 9 vezes 

Produção de grandes volumes de químicos 
orgânicos 

dezembro 2017 Ponto 2.4.9 50 vezes 

Incineração de resíduos dezembro 2019 BAT 1 52 vezes 

Tratamento de resíduos agosto 2018 BAT 10 e 12 210 vezes 

Produção de painéis à base de madeira novembro 2015 BAT 9 73 vezes 

 

A falta de legislação específica é um dos maiores problemas associados à poluição de 

odores, tanto a nível nacional como a nível europeu. Deste modo, sugere-se que 

futuramente se crie uma legislação que comtemple fatores como a distância entre a 

instalação emissora e a vizinhança mais próxima, criando escalões de limites de emissão 

em função da proximidade com a mesma. Para além disso, cada setor industrial deve ter 

limites específicos adaptados às suas características intrínsecas. A monitorização deve ser 

realizada regularmente, e deve ter em consideração não só a concentração das emissões 

como a integração das mesmas com o impacto causado na população afetada. 

Encontra-se neste momento em desenvolvimento um decreto-lei que visa regulamentar 

as atividades geradoras de odores poluentes de modo a “estabilizar e a obedecer 

determinadas atividades geradoras de odores, no sentido da prevenção e controlo, 

visando a salvaguardar a saúde e bem-estar das populações” (URL10). 
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4. Panorama dos odores em Portugal 

Neste capítulo será feita uma recolha e síntese dos casos de estudo realizados em 

Portugal. Pretende-se com isto, dar um contexto temporal na temática dos odores a nível 

nacional, percebendo quem trabalha nesta área, quais as solicitações feitas por parte das 

empresas, quais as metodologias de caracterização de odores e referenciais normativos e 

regulamentares mais utilizadas e quais as lacunas encontradas pelos agentes relacionados 

com a área.  

4.1 Casos de estudo 

Neste subcapítulo será feita uma síntese de alguns casos de estudo feitos em Portugal 

nos últimos 11 anos, identificando os seus autores, o âmbito em que os casos de estudo 

surgiram e um resumo geral de cada caso. Na Tabela 9 são apresentados resumidamente 

os casos de estudo de odores realizados em Portugal que foram analisados 

Tabela 9 - Recolha de casos de estudo sobre odores em Portugal 

Casos de estudo em odores em 
Portugal 

Âmbito Autor(es) Ano 

Controlo de odores no sistema de 
saneamento básico dos SMAS de 
Peniche 

Controlo de odores no 
Saneamento básico 

Luís Monteiro 2009 

Abordagens de Modelo de 
dispersão e inspeção de campo 
para avaliação do impacto de 
odor de uma central de 
compostagem em Lisboa  

Modelação e inspeção de 
campo numa central de 
compostagem 

Clara Ribeiro, Helena 
Varela, Miguel Coutinho, 
Carlos Borrego 
(IDAD e DAO-UA) 

2010 

Plataforma de Monitorização de 
Odores 

Participação dos cidadãos 
na monitorização de odores 

Savinor 2011 

Estudo de dispersão de odores de 
um centro de valorização de 
bagaço de azeitona 

Estudo de odores em centro 
de valorização de bagaço de 
azeitona 

IDAD 2015 

Programa de Monitorização de 
Odores produzidos pela Tratolixo 
no Ecoparque da Abrunheira 

Monitorização odores na 
área circundante a uma 
indústria de valorização de 
resíduos urbanos 

Tratolixo 2017 

Luís Leal e Filhos, S.A - São João 
da Madeira e Santa Maria da 
Feira 

Processamento de 
subprodutos de origem 
animal 

Vera Neves (Projeto D-
NOSES) 

2018 

Diagnóstico, caracterização e 
mapeamento dos odores no 
Complexo de Sines 

Avaliação da incomodidade 
de odores e identificação de 
fontes no concelho  

IDAD 2019 
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4.1.1 Controlo de odores no sistema de saneamento básico dos SMAS de Peniche 

O primeiro caso de estudo foi realizado em 2009 no âmbito da dissertação de mestrado 

de Luís Monteiro. O estudo incide sobre a investigação das principais causas e origens de 

odores no sistema de saneamento básico dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento (SMAS) de Peniche. Foram realizadas medições das concentrações de 

sulfureto de hidrogénio, amoníaco, metano e cloro nas atmosferas dos edifícios gerais da 

ETAR estudada, com o objetivo de avaliar a efetividade do sistema de desodorização. 

Foram feitas medições das cargas odoríferas nas tubagens da extração do sistema de 

desodorização, o que possibilitou a aferição do funcionamento das várias fases do 

processo de tratamento de odores. De notar a referência à importância do controlo das 

condições dos afluentes no sistema de saneamento básico dos SMAS de Peniche e das 

práticas de operação e processo dos mesmos para a minimização dos odores a montante. 

Para além disso, medidas como a vigilância do sistema de contenção, ventilação e 

tratamento dos odores de modo a garantir as devidas condições de higiene e segurança 

no trabalho dos operários, controlo da corrosão e minimização dos custos operacionais e 

melhoria das eficiências de tratamento de odores são aspetos indicados neste estudo 

como sendo relevantes na gestão dos SMAS de Peniche. As águas residuais recolhidas na 

rede de recetores desta ETAR são provenientes de esgotos urbanos e indústrias como a 

das conservas de peixe, rações para gado, indústria química, entre outras. Estas são 

conduzidas à estação elevatória final, situada no jardim principal da cidade de Peniche, 

sendo depois bombeadas para a ETAR que se situa no Cabo Carvoeiro.  

Este estudo apurou que a ocorrência de odores na ETAR tem origem na degradação 

anaeróbia da matéria orgânica presente nas águas residuais, sendo que esta é agravada 

por descargas a temperaturas elevadas, cargas orgânicas elevadas ou com compostos 

químicos presentes num baixo estado de oxidação que provocam uma diminuição do 

oxigénio dissolvido na água residual. Este caso de estudo permitiu também concluir que o 

surgimento de odores em ETAR é praticamente inevitável e também que, dada a 

interligação dos seus órgãos um problema a montante irá originar problemas a jusante. 

Os tanques de arejamento e depuração de matéria orgânica são chave na minimização de 
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odores, sendo que as maiores causas deste problema são o arejamento e a turbulência 

provocada nos órgãos que provocam uma maior volatilização.  

A monitorização de odores é fulcral para garantir condições aos operadores da ETAR e 

indicar e controlar aspetos como a corrosão, perceção dos órgãos mais críticos e deteção 

de falhas e resposta atempada aos problemas que surjam. Este controlo constante 

permite não só a implementação efetiva de medidas corretivas como a otimização de 

recursos materiais e económicos. Este estudo concluiu ainda que a ETAR de Peniche 

revelou problemas de controlo de odores, tendo sido identificadas as seguintes causas: 

tratamento biológico insuficiente; sistema de contenção e arejamento com aberturas 

para a atmosfera; caudais de extração desregulados. 

4.1.2 Abordagens de Modelo de dispersão e inspeção de campo para avaliação do 

impacto de odor de uma central de compostagem em Lisboa 

O segundo caso de estudo foi realizado pelo IDAD, pela Eurofins e pelo Departamento de 

Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro em 2010. Este caso de estudo 

incidiu sobre a avaliação do impacto dos odores numa central de compostagem situada 

em Lisboa por via da modelação da dispersão dos odores e por inspeções de campo. O 

modelo utilizado foi o ISCST3, desenvolvido pela US-EPA (United States Environmental 

Protection Agency) e as inspeções de campo seguiram a norma VDI 3940:2006 parte II, 

tendo sido efetuadas perto da central de compostagem. Devido à inexistência de 

legislação ou diretrizes nacionais, a avaliação de níveis de odor foi feita com base na 

norma alemã “Guideline on odor in ambient air” (GOAA), que especifica que a avaliação 

de odor assenta no conceito de “hora de odor”. As medições foram realizadas em 

setembro de 2008 e revelaram um impacto significativo dos odores nas comunidades 

vizinhas, tendo sido registada a ultrapassagem do limite de 10% de horas de odor 

estipulado pela norma, valores que foram corroborados pelo modelo de dispersão de 

odores. 
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4.1.3 Plataforma de Monitorização de Odores 

O terceiro caso de estudo foi a Plataforma de Monitorização de Odores, criada em 2011 

pela Savinor, empresa integrante da Soja de Portugal situada na Trofa. Esta empresa 

dedica-se à gestão e tratamento de resíduos orgânicos de origem animal, atividade que 

possui a particularidade de ser das mais problemáticas no que toca à poluição odorífera. 

A população local decidiu constituir o Movimento Ambiente Saudável (MAS) com o 

objetivo de reivindicar que se tomassem medidas para pôr termo aos odores produzidos 

por esta instalação. A Savinor decidiu então apostar em tecnologia de melhoria dos 

processos de tratamento, diminuindo assim a intensidade e frequência dos odores, 

criando para além disso, a Plataforma de Monitorização de Odores. Esta plataforma 

permite aos cidadãos pertencentes ao MAS o registo das ocorrências de odores, 

indicando o dia, a hora e a localização, e outras observações que considerem pertinentes. 

4.1.4 Estudo de dispersão de odores de um centro de valorização de bagaço de azeitona 

O quarto caso de estudo foi feito em 2015, dando resposta a uma adenda a um outro 

estudo realizado em 2014 que incidiu sobre o estudo de dispersão de odores de um 

centro de valorização de bagaço de azeitona projetado para ser construído em Alcains, 

Castelo Branco. O estudo foi solicitado pela Câmara Municipal de Castelo Branco ao IDAD, 

com o objetivo de avaliar a incomodidade de odores na povoação de Alcains. Dada a 

ausência de valores de emissão de odores numa instalação deste género, foram 

simulados 2 cenários de emissão com base em emissões de ETAR e aterro sanitário, o que 

levou a conclusões associadas a grandes incertezas.  

Este segundo estudo foi realizado através da realização da caracterização das emissões de 

odores numa unidade semelhante já em funcionamento e da realização de uma nova 

simulação anual. Foram utilizados os limites de exposição da norma Alemã VDI 2940 Parte 

2, 2006 de 10% de horas de cheiro anuais em zonas residenciais e 15% em zonas 

industriais e foram feitas simulações considerando outras fontes de odor já existentes na 

zona, nomeadamente uma ETAR e um matadouro. 
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A situação (ETAR + matadouro) indicou odores superiores a 10% numa área de 0,8 km2, 

atingindo 624 pessoas da povoação de Alcains. A situação (ETAR + matadouro + Centro De 

Valorização de Bagaço de Azeitona) indicia um aumento da zona afetada para 3,4 km2 e 

2189 pessoas afetadas. 

O estudo fez ainda uma indicação das principais técnicas de remoção de odores, sendo o 

tratamento por processos térmicos considerado o mais indicado para este tipo de 

instalação. 

Foram ainda efetuadas simulações da dispersão dos odores contabilizando um sistema de 

tratamento de odores no secador e ainda a encapsulação da lagoa 1 com o consequente 

encaminhamento das emissões para o sistema de tratamento. A estimativa indicou uma 

redução da área afetada com odores de ordem superior aos valores limite de exposição 

de 10% de horas anuais, e consequentemente a redução do número de pessoas afetadas, 

sendo ainda de ressalvar que o encapsulamento da lagoa 1 é a medida que permite uma 

maior redução das emissões. 

4.1.5 Programa de Monitorização de Odores produzidos pela Tratolixo no Ecoparque da 

Abrunheira de Mafra  

Este caso de estudo foi realizado em 2017 por parte da equipa técnica do Centro de 

Investigação em Ambiente e Sustentabilidade (CENSE) da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O trabalho consistiu em fazer uma 

monitorização de odores na área envolvente ao Ecoparque da Abrunheira de Mafra 

através de duas campanhas, uma no verão e outra no inverno. 

O composto analisado foi o sulfureto de hidrogénio (H2S) através do método da grelha (9 

pontos), durante 15 dias cada. Obtiveram-se resultados de 0,3 µg/m3 no verão e 13,6 

µg/m3 no inverno. A medição que ocorreu no inverno foi influenciada pela elevada 

concentração obtida no ponto Tratolixo-ETARI (114,4 µg/m3). Este ponto foi relocalizado 

para o interior das instalações do Ecoparque na campanha de inverno para que fosse 

possibilitada uma análise de H2S junto das outras possíveis fontes emissoras. 
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Comparando com os valores limite de deteção (0,76 µg/m3), da 1ª para a 2ª campanha o 

odor passou a considerar-se como detetável, e consequentemente mais incomodativo 

para as populações. De notar ainda que os meses que mais odores ocorreram foram os de 

maio, junho e dezembro. De um modo geral foram realizados 92 dias de análise, com 137 

registos de odor dos quais 68 foram caracterizados como sendo “couves podres/ ovos 

podres”. Na totalidade das campanhas, em apenas 36% dos dias não foi registado 

qualquer tipo de odor. Por fim, a inspeção de campo permitiu comprovar que quanto 

maior o afastamento da fonte menor é a intensidade do odor sentido e também que o 

odor característico junto da ETARI foi o de “couves podres/ovos podres” e o relativo à 

Central de Digestão Anaeróbia foi a “acre/azeitonas”. 

4.1.6 Luís Leal e Filhos, S.A. - São João da Madeira e Santa Maria da Feira 

Este é um projeto piloto nacional inserido no projeto D-NOSES, criado em 2018, 

financiado pelo programa Horizonte 2020 e com participação de 9 países criado com o 

objetivo de capacitar as comunidades locais afetadas pela poluição de odores. 

Este caso de estudo incide sobre o cheiro a “casqueira” sentido na zona de Santa Maria 

da Feira e São João da Madeira, provocado pela empresa de processamento de 

subprodutos de origem animal Luís Leal e Filhos. De acordo com Vera Neves, a 

responsável por este caso de estudo, as queixas relativas a estes odores já ocorrem desde 

1970, apesar dos investimentos da empresa para minimizar este problema. Dadas as 

características deste projeto, em que se pretende envolver a população afetada no 

processo de obtenção de dados, o caso da Luís Leal & Filhos tem sido apresentado em 

escolas da região, abrangendo idades dos 3 aos 18 anos o que permite uma sensibilização 

das gerações mais jovens de como atuar em casos de episódios de odor. 

Nos últimos anos são bastantes as notícias que revelam o impacto que esta instalação 

tem nas comunidades vizinhas. A renovação da licença de funcionamento em 2010, na 

qual foi concedida autorização para a produção de farinhas e gorduras e proibida a 

utilização de um novo digestor adquirido na época, foi um acontecimento que teve algum 

impacto mediático. Foi possível encontrar algumas notícias relacionadas com este 
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assunto, nomeadamente no jornal Público: “Empresa que provoca maus cheiros em dois 

municípios obtém licença para laborar até 2012” (URL11), na página web da TVI24: 

“Fábrica que provoca maus cheiros vê licença renovada” (URL12) e no Diário de Notícias: 

“Nova licença para empresa contestada” (URL13). Em 2014 o Bloco de Esquerda interveio 

na Assembleia da República inquirindo o Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia sobre a situação da Luís Leal & Filhos (URL14) e em 2015 o Partido 

Ecologista “Os Verdes” inquiriu o Governo por via do Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, sobre a contínua “guerra” entre a empresa e as 

populações vizinhas (URL15). Foi também entregue na Assembleia da República uma 

petição assinada maioritariamente por munícipes de São João da Madeira mostrando a 

sua indignação com este problema que se arrasta há largos anos. Nesta senda, também 

dois deputados do Partido Social Democrata eleitos pelo círculo de Aveiro exigiram 

também ao Ministro do Ambiente que fosse encontrada uma solução para o problema, 

ao que o Ministro replicou afirmando que seria necessário mudar a licença da fábrica de 

modo a que esta apenas possa receber carcaças de animais durante o período de 

laboração (URL16). 

4.1.7 Diagnóstico, caracterização e mapeamento dos odores no Complexo de Sines 

Este estudo foi solicitado pela COMSINES (Conselho das Comunidades de Sines) ao IDAD 

com o objetivo de avaliar a incomodidade dos odores no concelho, identificando fontes, 

quantificando emissões, recomendando medidas de correção e prevenção, promovendo 

a comunicação com a população. 

A abordagem metodológica partiu da análise de queixas apresentadas à Câmara 

Municipal de Sines entre 2012 e 2017 e o estudo dos padrões de circulação atmosférica. 

Foi ainda feita a caracterização dos níveis de odores emitidos em 5 unidades industriais, o 

mapeamento no terreno dos penachos de odor ao longo de 12 ciclos de medição, 

distribuídos pelas 4 estações do ano, aplicação dos modelos atmosféricos e finalmente foi 

desenvolvida uma estratégia de gestão de odores. As unidades industriais analisadas 

foram a ETAR da Ribeira de Moinhos, o Complexo Petroquímico da Repsol, a Refinaria de 

Petrogal, a Administração do Porto de Sines e a Ecoslops. 
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O estudo concluiu que a perceção dos odores depende da predominância dos ventos e 

sofre um agravamento no outono e inverno. Em algumas zonas há uma acumulação de 

odores provenientes de diversas fontes e por vezes chegam a atingir os concelhos 

vizinhos de Santiago do Cacém e Odemira. De um modo geral a ocorrência de odores com 

frequência superior à regulada em normas de outros países, numa extensa área do seu 

território. 

O estudo sugere, em jeito de conclusão, que as indústrias devem adotar planos de gestão 

de odores específicos de modo a minimizar estas emissões de odor. 

4.1.8 Conclusões gerais retiradas dos casos de estudo  

De um modo geral, foi difícil encontrar publicações sobre casos de estudo de odores em 

Portugal, principalmente devido à escassez da disponibilidade de documentos que os 

registem. Contudo, com os casos analisados foi possível perceber que: 

• De um modo geral o tipo de instalações mais estudados foram tratamento de 

resíduos e de águas residuais; 

• As amostragens de campo seguem a metodologia alemã - “Guideline on odor in 

ambient air”; 

• A criação de plataformas de promoção do contacto das empresas com a 

população é um mecanismo importante na monitorização e resolução dos 

problemas relacionados com os odores; 

• Um dos casos mais mediáticos relacionados com poluição odorífera é o da Luís 

Leal e Filhos, S.A. tendo já originado a realização de uma petição pública com 

milhares de assinaturas.  Este caso de estudo é o piloto português do projeto 

europeu D-NOSES; 

• A modelação é uma ferramenta essencial na previsão da dispersão dos odores, 

principalmente quando são elaborados projetos de construção de instalações 
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potencialmente poluidoras, como o é o caso do centro de valorização de bagaço 

de azeitona de Alcains.  

 

4.2 Entrevistas a atores portugueses 

Neste subcapítulo será apresentada toda a informação relativa à recolha de informação 

através das entrevistas com atores portugueses relacionados com a área dos odores. Em 

primeiro lugar será descrita a metodologia adotada e numa segunda fase serão 

apresentados os resultados obtidos através do processo de entrevistas assim como 

respetiva análise de conteúdos.  

4.2.1 Metodologia das entrevistas 

Os casos de estudo recolhidos permitiram perceber quais são as entidades mais 

importantes a trabalhar em odores em Portugal, o que levou ao surgimento da ideia da 

realização de entrevistas com estes agentes, e deste modo complementar a informação 

recolhida através dos casos de estudo com uma perspetiva empírica, só possível com 

entrevistas aos profissionais que lidam com esta temática no seu dia a dia. 

Deste modo, este subcapítulo pretende mostrar, em primeiro lugar a metodologia 

utilizada para a realização das entrevistas, e seguidamente apresentar as informações 

importantes transmitidas pelos entrevistados. 

Na Figura 6 são apresentados os tipos de metodologias de recolha de dados: 

 

Figura 6 - Tipos de metodologias de recolha de dados 
Fonte: URL8 
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As técnicas documentais, englobam a análise de material informativo acerca de um 

determinado fenómeno, que existe independentemente da participação e/ou ação do 

investigador. A revisão bibliográfica é feita através deste método, sendo este o método 

utilizado na primeira fase da metodologia desta dissertação. 

As técnicas não documentais são aquelas que estão dependentes da ação direta do 

investigador, sendo as seguintes as mais importantes: 

▪ Método de observação: O investigador observa os participantes no seu ambiente 

natural ou em contextos artificialmente criados como laboratórios; 

▪ Entrevista: Interação entre o investigador e o entrevistado, em que as 

características de ambos influenciam o seu curso. Podem ser feitas através de 

perguntas fechadas previamente preparadas ou baseadas em perguntas abertas 

tendo temáticas a abordar, mas deixando a interação fluir naturalmente sem 

influenciar o pensamento do entrevistado; 

▪ Questionário: Instrumento de recolha de dados por meio de um determinado 

conjunto de perguntas preparadas pelo investigador, que são enviadas aos 

entrevistados e por eles preenchidas. As respostas são fechadas, de escolha 

múltipla não tendo o entrevistado oportunidade de se desviar daquilo que é 

perguntado; 

▪ Testes: Técnica relacionada com a investigação quantitativa, testando hipóteses e 

correlações estatísticas e causais entre factos. 

Posto isto, o método de entrevista com respostas abertas foi o método escolhido dado 

que este método permite:  

«transformar em dados a informação diretamente comunicada por uma pessoa 

(ou sujeito). (…) para revelar as experiências realizadas por cada um (biografia) e o 

que, em determinado momento está a decorrer. Esta informação pode ser 

transformada em números ou dados quantitativos, utilizando técnicas de escalas 

de atitudes e escalas de avaliação (…) ou contando o número de sujeitos que 

deram determinada resposta, dando assim origem a dados de frequência» 

(Tuckman, 2000) 
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Esta abordagem permite aportar algo que as técnicas documentais não são capazes de 

oferecer, portanto optou-se por incluir a metodologia de entrevistas para que os aspetos 

práticos, opiniões dos trabalhadores da área, assim como a sua experiência fossem parte 

integrante dos dados recolhidos nesta dissertação. 

A revisão bibliográfica permitiu a identificação de algumas das principais empresas, 

agentes e estudos realizados até à data em Portugal. Deste modo, surgiu a necessidade 

ter uma perspetiva mais ampla e completa do panorama do controlo e regulamentação 

de odores em Portugal, assim como perceber quais as indústrias mais poluentes e de que 

forma os laboratórios procedem nos trabalhos que realizam com os seus clientes. 

Partindo conceptualmente das questões “Quem?”, “Quando”, “Como”, “O quê?”, 

“Porquê”, foram preparadas entrevistas a alguns profissionais relacionados com a área, 

cuja metodologia está explicada nos 5 passos seguintes: 

 

1. Definição de objetivos e conteúdos 

• Saber quais são as empresas que trabalham no controlo de odores em Portugal; 

• Saber quais são as técnicas e referenciais utilizados pelas empresas;  

• Saber que tipo de serviços são requisitados às empresas; 

• Saber qual a motivação dos pedidos de intervenção por parte dos clientes. 

 

 

2. Definição da amostra e perfil dos entrevistados 

Tendo em conta os objetivos propostos anteriormente, define-se o universo de 

entrevistados como sendo todos os colaboradores de empresas portuguesas, que 

desenvolvam trabalhos na temática dos odores, designadamente  da Eurofins, (atual 

LCM), e do IDAD, que são dois dos laboratórios mais importantes na realização de 

projetos de caracterização de odores em Portugal,  e a APEA que é um dos parceiros do 

projeto de investigação Europeu D-NOSES, Os atores portugueses entrevistados foram 

então: 
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• Clara Ribeiro –Técnica do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, é licenciada 

em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro e mestre em Poluição 

Atmosférica também pela UA, sendo ainda Especialista em Ciências do Ambiente 

pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. Tem uma vasta experiência em 

modelação de dispersão atmosférica, avaliação de impacte ambiental, 

nomeadamente qualidade do ar e ruído, emissões gasosas, monitorização 

ambiental e modelação de ruído. Dentro do âmbito da poluição de odores, tem 

vindo a desenvolver projetos em olfatometria, especialmente em unidades 

industriais, ETAR e aterros. Entrevista realizada a 6 de junho de 2020. 

• Pedro Santos – Presidente da Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente 

e Diretor da 2GO OUT Consulting, é licenciado em Engenharia do Ambiente pela 

Universidade Nova de Lisboa, mestre em Gestão e Política Ambiental pela 

Universidade Nova de Lisboa, Doutor em Filosofia e doutorando em Sistemas 

Energéticos e Alterações Climáticas pela Universidade de Aveiro. A APEA é 

parceira do projeto europeu D-NOSES, dedicado ao desenvolvimento de 

estratégias de melhoramento da gestão dos odores. Entrevista realizada a 15 de 

julho de 2020. 

• Ricardo Rodrigues – Responsável Técnico do Laboratório de Calibração e Medida 

(antiga Eurofins), é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de 

Aveiro. Este é um laboratório de referência na área dos efluentes gasosos e 

odores. A entrevista foi realizada no dia 28 de setembro de 2020. 

Para além destes atores foram ainda contactados a Engª. Helena Varela, que possui uma 

vasta experiência na gestão de odores através da Eurofins, empresa da qual foi 

responsável operacional e diretora geral. Porém, visto que a Eurofins se tinha extinguido, 

a Engª. Helena Varela sugeriu o contacto do Eng. Ricardo Rodrigues. Foi ainda contactada 

a Engenheira Dília Jardim da APA com o objetivo de obter informação sobre a legislação 

específica que estivesse eventualmente a ser preparada, mas não foi possível obter 

qualquer resposta. 
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3. Definição do tipo de entrevista 

Dado o facto de a amostra de entrevistados ser pequena, entende-se que faz mais 

sentido a realização de uma entrevista com um guião flexível, de modo a não limitar as 

informações dadas pelos entrevistados. Preferencialmente, as entrevistas seriam feitas 

presencialmente, contudo surgiu durante a fase de elaboração do guião de entrevista a 

impossibilidade de se realizar desta forma devido à pandemia provocada pelo Covid-19, 

optando-se então por fazer as entrevistas via videoconferência. 

 

4. Recolha de informação 

Esta é a fase onde se realizam as entrevistas, por videoconferência, numa data a 

combinar com o entrevistado.  

As entrevistas foram gravadas, com a devida autorização dos entrevistados, transcritas e 

posteriormente resumidas de forma a apresentar as principais questões abordadas pelos 

entrevistados e dando a entender de que forma elas podem responder aos objetivos 

delineados para esta dissertação. 

 

5. Transcrição e validação 

No início da entrevista, o entrevistado será questionado se a entrevista pode ser gravada 

ou transcrita, sendo-lhe dada a possibilidade de revisão de todas as informações por si 

proferidas na fase posterior à entrevista. Após a validação do entrevistado a entrevista 

será finalmente transcrita para a dissertação, com as alterações indicadas pelo 

entrevistado, se estas existirem. 

6. Tratamento e análise de dados 

Fase onde a transcrição é lida e analisada, sendo o essencial transposto para o 

documento da dissertação  
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A Figura 7 esquematiza resumidamente a metodologia adotada para a realização deste 

contacto com os atores desde o surgimento da ideia da adoção desta 

metodologia, até à preparação e realização das entrevistas. 

 

Figura 7 - Esquema representativo da metodologia utilizada nas entrevistas 

4.2.2 Análise de conteúdo das entrevistas 

As entrevistas aos engenheiros Ricardo Rodrigues e Clara Ribeiro permitiram perceber 

que os maiores clientes dos laboratórios de análise de odores são organizações e 

instalações como a administração pública, nomeadamente as câmaras municipais, aterros 

sanitários, centrais de compostagem, centrais de tratamento mecânico-biológico, setor 

privado como a indústria do papel, portos onde existem descargas de combustíveis, 

refinarias, transformação de carne e matadouros e a indústria da produção de azeite e 

bagaço de azeitona.  

As empresas de gestão de resíduos são geralmente os clientes fixos dos laboratórios de 

monitorização de odores, uma vez que possuem nas suas licenças de funcionamento a 

necessidade de monitorização dos biofiltros, que são geralmente o método escolhido 

para desodorização, assim como a obrigação legal de cumprir um valor limite de emissão 

de odor e uma eficiência mínima de remoção de odor através do biofiltro. 
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Em termos geográficos, não existe uma tendência regional para as indústrias poluidoras, 

mas é notório que os casos mais problemáticos são tendencialmente os locais onde existe 

proximidade entre as fontes de odores e as zonas residenciais.  

Os processos de amostragem e medição variam consoante o tipo de solicitação do 

serviço, isto é, se o processo é despoletado por queixas, o laboratório não está autorizado 

a entrar nas instalações da indústria poluidora, e nestes casos recorre-se à modelação 

através de medições realizadas na zona envolvente. Nos casos em que o serviço é 

solicitado pelas empresas já é possível realizar medições de concentração de emissão de 

odor, sendo que o método utilizado depende do tipo de indústria, e principalmente do 

tipo de fonte que esta apresente, se difusa se pontual. No caso dos biofiltros abertos, 

sendo fontes em área, a amostragem é feita através de uma campânula num 

determinado número de pontos diferentes durante um período mínimo de 30 minutos de 

amostragem. Existe outra possibilidade mais trabalhosa que é a de tapar todo o biofiltro 

com um plástico, saindo os gases por uma chaminé colocada num determinado ponto e 

onde são recolhidas as amostras. Já nos biofiltros fechados, o ar é canalisado para um 

depósito com um enchimento onde ocorre uma reação entre o microfilme presente nas 

películas que fazem o enchimento do biofiltro, saindo depois por uma chaminé onde a 

recolha de amostras é efetuada. Existem casos onde se fazem recolhas a montante do 

sistema de tratamento para poder calcular a eficiência de remoção do mesmo.  

Depois da amostragem, geralmente a quantificação da concentração de odores é 

realizada por olfatometria, com recurso a um painel devidamente calibrado e seguindo as 

especificações da norma europeia EN 13725, sendo que por vezes se opta por outros 

métodos que não implicam amostragem de odores, mas sim análise de campo utilizando-

se os métodos da grelha e do penacho de odores e a modelação reversa. O modelo mais 

utilizado é o AUSTAL, que trabalha seguindo as normas alemãs e por vezes é utilizado o 

modelo AERMOD. Uma vez que o modelo AUSTAL está baseado nas normas alemãs, que 

estipulam os limites de exposição em horas percentagem de horas de odor, ou seja uma 

hora onde o odor é sentido em pelo menos 10% do tempo, sendo 10% para zonas 

residenciais e 15% para zonas industriais. Quando se utilizam outros modelos, os 

referenciais adotados também mudam, sendo que geralmente se utilizam o holandês e o 
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belga que se regulam por unidades de odor por metro cúbico, parâmetro que define um 

valor fixo de concentração que não deve ser ultrapassado. A preferência pelo referencial 

alemão tem a ver com o facto de as queixas advirem de uma ausência ou presença de 

odor e não de uma concentração. 

Depois de realizado todo o processo de caracterização e obtidos os resultados, e 

atendendo à ausência de legislação em Portugal, a resolução dos problemas depende 

muito do bom senso das entidades poluidoras e do consenso a que possam chegar com 

as populações afetadas, sendo que ultimamente dada a mediatização desta problemática 

ambiental, as empresas preferem encontrar soluções para diminuir o problema dos 

odores, de modo a evitar processos em tribunal e evitar conflitos com a vizinhança. 

Apesar de não existir legislação específica para os odores, algumas indústrias possuem 

nas suas licenças de funcionamento limites de emissão de odor, geralmente 500 ouE·m-3 

ou 95% de eficiência de remoção de odor no biofiltro, e em algumas situações mais 

específicas, limite de emissão de amónia (NH3).  

Para além disso, em todos os setores sujeitos a licenciamento industrial, os documentos 

de referência sobre as melhores técnicas disponíveis para cada setor industrial (Best 

Available Technics Reference Documents - BREF), incorporam um capítulo exclusivamente 

dedicado a odores que especifica que as unidades industriais que possuam um historial 

de queixas e que tenham algum tipo de efeito negativo na sua vizinhança, são obrigadas a 

possuir um plano de gestão de odores que deve incluir aspetos como a existência ou 

inexistência de sistemas de tratamento, a localização dos recetores sensíveis na 

vizinhança e a sua política de comunicação com os mesmos e o levantamento de todas as 

atividades potencialmente geradoras de odores. 

Os laboratórios não estão habilitados a implementar medidas de mitigação, porém dada a 

sua experiência podem recomendar às indústrias os melhores métodos de redução de 

emissão de odores. Geralmente em indústrias, como por exemplo, a de transformação 

animal, um simples fechar de portões pode mitigar o problema, associando a um sistema 

de ventilação ligado a um sistema de tratamento de gases e enviando o efluente tratado 

para o exterior através de uma chaminé. Em ETAR, geralmente aconselha-se uma boa 
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afinação do sistema, e a canalização do ar para sistemas de tratamento. Nos aterros a 

principal medida recomendada é a cobertura diária da frente de aterro com terra, e o 

encaminhamento dos lixiviados para os locais adequados e a lavagem frequente dos 

camiões. Para a implementação destas medidas existem empresas de engenharia 

especializadas em sistemas de tratamento de gases a quem as entidades poluidoras 

devem recorrer. 

De um modo geral, os entrevistados mostraram que tem existido um crescimento 

exponencial da preocupação com a temática dos odores, sendo que nos últimos anos tem 

aparecido cada vez mais reclamações e pedidos de ajuda quer por parte de particulares, 

quer por parte das indústrias, que devido aos requisitos dos BREF procuram uma 

entidade que preste serviços de avaliação de emissão de odores. Das entrevistas foi 

possível perceber que as empresas que fazem caracterização de odores em Portugal são o 

IDAD, a LCM, sendo que uma pesquisa posterior levou ao encontro de mais duas 

empresas, a PEDAMB que possui uma parceria com um laboratório Inglês, o Silsoe 

Odours, e a SGS, uma multinacional com filial em Portugal. 

A entrevista com o Eng. Pedro Santos permitiu ter uma melhor perceção daquilo que é o 

Projeto D-NOSES e de que forma a APEA está envolvida no mesmo. Este projeto conta 

com 14 parceiros de 8 países da União Europeia e o Chile, e possui vários projetos piloto 

em países como a Espanha, Bulgária, Macedónia, Uganda e Portugal onde os parceiros 

são a APEA, a Lipor e a Câmara Municipal de São João da Madeira. Estes países estão 

reunidos com o objetivo de envolver a comunidade no registo de episódios de odor 

provocados por indústrias adjacentes através da aplicação Odourcollect. São João da 

Madeira é um município com um historial de problemas relacionados com odores, devido 

à proximidade de zonas residenciais com a empresa Luís Leal e Filhos, S.A., dedicada ao 

processamento de subprodutos animais. A câmara municipal integra o grupo de trabalho 

que, no âmbito do projeto D-NOSES pretende avançar com o lançamento de legislação de 

odores em Portugal, sendo a APEA o elo de ligação entre o município e as entidades de 

regulação e fiscalização. 
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Com o surgimento da pandemia do COVID-19, este processo sofreu uma interrupção, 

enfrentando agora o problema da crise económica, que dificulta ainda mais a criação de 

legislação, uma vez que esta iria causar uma despesa adicional com a instalação de 

sistemas de tratamento de odores às empresas poluidoras. Para além disso, a aplicação 

Odourcollect não foi ainda devidamente testada devido à quebra de rotinas provocada 

pela pandemia do Covid-19. 

O projeto tem em consideração que o processo de recolha de dados deve ser adaptado às 

características da população afetada, isto é, a aplicação não pode ser a única forma de 

recolher informação junto das populações. Desta forma, as outras metodologias adotadas 

são as de recolha de questionários apresentados de forma presencial e a sensibilização 

das gerações mais jovens nas escolas, apelando a que estes transmitam a importância 

desta temática aos seus familiares mais velhos.  

O projeto realça ainda a importância do diálogo entre as indústrias e as comunidades 

para que exista uma melhor perceção das necessidades de ambas. Contudo, deve existir 

uma visão especializada para cada tipo de indústria porque, por exemplo, a solução para 

o problema de odores numa ETAR poderá ser feita através do bom isolamento e 

tratamento de resíduos mas em instalações como as da indústria da celulose, o processo 

de desodorização é mais complicado. O caso concreto da fábrica de celulose de Cacia é 

revelador deste facto, uma vez que a aplicação de medidas de redução de emissão de 

odores em cerca de 80% se revelaram insuficientes porque o limiar de odor não foi 

atingido. 

De um modo geral a legislação futura não deverá ser cega ao facto de, por exemplo, um 

aterro situado numa zona rural e sem habitações ter menos impacto na saúde e bem-

estar das populações do que uma instalação semelhante situada numa zona urbana. Em 

suma, segundo o entrevistado Pedro Santos a legislação deverá ter em conta não só as 

características intrínsecas de cada indústria, como a sua localização geográfica. 

Os guiões das entrevistas encontram-se no Anexo 1, onde se encontram expostas as 

questões principais que se pretenderam esclarecer com a realização das mesmas.  
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Na tabela 10 são apresentadas, de forma sucinta, as respostas obtidas para cada uma das 

questões e ou objetivos delineados.  

Tabela 10 - Principais conclusões das entrevistas 

Objetivo Resposta 

Quais as empresas que trabalham na 
caracterização de odores em Portugal. 

IDAD, LCM, PEDAMB e SGS 

Quais as técnicas e referenciais utilizados pelas 
empresas. 

EN 13725:2003 – Olfatometria Dinâmica, 
EN;16841:2016 Parte1 – Método da Grelha, 
EN;16841:2016 Parte2 – Método do Penacho; 
GOAA – Guideline on Odour in Ambient Air (2004) 

Tipo de serviços que são requisitados às empresas. Serviços de monitorização de odores em: 
ETAR; 
Aterros; 
Indústria da pasta de papel; 
Tratamento de resíduos; 
Transformação de carne; 
Pecuária. 

Qual a motivação dos pedidos de intervenção por 
parte dos clientes. 

Queixas da população; 
Vontade das empresas. 
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 5. Conclusões  
Um odor é a interação química de diferentes espécies químicas voláteis, denominadas 

odorantes. Estes são geralmente compostos de enxofre (sulfuretos, mercaptanos), 

compostos de azoto (amónia ou aminas), compostos orgânicos voláteis (ésteres, ácidos, 

aldeídos, cetonas e álcoois). 

A libertação de maus odores para a atmosfera é um problema que afeta sobretudo as 

comunidades vizinhas das indústrias que os libertam. O impacto dos odores nas 

populações é uma questão complexa que está sujeita a muitas variáveis, como as 

condições meteorológicas, a topografia da zona adjacente à fonte, a altura e hora a que é 

feita a emissão, a eficiência de remoção do sistema de tratamento e também a perceção 

individual de cada indivíduo do odor sentido. A literatura e as entrevistas realizadas 

revelaram que as principais fontes de maus odores são instalações como as ETAR, os 

aterros sanitários, as centrais de compostagem, as centrais de tratamento de resíduos, a 

indústria de transformação animal, a pecuária, a indústria do papel e a indústria do 

bagaço de azeitona. É de realçar também, que tanto através da leitura de artigos como 

das entrevistas que a preocupação com esta problemática tem crescido nos últimos anos, 

quer ao nível da comunidade científica quer ao nível das populações.  

A medição da concentração de odor pode ser realizada com recurso a métodos sensoriais, 

analíticos ou eletrónicos. Os métodos sensoriais, nomeadamente a olfatometria 

dinâmica, por terem como sensor o nariz humano, possuem a vantagem de este ter uma 

maior sensibilidade quando comparado aos outros métodos de medição. Em 

contrapartida, é um método que não é portátil e está sempre sujeito ao erro humano, o 

que pode ser colmatado com o recurso aos narizes eletrónicos. Os métodos analíticos 

permitem identificar os compostos químicos responsáveis pelo odor, e não estão sujeitos 

ao erro humano, no entanto não são adequados para misturas de odorantes em 

concentrações baixas e são incapazes de identificar a interação de diferentes odorantes. 

A medição da concentração de odor associada ao caudal de ar que sai da fonte é 

insuficiente para prever a dispersão da pluma de odores. Para este efeito utilizam-se 

modelos de dispersão atmosférica que podem seguir abordagens Eulerianas, Gaussianas 
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e Lagrangeanas. Estes modelos têm em consideração variáveis determinantes na 

dispersão atmosférica como a topografia, orografia, meteorologia, e os dados de emissão 

atmosférica. Esta é uma metodologia é muito útil na descrição e previsão de processos 

como a avaliação de tecnologias de tratamento de odores e a construção de novas fontes 

ou novas operações prevendo o impacto que poderão vir a ter nas comunidades vizinhas 

e na instalação em si. Os modelos mais usados na poluição odoríferas são o AERMOD, o 

CALPUFF e o AUSTAL2000G. 

Em Portugal existem já laboratórios bem estabelecidos que se dedicam à caracterização 

dos odores como é o caso do IDAD e da LCM, anteriormente Eurofins, com quem foi 

possível ter um contacto direto, mais concretamente através das entrevistas. Foram 

também identificadas mais duas empresas que realizam este tipo de trabalho, 

nomeadamente a Pedamb que é uma empresa portuguesa de engenharia do ambiente 

que realiza caracterização de odores em parceria com o laboratório britânico Silsoe 

Odours. Foi ainda identificada a SGS, uma empresa multinacional dedicada à medição de 

vários parâmetros ambientais, entre os quais os odores. 

O impacto dos odores nas áreas envolventes a instalações industriais deve ser avaliado e 

mitigado desde logo na fase de construção. A distância de separação é uma medida 

importante na proteção das comunidades vizinhas das indústrias. Para além disso, devem 

ser adotadas as “Melhores técnicas Disponíveis” aplicáveis a cada setor de modo a 

prevenir o aparecimento de odores. Neste momento já existem inúmeros setores 

industriais que possuem um capítulo exclusivo à esta problemática nos seus BREF. 

Sempre que a prevenção se revele insuficiente, deverão ser adotadas medidas curativas 

como a filtração por pulverização; incineração/oxidação térmica; biofiltração; adsorção 

gás-sólido e gás-líquido; lavagem húmida e tratamento químico. 

A literatura aponta para uma falta de legislação específica de odores que estabeleça 

limites de emissão, e por esse motivo os conflitos existentes são ainda resolvidos com 

acordos amigáveis entre os afetados e as empresas poluidoras. Existem algumas normas 

europeias que estabelecem metodologias normalizadas que permitem efetuar a medição 

e expressar a concentração com uma base científica aprovada, servindo de modelo 

orientadora nível europeu. Para além destas normas a nível europeu, são usualmente 
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adotadas outras normas originárias da Alemanha da Holanda e do Reino Unido que 

permitem o recurso a limites de odor típicos, baseados tanto em horas de odor como em 

concentração de odor. Nos últimos anos a criação de capítulos dedicados aos odores nos 

BREF de variadas indústrias tem-se revelado um passo importante na legislação de 

odores, tendo sido publicado em 2018 a primeira legislação de imposição de um limite de 

odor para estações de tratamento biológico de resíduos. 

Os odores são um parâmetro ambiental difícil de legislar uma vez que a sua perceção 

varia muito de indivíduo para indivíduo. Dependendo principalmente da sua intensidade, 

frequência, hedonismo os odores são causadores da diminuição da qualidade de vida e 

saúde física e mental das populações afetadas, assim como tem impactos económicos, 

nomeadamente no preço de terrenos que se situem perto de fontes emissoras. Foi 

possível perceber através das entrevistas que, dado o atual contexto pandémico e de 

crise económica, a imposição de limites de odor pode vir a ser deixada para segundo 

plano, uma vez que isso acarretaria uma série de despesas extra para as empresas. Foi 

ainda possível apurar que está a ser preparado um decreto lei que pretende regular as 

atividades geradoras de odor em Portugal, porém a informação relativa a este assunto é 

escassa. No sentido de confirmar esta informação e tentar apurar as especificidades deste 

decreto-lei tentou-se contactar a APA, porém não foi possível obter qualquer resposta. . 

.Neste sentido é necessário não só um compromisso das entidades poluidoras em reduzir 

as suas emissões, como a participação ativa da população na identificação dos episódios 

de odor, através de plataformas criadas nesse âmbito como é o caso da Odour Collect 

criada no âmbito do projeto D-NOSES.  

Deste modo sugere-se que a criação de legislação específica de odores que estabeleça 

limites de concentração seria um passo importante para a salvaguarda da saúde e 

qualidade de vida das comunidades afetadas. Esta legislação deverá ter em conta as 

especificidades de cada ramo industrial e não ser cega à sua localização geográfica e 

proximidade com a vizinhança. É necessária a introdução de uma maior objetividade na 

avaliação do impacto dos odores nas comunidades considerando tanto quanto possível as 

variáveis que o influenciam e integrá-lo nos processos de monitorização de modo a obter 

informações não só das emissões como dos seus efeitos. A questão dos odores em 
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ambiente de trabalho é também um problema que apresenta um alto impacto na 

qualidade de vida e saúde dos trabalhadores, não podendo ser dissociado dos odores em 

ar ambiente. 

Seria interessante que em estudos futuros se considerasse a integração do odor como 

indicador na estrutura da Análise do Ciclo de Vida e o consequente desenvolvimento de 

uma categoria específica de impacte ambiental a si associada. Apesar de existirem 

inúmeros estudos científicos internacionais dedicados a esta temática, verificou-se que 

em Portugal, a publicação de estudos científicos que abordem esta temática não é 

abundante, assim como os relatórios técnicos que apesar de existirem, poucos estão 

disponibilizados publicamente. A inversão desta tendência seria salutar para que a criação 

de legislação  possua uma maior base científica, especialmente com a consideração das 

especificidades do panorama nacional, e deste modo ajudar a criação de legislação 

futura, nomeadamente na gestão das emissões em função da distância com a vizinhança 

e das características intrínsecas de cada ramo industrial, que representará um grande 

avanço na gestão da incomodidade dos odores em Portugal. 
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Anexos  

Anexo 1 – Guiões das Entrevistas  
 

Guião Entrevistas - “Caracterização do Panorama dos Odores em Portugal” 

Todas as entrevistas começarão com um breve enquadramento do objetivo da 

dissertação e da entrevista e também com o agradecimento da disponibilidade dos 

entrevistados. Será ainda pedida autorização para efetuar a gravação da entrevista, 

informando ainda o entrevistado de que toda a informação será posteriormente enviada 

para validação. 

Guião Entrevista Eng. Clara Ribeiro - IDAD 

(1) - Desde quando desenvolve trabalhos nesta área? 

(2) - Que tipo de organizações vos solicitam mais trabalhos de olfatometria? 

(3) - Qual o motivo que os leva a procurar os vossos serviços? 

(4) - Há alguma tendência geográfica na origem dos vossos clientes? 

(5) - De que forma tem evoluído a procura pelos vossos serviços? Tem existido variação 

da procura? O tipo de serviços solicitados tem variado? 

(6) - Quais são os métodos de monitorização de odores que utilizam? 

(7) - Estes métodos variam com o tipo de instalação analisada? 

(8) - Fazem modelação da dispersão de odores? 

(9)  -Tendo em consideração a ausência de legislação, quais os referenciais que utilizam 

para limites de emissão de odores? 

(10) - Também vos chegam solicitações na área do planeamento e mitigação de odores? 

(11) - Em jeito de conclusão, quais são os maiores obstáculos que encontra no trabalho 

com odores? 
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 Guião Entrevista Eng. Pedro Santos - APEA 

(1) - Na qualidade de presidente da APEA que é parceira do projeto D-NOSES, de que 

forma funciona esta colaboração? 

(2) - Sendo este projeto baseado numa aplicação online de uma forma voluntária, de que 

forma se lida com a franja de população que não está familiarizada com as novas 

tecnologias? 

(3) - Quais as medidas que pensa serem mais eficientes na mitigação dos odores? 

(4) - Quando se fala em odores surge sempre a questão da falta de legislação. Qual a 

relevância que a legislação pode ter no trabalho com odores? 

(5) – Como vê a reação das indústrias à problemática dos odores? 

(6) - Prevê que num futuro próximo esta lacuna legislativa venha a ser colmatada? 

 

Guião Entrevista Eng. Ricardo Rodrigues - LCM 

(1) – A LCM é uma empresa relativamente recente, porém tem uma ligação à famosa 

Eurofins. Qual o historial da empresa e de que forma se relaciona com a Eurofins? 

(2) - Que tipo de organizações vos solicitam mais trabalhos de olfatometria? 

(3) - Qual o motivo que os leva a procurar os vossos serviços?  

(4) - Quais são os métodos de monitorização de odores que utilizam? 

(5) - De que forma tem evoluído a procura pelos vossos serviços? Tem existido variação 

da procura? O tipo de serviços solicitados tem variado? 

(6) - Tendo em consideração a ausência de legislação, quais os referenciais que utilizam 

para limites de emissão de odores? 

(7) - Também vos chegam solicitações na área do planeamento e mitigação de odores? 

(8) - Em jeito de conclusão, quais são os maiores obstáculos que encontra no trabalho 

com odores? 
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