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Caracterização de Qualidade do Ar (QA) 

Utilização de abordagens complementares 

SIG como ferramenta de investigação 



“ […] Ocorre quando o ambiente é contaminado por um qualquer agente químico, 
físico ou biológico, moficando as características naturais da atmosfera.” 

WHO 

Intensificação de tráfego 

Revolução Industrial 

FONTES ANTROPOGÉNICAS FONTES NATURAIS 

PRINCIPAIS POLUENTES 
 

Partículas 
Ozono 

Monóxido e dióxido de Azoto 
Monóxido de Carbono 

COVs 



AMBIENTE 
- CONTAMINAÇÃO DE AR, ÁGUA E SOLOS. 

SAÚDE 
- MORTES POR CANCRO E DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIAS 
- REDUÇÃO DA ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA 

Directiva Europeia 2008/50/EC enfatiza a necessidade 
de alcançar melhores padrões de qualidade com o 
intuito de melhorar a saúde dos cidadãos europeus. 



Sector chave para a economia europeia e 
competitividade. 
 
Fundamental para a criação de um futuro 
sustentável. 

IMPACTE DA SIDERURGIA NO AMBIENTE E NA SAÚDE 

Avaliar o impacte das siderurgias na qualidade do ar. 

Completar e melhorar os inventários de emissões de partículas 
provenientes de siderurgias. 

Proporcionar novos métodos e estratégias para avaliar a qualidade do ar 
ambiente nas imediações de siderurgias. 





• Caracterização de emissões de processos de siderurgias 
 
• Investigação sobre distribuição de concentrações de 

poluentes nas proximidades de siderurgias. 
 

• Avaliação das fontes de emissão de poluentes. 

Definir propostas de mitigação de emissão de 
poluentes 



Monitorização instrumental Biomonitorização 
Contaminação de solos 



Elevada densidade de amostras. 

Concentrações elementares (INAA) 

1. AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS 
CONCENTRAÇÕES ELEMENTARES. 

2. POSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO DE OUTROS PARÂMETROS QUE 
PERMITA OBTER INFORMAÇÃO ADICIONAL. 



Na, Cl, I  

Concentrações elevadas locais de amostragem comuns para Na, Cl e I. 

Tendência não justificável pela direcção dos ventos.  



Zn 

Concentrações elevadas nos pontos A2 e A3. 

Existência de uma indústria identificada pelo mapa da ocupação do solo. 

Concentrações Ocupação do solo 



Factores de Enriquecimento (EF) e Contaminação (CF) 

SIG como complemento a métodos de identificação de fontes de 
emissão. 

EF CF 



Avaliação espacial: 
 - concentrações elementares (análise de áreas não 

amostradas) 

 - ocupação do solo 
 - factores de enriquecimento 
 - factores de contaminação 

Identificação de fontes de emissão  

SIG é uma ferramenta essencial de investigação. 
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