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RESUMO 

Ao longo dos tempos, a degradação das águas superficiais e subterrâneas tem vindo a 

aumentar devido a várias fontes de poluição. Entre estas, pode-se destacar a água proveniente 

de infra-estruturas rodoviárias, dado que nestas escorrências se encontram diluídos e em 

suspensão poluentes. Estes poluentes estão associados, fundamentalmente, ao tráfego e 

desgaste automóvel, tal como ao tipo de via e infra-estruturas nela instaladas, sendo mais 

gravoso quando a descarga destas escorrências é efectuada em zonas sensíveis. 

 

Para mitigar este tipo de impactes no meio hídrico e solos, procede-se à implementação de 

sistemas de tratamento dessas águas de escorrência. Os sistemas de tratamento habitualmente 

implementados são os sistemas secos ou os sistemas húmidos. Os sistemas secos podem ser 

com coberto vegetal, por infiltração/filtração em bacias de infiltração, pavimentos porosos e 

pavimentos reservatório. Os sistemas húmidos são por retenção e detenção em lagoas ou 

bacias, ou por aplicação em zonas húmidas. No caso das bacias de retenção/ tratamento, estas 

são dimensionadas de forma a receberem as águas de escorrência dessas infra-estruturas, 

armazenando-as durante um determinado período de tempo, para que ocorra uma redução da 

concentração dos poluentes afluentes à bacia, antes da água ser encaminhada para o seu 

destino final, geralmente uma linha de água. 

Tendo em conta esta problemática, os objectivos desta dissertação consistem no estudo dos 

aspectos relacionados com o dimensionamento das bacias de retenção/tratamento e no 

levantamento de casos de estudo no mesmo âmbito, para desta forma se avaliarem os 

parâmetros escolhidos na monitorização de cinco bacias de retenção/tratamento instaladas no 

sublanço E1 da auto-estrada A24. Também será efectuada uma análise das concentrações de 

poluentes à saída dessas bacias, comparando-as com valores de outros casos de estudo e com 

a legislação em vigor, bem como a avaliação da concentração de poluentes a estas associada. 

Proceder-se-á ainda à determinação das suas eficiências, tendo em conta as concentrações de 

poluentes presentes nas águas de escorrência à entrada e à saída.  

 

Dado que a presença destes poluentes está relacionada, fundamentalmente, com a intensidade 

de precipitação e com o volume de tráfego da infra-estrutura viária, para atingir os objectivos 

supracitados foi efectuado um levantamento da precipitação e tráfego médio diário (TMD) 
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precedente a cada campanha de monitorização, para desta forma se poder relacionar e avaliar 

a relação das concentrações de poluentes com o TMD e com a precipitação. 

 

 As concentrações dos poluentes à saída das bacias, foram comparadas com os valores limite 

de emissão (VLE) para descarga de águas residuais, com os valores máximos admissíveis 

(VMA) e com os valores máximos recomendados (VMR) para águas destinadas à rega, do 

Decreto-Lei 236/98, tendo-se concluído que as concentrações à saída cumprem estes limites, 

não havendo necessidade de se recorrer a formas de mitigar o seu impacte no meio hídrico, 

nomeadamente a zona de Protecção dos Aquíferos.  
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ABSTRACT 

Over time, the degradation of surface and groundwater has been increasing due to various 

pollution sources. Among these, one can highlight the water from the road infrastructures, 

since in these are diluted runoff and particulate pollutants. These pollutants are associated, 

primarily, to automotive traffic and wear, as to the type of road and infrastructure installed in 

it, being more drastic when the discharge of such runoff is carried out in sensitive areas. 

 

To mitigate such impacts on the aquatic environment and soils, it proceeds to the 

implementation of systems for treatment of groundwater runoff. The usually implemented 

treatment systems are dry systems or wet systems. The dry systems can be with vegetation 

covering, percolation/filtration in infiltration basins, porous pavements and reservoir 

pavements. Wet systems are for retention and detention ponds or basins, or for use in 

wetlands. In the case of the detention/treatment basins, they are scaled so that they receive the 

water runoff of these infrastructures, storing them for a certain period of time to be decreased 

the concentration of pollutants flowing into the basin before the water is routed to its final 

destination, usually a water line. 

 

Given this problem, the objectives of this thesis are to study aspects related to the design of 

detention /treatment basins and to collect case studies in the same scope to be this way 

assessing the parameters chosen for the monitoring of five detention/treatment basins installed 

in subsection E1 of the A24 highway. It will also be made an examination of the pollutant 

concentrations at the exit of these basins, comparing them with values of other case studies 

and legislation, as well as evaluating the concentration of pollutants associated with these. It 

will also be determined its efficiency, taking into account the concentrations of pollutants in 

water runoff at the entry and exit. 

 

Since the presence of these pollutants is related mainly with the rainfall and the volume of 

traffic on road infrastructure, to achieve the above objectives was carried out a survey of 

precipitation and average daily traffic (ADT) each year preceding the monitoring, thus being 

able to relate and evaluate the relationship of pollutant concentrations with the ADT and the 

precipitation. 
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The concentrations of pollutants to the watershed outlet, were compared with the emission 

limit values (ELVs) for discharging wastewater, with the maximum allowable values (MAV) 

and with the maximum recommended values (MRV) for water intended for irrigation of the 

Decree-Law 236/98, concluding that concentrations outside meet these limits, and that there is 

no need to resort to ways of mitigating their impact on the aquatic environment, namely the 

zone of protection of the aquifers.  
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I. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

 

1.1 Introdução 

A água é essencial à vida no Planeta, uma vez que a nossa existência e as actividades 

económicas dependem totalmente deste bem, que em termos globais, se está a tornar cada vez 

de pior qualidade e consequentemente mais escasso.  

 

A quantidade de água disponível para consumo humano é aproximadamente 1% dos recursos 

hídricos totais do nosso Planeta. Neste momento, mais de 1,2 mil milhões de pessoas não têm 

acesso a água potável segura.  

 

Quando comparados com algumas partes do mundo, os recursos hídricos europeus 

apresentam uma situação relativamente favorável, dado que em termos globais não há 

escassez de água no continente, sendo pouco frequente ocorrerem situações de extrema 

gravidade, como o caso de secas e de inundações.  

Contudo, existem estudos que nos revelam que a qualidade da água no continente Europeu 

não é satisfatória, dado que 20% das águas superficiais correm um sério risco de poluição.  

 

 Cerca de 65% da água destinada ao consumo humano na Europa provém de águas 

subterrâneas; 

 60% das cidades europeias exploram de forma excessiva as suas águas subterrâneas; 

 50% das zonas húmidas, devido ao excesso de exploração das águas subterrâneas, 

estão em risco;  

 Desde 1985 houve um aumento de 20% na área de terrenos irrigados na Europa 

(Comissão Europeia-Directiva Quadro de Água, 2002). 

 

Tendo em conta esta problemática, é fulcral a implementação de sistemas de tratamento de 

água que a ajudem a preservar. Visando a preservação deste bem, a Directiva - Quadro da 

Água (DQA) estabeleceu como objectivo alcançar até 2015 o “bom estado” de todas as águas 
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europeias, e assegurar a utilização sustentável da água em toda a Europa. Esta directiva é 

adoptada num momento muito oportuno, uma vez que os recursos hídricos se encontram com 

crescentes pressões, devendo-se enfrentar os desafios e contribuir para a sua preservação.  

 

Assim sendo, para se preservar este bem, tem de ter conhecimento das suas fontes de 

degradação, e uma forte contribuição provém das águas de escorrência de infra-estruturas 

rodoviárias. A exploração deste tipo de infra-estruturas contribui para a produção de poluentes 

que podem ser nocivos ao meio hídrico envolvente, ao solo e também à vegetação. Como tal, 

é necessário avaliar a qualidade das águas de escorrência das auto-estradas, dado que são as 

infra-estruturas que suportam maiores volumes de tráfego, uma vez que constituem uma fonte 

difusa de poluição. Desta forma, pode-se ter a percepção do impacte que poderão induzir no 

meio hídrico. 

No âmbito desta problemática, foi criado o conceito de zonas hídricas sensíveis aos poluentes 

rodoviários, pela Directiva-Quadro da Água, sendo zonas a proteger, onde não é permitido 

efectuar descargas directas de águas de escorrência de estradas. Este conceito define zonas do 

domínio superficial e subterrâneo, de transição e costeiro que, tendo em conta as suas 

características físicas e químicas, pelos seus usos e ecossistemas, separadamente ou 

cumulativamente, formam áreas mais sensíveis aos poluentes gerados pela circulação 

rodoviária (Directiva-Quadro da Água). 

 

De forma a mitigar possíveis impactes negativos nestas zonas, devem ser implementados 

sistemas de tratamentos adequados, de forma a promover a diminuição das concentrações de 

poluentes para níveis inferiores aos aceitáveis pela legislação, garantindo a protecção 

sustentável da água e do ambiente. 

É de salientar o facto de que uma zona sensível não tem necessariamente problemas de 

poluição, se a carga poluente à qual estiver sujeita for baixa ou desprezável, não havendo 

alterações na qualidade das suas águas (Leitão, 2006). 

 

O tipo de poluentes mais relevantes que se pode encontrar nas escorrências das auto-estradas, 

são os metais pesados, os hidrocarbonetos, as partículas sólidas e a matéria orgânica. Estes 

poluentes encontram-se relacionados com a constituição do pavimento, com o volume e tipo 

de tráfego, com os equipamentos de segurança instalados na infra-estrutura, com a ocupação 
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dos solos adjacentes à infra-estrutura, com o clima e com a respectiva topografia (Polkowska, 

2001). 

Os poluentes presentes nas escorrências das infra-estruturas rodoviárias têm também origem 

no processo de combustão do gasóleo, da gasolina, do gás e no desgaste de peças dos 

veículos.  

Desta forma, para que as águas provenientes das rodovias não sejam encaminhadas 

directamente para as linhas de águas, estas são orientadas para um sistema de drenagem e são 

tratadas em bacias de retenção, para que haja uma redução das concentrações de poluentes 

compatíveis com os valores limite exigíveis pela legislação em vigor, para a descarga dessas 

águas.  

 

1.2 Objectivos 

Tendo em conta esta problemática, utilizou-se como caso de estudo a A24, sendo que os 

objectivos desta dissertação são: 

 Verificar se as águas de escorrência das auto-estradas contêm concentrações de 

poluentes, à saída das bacias de retenção/ tratamento, passíveis de provocar poluição 

no meio hídrico e/ou no solo, avaliar o valor dessas concentrações e verificar se 

cumprem os limites impostos pela legislação em vigor;  

 Verificar se existe uma relação entre as concentrações dos poluentes presentes nas 

escorrências provenientes das auto-estradas, com a precipitação e com o tráfego médio 

diário das auto-estradas; 

  Efectuar uma comparação dos resultados obtidos na A24 com outros casos de estudo, 

nomeadamente a A1, A6 e A23; 

 Analisar a eficiência de algumas bacias de retenção/tratamento a partir do 

conhecimento das concentrações à entrada e à saída das bacias; 

 Verificar a capacidade das bacias de retenção/tratamento, de reter metais pesados, por 

análise dos sedimentos depositados na bacia. 
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1.3 Organização do Trabalho 

Esta Dissertação está organizada da seguinte forma: 

I. INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS 

No presente capítulo é referida a problemática da degradação das águas 

superficiais e subterrâneas, por parte das águas de escorrência provenientes das 

auto-estradas, as directivas e os tipos de sistemas implementados de forma a 

combater essa degradação, bem como os factores que influenciam o aumento da 

concentração de poluentes, nessas escorrências. 

 

II. IMPACTE DA CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE AUT-ESTRADAS 

NA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESCORRÊNCIA 

Neste capítulo são mencionados os impactes provocados no meio hídrico pela 

construção e exploração de auto-estradas, os parâmetros que definem a qualidade 

da água potável e a qualidade da água das escorrências provenientes das auto-

estradas. 

 

III. SISTEMAS DE RETENÇÃO/TRTAMENTO DE ÁGUAS DE 

ESCORRÊNCIA 

Neste Capítulo são apresentados os vários tipos de sistemas de tratamento de água 

de escorrência de infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente as bacias de 

retenção/tratamento, sendo efectuada uma alusão ao seu dimensionamento. Faz-se 

ainda referência a três casos de estudo de bacias em Portugal, com o intuito de 

comparar os seus resultados com os resultados deste estudo. 

 

IV. ESTUDO DAS BACIAS DE RETENÇÃO/TRATAMENTO DA A24 

Este capítulo consiste na caracterização da região, sendo também referidas as 

características da Auto-Estrada A24 e das bacias de retenção/tratamento na zona 

em estudo. 

É ainda descrita a metodologia utilizada para a realização da parte prática deste 

estudo. As várias etapas consistiram no levantamento das precipitações e tráfego 

diário nos 30 dias precedentes a cada campanha de amostragem dos relatórios de 
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monitorização, para averiguar a sua influência nas características das águas de 

escorrência. 

Neste capítulo faz-se ainda a análise das concentrações de poluentes presentes nas 

escorrências à saída das bacias, bem como a concentração de poluentes presentes 

nos sedimentos, tendo como base os relatórios de monitorização, salientando a 

dificuldade da sua possível relação aquando da impossibilidade de se proceder a 

uma amostragem automática e estação meteorológica no loca de amostragem. São 

também apresentados e comentados os resultados das análises da campanha de 

monitorização da BT08, bem como a concentração média por local para a BT08 e 

a carga poluente obtida na campanha de amostragem de 2010. 

 

 

V. CONCLUSÕES E TRATABLHOS FUTUROS 

Neste último capítulo são apresentadas todas as conclusões tiradas no estudo e 

também mencionados os trabalhos a executar no futuro. 
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II. IMPACTE DA CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE AUTO-

ESTRADAS NA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESCORRÊNCIA 

 

2.1 Impactes Provocados pela Construção e Exploração das Auto-Estradas 

Nas últimas décadas, devido à migração da população rural para as áreas urbanas, houve um 

intenso e desordenado crescimento urbano (Brites, 2006). 

 

Dessa crescente densificação das zonas urbanizadas, surge a necessidade de criar infra-

estruturas rodoviárias que permitam uma maior fluidez do tráfego. Estas infra-estruturas 

provocam um aumento de zonas impermeabilizadas, incrementando os caudais afluentes aos 

órgãos de drenagem. Esta alteração da superfície, a canalização do escoamento, o aumento da 

poluição devido à contaminação da plataforma das estradas e do ar pela existência de tráfego 

rodoviário, induz fortes alterações no ciclo hidrológico, nessas áreas (Bichança, 2006).  

 

No âmbito das infra-estruturas rodoviárias, têm-se criado directrizes ambientais que são 

inseridas nas diferentes fases de projecto: o planeamento, a implantação e por último e a 

exploração da infra-estrutura.  

A relação entre as infra-estruturas rodoviárias e meio ambiente é múltipla e envolve múltiplos 

factores. O equilíbrio dessa relação inicia-se com o compromisso que todas as partes devem 

ter respeito pela preservação do meio ambiente (Moraes, 2004). 

 

O Governo Português, em 1987, considerou que, uma vez que este tipo de projectos poderia 

ocasionar efeitos negativos no ambiente, era importante acautelar e prevenir estes efeitos, pelo 

que seria oportuno a realização de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para as Auto-

Estradas, tendo-se considerado um dos impactes mais significativos os correspondentes aos 

recursos hídricos. Os EIA analisam o recurso água, dando mais relevância à sua qualidade. Os 

efeitos resultantes da impermeabilização de grandes áreas, com o consequente aumento do 

escoamento superficial em detrimento da infiltração, aumentam a probabilidade de 

agravamento de inundações locais e de alteração do nível freático.  
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O Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, desde a implementação da Directiva 

Comunitária, relativa à Avaliação de determinados Projectos Públicos e Privados no 

Ambiente (85/337/CEE de 27 de Junho), tem vindo a avaliar os EIA de Infra-estruturas 

Rodoviárias. A tomada de decisão por parte do Instituto da Água, em relação à execução das 

infra-estruturas rodoviárias, é efectuada com base no balanço dos Estudos de Impacte 

Ambiental ao nível dos recursos hídricos (INAG, 2009). 

 

Segundo Ana Telhado (Telhado, 2004), nos últimos anos, houve uma evolução gradual e 

positiva no que respeita às metodologias utilizadas para a avaliação dos impactes nas infra-

estruturas rodoviárias. Essas metodologias aplicadas são diferenciadas em cada fase do 

projecto a que corresponde o EIA, e consequentemente, em função dos objectivos reais para 

que são realizados estes estudos. 

Podem-se citar como exemplo os estudos, em termos de recursos hídricos, efectuados para a 

Área Metropolitana de Lisboa (a CREL, a CRIL, o Eixo Fundamental, a A5 e a A1), dada a 

grande impermeabilização do solo e a alteração das condições hidrológicas locais. É 

importante neste tipo de estudos, avaliar-se o impacte final da construção deste tipo de infra-

estruturas, dado que pode agravar situações, como por exemplo, o risco de cheias (Telhado, 

2004). 

 

Como referido anteriormente, são adoptadas diferentes metodologias, para cada uma das 

fases. Na fase de projecto das Auto-estradas, é necessário ter em conta vários factores tais 

como: a afectação de áreas de infiltração máxima (aluviões e zonas cársicas), a localização de 

traçados situados paralelamente a linhas de água, o desvio e regularização de linhas de água e 

a localização dos nós sobre linhas de água. Deve-se ter em conta também as escavações onde 

o nível freático possa ser afectado, onde os aquíferos são mais vulneráveis à poluição, as 

zonas sujeitas a inundações e zonas húmidas e a descarga de elevados caudais em linhas de 

água com insuficiente secção de vazão (Telhado, 2004). 

 

Sabe-se, também, que cada projecto é específico de uma situação, mas de um modo geral, 

aquando da selecção de alternativas para o traçado, os recursos hídricos são determinantes 

para a respectiva escolha, uma vez que produzem alteração das condições de drenagem 

naturais. Essas alterações resultam da criação de aterros e escavações nos vales das linhas de 
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água, que provocam um efeito de barragem no escoamento superficial e suscitam a 

necessidade de restabelecimento de todas as linhas de água (Telhado, 2004).  

 

Durante a fase de construção, a instalação de estaleiros, a circulação de maquinarias, a 

movimentação de terras e a desmatação, são responsáveis pela compactação e/ou 

desagregação do solo, induzindo alterações no processo hidrológico.  

Poderá também ocorrer um predomínio de escoamento superficial em detrimento dos 

processos de infiltração, potenciando desta forma a acção erosiva sobre o solo. Esta acção 

erosiva através da precipitação, é mais gravosa quando o solo se encontra desprotegido (sem 

vegetação ou pavimento), provocando o arrastamento do material sólido para as linhas de 

águas, alterando desta forma, a sua qualidade. Ainda nesta fase, poderão eventualmente 

ocorrer acidentes, por exemplo derrame de substâncias nas oficinas de manutenção ou 

acidentes decorrentes da operação de maquinaria. Não se deve descurar o facto de que com a 

instalação de estaleiros, se produzem efluentes domésticos que contaminam o meio hídrico 

(EIA). 

 

A auto-estrada, sendo uma infra-estrutura rodoviária de grande porte, implica uma elevada 

alteração no meio, devido ao aumento da impermeabilização da bacia hidrográfica. 

De um modo geral, o escoamento ganhará maiores velocidades, quanto maior for o grau de 

impermeabilização das bacias hidrográficas e desta forma o tempo de concentração diminui 

significativamente (Bichança, 2006).  

 

Além dos efeitos anteriormente referidos, é de salientar que a fase de exploração das auto-

estradas possui igualmente efeitos negativos para os recursos hídricos, pois os poluentes, 

principalmente os que são derivados do tráfego automóvel, depositam-se no pavimento. Desta 

forma, as escorrências provenientes destas infra-estruturas contêm um elevado grau de 

poluentes nocivos para o solo e para o meio hídrico. Em muitos casos é necessário e 

fundamental criar um sistema que trate essas águas antes de serem depositadas no seu leito 

natural. 
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2.2 Qualidade da Água 

2.2.1 Qualidade da Água Potável 

Dos três elementos do ambiente (atmosfera, litosfera e hidrosfera), a atmosfera possui um 

papel fulcral no ecossistema do nosso planeta. A condensação da água, formação de nuvens e 

subsequente precipitação na forma de chuva, granizo ou nevoeiro, ocorrem na atmosfera. 

Assim sendo, a composição química da precipitação depende da pureza da atmosfera e dos 

poluentes existentes no ar (de origem natural ou industrial). No processo de recirculação de 

água na natureza, todos os poluentes atmosféricos são devolvidos à superfície da Terra, 

contribuindo para o agravamento da qualidade da água e mudanças na composição química 

dos solos (Polkowska et al., 2001). 

Desta forma, é de extrema importância efectuar análises à água antes de ser consumida, ou até 

encaminhada para linhas de água naturais.  

Os parâmetros físicos de qualidade da água considerados pelo Instituto Nacional da Água 

(INAG) são: a cor, a turbidez, o sabor, o odor e a temperatura. No que respeita a parâmetros 

químicos é referido o pH (acidez e alcalinidade), a dureza, os metais (ferro e manganês), os 

cloretos, o azoto (nutriente), o fósforo (nutriente), o oxigénio dissolvido, a matéria orgânica, 

os micropoluentes orgânicos e os micropoluentes inorgânicos, como os metais pesados (zinco, 

cromo, cádmio, chumbo, mercúrio, entre outros).  São igualmente analisados parâmetros 

biológicos, como algas e bactérias, considerados microrganismos indicadores. 

 O grau de poluição das águas é então medido através de características físicas, químicas e 

biológicas designadas por parâmetros de qualidade das águas.  

Os metais pesados são micropoluentes inorgânicos, provenientes na sua maioria de efluentes 

industriais, sendo altamente tóxicos para a vida aquática. Os principais metais pesados 

presentes nas águas sob a forma dissolvidas são: o cádmio, o cromo, o chumbo, o mercúrio, o 

níquel e o zinco.   

Regra geral, as concentrações de metais pesados na água estão muito aquém dos padrões de 

qualidade estabelecidos. Por outro lado, a tendência dos metais pesados é de aderirem aos 

sólidos em suspensão que, por sua vez, se sedimentam no fundo do corpo da água. 



Estudo de Bacias de Retenção/Tratamento em Auto-Estradas                                                 Capítulo II 
 
 

Marisa Rodrigues Monteiro                                                                                                               II-11
  

Tendo em conta estes aspectos, torna-se importante analisar as concentrações de metais 

pesados nos sedimentos, cujos valores podem ser significativos e representarem uma ameaça 

para o meio, e consequentemente, para o ser humano, uma vez que são bioacumuláveis. 

 

2.2.2 Qualidade das Águas de Escorrência das Auto-Estradas 

O impacte que as águas provenientes das plataformas das Auto-estradas poderão provocar no 

meio hídrico, pressupõe a análise das características qualitativas e quantitativas das 

escorrências, bem como das características do meio hídrico, ou seja, do meio receptor (Leitão, 

2006). 

A partir da publicação do Decreto-Lei n.º 186/90, em 1990, todos os projectos rodoviários, 

nomeadamente de auto-estradas e de vias rápidas, ficaram sujeitos a um processo de 

Avaliação de Impactes Ambientais (AIA). É neste processo que é efectuada a avaliação do 

impacte que a construção e exploração das infra-estruturas viárias irá ter no futuro, no que 

respeita aos recursos hídricos da respectiva área envolvente (Barbosa, 2000). 

No ano 2000, foi publicado o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (que revogou o 

D.L.186/90 e o D.L.38/90), onde foi vinculado o parecer do Ministério do Ambiente e 

Recursos Naturais no que respeita ao licenciamento do projecto, enfatizando as questões 

ligadas à monitorização. Ou seja, tornou-se obrigatória a realização de monitorização de 

recursos hídricos e a elaboração dos respectivos relatórios, que terão de ser submetidos a uma 

apreciação por parte da Autoridade de AIA (Barbosa, 2000). 

Ainda neste âmbito, foi implementada a Directiva-Quadro da Água (DQA), que entrou em 

vigor a 22 de Dezembro de 2000, onde foram estabelecidas as bases para a gestão sustentável 

das águas, com o objectivo principal de atingir o bom estado das águas de superfície e 

subterrâneas, até 2015. No que respeita às águas superficiais, o seu ‘’bom estado’’ é definido 

pelo bom estado ecológico e químico, para as águas subterrâneas importa assegurar o bom 

estado quantitativo e o bom estado químico (www.dqa.inag.pt, 2009). 

O estado ecológico da água, como definido na Directiva da Água da União Europeia, é a 

expressão da qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos associados às águas 

de superfície (www.dqa.inag.pt, 2009). 
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O estado químico da água depende da presença, em quantidades significativas, de metais 

pesados, de hidrocarbonetos e de alguns pesticidas, existindo para estas substâncias limites 

máximos admissíveis. 

A qualidade das águas de escorrência das auto-estradas é determinada tendo em conta os 

mesmos parâmetros da água: físico-químicos e biológicos. A avaliação é efectuada através da 

comparação dos valores desses parâmetros, com os valores máximos ou admissíveis exigidos 

pelo Decreto-Lei 236/98, valores estes que variam consoante o local de descarga das 

escorrências. 

Como já foi referido, a exploração de auto-estradas, ou seja, a circulação rodoviária contribui 

para a produção dos seguintes poluentes: metais pesados, hidrocarbonetos, partículas sólidas e 

matéria orgânica, que se depositam no pavimento. A magnitude e padrão de acumulação da 

massa dos poluentes, fundamentalmente, função da área pavimentada, da intensidade do 

tráfego, das actividades de manutenção das infra-estruturas viárias, das características 

meteorológicas e da ocupação do solo adjacente. 

 

As águas de escorrência provenientes das auto-estradas podem provocar impactes nas águas 

superficiais e subterrâneas, devido a passagem do tráfego e também devido às actividades de 

manutenção ou reparação da via e taludes associados, ou ainda impactes provocados por 

acidentes envolvendo o transporte de substâncias tóxicas ou perigosas. 

No Quadro 1 encontram-se os principais tipos de poluentes e as respectivas fontes de 

poluição. 

Quadro 1 - Tipos de poluentes com origem nas estradas e respectivas fontes (Leitão et al.,2000) 

Tipo de Poluente Fonte 

Metais Pesados 

(Pb, Zn, Fe, Cu, Ni, Cd, Mg, Cr) 

Pneus e pastilhas de travão, combustível, aditivos de 

óleo do motor, ferrugem e guardas de segurança. 

Cádmio Pneus e pastilhas de travão 

Crómio Pneus, pastilhas de travão e rolamentos. 

Cobre Radiadores, Pneus e pastilhas de travão. 

Tipo de Poluente Fonte 

Chumbo Combustíveis, pneus e pastilhas de travão. 

Zinco 
Guardas de segurança, lubrificantes, pneus e pastilhas 

de travão. 

Hidrocarbonetos Óleos, combustíveis e emissões de gases. 
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(PAH, Petróleo, combustíveis) 

PAHs Combustível, plásticos e pavimento. 

Nutrientes (N, P) 
Fertilizantes, combustíveis e óleos do motor e 

emissões de gases. 

Matéria orgânica Vegetação, excrementos de animais. 

Sais para degelo, herbicidas Químicos de manutenção da estrada 

 

Os poluentes que se encontram presentes nas escorrências das infra-estruturas rodoviárias têm 

origem também no processo de combustão de gasóleo, gasolina e gás e no desgaste de peças 

dos veículos. No que respeita às emissões de hidrocarbonetos, estas têm origem nos óleos 

lubrificantes e combustíveis. A combustão incompleta de combustíveis introduz no ambiente 

compostos como monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2), cetonas, aldeídos e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). O consumo do óleo no cárter contribui para 

a emissão de hidrocarbonetos aromáticos (fluoranteno, pireno, fenanthrene e naftaleno).  

A composição dos gases de escape depende do tipo e utilização do motor. O monóxido de 

carbono (CO) e hidrocarbonetos atingem os valores máximos de emissões durante a travagem, 

enquanto os óxidos de azoto são produzidos principalmente durante o cruzeiro e períodos de 

aceleração.  

Ao contrário dos compostos orgânicos ou xenobióticos, os compostos metálicos não são 

degradados no meio ambiente, são bioacumuláveis. Como consequência, os metais pesados 

podem gerar impactos agudos, caracterizados pela concentração ou actividade, ou crónicos, 

caracterizados pela acumulação de massa (Ramísio et al., 2006).   

Os metais pesados e micropoluentes orgânicos aparecem associados ao tráfego automóvel, 

como já foi referido, sendo o Cobre (Cu), o Chumbo (Pb), o Zinco (Zn) e o Cádmio (Cd), por 

vezes também o Níquel (Ni) e o Crómio (Cr), considerados os metais pesados mais 

importantes, associados quer a fontes móveis, quer estacionárias, podendo estes metais 

aparecer na forma dissolvida ou ligados a partículas. (Ramísio et al., 2006) 

Como foi anteriormente referido, o tráfego polui ainda o meio ambiente com metais pesados, 

como por exemplo, o consumo de pneus que é uma fonte de zinco e cádmio e o uso de calços 

de travão que cria chumbo, cromo, cádmio e magnésio. (Polkowska et al., 2001). 
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Estudos de caracterização de escorrências de auto-estradas têm mostrado que o Zn, o Cd, o Ni 

e o Cu se encontram predominantemente na forma dissolvida, o Fe e Al estão 

predominantemente ligados a partículas, enquanto o Pb e o Cr se encontram distribuídos entre 

as duas formas (Hvitved-Jacobsen, 2005; Sansalone, 1996). 

Outro aspecto a ter em consideração é que durante a época invernal, devido ao perigo de gelo 

e neve, as vias são tratadas com sal e salgema, o que introduz no ambiente enormes 

quantidades de cloreto de sódio e magnésio, bem como vestígios de cobalto e crómio. 

Um aspecto importante a ter em consideração aquando da caracterização da qualidade das 

águas de escorrência é a relação entre a qualidade do efluente pluvial e a sua quantidade. Uma 

via pode ter acumulado uma elevada carga poluente, mas o que irá condicionar a qualidade da 

água será a intensidade da precipitação que irá lavar o pavimento e desta forma diluir os 

poluentes (Leitão et al, 2006). 

No Quadro 2 encontram-se as concentrações típicas de alguns poluentes presentes nas 

escorrências de estradas. 

Quadro 2 - Concentrações típicas de alguns poluentes, adaptado de INAG, 2006. 

Poluente Concentração típica 

SST        (mg/l) 30 - 60 

CQO      (mg/l) 25 - 60 

CBO5     (mg/l) - 

N-total (mg/l) 1 - 2 

P-total  (mg/l) 0,2 - 0,5 

Pb          ( g/l) 50 - 125 

Zn          ( g/l) 125 - 400 

Cu         ( g/l) - 

Cd         ( g/l) 5 - 25 

              

Sabe-se que as variáveis que condicionam a qualidade das águas de escorrência destas infra-

estruturas são devidas à própria estrutura e ao meio envolvente. A tipologia das estradas, o seu 

tráfego rodoviário associado ao tipo e idade dos veículos, a velocidade e intensidade dos 

mesmos, são factores fundamentais na definição dos poluentes. 
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No que respeita à tipologia das estradas, o que interessa saber é o seu limite máximo de 

circulação. Numa auto-estrada o limite é 120 km/h, enquanto num itinerário principal é de 80 

a 100 km/h e nas estradas nacionais cerca de 60 km/h. Contudo, é nas acelerações e 

ultrapassagens que existe uma maior produção de poluentes, assim sendo, devido ao 

congestionamento, estão associadas maiores produções de poluentes às estradas de centros 

urbanos. 

 

Em relação ao tráfego, o tipo e idade dos veículos definem a emissão de poluentes. Os 

veículos novos poluem menos que os antigos, uma vez que a concepção dos mesmos 

pressupõe a preservação do meio ambiente (James, 1999). A velocidade do veículo tem uma 

influência directa na emissão de poluentes pelo desgaste dos pneus. Segundo James ( James, 

1999), existe uma velocidade óptima, entre os 50-60 km/h, sendo que nesta velocidade o 

motor trabalha com maior eficiência, gerando menos poluição. 

 

No Quadro 3 encontra-se -se o teor de metais pesados libertado devido ao desgaste dos pneus, 

em dois tipos distintos de estradas. 

 

Quadro 3 - Libertação de metais pesados devido ao desgaste dos pneus (Leitão, 2006). 

Tipo de Estrada 
Pb Cu Cr Ni Zn 

Desgaste 

total 

g/km/ano kg/km/ano 

Auto-Estrada 1145 329 241 230 810 657 

Estrada 

Principal 
506 115 84 80 284 347 

 

Segundo James (James, 1999), uma maior ou menor intensidade do tráfego implica, uma 

maior ou menor acumulação de metais pesados no solo e vegetação envolvente. Numa estrada 

onde circulem menos de 15000 veículos por dia, será provável que não sejam provocados 

danos, se possuir um tráfego médio diário (TMD) entre 15000 e 30000 veículos causa alguma 

preocupação, para um tráfego superior a 30000, podem ser causados impactes graves no meio 

ambiente.  

Se uma estrada possuir um TMD inferior a 15000 veículos, mas estando num meio sensível, 

pode causar igualmente graves problemas de poluição que não podem ser descurados. Torna-
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se pouco correcto fazer uma apreciação directa do TMD com o grau de poluição, tem-se 

sempre de atender às características intrínsecas do meio, à qualidade do ar, à intensidade e 

duração da precipitação e ao uso do solo envolvente à infra-estrutura, para se proceder a uma 

correcta avaliação da qualidade das escorrências. 

 

No Quadro 4 encontram-se valores ilustrativos da qualidade das águas de escorrência, obtidos 

em diversos estudos, em vias com valores de tráfego médio diário distintos.  

 

Quadro 4 - Valores ilustrativos da qualidade das águas de escorrência, obtidos em diversos estudos (adaptado de 
INAG, 2006) 

País TMD SST(mg/l) Pb (mg/l) Zn (mg/l) Cu (mg/l) Cd (mg/l) Cr (mg/l) 

Noruega 8000 162-2420 62-690 91-740 10-430 - - 

Alemanha 47000 181 245 620 117 - - 

Reino 

Unido 
720 - 28,1 16,6 6,5 - - 

Alemanha 500 - 122 165,6 75,9 - - 

Reading, 

UK 
98200 160-704 43-1800 140-4200 50-1000 <1-13 <20 

 

Se se efectuar uma análise ao Quadro 4, verifica-se que não existe uma relação linear entre o 

TMD e a produção de poluentes. Deve ser igualmente considerada a qualidade do pavimento, 

devido à diferença física entre as camadas superficiais. Os pavimentos são regra geral, em 

asfalto ou em betão, existindo dois tipos de asfalto, o liso e o poroso. O asfalto liso constitui 

uma superfície plana e dura, enquanto o poroso é mais áspero, dado que a sua superfície é 

constituída por granulometrias mais grosseiras. Em relação às propriedades destes dois tipos 

de asfalto, é importante referir que o asfalto poroso possui maior capacidade de retenção de 

matéria poluente e água, reduzindo desta forma o seu transporte para o meio ambiente. O 

pavimento, qualquer que seja, não deve ser propício à abertura de fendas, onde as partículas 

poluentes podem facilmente depositar-se (Leitão, 2006). 

 

Em suma, o transporte da poluição acumulada nas vias rodoviárias pelas águas pluviais (águas 

de escorrência) induz impactes ambientais negativos importantes, sobretudo tratando-se de 

meios sensíveis. Nesse sentido, deverá proceder-se ao seu tratamento. 
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III. SISTEMAS DE RETENÇÃO/TRATAMENTO DE ÁGUAS DE 

ESCORRÊNCIA 

 

3.1 Descrição dos Sistemas 

 ‘’A selecção do local de implantação dos sistemas de tratamento tem em consideração a 

topografia da área afectada, a proximidade a zonas hídricas sensíveis ou zonas sensíveis, a 

drenagem longitudinal da via, a localização de passagens hidráulicas, as características 

geométricas do projecto que condicionam os locais de implantação do sistema de tratamento 

e os estudos efectuados em RECAPE.’’(D’Azevedo, 2001) 

Os sistemas de tratamento de águas de escorrência de infra-estruturas rodoviárias são 

diferentes dos sistemas de tratamento das águas residuais, uma vez que os poluentes 

preocupantes são diferentes, bem como o processo descarga e geração.  

A escolha do tratamento tem de ser adequada ao tipo de poluentes que se pretendem controlar, 

tendo em conta que convém criar um sistema passivo, sem necessidade de energia, de grande 

viabilidade e sem necessidade de manutenção. 

Existem vários tipos de sistemas de tratamento que se podem implementar, e apesar de 

apresentarem diferentes configurações e projectos diferentes, todos eles têm como objectivo a 

retenção das águas de escorrências de modo a que estas fiquem detidas o tempo suficiente 

para permitir a sedimentação de poluentes e/ou a infiltração e retenção no solo. Existem 

também processos de tratamento que envolvem a assimilação e/ou degradação de poluentes 

através de vegetação. 

Segundo Novotny e Olem (Olem et al, 1994), devem ser tomados em consideração alguns 

aspectos aquando do estabelecimento do sistema de tratamento, tais como: 

 Tratamentos com vegetação aquática, escorrência superficial e processos de infiltração 

em meios de areia e turfa que permitem a redução dos poluentes prioritários entre 80 e 

99%; 
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 A matéria orgânica (por exemplo turfa ou vegetação e respectivos resíduos) fixa a 

maioria dos poluentes, desta forma o sistema de tratamento deverá depender do 

contacto com a mesma; 

 

 Os sistemas de tratamento com fins de remoção de sólidos (bacias de decantação e 

filtros de areia simples) podem apenas remover a fracção dos poluentes que se 

encontra associada às partículas. Em alguns casos são incapazes de remover a carga 

poluente associada à forma dissolvida; 

 
 

 Sistemas de tratamento que permitam ambientes redutores, como por exemplo as 

zonas húmidas artificiais e filtros de areia, apresentam elevada eficiência no que 

respeita ao tratamento de metais pesados e alguns compostos orgânicos. 

 

 

 

Figura 1 - Filtro de areia com vegetação (Rodrigues, 2003) 
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Na Figura 2 apresentam-se dois exemplos de zonas húmidas artificiais que possuem elevada 

eficiência no tratamento de metais pesados, de óleos e de gorduras. Contudo, não é 

aconselhado implementar este tipo de sistemas em climas secos, uma vez que se torna 

complicado manter a vegetação. É de salientar que a utilização do junco nos filtros de areia 

tem vantagens frente às demais plantas aquáticas, devido ao comprimento de suas raízes, à 

capacidade de oxigenação da água e à baixa necessidade de manutenção, como por exemplo 

podas e retirada de mudas. As plantas aquáticas aproveitam o azoto dissolvido na água e 

retiram a matéria orgânica. A sua função é de filtrar a água, retendo nas suas células metais 

pesados, fenóis, resíduos de agrotóxicos, entre outros. Criam, ainda, um ambiente propício 

para a diminuição dos coliformes fecais. Assim sendo, as alterações que as escorrências 

pluviais provenientes das infra-estruturas rodoviárias provocam nos meios receptores podem 

ser mitigadas através de medidas e procedimentos, entre os quais se encontram sistemas de 

tratamento secos e nos sistemas de tratamento húmidos, que se subdividem da seguinte forma: 

 Sistemas Secos 

 

o Tratamento com Coberto Vegetal; 

o Tratamento por Infiltração/Filtração em Bacias de Infiltração; 

o Pavimentos Porosos e Pavimentos Reservatório. 

Figura 2 - ’Wetlands’’(Rain Source Water) 
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 Sistemas Húmidos 

 

o Tratamento por aplicação em Zonas Húmidas; 

o Tratamento por Retenção/Tratamento e Detenção em Lagoas ou Bacias. 

As condições climáticas, especialmente o regime de precipitação, condicionam os fenómenos 

de escorrência e a eficácia dos sistemas de tratamento. A maior parte dos estudos efectuados 

sobre águas de escorrência de estradas foram levados a cabo nos EUA e na Europa do norte. 

As melhores estratégias de gestão (MEGs) que exigem condições relativamente húmidas não 

são adequadas a climas semi-áridos, onde sistemas de infiltração poderão revelar-se mais 

eficazes (Barbosa, 2006). 

 

 

3.1.1 Sistemas Secos 

Tratamento por Coberto Vegetal-‘’Swale’’ 

O tratamento por coberto vegetal é efectuado por dispositivos de desenvolvimento 

longitudinal a céu aberto, com pouca profundidade, revestidos, tal como o nome indica, com 

vegetação (Figura 3). Este tipo de sistema de tratamento pode ser utilizado ao longo de 

arruamentos e auto-estradas, e o seu funcionamento consiste no escoamento da massa líquida 

pelos canais ou valetas devidamente revestidas. Ao efectuar-se o escoamento, uma vez que é 

lento, a água fica retida durante algum tempo, permitindo a remoção de nutrientes (azoto e 

fósforo) e metais pesados, por retenção/absorção na vegetação e também por sedimentação. 

São dos sistemas mais baratos e de fácil execução, integrando-se bem no espaço verde das 

urbanizações ou áreas de utilização pública. 

Como se pode observar na Figura 3, os ‘’swales’’ possuem muito pouca inclinação lateral 

(inferior a 1/3), conseguindo desta forma reter as escorrências, formando áreas adjacentes de 

águas paradas, após chuvadas. No que respeita à vegetação, esta deve ser apropriada à 

estabilização de taludes, ao tratamento de águas pluviais e manutenção dos nutrientes. A 

eficiência do sistema é tanto maior quanto menor for a velocidade de escoamento, uma vez 

que o tempo de contacto é maior. Regra geral, quanto maior for a velocidade de escoamento 

menor é a eficiência do sistema. 
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Os ‘’swales’’ não são tão eficazes quanto um sistema de retenção, desta forma, devem apenas 

ser usados como colector de um sistema de retenção cuja descrição será efectuada mais 

adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Swale (HarvesteH2O.com, 2009) 

Para a concepção destes dispositivos, deve assegurar-se que as condições de nível freático e 

do solo sejam as adequadas. Dado que estes sistemas intervêm fortemente na estruturação e na 

organização do espaço, é indispensável a articulação com os vários intervenientes da 

concepção paisagística desde a fase inicial do programa de planeamento, passando pelas fases 

subsequentes de pormenorização do tecido urbano.  

A implementação deste sistema, requer as seguintes considerações prévias: 

 A zona não está condicionada por restrições em termos de infiltração, por 

exemplo áreas limitadas por perímetros de protecção de captações de água 

destinada a consumo humano ou outro tipo de protecções; 

 

 Deve existir uma distância mínima de um metro, entre o nível freático na época 

invernal e a base da vala; 

 

 Os níveis superiores do solo devem ser suficientemente permeáveis; 

 

 O solo deve ser propício à infiltração; 
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 As águas de escorrência não devem apresentar riscos de poluição elevada. 

Para efeitos de pré-dimensionamento (Thomachot, 1981) e (Azzout et al., 1994), propõem a 

consideração de uma superfície de infiltração igual à projecção em planta da superfície real. 

Esta redução da superfície real, em termos de cálculo, corresponde à utilização de um 

coeficiente de segurança para ter em conta os efeitos de colmatagem. 

 

Tratamento por Infiltração/Filtração em Bacias de Infiltração 

Este tipo de tratamento engloba técnicas que permitem o armazenamento temporário das 

águas pluviais até que estas se infiltrem no solo da base e dos taludes da bacia. Essas técnicas 

são as bacias de infiltração e as trincheiras filtrantes. 

 

Bacias de Infiltração 

Os objectivos deste sistema de tratamento de água pluvial são a remoção dos poluentes 

dissolvidos ou associados á fracção sólida mais fina (metais pesados) e remoção de poluentes 

por sedimentação, pela vegetação, pelo solo e por microrganismos, em simultâneo com a 

infiltração. 

É fundamental para a implementação deste tratamento o conhecimento das características do 

solo no que respeita à permeabilidade e possibilidade de carsificação. O volume de água 

capturado na primeira chuvada tem de possuir capacidade de se infiltrar totalmente no solo, 

antes que ocorra a chuvada seguinte, uma vez que as escorrências das primeiras chuvadas 

possuem maior grau de poluição.  

 A única via de saída da água da bacia deve ser por infiltração. Se se pretender recorrer a um 

sistema deste tipo, é necessário assegurar que o solo apresente boas características de 

permeabilidade, de forma que a entrada de água no solo não afecte as características 

estruturais do mesmo e não coloque em risco a qualidade das águas subterrâneas. 

Na Figura 4 encontra-se um exemplo de bacia de infiltração, no lanço Alcantarilha-Guia na 

A2, que é um caso de estudo de avaliação de impacte ambiental no que respeita ao sistema de 

tratamento das águas de escorrência da A2. 
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              Figura 4 -  Bacia de infiltração do lanço Alcantarilha-Guia, A2 

 

Trincheiras filtrantes  

As trincheiras filtrantes consistem numa longa e estreita escavação, preenchida com pedras, 

de forma a permitir o armazenamento temporário das primeiras escorrências nos vazios 

existentes entre o material agregado, sendo a restante água infiltrada no solo subjacente. No 

funcionamento hidráulico de uma trincheira de infiltração, devem considerar-se as condições 

de entrada da água pluvial, a retenção ou o armazenamento temporário no seu interior e as 

condições de evacuação ou saída dessa água. Neste sistema, a condutividade hidráulica é 

essencial, podendo até ser um factor limitativo. Se for bem concebida, traz benefícios para o 

tratamento de águas pluviais, sem a necessidade de manutenção. As trincheiras filtrantes 

superficiais recebem o escoamento directamente das áreas adjacentes depois de este ter sido 

filtrado por plantas. 

Na Figura 5 encontra-se ilustrado um corte transversal e longitudinal de uma trincheira de 

infiltração. 
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As condições de implementação deste sistema são as mesmas impostas para o coberto vegetal. 

 

Pavimentos-Reservatório  

O pavimento reservatório é um tipo de pavimento que se distingue do pavimento clássico, por 

dispor de uma “camada de base” com capacidade de armazenamento das águas pluviais, 

através da sua constituição. Este tipo de pavimentos permite a regularização de caudais (20 a 

50%) e volumes de escoamento potenciais (15 a 30 %), possuindo um efeito depurador, ou 

seja, reduz a carga poluente. 

 

 As percentagens de depuração são as seguintes: 

 Sólidos Suspensos Totais (SST) - 50 a 90%; 

 Carga orgânica - 50 a 70%; 

 Metais pesados, designadamente chumbo (Pb) - 75 a 95%. 

 

Além deste efeito, promove também uma maior segurança na condução, uma vez que reduz 

os riscos de aquaplanagem e o ruído de rolamento (se a camada de desgaste for porosa). 

Na Figura 6, pode observar-se o esquema tipo de um ‘’pavimento - reservatório’’. 

Figura 5 - Corte Transversal e longitudinal de uma trincheira de infiltração.
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Figura 6 - Estrutura de um pavimento - reservatório (LNEC, 2006) 

 

Os pavimentos com estrutura reservatório possuem uma camada de desgaste, de 3 a 4cm de 

espessura e uma camada base porosa. 

Para a concepção deste sistema deve ter-se conhecimento das condições geotécnicas e 

hidrogeológicas, como o tipo de terreno, a capacidade de suporte, os níveis freáticos, a que 

este se encontra sujeito, o tipo de veículos e a frequência de circulação, o número de peões e o 

nível de movimento, as condições topográficas, o declive, a ocupação do sub-solo, a 

existência de outras infra-estruturas e outros aspectos específicos e exigências de protecção da 

qualidade águas subterrâneas, que podem impedir a utilização de infiltração através do solo de 

fundação. 

 

Na Figura 7, pode observar-se o esquema de funcionamento deste tipo de pavimento. 
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Figura 7 - Esquema de funcionamento de um Pavimento-Reservatório (LNEC, 2006) 

 

Em relação ao dimensionamento deste tipo de pavimentos, este envolve dois aspectos 

distintos: 

 Dimensionamento estrutural – Com o objectivo de permitir a circulação do 

tráfego, idêntico ao que é efectuado para pavimentos tradicionais. 

 Dimensionamento hidráulico – Através de um método empírico simplificado 

ou através de um método numérico simplificado. 

Este sistema é essencialmente usado para regularização de caudais, de forma a mitigar efeitos 

de aquaplanagem. Contudo, apesar de conseguir alguma redução da concentração de 

poluentes, pode também ser usado como intermediário de encaminhamento das águas para 

uma bacia de retenção/tratamento de águas, de forma a finalizar o tratamento. 
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3.1.2 Sistemas Húmidos 

Um dos tipos de sistemas húmidos são as bacias de retenção. São estruturas de 

armazenamento de águas pluviais, com o objectivo de regularizar os caudais, possibilitando a 

restituição a jusante de caudais compatíveis com o limite previamente fixado, ou imposto pela 

capacidade de descarga de um colector existente ou a construir. A vantagem fundamental 

consiste em permitir a descarrega de caudais muito inferiores aos que entram em regime de 

ponta, reduzindo os riscos de inundações (Matias, 2006). 

 

Algumas destas bacias, para além de exercerem as funções anteriormente descritas, podem 

surgir também com o intuito de minimizar os riscos de poluição crónica e acidental, nas áreas 

circundantes à via rodoviária, que pode ser provocada pela escorrência de águas provenientes 

das plataformas e outras superfícies impermeabilizadas, que nas primeiras precipitações, após 

períodos de estiagem, possuem elevadas concentrações de poluentes acumuladas. 

 

Com o objectivo de mitigar esta forma de degradação do recurso, as águas de escorrência da 

plataforma são recolhidas e tratadas em bacias, que permitem a diminuição da concentração 

de poluentes nessas águas, antes que estas sejam encaminhadas para os cursos de água 

naturais (Matias, 2006). Estas bacias terão de ser convenientemente impermeabilizadas com 

geomembrana (por exemplo), de forma a evitar o contacto das escorrências com o solo e meio 

hídrico circundante e devem também ser estrategicamente localizadas. 

 

Em suma, as bacias possuem finalidades qualitativas e quantitativas, uma vez que além de 

regularizarem caudais, permitem melhorar a qualidade da água enquanto se encontra retida, 

principalmente por efeito de decantação dos materiais sólidos suspensos. Quando bem 

concebidas constituem uma mais-valia para o meio (Bichança, 2006). 

 

Existem vários tipos de bacias tendo em conta a sua implantação e localização relativamente 

ao colector ou canal de drenagem. Assim sendo, no que respeita à implantação podem ser 

enterradas ou a céu aberto, podendo as últimas ser a seco ou com nível de água permanente. 

Quanto à sua localização relativamente ao colector ou canal de drenagem principal, existem 

dois tipos de bacias, as bacias em série e em paralelo (Matias, 2006). 
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Independentemente do seu tipo, uma bacia de retenção, em geral, é constituída por: 

 

 Corpo da bacia – que inclui o fundo da bacia e bermas ou taludes laterais; 

 Dique de jusante – estrutura linear, cuja altura condiciona a altura máxima de retenção 

e onde, geralmente, se instalam os dispositivos de descarga em condições normais; 

 Dispositivos de descarga em condições normais – colectores, orifícios e válvulas; 

 Dispositivos de segurança (ou descarga em condições normais) – descarregador de 

superfície; 

 Tanques de separação de hidrocarbonetos. 

 

Bacias a Céu Aberto 

Este tipo de bacias é em regra executado em terra ou betão, com taludes reforçados ou diques 

de protecção lateral (Bichança, 2006). 

Na Figura 8 são apresentados dois casos diferentes de revestimentos de bacias a céu aberto. À 

esquerda, tanto o fundo da bacia como os respectivos taludes formam um corpo rígido de 

betão. Á direita a bacia é de terra, impermeabilizada com geomembrana do tipo ‘’favos’’, que 

permite a estabilização dos taludes e a fixação de espécies vegetais que fazem o tratamento de 

metais pesados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -  Esq. Bacia com corpo rígido de betão. Dir.Bacia de terra impermeabilizada com geomembrana 
(Operscut, 2009) 
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As bacias a céu aberto utilizam-se aquando da drenagem pluvial de infra-estruturas 

rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias em zona rural. 

Como anteriormente referido, este tipo de bacias de retenção pode ser de dois tipos: seca ou 

com nível de água permanente. A escolha da bacia a executar deve ter em conta as 

características de permeabilidade do solo e as condições de nível freático local (Matias, 2006). 

 

As bacias secas podem ter as mais variadas funções para além do armazenamento e 

tratamento de água, como por exemplo, constituírem áreas de jogos e de práticas desportivas, 

parques de lazer e espaços verdes.  

 

Na Figura 9 é apresentada, como exemplo, um tipo de bacia a céu aberto de uma auto-estrada, 

com fins de retenção e tratamento de água, devido à presença de poluentes nas escorrências 

que são encaminhadas para a bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como exemplo da utilização de bacias a céu aberto para criação de espaços de lazer temos o 

Parque de Lazer de Moulinets à Eaubonne em Val D’Oise na França (Figura 10). 

 

 

 

Figura 9 - Bacia de Retenção a céu aberto da A24, provida de vegetação (Operscut, 2009) 
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Bacias Secas 

 

As bacias secas, são um dos tipos de bacias a céu aberto e são criadas para estarem 

geralmente sem água, apenas acumulando escorrências em períodos específicos (duração 

máxima da ordem de alguns dias), que correspondem à ocorrência de precipitações mais ou 

menos significativas. 

Para a implantação de uma bacia seca é condicionante o nível máximo atingido pelo nível 

freático em períodos de chuva, o qual se deve encontrar abaixo da cota de fundo da bacia. Se 

o nível atingir esta cota corre-se o risco de criação de zonas pantanosas com os inconvenientes 

resultantes da proliferação de insectos (Matias, 2006). 

 

O perfil tipo de uma bacia seca encontra-se esquematizado na Figura 11. 

Figura 10 - Bacia aproveitada para parque de lazer Moulinets À  Eaubonne (Val-d'Oise), 
França. 
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Figura 11 - Perfil transversal de uma bacia seca (Bichança, 2006) 

 

A Figura 12 mostra uma bacia seca que, na ausência de precipitação, pode ser usada pelas 

pessoas para lazer ou práticas desportivas, constituindo um espaço verde agradável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Bacias com Nível de Água Permanente 

 

As bacias de retenção com um nível de água permanente são construídas de forma a 

possuírem sempre uma lâmina de água, mesmo na ausência de precipitação. 

 Existem várias formas de executar este tipo de bacias, um dos casos consiste em aproveitar o 

nível freático e instalar o fundo da bacia a uma cota inferior àquela em que se encontra o nível 

freático, garantindo que em tempo seco a bacia possua água. 

 

Figura 12 - Bacia seca- Maryanna , França. 
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Nestes casos é fulcral um estudo minucioso do balanço entre as afluências (escoamento 

pluvial afluente, alimentação do nível freático) e efluências do escoamento (evaporação, 

infiltração, escoamento para jusante) de forma a garantir-se de facto a existência de um nível 

de água permanente e satisfatório, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo (Matias, 

2006). 

 

Na Figura 13 pode visualizar-se o esquema tipo de uma bacia com nível de água permanente. 

 
Figura 13 - Perfil transversal de uma bacia com nível de água permanente (Matias, 2006) 

 

A bacia é constituída por uma zona central de maior profundidade (superior a 1,50 metros) 

que corresponde ao nível permanente de água e as abas permitem a acumulação das 

escorrências, possuindo uma altura de 0,50 metros. 

 

Outra alternativa para garantir um nível de água permanente consiste no posicionamento dos 

órgãos de entrada e saída de água, garantindo desta forma a lâmina de água na bacia. Poderá 

haver necessidade de dispor de uma bacia de fundo impermeável, natural ou artificial. 
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A bacia apresentada na Figura 14 é uma bacia com nível de água permanente, onde o órgão de 

saída de água se encontra a uma cota superior à cota do fundo da bacia. Neste caso a bacia 

está provida de vegetação, sendo os juncos a vegetação abundante. Este tipo de plantas são 

favoráveis ao tratamento de água uma vez que são usadas para o seu tratamento biológico, as 

suas raízes oxigenam a água e utilizam os nutrientes (matéria orgânica) dissolvidos nesta para 

a sua alimentação. São essenciais para o tratamento de água com elevada concentração de 

metais pesados. 

 

Este tipo de bacias de retenção e tratamento subdivide-se em dois compartimentos 

fundamentais com funções diferenciadas.  

Um primeiro compartimento que corresponde a uma bacia para retenção e deposição por 

sedimentação de partículas contaminantes (Figura 14) e outro compartimento que constitui 

um tanque em betão armado com função de separação e de retenção de óleos e outras 

substâncias e objectos flutuáveis (Figura 15). 

 

Relativamente ao compartimento de sedimentação, o objectivo deste tipo de bacia é 

possibilitar a deposição de grande parte da matéria sólida em suspensão, evitando que ela seja 

Figura 14 - Bacia de Retenção a céu aberto com nível de água permanente, provida de 
juncos (Operscut, 2009) 
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descarregada directamente nas linhas de água. Esta deposição será conseguida através da 

retenção temporária da água.  

Este período de retenção, aliado às baixas velocidades de escoamento e à baixa turbulência, 

possibilita a deposição das partículas dentro da bacia. De seguida, através de um tubo, a água 

proveniente da bacia passa para o tanque, onde são separados os óleos e gorduras existentes 

na água, por decantação. 

 

 
Figura 15 - Câmara de separação de hidrocarbonetos (Operscut, 2009) 

 

As bacias de retenção e tratamento são constituídas por uma descarga de fundo, descarregador 

de emergência, tanque de separação de óleos e por um tubo de passagem de água entre a bacia 

de decantação e o tanque de separação de óleos. 

 

A estas bacias com fundo e bermas impermeáveis, criadas independentemente do nível 

freático deve dar-se particular atenção à contabilização das perdas por evaporação e ao teor 

em oxigénio dissolvido. Devem ser executadas tomando as devidas precauções, prevendo-se 

dispositivos eficazes de protecção e, eventualmente, meios artificiais de arejamento ou mesmo 

alimentação em período seco. 

 

 

 

 



Estudo de Bacias de Retenção/Tratamento em Auto-Estradas                                                Capítulo III  
                            
 

Marisa Rodrigues Monteiro                                                                                                              III-35 
 

Bacias Enterradas 

As bacias enterradas não são mais que estruturas (regra geral de betão armado) e que tal como 

o nome indica, se encontram abaixo do nível do solo.  

 

São obras de construção civil importantes, nas quais se torna praticamente indispensável 

recorrer a instalações de bombagem para efeitos de esvaziamento da bacia, após o período de 

chuvada (Matias, 2006). 

 

A Figura 16, é um exemplo deste tipo de bacia, podendo ser construídas em zonas adjacentes 

a áreas públicas, como parques de estacionamento ou zonas ajardinadas. São em geral 

colocadas em série (Bichança, 2006). 

 

 
Figura 16 - Bacia de retenção enterrada – França (Renaudie, 2005) 

Quando a disponibilidade do terreno é escassa ou de valor elevado, como no caso de zonas 

urbanas de grande densidade, é uma boa solução a adoptar. 

 

Bacias em Série e em Paralelo 

Quanto à sua localização em relação ao colector ou canal de drenagem, podemos denominar 

dois tipos de bacias: em série ou em paralelo. 
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As bacias em série situam-se no alinhamento directo do colector ou canal de drenagem 

afluente, interceptando-o e permitindo que todo o escoamento afluente passe pela bacia. 

As bacias em paralelo localizam-se paralelamente ao colector ou canal de drenagem afluente. 

 Neste caso nem todo o escoamento aflui à bacia, sendo a passagem feita, geralmente, através 

de um descarregador lateral. 

A Figura 17 esquematiza o funcionamento de uma bacia de retenção, em série e em paralelo. 

 

 
Figura 17 - Bacia de retenção: a) Em série e b) Em paralelo. 

 

Nas Figuras 18 e 19, estão representados dois casos de bacias providas de bypass, em que 

devido à possibilidade de controlar a sua abertura, podemos conseguir que a bacia funcione 

em série ou em paralelo, consoante o desejado e necessário. Na Figura 18 encontra-se um 

Bypass aberto, que permite a passagem das escorrências directamente para a bacia. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 

Figura 18 - Bacia com bypass aberto (Operscut, 2009) 
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Na Figura 19, encontra-se um exemplo de Bypass fechado, que impede a passagem das 

escorrências directamente para a bacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a definição das dimensões das bacias, consideram-se como condicionantes principais: 

 

 Relação volume/dimensão;  

 Aspectos de índole construtiva, hidráulica, geológica/geotécnica;  

 Integração paisagística e de ocupação de solo; 

 Zonas com acesso facilitado. 

 

O dimensionamento de uma bacia de retenção pressupõe o dimensionamento dos seguintes 

componentes: 

 

 Bacia de retenção e decantação; 

 Tanque de separação e retenção de óleos; 

 Sistema de descarga. 

 

No Quadro 5 encontram-se os vários tipos de sistemas e respectivos objectivos de 

implantação. 

Figura 19 - Bacia com bypass fechado (Operscut, 2009) 
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Quadro 5 - Tipos de sistemas, objectivos e local de utilização. 

TIPO DE SISTEMA OBJECTIVOS/FUNÇÃO ONDE SE UTILIZAM 

SE
C

O
S 

COBERTO VEGETAL 

REMOÇÃO DE NUTRIENTES E METAIS 

PESADOS ATRAVÉS DA RETENÇÃO E 

SEDIMENTAÇÃO. 

ESPAÇOS VERDES E ZONAS 

DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA 

BACIAS DE INFILTRAÇÃO 

REMOÇÃO DE NUTRIENTES E METAIS 

PESADOS ATRAVÉS DA RETENÇÃO E 

SEDIMENTAÇÃO. 

RETER ÁGUAS PLUVIAIS E 

ESCORRÊNCIAS DE INFRA-

ESTRUTURAS 

RODOVIÁRIAS; 

USAM-SE EM CLIMAS SEMI-

ÁRIDOS 

TRINCHEIRAS FILTRANTES 

REMOÇÃO DE NUTRIENTES E METAIS 

PESADOS ATRAVÉS DA RETENÇÃO E 

SEDIMENTAÇÃO. 

 

PAVIMENTOS - RESERVATÓRIO 

REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS E 

REDUÇÃO DE SST, MATÉRIA 

ORGÂNICA E METAIS PESADOS (PB); 

PROMOVE A SEGURANÇA NA 

CONDUÇÃO. 

IMPLEMENTADOS NO 

PAVIMENTO 

H
Ú

M
ID

O
S 

BACIAS DE 

RETENÇÃO 

ENTERRADAS 

REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS E 

REDUÇÃO DE SST, MATÉRIA 

ORGÂNICA E METAIS PESADOS  

EM ZONAS DE ELEVADA 

DENSIDADE URBANA 

SECAS 

REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS E 

REDUÇÃO DE SST, MATÉRIA 

ORGÂNICA E METAIS PESADOS  

ASSOCIADAS A 

INFRAESTRUTURAS 

RODOVIÁRIAS 

NÍVEL DE 

ÁGUA 

PERMANENTE 

REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS E 

REDUÇÃO DE SST, MATÉRIA 

ORGÂNICA E METAIS PESADOS  

ASSOCIADAS A 

INFRAESTRUTURAS 

RODOVIÁRIAS 

ZONAS HÚMIDAS 

REGULARIZAÇÃO DE CAUDAIS E 

REDUÇÃO DE SST, MATÉRIA 

ORGÂNICA E METAIS PESADOS  

ASSOCIADAS A 

INFRAESTRUTURAS 

RODOVIÁRIAS 

 

Na Universidade do Texas, Taylor e Barret (Barret et al, 2004), efectuaram um estudo de 

avaliação de diferentes sistemas de tratamento no que respeita à eficácia, a custos e a 

manutenção, designado por Best Management Practices. Os sistemas que ocuparam os cinco 

primeiros lugares encontram-se no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Ranking de sistemas de tratamento (adaptado de Taylor e Barret, 2004) 

Sistema Custo Eficácia Manutenção 

 
Valas ou Faixas 

Relvadas 
 

Relativamente barato 
Eficácia idêntica para 
vários constituintes 

Não requer manutenção 
especializada 

Bacias de Detenção Moderado Moderada Reduzida 

Estruturas de 
Infiltração 

Moderado Muito eficaz Moderada 

Filtros de Areia Elevado Muito eficaz Moderada 

Bacias húmidas Elevado Muito eficaz Elevada 

 

No Quadro 7 apresentam-se as eficiências de remoção de poluentes, associada a cada uma das 

tipologias supracitadas, do estudo de Taylor e Barret (Barret et al, 2004). 

 

Quadro 7 – Eficiência de remoção nominal (%) de poluentes, associada às diferentes tipologias de tratamento 
(adaptado de FHWA,1996a) 

Sistema 
Eficiência de remoção nominal (%) para os parâmetros indicados 

Sedimentos P-Total N-Total 
Metais 

Pesados 
CQO/CBO 

Óleos e 
Gorduras 

Valas 
Relvadas 

70 30 25 50-90 25/* 75 

Bacias de 
Detenção 

68-90 42-50 28-40 42-90 42/50* * 

Bacias de 
Infiltração 

75-99 50-70 45-70 50-90 */70-90 * 

Filtros de 
Areia 

70-90 50-70 30-50 50-90 50-80/50-80 * 

Bacias 
Húmidas 

90 65 48 * 30/* * 

*Dados insuficientes 

 

Tendo em conta estes valores, pode-se dizer que os sistemas implementados em Portugal, 

nomeadamente as bacias de retenção e as bacias de infiltração, como é o caso da Bacia de 

Fátima e da Bacia do IP4, respectivamente, são sistemas que além de adequados às 

características hidrológicas, são eficientes.  
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Segundo o relatório do INAG – Avaliação e Gestão Ambiental de Águas de Escorrência de 

Estradas, qualquer sistema que se baseia em condições húmidas permanentes, não se 

considera razoável, uma vez que requererão a rega durante os períodos secos, que traz custos 

acrescidos, dado que não se adapta à realidade hidrológica portuguesa. 

 

3.2 Dimensionamento de Bacias de Retenção 

‘’Os projectos de Engenharia Civil podem afectar as características hidrológicas das bacias 

hidrográficas pelo aumento da percentagem de área impermeável na bacia e podem, por 

consequência, também provocar a diminuição do tempo de concentração da bacia. Os dois 

impactes referidos conduzem ao aumento do volume e caudal de ponta do 

escoamento.’’(Mata-Lima et al, 2006). 

 

As bacias de tratamento/retenção são dimensionadas com dois objectivos, o de controlo da 

qualidade (e.g. deposição de sedimentos e outros poluentes incorporados no escoamento, 

filtração da água) e o controlo da quantidade do escoamento. (Mata-Lima et al, 2006) 

Como já foi referido, as bacias de retenção podem ser secas, ou possuir um volume de água 

permanente.  

 

O dimensionamento e implantação de bacias de retenção pressupõem o conhecimento de:  

 

1. Topografia e rede hidrográfica; 

2. Regime de precipitação; 

3. Tipologia do solo; 

4. Tipo de ocupação da bacia;  

5. Sistema de drenagem existente ou a implementar;  

6. Plano de desenvolvimento;  

7. Condições a jusante.  

É de salientar que para a implantação da bacia devem evitar-se elevados movimentos de terra. 

Desta forma, devem-se aproveitar as condições geomorfológicas naturais, sempre que 

possível. Esta medida permite reduzir os custos da obra e também aumentar a taxa de 

infiltração. 
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Para projectar uma bacia de retenção/tratamento, é necessário fazer o dimensionamento 

hidrológico e hidráulico. O método mais utilizado é o Método Racional. 

 

 

3.2.1 Determinação do Caudal Afluente 

 

Para o dimensionamento hidrológico é necessário conhecer o caudal de ponta associado à 

bacia hidrográfica, que servirá de base para a aplicação dos vários modelos de cálculo. A 

obtenção do caudal do escoamento deve ser a partir de um método que nos forneça o 

escoamento acumulado (volume) (USACE, 1994; FHWA, 1999 e VDOT, 2001).  

O modelo de cálculo mais vulgarmente utilizado para a determinação do caudal de ponta é a 

aplicação do método racional. É o mais utilizado a nível mundial para a determinação do 

caudal de ponta de cheia em pequenas bacias hidrográficas. Em Portugal, a utilização do 

método racional é quase generalizado nos últimos vinte anos (Costa, 1956). Este método é 

indicado para a determinação do caudal de ponta instantâneo aquando do dimensionamento de 

estruturas de drenagem urbana e o método racional modificado (Chow et al, 1988, e VDOT, 

2001) pode ser utilizado para a obtenção do hidrograma do escoamento, no processo de 

dimensionamento de bacias de retenção. 

 

A determinação do caudal de ponta pluvial, através da fórmula racional, é então definida pela 

seguinte expressão: 

 

 

 

Em que: 

Qp  - caudal de ponta (m3/s) 

C – Coeficiente de escoamento 

I – Intensidade de precipitação (mm/h) 

A –Área da bacia de drenagem (m2) 

 

Tendo em conta a expressão, a aplicação do método para a obtenção do caudal de ponta 

requer o conhecimento da área drenante e tipo de ocupação do solo da bacia hidrográfica, de 
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forma a conhecer o seu coeficiente de escoamento, o tempo de concentração e as curvas IDF, 

para um dado período de retorno. (Matias, 2006) 

 

Os valores médios de coeficientes de escoamento para áreas urbanas utilizados em função do 

tipo de ocupação encontram-se no Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Valores médios do coeficiente C da fórmula racional - ÁREAS URBANAS (Chow, 1964). 

Tipo de ocupação Coeficiente C 

Zonas verdes: 

Relvados em solos arenosos 

Relvados em solos pesados 

Parques e cemitérios 

Campos desportivos 

 

0,05-0,20 

0,15-0,35 

0,10-0,25 

0,20-0,35 

Zonas Comerciais: 

Centro da cidade 

Periferia 

 

0,70-0,95 

0,50-0,70 

Zonas Residenciais: 

Vivendas no centro da cidade 

Vivendas na periferia 

Prédios e apartamentos 

 

0,30-0,50 

0,25-0,40 

0,50-0,70 

Zonas Industriais: 

Indústria dispersa 

Industria concentrada 

 

0,50-0,80 

0,60-0,90 

Vias férreas 0,20-0,40 

Ruas e estradas: 

Alfaltadas 

De betão 

De tijolo 

 

0,70-0,95 

0,80-0,95 

0,70-0,85 

Passeios 0,75-0,85 

Telhados 0,75-0,95 

Baldios 0,10-0,30 

 

 

Caso se trate se uma zona rural, o coeficiente de escoamento é dado em função do tipo de 

solo, no que respeita à sua capacidade de infiltração e respectiva cobertura da bacia. 
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Quadro 9 - Valores médios do coeficiente C da fórmula racional - ÁREAS Rurais (Chow 1964). 

Tipo de solos 

Cobertura da Bacia 

Culturas Pastagens 
Bosques e 

florestas 

Coeficiente C 

Com capacidade de infiltração superior à 

média; usualmente arenosos. 
0,20 0,15 0,10 

Com capacidade de infiltração média, sem 

camadas de argila; solos francos ou similares. 
0,40 0,35 0,30 

Com capacidade de infiltração inferior à  

média; solos argilosos pesados ou solos com 

uma camada argilosa junto à superfície; solos 

delgados sobre rocha impermeável. 

0,50 0,45 0,40 

 

 

3.2.2 Volume da Bacia 

Após a determinação do caudal afluente, tendo em conta a área a drenar, o respectivo 

coeficiente de escoamento associado e a intensidade de precipitação, determina-se o volume 

da bacia que irá deter esse caudal. 

Geralmente utiliza-se a seguinte equação, que tem em conta o tempo desejado de retenção da 

água na bacia. 

 

 

Em que: 

Q- Caudal (m3/s) 

V – Volume (m3) 

t – Tempo de retenção da água na bacia (horas) 

 

Após a determinação do volume, determinam-se as dimensões da bacia, tendo em conta a 

inclinação recomendada dos taludes laterais. Como exemplo, numa bacia rectangular, 

adoptam-se dimensões para as bases maior e menor, determinando desta forma a altura 

mínima da lâmina de água da bacia. Considera-se, regra geral, uma altura suplementar de 0,70 

m para a borda livre como medida de precaução. 
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3.2.3 Dimensionamento de Tanques de Separação e Retenção de Óleos 

Para se obterem resultados eficazes com os dispositivos de separação, devem ser tidos em 

consideração os seguintes aspectos: 

 

 Fixar valores de velocidade ascensional compreendidos entre 1 m/h e 9 m/h; 

 Tranquilizar o escoamento a montante, de forma a favorecer a separação das fases 

líquida e sólida. Nesse sentido, deverá ser prevista se possível, uma bacia de retenção 

a montante, de forma a reduzir e regularizar o caudal de entrada no tanque separador 

de hidrocarbonetos. Nesse caso o caudal de entrada no separador deverá ser limitado 

entre 10 e 100 l/s. Aconselha-se um regulador de débito nesse caso; 

 Utilizar uma geometria no tanque separador de óleos, de forma alongada (relação 

comprimento - largura superior a 3); 

 Assegurar uma folga acima da superfície da face superior da camada de óleo superior 

a 25 cm, para evitar a passagem de massas emulsionadas; 

 Manter uma distância entre o fundo do dispositivo e a face inferior da camada de óleo 

inferior a um terço da largura do dispositivo ou inferior a 2 m. 

 

A dimensão dos tanques deverá ser tal que poderá tomar em consideração os seguintes 

pressupostos: 

 Tratamento da poluição crónica; 

 Tratamento de uma poluição acidental. 

 

No segundo caso, o volume a reter corresponde à capacidade de um camião cisterna , ou seja, 

consideram-se cerca de 35 m3.  

 

No dispositivo de separação de óleos a área mínima (S) a considerar deverá ser cumprir a 

seguinte expressão: 
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Em que:  

S - Área do dispositivo, em m2 

Q - Caudal de passagem, em m3/s 

Vs - Velocidade ascensional requerida para a separação das partículas, em m/s 

Vs (mínima admitida) = 2 m/h 

 

As dimensões a adoptar para o tanque separador devem respeitar a seguinte relação 

comprimento/ largura superior a 3. 

 

A estimativa de óleos / hidrocarbonetos a armazenar é dada pela relação: 

 

 

Em que: 

p - Profundidade da camada de óleo acima do nível de água permanente, em m 

Vs - Volume de óleos / hidrocarbonetos a reter, em m3 

S - Área do dispositivo, em m2 
 

Para o pressuposto de dimensionamento adoptado de tratamento da poluição crónica, 

considera-se 0,33 m3 de hidrocarbonetos por ano, para 1 km de via. 

O tubo irá ligar a uma caixa de secção circular onde será instalada uma válvula de corte mural 

em ferro fundido, que deverá ser accionada manualmente no caso de ocorrer uma situação de 

poluição acidental. 

As estruturas de entrada inseridas nos tanques de óleos, localizam-se no eixo dos mesmos. 

Estas estruturas, em betão armado, incluem blocos de amarração para as extremidades das 

condutas e um septo de impacto para dissipação de energia, o qual permitirá condições de 

entrada relativamente calmas no interior dos tanques. 

Para permitir o acesso ao fundo dos tanques, para efeitos de limpeza e manutenção, estes 

devem ser providos de uma escada com degraus metálicos, fixada à parede lateral interior dos 

tanques. A recolha dos óleos depositada nos tanques poderá ser feita por bombagem, podendo 

o camião ter acesso aos tanques através dos caminhos projectados para esse efeito. 
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3.3 Casos de Estudo 

 

No âmbito da investigação dos factores que condicionam a qualidade das águas de escorrência 

de estradas, já foram efectuados estudos em sistemas de tratamento, em Portugal, pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na bacia de retenção de Fátima, associada 

à Auto-estrada nº1 (A1), na bacia de pré-tratamento com infiltração da Auto-estrada nº6 (A6) 

(Estremoz/Borba), a bacia de decantação da auto-estrada A23, entre outros. 

Todos os sistemas de tratamento de água alvo de estudo, foram executados com base em 

Estudos de Impacte Ambiental, que identificaram esses locais como meios receptores 

vulneráveis e/ou elevadas concentrações de poluentes presentes nas escorrências das infra-

estruturas rodoviárias. 

Para cada um destes casos foram definidas as características da estrada, o tipo e volume de 

tráfego, o perfil transversal e longitudinal da via e também foram descritas as condições 

ambientais como o clima, a hidrogeologia e ocupação de solo. 

Caso 1: A1-Fátima 

Em Dezembro de 1988, foi efectuado um Estudo de Impacte Ambiental no sublanço Torres 

Novas – Fátima, na auto-estrada nº1 (A1). Nesse estudo foram detectados impactes negativos 

nos maciços calcários, causados pelas escorrências provenientes da plataforma da A1, tendo 

sido necessário recorrer a medidas de mitigação desses impactes. Além da alteração do 

projecto de drenagem, foi proposta a execução de uma bacia de decantação. 

A bacia de Fátima foi então o primeiro sistema de tratamento de águas provenientes de infra-

estruturas rodoviárias, a ser implementado em Portugal, tendo sido construída em 1990. 

A zona de estudo da bacia de retenção de Fátima, situou-se ao km 113+100, a oeste da A1, no 

local da bacia de Fátima, para onde drenam as águas de escorrência da auto-estrada, numa 

área de 22 800 m2. A área onde foi efectuado este estudo localiza-se acima de um maciço 

calcário jurássico, onde os relevos cársicos são predominantes. Devido ao facto de as águas 

subterrâneas se desenvolverem em rochas carbonatadas de elevada carsificação, apresentam 

alta vulnerabilidade no que respeita à poluição (Oliveira et al., 2001). 

Aquando da realização deste estudo, o TMD registado na A1 era de 30 299 veículos.  
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No que respeita à infra-estrutura rodoviária, no Quadro 10 encontram-se as principais 

características da auto-estrada nº1, na zona da Bacia de retenção de Fátima. 

 Quadro 10 – Características da A1. 

Perfil transversal 

Faixa de rodagem 2 x 7,5  m 

Separador central 4,0       m 

Berma esquerda 2 x 1,0  m 

Berma direita 2 x 3,5  m 

Total 28  m 

 

A bacia de Fátima é uma bacia de retenção, possuindo uma base impermeável, tendo 

capacidade de armazenar toda a água que recebe, uma vez que foi sobredimensionada. O 

sistema de tratamento consiste fundamentalmente num processo de sedimentação.  

No Quadro 11 são apresentadas as características da bacia de Fátima no que respeita ao seu 

volume útil, dimensões, caudal de ponta de cheia e tempo de retenção. 

Quadro 11 – Características da bacia de Fátima. 

Bacia de Fátima 

Volume Útil 9148  m3 

Altura máxima 1,8       m 

Comprimento 100  m 

Largura 40  m 

Caudal de ponta de cheia 0,779  m3/s 

Tempo de retenção 3h16min  

 

 

A Figura 20 é uma vista geral da bacia de Fátima. 
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Figura 20 – Bacia de Fátima (INAG, 2002) 

 

Para avaliar o funcionamento da bacia de retenção de Fátima realizou-se uma campanha de 

monitorização que decorreu de Março a Maio de 2002. 

Dado que a bacia se encontra sobredimensionada e armazena toda a água que recebe, foi 

excluída a amostragem à sua saída. A monitorização das águas à entrada foi efectuada com 

um equipamento que possui um medidor de precipitação e um amostrador automático da 

ISCO®, com capacidade para amostrar 24 amostras. Este equipamento foi correctamente 

instalado e adaptado na estrutura de entrada da bacia. 

A recolha e envio de amostras para análise foram nas seguintes datas: 

 

Quadro 12 - Data da recolha das amostras. 

Data Nº amostras 
Período seco antecedente 

(dias) 

03-05-2002 3 0 

07-05-2002 5 1,1 

13-05-2002 7 5 

17-05-2002 5 3 

22-05-2002 4 2,5 

23-05-2002 7 0,5 

Total 31  

 

Foram efectuadas análises aos parâmetros que constam no Quadro 13. É de salientar que neste 

estudo não foram analisados o níquel, nem o cobre, dado que não foram considerados 

poluentes prioritários. 
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Quadro 13 - Gama de valores à saída da bacia. 

Parâmetro Gama de Valores 

pH 6,3 - 7,4 

SST (mg/l) 10,0 - 872 

Zn (µg/l) 62 - 736 

Cu (µg/l) 27 - 76 

Pb (µg/l) 2 - 58 

Cd (µg/l) < 0,5 

Fe (µg/l) 86 - 3030 

HAP (µg/l) < 0,05 - 0,08 

Óleos e Gorduras (mg/l) 3,2 - 40 

 

 

Caso 2: A6 - Borba 

A auto-estrada nº6 (A6) possui um perfil transversal com 33 metros de largura, sendo 9 

metros correspondentes ao separador central.  

A zona de estudo situou-se entre o km 10+795 e o 11+250, numa extensão de 465 metros 

correspondentes à faixa de rodagem do sentido Elvas - Borba. Esta zona localiza-se sobre o 

sistema aquífero Estremoz-Cano, sector Estremoz, do qual depende o abastecimento público 

de água para cerca de 37 000 habitantes (INAG, 1999). 

A área de pavimento drenado deste troço é de 5580 m2, sendo 12 metros de extensão 

transversal correspondente a duas vias e bermas. A A6 possui um TMD de 2918 veículos. 

A bacia de Borba é uma bacia de pré-tratamento, tendo como objectivo a depuração das águas 

de escorrência provenientes da A6, antes de serem depositadas no meio ambiente.  

Foi executada como medida de prevenção, devido à existência das vinhas de Borba, uma vez 

que a esta estrada estão associadas concentrações de poluentes baixas, devido ao TMD ser 

baixo.  

É uma bacia circular cujo fundo se encontra revestido com solo orgânico e gravilha grosseira 

na parte superior (Quadro 14). 
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Quadro 14- Características da bacia de pré-dimensionamento. 

Bacia de Borba 

Volume 265 m3 

Diâmetro 15       m 

 

A campanha de monitorização da bacia de pré-tratamento decorreu de Janeiro a Maio de 

2004. Para efectuarem a monitorização foi instalado um equipamento que possui um medidor 

de caudal e um amostrador 6700 da ISCO®.  

A Figura 21 é uma imagem da bacia de Borba. 

 

Figura 21 – Bacia de Borba (INAG, 2002) 

A recolha e envio de amostras para análise foram realizadas nas seguintes datas: 

Quadro 15- Datas da recolha das amostras. 

Data Nº Amostras 

25-02-2005 11 

12-03-2005 6 

12-03-2005 4 

27-03-2005 6 

02-04-2005 6 

21-04-2005 8 

Total 37 

 

A gama de valores obtida como resultado das análises efectuadas das águas de escorrência 

encontra-se no Quadro 16. 
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Quadro 16- Gama de valores à saída da bacia. 

Parâmetro Gama de Valores 

pH 6,6 - 7,7 

SST (mg/l) 0,3 - 86,0 

Zn (µg/l) 21- 6410 

Cu (µg/l) < 5 – 21 

Pb (µg/l) < 5  - 9 

Cd (µg/l) < 0,5 

Fe (µg/l) 50 – 990 

HAP (µg/l) < 0,05 

Óleos e Gorduras (mg/l) < 3 – 36,5 

 

Caso 2: A23 – Ligação Covilhã (Norte) 

A zona de estudo da auto-estrada A23, é constituída por dois troços de via, um com 2,0 km de 

extensão e outro troço com 4,2 km. Esta zona é classificada, em parte, como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e em Reserva Ecológica Nacional (REN).  

Tendo como objectivo a minimização de possíveis impactes negativos, devido às escorrências 

provenientes da sua plataforma, nas captações de água para rega e para abastecimento 

público, foram executadas quatro bacias de decantação, de forma a recolherem essas 

escorrências. 

As bacias de decantação possuem dois compartimentos, um para decantação e outro que faz a 

separação de óleos, gorduras e hidrocarbonetos (desengordurador). 

O TMD neste troço é de cerca de 10 500 veículos. 

Na Figura 22, encontra-se representado o perfil longitudinal tipo das bacias da A23. 
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Figura 22 – Perfil longitudinal tipo das bacias de decantação da A23 (Albuquerque et al, 2006) 

 

Das quatro bacias implementadas no referido troço da A23, apenas uma foi alvo de 

monitorização, sendo aquela à qual estava associada uma maior percentagem de área 

pavimentada, 70%. Esta bacia (Figura 23) foi monitorizada, tendo sido realizadas duas 

campanhas de amostragem, uma em Janeiro e outra em Maio de 2006. 

 

Figura 23 – Bacia da A23 (Albuquerque et al, 2006) 

 

Aquando do estudo, foram efectuadas inspecções à infra-estrutura, tendo sido detectado um 

ponto de descolagem da tela impermeabilizadora, junto a uma das saídas do desengordurador 

e também fissuras no próprio desengordurador. 

No Quadro 17 está a gama de valores de alguns poluentes, obtida nas amostras recolhidas à 

saída do desengordurador da Bacia de decantação. 
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Quadro 17 – Gama de valores à saída da bacia. 

Parâmetro Gama de Valores 

pH 7,1 – 7,2 

SST (mg/l) 10,0 – 65,0 

Zn (µg/l) < 0,10 

Cu (µg/l) 0,015 – 0,016 

Pb (µg/l) - 

Cd (µg/l) - 

Fe (µg/l) - 

HAP (µg/l) 0,42 – 0,93 

Óleos e Gorduras (mg/l) 0,42 – 0,93 

 

A gama de valores é relativa às duas campanhas de amostragem efectuadas em épocas 

distintas como já referido. Note-se que neste estudo se salientou o facto de que as 

concentrações de alguns poluentes serem mais baixas na campanha efectuada em Janeiro e 

que a campanha efectuada em Maio teve 11 dias precedentes sem ocorrer precipitação. 

Os três casos de estudo supracitados, respeitam a estudos efectuados em três auto-estradas 

com tráfegos médios diários diferentes. A A1 possui um TMD de 30299 veículos, a A6 

apenas regista 2918 veículos médios diários e a A23 10 500 veículos.  

As bacias associadas a cada infra-estrutura possuem características diferentes, sendo a bacia 

de Fátima uma bacia de retenção, a de Borba uma bacia de pré-tratamento e a bacia da A23 é 

de decantação. Não obstante as diferenças, o objectivo da sua execução é o mesmo e consiste 

na diminuição das concentrações de poluentes das escorrências provenientes das infra-

estruturas viárias associadas. 

No Quadro 18, são apresentadas as gamas de valores obtidas nos três casos de estudo. 

Quadro 18 - Gama de valores da A1, A6 e A23. 

Parâmetro 
Gama de 

valores da 
A1 

Gama de 
valores da 

A6 

Gama de 
Valores da 

A23 

VLE VMR VMA 

(DL236/98-
Anexo 
XVIII) 

(DL236/9
8-Anexo 

XVI) 

(DL236/9
8-Anexo 

XVI) 

pH 6,3 – 7,4 6,6 - 7,7 7,1 – 7,2 6,5-8,4 4,5-9,0 

SST (mg/l) 10,0 – 872 0,3 - 86,0 
 

10,0 – 
65,0 

60 60 - 

Zn (µg/l) 62 – 736 21- 6410 <100 - 2000 10000 
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Cu (µg/l) 27 – 76 < 5 – 21 15 – 16 - 200 5000 

Pb (µg/l) 2 – 58 < 5  - 9 - - 5000 20000 

Cd (µg/l) < 0,5 < 0,5 - - 10 50 

Fe (µg/l) 86 – 3030 50 – 990 - - 5000 - 

HAP (µg/l) 
< 0,05 – 

0,08 
< 0,05 

 
0,42 – 
0,93 

- 100 - 

Óleos e 
Gorduras 
(mg/l) 

3,2 - 40 < 3 – 36,5 
 

0,42 – 
0,93 

15 - - 

 

Se se efectuar uma análise comparativa dos resultados dos três casos de estudo, pode 

verificar-se que existem parâmetros mais elevados na A1, nomeadamente a concentração de 

sólidos suspensos totais, de cobre, de chumbo e de ferro. Este fenómeno poderá estar 

relacionado com o elevado tráfego existente na A1. Contudo, as amostras efectuadas à saída 

da bacia de decantação da A23 possuem elevada concentração de HAP, podendo estar 

relacionado com problemas de impermeabilização e fissuração no desengordurador. 

A concentração de zinco é superior para a A6 e este facto poderá estar relacionado com o tipo 

de guardas de segurança instaladas na infra-estrutura e com a sua idade, uma vez que com o 

envelhecimento, a libertação de zinco tende a diminuir. Poderá ter ocorrido também um 

acidente, onde tenham sido destruídas guardas de segurança, havendo desta forma libertação 

de zinco.  

Em nenhum dos casos a concentração excedeu os limites impostos pela legislação, podendo-

se forma concluir que as escorrências provenientes das bacias não são susceptíveis de causar 

impactes importantes no meio hídrico e solos para onde, posteriormente, são encaminhadas e 

também infiltradas. 

É de salientar o facto de que tendencialmente, para valores de tráfego mais elevados, estão 

associadas concentrações de poluentes rodoviários mais elevadas. 

Contudo, as condições em que são recolhidas as amostras, nomeadamente fenómenos de 

precipitação antecedentes e estado de conservação e funcionamento do sistema de drenagem, 

poderão influenciar as concentrações. É importante manter todo o sistema de drenagem e 

tratamento limpo, desobstruído e em bom estado de conservação, ou seja, a desempenhar as 

funções para as quais foi executado. 
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IV. ESTUDO DAS BACIAS DE RETENÇÃO/TRATAMENTO DA A24 

 

4.1 Enquadramento 

 

Os objectivos desta dissertação, como já foi referido, consistem em verificar se as águas de 

escorrência das auto-estradas contêm concentrações de poluentes, à saída das bacias de 

retenção/ tratamento, passíveis de provocar poluição no meio hídrico e/ou no solo. Para tal, 

importa avaliar o valor dessas concentrações e verificar se cumprem os limites impostos pela 

legislação em vigor. Por outro lado pretende verificar-se se existe uma relação entre as 

concentrações dos poluentes presentes nas escorrências provenientes das auto-estradas, com a 

precipitação e com o tráfego médio diário da auto-estrada, tendo para isso analisado essas 

variáveis algum tempo antes de se recolher as amostras dessas escorrências. Pretende também 

em analisar a eficiência de algumas bacias de retenção/tratamento utilizando, para tal, os 

valores das concentrações à entrada e à saída das bacias. A verificação da capacidade das 

bacias de retenção/tratamento de reter metais pesados é também estudada, por análise dos 

sedimentos depositados na bacia.  

Para cumprimento destes objectivos utilizou-se como caso de estuda a A24, nomeadamente 

cinco bacias de retenção/tratamento.  

As bacias alvo de estudo localizam-se no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Este concelho 

situa-se a norte do Distrito de Vila Real, entre as serras do Alvão e da Padrela, estendendo o 

seu território por uma área de 437,1Km2, composto por 18 freguesias.  

Localizada num ponto estratégico de ligação, não só com outros concelhos do interior mas 

também com o litoral do país através das novas vias de comunicação A7 e A24, o Concelho 

de Vila Pouca de Aguiar é também privilegiado do ponto de vista do património histórico-

cultural. 

  

A Figura 24 exibe a localização da área de estudo a nível nacional, distrital e municipal. 
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Vila Pouca de Aguiar é exemplo de uma região onde a diversidade de recursos geológicos, 

nomeadamente as rochas industriais e ornamentais, os minérios metálicos e as águas minerais 

e termais, foram consequência de uma feliz sucessão de processos geológicos. 

Em termos geomorfológicos esta região é marcada pelo extenso vale que se alonga desde Vila 

Real, passando por Vila Pouca de Aguiar até Chaves. Este extenso vale está ladeado a oriente 

pela Serra da Padrela e a ocidente pela Serra do Alvão, esta última de constituição 

exclusivamente granítica. 

Neste maciço há importantes pedreiras para exploração de rochas ornamentais e para 

exploração de britas. As mais importantes pedreiras para rochas ornamentais de granito, 

ocorrem na parte central do maciço. Este granito apresenta uma boa homogeneidade de cor e 

textura e uma fracturação suficientemente espaçada, tornando viável a obtenção de blocos 

com as dimensões adequadas para o seu aproveitamento. 

 

A auto-estrada A24 faz a ligação entre Vila Verde da Raia e Viseu, atravessando três regiões 

(Trás-os-Montes, Douro e a Beira Alta) e possui uma extensão de 156,600 km. É uma auto-

estrada que possui características que a distingue das restantes, uma vez que se trata de uma 

Figura 24 - Localização da área de estudo, a nível Nacional, Distrital e Municipal (Veraki, 2009) 
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auto-estrada de montanha, onde os cuidados de manutenção e segurança rodoviária são 

acrescidos, principalmente durante a época invernal. 

O traçado da A24, em Trás-os-Montes, entre Vila Verde da Raia e Vila Real, atravessa uma 

zona do Perímetro Alargado de Protecção dos Aquíferos de Alimentação das Águas Minerais 

de Pedras Salgadas (Lanço E1). 

Com vista à minimização de eventuais impactes ambientais negativos provados pelas 

escorrências provenientes da infra-estrutura, foram executadas cinco bacias para tratamento 

das águas da plataforma, antes da sua deposição nos cursos de água naturais.  

 

Características da infra-estrutura 

 

O perfil transversal da A24 possui entre 25 e 32 metros de largura total que correspondem a: 

 

 Via de lentos 3,50 metros 

 Via da direita 3,75 metros 

 Via da esquerda 3,75 metros 

 Berma esquerda 1 metro 

 Berma direita 3 metros ou 1 metro quando existe via de lentos 

 Separador central 3 metros 

 

A via de lentos existe nos locais onde a inclinação é superior a 5%, numa extensão superior a 

2500 metros. A zona em estudo está inserida no sublanço E1, entre o km 35+680 e o 54+505.  

As águas drenadas em toda a extensão da via e taludes, são encaminhadas para as bacias de 

tratamento. 

 

 

Características e Localização das Bacias de Retenção/Tratamento  

 

Na Figura 25 encontram-se identificadas as cinco bacias, no troço da A24, acima referidas. 
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Figura 25 - Lanço E1-Localização das bacias de retenção e tratamento (Operscut, 2009) 

 

O dimensionamento das cinco bacias foi efectuado segundo os mesmos critérios. Teve como 

objectivo captar, reter e tratar por decantação e sedimentação, os poluentes presentes nas 

águas de escorrência no troço referido, para um período mínimo de três horas e uma 

intensidade média de precipitação de 10 mm/h (equivalente a uma chuvada uniforme com 6 h 

de duração, que é o dobro do tempo de retenção, com 2 anos de período de retorno), podendo 

ainda acumular volumes de água entre as chuvadas. 

Todas as bacias possuem dois compartimentos principais (a bacia de sedimentação e o tanque 

de separação de hidrocarbonetos), com funções distintas e um sistema de descarga. 

São bacias a céu aberto, com nível de água permanente, dado que foram projectadas de forma 

a possuírem sempre (excepto em longos períodos de estiagem, na bacia de retenção) uma 

lâmina de água nos dois compartimentos, com o propósito de garantir uma maior eficiência de 

tratamento e proteger o fundo da bacia da acção solar, ventos, entre outros.  

 

Com o objectivo de evitar a infiltração no solo das águas a tratar e eventual contaminação dos 

solos e águas subterrâneas, foi efectuada a sua impermeabilização. A base e os taludes das 

bacias encontram-se impermeabilizados e com geotextil de protecção em polipropileno não 

tecido, agulhado, de gramagem 325 g/m2. Estão ainda revestidos por uma camada de terra 

vegetal (0,30 metros de espessura), que permite a fixação de vegetação e assegura a 

estabilização dos taludes. 
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No Quadro 19 são representadas algumas características das bacias de retenção, 

nomeadamente a área pavimentada, a área de taludes e os volumes de armazenamento, 

associadas a cada bacia. 

Quadro 19 - Bacias de retenção e respectivos volumes de armazenamento. 

Bacia Constituição/Revestimento 

Área 

pavimentada 

(m2) 

Área de 

Taludes 

(m2) 

% Área 

Pavimentada 

Volume 

(m3) 

BT04 
Tela impermeabilizante 

revestida com solo 
19868 7928 71,5 825 

BT05 
Tela impermeabilizante 

revestida com solo 
24199 7011 77,5 903 

BT06 
Tela impermeabilizante 

revestida com solo 
11900 15706 43,1 768 

BT07 
Tela impermeabilizante 

revestida com solo 
16151 3401 82,6 590 

BT08 
Tela impermeabilizante 

revestida com solo 
14230 385 97,4 436 

 

No Quadro 20 é efectuado o enquadramento das bacias, no sublanço E1 da A24. Estão 

referidos os pontos quilométricos e o sentido em que se localiza cada bacia. 

 

Quadro 20 - Localização das bacias. 

Bacia Ponto quilométrico 

 

Sentido 

 

BT04 38+700 S/N 

BT05 39+650 S/N 

BT06 40+950 S/N 

BT07 41+950 S/N 

BT08 43+500 N/S 

 

Nas Figuras 23, 24, 25, 26 e 27, encontram-se fotografias aéreas das bacias, fornecidas pelo 

Departamento de Gestão de Património da entidade que efectua a sua manutenção. 
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Figura 26 - Vista aérea da BT04 

 

 

 

 

Figura 27 - Vista aérea da BT05 
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Figura 28 - Vista aérea da BT06 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Vista aérea da BT07 
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Figura 30 - Vista aérea da BT08 

 

 

Nas Figuras seguintes encontram-se os pontos de amostragem de cada bacia do sublanço E1 

da A24. 

BT04 -Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 - Entrada da BT04- Local de amostragem
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BT05  -Entrada    

 

Figura 32 - Entrada da BT05- Local de amostragem 

 

 

BT06- Entrada 

 

Figura 33 - Entrada da BT06- Local de amostragem 
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BT07- Entrada 

 

Figura 34 - Entrada da BT07- Local de amostragem 

BT08- Entrada 

 

 

Figura 35 - Entrada da BT08 
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BT08- Saída 

 

Figura 36 - Saída da BT08 

 

4.2 Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho foi elaborada uma metodologia que envolveu as seguintes 

etapas: 

1. Análise dos Relatórios de Monitorização das cinco Bacias de Retenção/Tratamento em 

estudo. 

Esta análise consistiu no levantamento dos parâmetros analisados, nas datas e locais de 

recolha das amostras, ou seja, das campanhas de amostragem, que constam nos relatórios de 

monitorização das cinco bacias de retenção/tratamento atrás caracterizadas. 

As campanhas de amostragem que constam no relatório de monitorização, foram efectuadas 

nas seguintes datas: 

Quadro 21 - Data das campanhas de amostragem. 

1ª Campanha 30 e 31 de Maio de 2007 

2ª Campanha 04 e 05 de Setembro de 2007 

3ª Campanha 27 e 28 de Novembro de 2007 
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4ª Campanha 06, 07 e 08 de Maio de 2008 

5ª Campanha 12, 13, 14 e 15 de Outubro de 2008 

6ª Campanha 10, 11 e 12 de Dezembro de 2008 

 

Os parâmetros analisados foram os seguintes: 

Metais Pesados: 

o Chumbo;  

o Cádmio; 

o Crómio; 

o Zinco; 

o Cobre ; 

 

 Óleos e Gorduras; 

 Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP); 

 Sólidos em suspensão; 

 Carência Química em Oxigénio (CQO); 

 Carência Bioquímica em Oxigénio (CBO 5). 

 

 

2. Levantamento das Precipitações Diárias precedentes à data das Campanhas de 

Amostragem. 

Foi efectuado um levantamento das precipitações diárias nos trinta dias precedentes à recolha 

das amostras, a partir dos dados constantes no site do Sistema Nacional de Informação dos 

Recursos Hídricos www.snirh.pt. As precipitações utilizadas neste estudo correspondem à 

estação de Vila Pouca de Aguiar 05/01UG, que dista a 10 km da zona em estudo e foram 

utilizadas para estabelecer, posteriormente, relações com as concentrações de poluentes 

presentes nas amostras de águas de escorrência provenientes da A24. 

3. Levantamento do Tráfego Diário precedentes à data das Campanhas de Amostragem.  

Foi efectuado um levantamento do tráfego diário precedente a cada uma das campanhas de 

amostragem, no sub-lanço E1, entre o nó de Pedras Salgadas e o nó da A7, dado que é a zona 
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de localização das bacias anteriormente descritas. Este levantamento teve como objectivo 

relacionar as concentrações de poluentes presentes nas escorrências, com o volume de tráfego. 

4. Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados. 

Tendo como base os resultados obtidos nas campanhas de amostragem já efectuadas, foram 

avaliadas as concentrações de cada poluente à saída das bacias de retenção/tratamento, e 

comparadas com os valores limite impostos pela legislação em vigor. Da mesma forma, 

avaliaram-se as concentrações de metais pesados e percentagem de matéria seca, presentes 

nos sedimentos à saída das bacias. 

Foi analisada a existência de uma a relação entre as concentrações de poluentes presentes nas 

amostras recolhidas à saída das bacias, com o tráfego diário e com as precipitações diárias. 

Foi ainda determinada a eficiência de algumas bacias no que respeita à diminuição da 

concentração de poluentes, tendo como base as suas concentrações à entrada e à saída. As 

concentrações de poluentes obtidas foram, ainda, comparadas com as concentrações obtidas 

noutros casos de estudo. 

5. Elaboração de uma nova amostragem na BT08 

Tendo como objectivo a comparação com as concentrações de poluentes obtidas nas 

campanhas de amostragem dos relatórios de monitorização, foi elaborada uma nova 

campanha de amostragem, numa bacia de retenção/tratamento, tendo sido escolhida a BT08, 

uma vez que era a bacia à qual esta associada uma maior percentagem de área pavimentada. 

Os valores das concentrações obtidas foram analisados e discutidos da mesma forma que as 

concentrações constantes nos relatórios de monitorização, bem como a concentração de 

poluentes presentes nos sedimentos do interior dessa bacia. 

No Quadro 22 apresenta-se a data de recolha das amostras da campanha da BT08. 

Quadro 22 - Registos da campanha de amostragem efectuada. 

Local de recolha Data de recolha Hora de recolha Temperatura 

Entrada da BT08 

PK 43+500 A24 
18 Março 2010 21:15 Horas 11  

Saída da BT08 

PK 43+500 A24 
19 Março 2010 16:00 Horas 10  
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Os parâmetros analisados foram os mesmos das campanhas dos relatórios de monitorização. 

6. Determinação da Carga Poluente e Concentração Média por Local, para a BT08. 

Por último, foi determinada a carga poluente presente nas escorrências à saída da BT08, nesta 

campanha. Foi também determinada a sua concentração média por local, tendo como base as 

concentrações de poluentes registadas nos relatórios de monitorização e nesta última 

campanha. 

 

4.3 Apresentação, Análise e Discussão de Resultados 

 

4.3.1 Precipitações Diárias 

Nos gráficos seguintes são apresentados os registos das precipitações diárias correspondentes 

a cada campanha, relativos à estação de Vila Pouca de Aguiar. 

 

Gráfico 1 - Precipitação diária (mm) precedente à 1ª Campanha. 

 

Através da análise do Gráfico 1 pode verificar-se que nos dias precedentes à recolha das 

amostras da 1ª campanha, foram registados na estação mais próxima da zona de estudo, 

períodos com pluviosidade, alternados com períodos secos. No dia 31 de Maio, segundo dia 

de amostragem, ainda ocorria precipitação. 
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Através do Gráfico 2, verifica-se que houve sete dias precedentes à recolha em que não houve 

registos de precipitação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à 3ª campanha, encontram-se os registos das precipitações no Gráfico 3. 

Nesta estação não foi registada queda de precipitação nos dias de amostragem. 

Gráfico 2 ‐ Precipitação diária (mm) precedente à 2ª Campanha. 

Gráfico 3 ‐ Precipitação diária (mm) precedente à 3ª Campanha. 
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No Gráfico 4, encontram-se os registos da precipitação diária (mm), que precedeu o processo 

de recolha de amostras da 4ª campanha. 

 

Gráfico 5 - Precipitação diária (mm) precedente à 5ª Campanha. 

No Gráfico 5, encontram-se os registos da precipitação diária (mm) na estação de Vila Pouca 

de Aguiar, que precedeu o processo de recolha de amostras da 5ª campanha. 

 

Gráfico 4 ‐ Precipitação diária (mm) precedente à 4ª Campanha.
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No Gráfico 6 encontra-se a precipitação diária (mm) precedente à 6ª campanha de 

amostragem, que foi efectuada nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro de 2008.  

 

Gráfico 7 - Precipitação diária precedente à Campanha da BT08. 

Com base no Gráfico 7, onde se encontram os registos das precipitações diárias precedentes à 

campanha da BT08, verifica-se que foi efectuada após nove dias sem ocorrer pluviosidade.  

Gráfico 6 - Precipitação diária (mm) precedente à 6ª Campanha. 
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4.3.2 Tráfego Diário 

Nos gráficos seguintes estão os registos de tráfego diários correspondentes a cada campanha. 

 

Gráfico 8 - Veículos diários precedentes à 1ª Campanha. 

No Gráfico 8 encontra-se representado o tráfego diário precedente às datas de recolha de 

amostras da 1ª campanha. O valor do tráfego varia entre os 2500 e 5300 veículos diários. O 

valor médio diário de tráfego é de 3822 veículos. 

 

Gráfico 9 - Veículos diários precedentes à 2ª Campanha 

Em relação à 2ª campanha, no Gráfico 9 verifica-se que no mês de Agosto se obteve um valor 

mais elevado, tendo decrescido com o início de mês de Setembro. Nos dias de campanha, 04 e 
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05 de Setembro, registaram-se 7507 e 6513 veículos, respectivamente, sendo superiores aos 

registados no tempo associado à 1ª campanha. O tráfego médio diário foi de 7788 veículos. 

 

Gráfico 10 - Veículos diários precedentes à 3ª Campanha. 

 

No Gráfico 10 encontra-se o registo do tráfego diário entre 27.10.2007 e 29.11.2007, sendo o 

seu valor médio de 4772 veículos diários. O TMD é superior ao registado na 1ª campanha e 

inferior ao da 2ª campanha. Observam-se dois dias com cerca de 9000 veículos, que 

correspondem aos dias 31 de Outubro e 01 de Novembro de 2007. 

 

Gráfico 11 - Veículos diários precedentes à 4ª Campanha. 
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O Gráfico 11 corresponde aos registos de tráfego correspondentes à 4ª campanha. A média de 

tráfego diário registada é de 5005 veículos. O valor máximo registado foi de 7500 veículos e o 

inferior foi de 4000 veículos. 

 

Gráfico 12 - Veículos diários precedentes à 5ª Campanha 

A média de tráfego diário registada para o tempo precedente à 5ª Campanha é de 5395 

veículos. 

 

 

Gráfico 13 - Veículos diários precedentes à 6ª Campanha 
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A média de tráfego diário registada para o tempo precedente à 6ª Campanha é de 4711 

veículos (Gráfico 13). 

Em suma, os valores de tráfego variaram entre os 2463 veículos diários (na 1ª campanha) e os 

10 914 veículos, na 2ª campanha. 

No Quadro 23 encontram-se os registos de tráfego médio diário por ordem crescente. 

Quadro 23 - TMD registado em cada campanha. 

TMD Campanha 

3882 1ª 

4771 6ª 

4772 3ª 

5005 4ª 

5395 5ª 

7788 2ª 

 

 

O aumento do tráfego está relacionado com as épocas em que as campanhas foram efectuadas. 

Na 2ª campanha foi registado um TMD de 7788 veículos, estes registos correspondem ao 

período de férias de Agosto e início de Setembro, onde o tráfego aumenta significativamente.  

 

Gráfico 14 - Tráfego diário precedente à Campanha da BT08. 
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No Gráfico 14 encontram-se representados os registos do tráfego diário, precedente à 

realização da campanha da BT08. A média diária é de 5662 veículos, aproximada à registada 

na 5ª campanha. No dia 12 de Março, registaram-se 7509 veículos. 

 
4.3.3 Análise dos Relatórios de Monitorização 

A actividade de monitorização ambiental de um projecto rodoviário tem como objectivo final 

a definição das medidas mitigadoras a implementar nas diferentes fases do projecto, tendo em 

vista a salvaguarda dos recursos hídricos superficiais e das águas subterrâneas. 

 

No caso concreto em análise, o sublanço E1 da auto-estrada A24, trata-se ainda da 

salvaguarda das zonas de recarga dos aquíferos relacionados com as concessões hidrominerais 

de Pedras Salgadas e de captações públicas.  

Segundo o RECAPE, os objectivos da monitorização da qualidade das águas superficiais 

assentam em questões como: a avaliação do impacte da exploração desse sublanço da A24; a 

verificação do cumprimento da legislação em vigor sobre a qualidade da água nas linhas de 

água intersectadas pelo sublanço E1; o estudo da relação entre os volumes de tráfego, as 

ocorrências de precipitação e as concentrações dos poluentes nas escorrências da via; 

verificação das medidas de mitigação adoptadas e contribuição para a melhoria dos 

procedimentos de gestão ambiental. Devem realizar-se campanhas de amostragem, dos 

parâmetros já referidos, em três períodos durante o ano: no mês de escoamento mínimo 

(Agosto), após as primeiras chuvas (Setembro ou Outubro) e durante um dos meses de maior 

precipitação. 

 

Os problemas ambientais associados ao escoamento da plataforma rodoviária encontram-se 

relacionados com: 

 

 Os principais poluentes e respectivas concentrações; 

 Os factores que influenciam a sua concentração. 

 

As medidas de mitigação destes problemas contemplaram a construção de sistemas de 

tratamento para a remoção de poluentes associados às escorrências das plataformas 

rodoviárias. 
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De um sistema de monitorização pretende-se, fundamentalmente, a capacidade de avaliar a 

eficácia dos sistemas de tratamento construídos, tendo em vista a optimização dos 

equipamentos e a sua adequabilidade ao fim em vista, isto sempre numa perspectiva de 

optimização do binómio economia de recursos / aumento de eficiência. 

Procedeu-se apenas à análise das concentrações de poluentes efluentes às bacias, 

comparando-os com os limites exigidos pelo D.L.236/98, Anexos XVI e XVIII. 

De seguida, irá ser efectuada a análise das concentrações de cada poluente à saída das bacias 

de tratamento do sublanço E1 da A24. 

 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Encontram-se depositados no pavimento poeiras, areia, plástico, partículas orgânicas de solo, 

entre outros, que após a sua lavagem através de um episódio de precipitação, são 

encaminhados para a bacia. A estes sólidos podem estar associados metais pesados e 

hidrocarbonetos, uma vez que é comum a adsorção dos mesmos às partículas. Desta forma, 

devem ser avaliadas e controladas as suas concentrações, para não induzirem impactes 

negativos no meio hídrico após a sua descarga. 

No Gráfico 15, são apresentadas as concentrações dos SST, à saída das cinco bacias, nas seis 

campanhas efectuadas. O valor limite de emissão de descarga (VLE) de águas residuais 

(D.L.236/98 – Anexo XVIII) é de 60 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Concentrações de SST na descarga das Bacias. 
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Através da análise do Gráfico 15, tendo como comparação VLE (DL236/98-Anexo XVIII) 

que é de 60 mg/l, verifica-se que no geral as concentrações de sólidos suspensos são muito 

inferiores. Existem campanhas, em que os valores das concentrações não constam no gráfico, 

uma vez que estas se podem considerar desprezáveis (< 2mg/l, o que acontece na 1ª campanha 

na BT07, na 3ª campanha nas bacias BT04 e BT07, na 4ª campanha na BT08 e na 5ª e 6ª 

campanhas na BT04 e BT06. 

As restantes concentrações apresentam valores entre os 2 e os 41 mg/l. Na 2ª campanha 

observam-se as concentrações de SST mais elevadas nas Bacias BT05 e BT08, de 35 e 41 

mg/l, respectivamente, mas ainda se encontram abaixo do VLE, pelo que não provocam uma 

situação de alarme. Este valor mais elevado de SST poderá estar relacionado com o TMD 

precedente à amostragem, dado que este é superior ao TMD registado nas restantes 

campanhas, que é de 7788 veículos diários. 

Como já foi referido, a problemática associada aos SST consiste no facto de que a estes 

podem estar associados metais pesados e hidrocarbonetos. As concentrações de SST podem 

estar associadas à vegetação, às zonas agrícolas e taludes na envolvente da infra-estrutura, que 

com fenómenos de vento e pluviosidade são mobilizados. Contudo, dado que todos os valores 

obtidos são muito inferiores a 60 mg/l (VLE), à excepção da BT06 na 6ª campanha, as bacias 

da A24 não suscitam qualquer tipo de intervenção para a redução de SST à sua saída.  

 

Carência Química em Oxigénio (CQO) 

A CQO é a medição indirecta da quantidade de oxigénio utilizado para oxidar a matéria 

orgânica e inorgânica presente na água quer por via química quer por via biológica. É a 

concentração em massa de oxigénio equivalente à quantidade de dicromato consumida 

quando uma amostra de água é tratada com este oxidante em determinadas condições. As 

unidades são mg/l, g/m3 (NP-EN 1085-2000, de 1997).  

 A sua medição permite avaliar parâmetros de quantificação de matéria orgânica em 

compostos com alto teor de humidade, nomeadamente águas; podendo ser residuais, de rios e 

aquíferos, sendo igualmente usado largamente no sector dos resíduos sólidos, em especial nas 

lamas. 

Os resultados obtidos na campanha encontram-se no Gráfico 17, bem como o VLE (Anexo 

XVIII). 
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Gráfico 16 - Concentrações de CQO na descarga das bacias. 

Antes de se proceder à análise do Gráfico 16, é de salientar o facto de que a ausência de 

valores de concentração correspondentes a algumas bacias nas diferentes campanhas, deve-se 

ao facto da sua concentração ser é inferior a 20 mg/l. Como tal, vai apenas analisar-se as 

restantes concentrações, ou seja, as existentes na 1ª, 5ª e 6ª campanhas. 

Apesar de os valores se encontrarem abaixo do limite (VLE=150 mg/l), nota-se que a bacia 

BT06 e a BT08, ao longo das campanhas sofreram um aumento na concentração de CQO, 

mais saliente para a BT08 na 6ª campanha, que é de 110 mg/l.  

Se compararmos o Gráfico 17, com os gráficos das precipitações, notamos que há valores 

mais elevados para as campanhas que foram efectuadas com períodos de pluviosidade 

precedentes, como é o caso da 1ª, 5ª e 6ª campanhas. Nas restantes, como houve um longo 

período seco e não existiu precipitação ou era mínima no dia de recolha, a água permaneceu 

na bacia por mais tempo, e como tal as concentrações foram inferiores a 20 mg/l. Com isto, 

podemos também dizer que o facto das concentrações na 5ª e 6ª campanhas serem mais 

elevadas poderá corresponder a maiores concentrações à entrada da bacia e de não ter 

ocorrido o tempo necessário para a depuração de CQO no interior da bacia. 

A concentração típica, obtida com base em estudos realizados pelo LNEC, para este tipo de 

poluente presente nas águas de escorrência de infra-estruturas rodoviárias varia entre 25 a 60 

mg/l. Neste caso, as bacias anteriormente referidas, descarregam concentrações superiores às 

típicas, mas a gama de valores observada não revelam perigo de afectação da qualidade do 

recurso, uma vez que são inferiores às concentrações exigidas por lei. 
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Em relação ao TMD registado, procurou comparar-se com as concentrações à entrada das 

bacias BT04, BT05 e BT08, em duas campanhas. 

Quadro 24 - Concentrações de CQO e tráfego associado. 

Bacia 
CQO (mg/l) à 

entrada 

TMD 

associado(Veic/dia) 

BT04 50 4711 

BT05 54 4711 

BT08 400 5005 

 

Em relação à possível associação do TMD com a carga poluente, no caso do parâmetro CQO 

(mg/l), pode verificar-se que para um valor mais elevado de veículos diários, obteve-se maior 

concentração. É de salientar o facto de que não foi possível comparar mais valores devido à 

ausência de dados, pelo que esta verificação não se pode tornar conclusiva. 

Para se ter a noção da capacidade de depuração do CQO, foi elaborado o Gráfico 18 com a 

eficiência dessas três bacias em duas campanhas de amostragem. 

 

Gráfico 17 - Eficiência das bacias BT04, BT05 e BT08 

 

Tendo como base a concentração à entrada da BT08 na 4ª campanha, que é 400 mg/l, verifica-

se uma redução para uma concentração inferior a 20 mg/l. Como tal, pode concluir-se que 

ocorreu depuração CQO, ou seja, a bacia revela eficiência a 100%, como se pode observar no 

Gráfico 17.  
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Na 6ª campanha, as bacias BT04 e BT05 tiveram eficiências de 10 e 100 %, respectivamente. 

Apesar da BT04 só possuir uma eficiência de 10 %, a concentração à entrada era inferior à 

concentração registada na BT05. É de salientar o facto de que os limites de detecção de alguns 

parâmetros não nos permitem conhecer a concentração realmente contida na amostra.  

Com estes resultados pode concluir-se que as bacias estão a cumprir os objectivos para o qual 

foram dimensionadas e executadas. 

 

Carência Bioquímica em Oxigénio (CBO5) 

A Carência Bioquímica em Oxigénio representa a quantidade de oxigénio consumida pelos 

microrganismos para degradação da matéria orgânica assim como o que é consumido pelas 

reacções químicas de biodegradação da matéria orgânica. É a concentração em massa do 

oxigénio dissolvido consumido, em condições definidas (5 dias a 20º C com ou sem inibição 

da nitrificação), pela oxidação biológica de substâncias orgânicas e/ou inorgânicas presentes 

na água. Quanto mais alto o valor de CBO5, maior é o grau de poluição. 

As unidades são: mg/l, g/m3; (NP-EN 1085-2000, de 1997).  

 

É o parâmetro mais empregue para medir poluição. As concentrações de CBO5 registadas à 

saída das bacias de retenção/tratamento da A24, encontram-se no Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 -CBO5 à saída das bacias. 
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O VLE (DL 236/98-Anexo XVIII) para as emissões de CBO5 é de 40 mg/l, pelo que todos os 

valores apresentados se encontram abaixo desse valor limite. 

No Gráfico 18, apenas se encontram representadas a 1ª, e 3ª campanhas. As concentrações nas 

restantes bacias, são inferiores a 2 mg/l, à excepção da 2ª campanha que é inferior a 12 mg/l, 

podendo-se considerar valores vestigiais. As bacias BT05, BT06, BT07 e BT08 têm valores 

superiores, que poderão estar relacionados com um período mais longo sem precipitação, o 

que pode ter originado maiores concentrações à entrada das bacias de retenção/tratamento. No 

entanto, apesar desses valores serem superiores, são muito baixos quando comparados com o 

VLE. 

Para uma tentativa de associação das cargas poluentes ao TMD registado, procedeu-se à 

comparação das concentrações à entrada das bacias com o respectivo TMD associado. 

 

Quadro 25 - Concentração de CBO5 (mg/l) e respectivo TMD associado. 

Bacia 
CBO5 (mg/l) à 

entrada 

TMD 

associado(Veic/dia) 

BT06 4,2 3822 

BT07 8,3 5005 

BT08 14 5005 

 

Tendo como base o Quadro 25, pode verificar-se que existe maior concentração de CBO5 

(mg/l), para um TMD mais elevado. 

De seguida no Gráfico 19, apresenta-se a eficiência de três bacias, a BT06, a BT07 e a BT08. 

A BT06 na primeira campanha depurou 50% da concentração em CBO5, as bacias BT07 e 

BT08, tiveram 100% de eficiência no processo de depuração, na 4ª campanha.  
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Óleos e Gorduras 

Os óleos e gorduras que se encontram presentes nas escorrências das infra-estruturas 

rodoviárias, encontram-se associados ao tráfego automóvel, mais concretamente com o seu 

processo de combustão. 

No Gráfico 20 encontram-se as concentrações de óleos e gorduras à saída das bacias de 

retenção/tratamento da A24. 

 

 

Gráfico 20 - Concentração de óleos e gorduras à saída das bacias. 

Gráfico 19 - Eficiência das bacias BT06, BT07 e BT08. 
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As bacias que não possuem valores de concentração representados, possuem valores 

inferiores a 0,2 mg/l, ou seja, são concentrações onde apenas se encontram vestígios de óleos 

e gorduras. O VLE fixado pelo DL236/98, é de 15 mg/l. 

Da análise ao Gráfico 20 nota-se que existe um valor que se distingue dos restantes, que 

corresponde à concentração à saída da BT06, na 6ª campanha. Este valor corresponde a 2,7 

mg/l, muito inferior ao VLE. Assim sendo, a concentração de óleos e gorduras mais elevada, 

encontrada à saída das bacias, não é preocupante. 

Para uma melhor percepção das restantes concentrações à saída das restantes bacias, nas 

várias campanhas, elaborou-se o Gráfico 21, onde não consta a concentração da BT06 na 6ª 

campanha. 

 

Gráfico 21 - Óleos e gorduras (mg/l) à saída das bacias. 

Observa-se que a BT08, regra geral, possui as concentrações de óleos e gorduras mais 

elevadas. Este facto pode dever-se à maior percentagem de área pavimentada que lhe está 

associada. 

Em relação à 2ª e 3ª campanhas, estas possuem concentrações mais elevadas à saída das 

bacias. Este facto pode dever-se ao tempo seco e menos valores de precipitação acumulada, 

precedente às campanhas. O TMD registado nessas campanhas é de 7788 veículos diários. 

Apesar de na 4ª e na 5ª campanhas o TMD ser de 5005 e 5395 veículos /dia, respectivamente, 

a concentração de óleos e gorduras não atinge o máximo na 2ª e 3ª campanhas na BT08. 
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Em relação a associação do TMD à concentração à entrada das bacias (das que possuímos 

dados), verificou-se o seguinte: 

Quadro 26 - Concentração de óleos e gorduras (mg/l) e TMD associado. 

Bacia 
Óleos e Gorduras 

(mg/l) à entrada 
TMD associado(Veic/dia) 

BT06 1,2 3822 

BT07 0,66 4711 

BT08 9,9 5005 

 

Fazendo uma análise ao Quadro 26, nota-se que a concentração da BT07 é muito baixa em 

relação às outras bacias. Não se pode relacionar com o tráfego, apesar de se ter uma grande 

variação da concentração de óleos e gorduras na BT08, superior à da BT06, para diferentes 

TMD, sendo a concentração mais elevada associada ao TMD mais elevado. 

Todos os valores obtidos na análise das amostras não revelam sinais de alarme quanto à 

afectação da qualidade da água. No entanto, não se pode descurar o facto de que a 

acumulação dos mesmos pode induzir impactes negativos, mesmo que as concentrações 

pontuais sejam baixas, sendo necessário tomar as devidas precauções monitorizando as 

bacias.  

Foi determinada a eficiência da BT06, da BT07 e da BT08, como podemos observar no 

Gráfico 22. 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 - Eficiência das bacias BT06, BT07 e BT08. 
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Na 1ª campanha efectuada, a BT06 possuía à entrada uma concentração de 1,2 mg/l de óleos e 

gorduras, e esta concentração, após a água ficar retida na bacia de tratamento, reduziu para 

0,21 mg/l, teve 58% de eficiência. Em relação à BT08, na 4ª campanha, teve uma eficiência 

de 100% na depuração de óleos e gorduras. À entrada a concentração era de 9,9 mg/l e foi 

reduzida para um valor inferior a 0,2 mg/l. A concentração à entrada desta bacia é superior à 

da BT06 na 1ª campanha, pelo facto de que poderá estar associado à 4ª campanha um maior 

tempo seco precedente à recolha e inclusive, não é provável não ter ocorrido precipitação no 

dia da amostragem, de onde se pode concluir que o facto de que os óleos e gorduras presentes 

à saída da BT08 são vestigiais, porque as escorrências estiveram dentro da bacia durante um 

período mais longo que no primeiro caso. 

No que respeita à BT07, esta também conseguiu uma eficiência de 100%. Como, 

supostamente, houve episódios de precipitação antes da realização desta última campanha, 

como seria de esperar, em relação à 4ª campanha possui concentrações inferiores à entrada da 

bacia, mas como a concentração era baixa (0,66 mg/l), ainda a reduziu (à saída da bacia), para 

um valor inferior a 0,2.    

Destas análises, podemos concluir que para já, não é necessário ter cuidados adicionais ou 

arranjar formas de mitigar os impactes provocados pelos óleos e gorduras, no meio hídrico. 

Como se trata de uma auto-estrada recente, com apenas dois anos de exploração (data da 

última campanha), são de esperar valores mais baixos do que os de uma infra-estrutura 

idêntica com mais anos de exploração.  

 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP) 

Tal como os óleos e gorduras, os hidrocarbonetos são libertados constantemente pelo processo 

de combustão resultante da gasolina.  

No Quadro 27 apresentam-se as concentrações de HAP à saída das bacias de tratamento, num 

troço da A24, nas seis campanhas efectuadas. 
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Quadro 27 - HAP à saída das bacias. 

Campanhas 
Concentração de HAP à saída das 5 Bacias 

(µg/l) 

1ª <0,19 

2ª <0,19 

3ª <0,19 

4ª <0,19 

5ª <0,27 

6ª <0,27 

 

Verifica-se que as concentrações de HAP à saída de todas as bacias de retenção/tratamento 

são desprezáveis, quando comparados com o seu valor limite que é de 100 µg/l. 

É de salientar o facto que a concentração de HAP é desprezável, pelo que até à data, não 

existiu possibilidade de contaminação da água pela existência de elevadas concentrações de 

HAP. No que respeita à capacidade de redução da concentração de HAP, uma vez que o 

limite de detecção utilizado para as amostras da entrada e saída foi o mesmo e as 

concentrações são inferiores a esse limite, nada se pode concluir. 

 

Cádmio Total (Cd - Total) 

O cádmio tem origem no desgaste de pneus e pastilhas do travão. Como tal, quanto maior for 

o TMD para um mesmo troço de estrada, serão de esperar valores mais elevados, tendo como 

base a mesma intensidade de precipitação. 

Irá ser efectuada a análise das concentrações efluentes às bacias de retenção/tratamento, nas 

diferentes campanhas. 

No Quadro 28 encontram-se as concentrações de cádmio na água, à saída das respectivas 

bacias, nas seis campanhas de amostragem que forma efectuadas. 
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Tal como acontece para os HAP, também a concentração de Cd à saída das bacias é baixa, 

muito inferior ao valor máximo recomendado para a qualidade de águas para rega (VMR), 

que é de 0,01 mg/l. No entanto pode-se referir o aumento que houve em relação à 1ª 

campanha efectuada em Maio de 2007.  

As concentrações registadas à entrada das bacias, são da mesma ordem de grandeza que à 

saída, pelo que não se podem determinar as respectivas eficiências. Mas, dado que a presença 

de CD nas amostras se pode considerar vestigial, não irá provocar impactes no meio hídrico.  

 

Cobre Total (Cu-Total) 

A produção de cobre encontra-se associada aos radiadores, pneus e calços do travão. Tal 

como os restantes poluentes em análise, estes estão igualmente associados ao desgaste de 

peças dos veículos e também com o tipo de máquinas utilizadas na manutenção da auto-

estrada. 

Quadro 28 - Concentração de Cd (mg/l) à saída das bacias. 

Campanhas 
Concentração de Cd à saída das 5 Bacias 

(mg/l) 

1ª <0.0002 

2ª <0.0005 

3ª <0.0005 

4ª <0.0005 

5ª <0.0005 

6ª <0.0005 
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Gráfico 23 - Concentração de Cu (mg/l) à saída das bacias. 

 

Como o VMR (1 mg/l) para o cobre é um valor inferior que o VLE , optou-se por comparar as 

concentrações com o primeiro, uma vez que cumprindo este, cumpre o VLE. 

Na 6ª campanha não está representada a concentração da BT04, dado que é inferior a 0,001, 

ou seja, é um valor vestigial. 

No Gráfico 23, salientam-se as oscilações dos valores das concentrações para as diferentes 

bacias, ao longo das campanhas efectuadas. Contudo, não se podem estabelecer relações face 

aos resultados obtidos. Por exemplo a concentração de cobre à saída da BT08 sofre uma 

diminuição nas 3 primeiras campanhas. Na 4ª campanha e 5ª campanhas a concentração volta 

a aumentar, diminuindo de seguida na última campanha. Os picos, que são a 4ª e 

5ªcampanhas, correspondem à recolha efectuada em Maio de 2008 e Outubro de 2008, 

respectivamente, podendo este facto estar relacionado com um tempo seco superior ao das 

restantes campanhas, daí possuir concentrações mais elevadas. 

No que respeita à BT04 não se podem tirar as mesmas conclusões dado que o comportamento 

ao longo das campanhas é diferente. Contrariamente à BT08, a concentração de Cu aumenta 

nas três primeiras campanhas, atingindo o valor máximo de descarga na 3ª campanha 

(Novembro de 2007). As bacias BT05, BT07 e BT08, atingem o valor máximo de amostra na 

5ª campanha, sendo que a BT06 atinge em Dezembro de 2008, distinguindo-a das restantes 

bacias. 
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Não se podem estabelecer relações face aos resultados obtidos.  

De seguida apresenta-se o Gráfico 24 onde se encontram as concentrações de metais pesados 

nas diferentes campanhas. Como acima referido, não é possível estabelecer relações entre as 

concentrações nas cinco bacias, as oscilações dos resultados não o permitem. 

 

 

Gráfico 24 - Concentração de Cu (mg/l) à saída das bacias. 

 

De seguida, no Quadro 29, compararam-se as concentrações de Cu à entrada de algumas 

bacias, com os tráfegos diários registados na altura da recolha de amostras da campanha 

associada. 

Quadro 29 - Concentração de Cu (mg/l) e TMD associado. 

Bacia Cu (mg/l) à entrada TMD associado(Veic/dia) 

BT05 0,0031 7788 

BT06 0,016 3822 

BT08 0,052 5005 
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Com base no Quadro 29, se se efectuar uma comparação entre a concentração do Cu presente 

nas escorrências e o TMD associado, não se encontra uma relação directa. Para o TMD mais 

elevado, temos a menor concentração de Cu (0,0031 mg/l). 

 

Chumbo Total (Pb-Total) 

De igual forma como para os restantes poluentes, também foi analisada a concentração de 

chumbo à saída das bacias de retenção/tratamento. 

As concentrações deste poluente superiores ao limite de detecção, induzem impactes 

negativos no recurso hídrico e consequentemente no ser humano, ao consumir o recurso. Está 

provado que o chumbo tem efeitos a nível do sistema neurológico das crianças, estando 

presente não só na gasolina, como também nas tintas e nas tubagens de água mais antigas. O 

uso de gasolina sem chumbo tem contribuído para uma diminuição significativa da 

concentração de chumbo no sangue. 

As concentrações deste metal encontradas à saída das bacias de retenção/tratamento 

encontram-se no Gráfico 26. 

 

 

Gráfico 25 - Concentração de Pb (mg/l) à saída das bacias. 
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No Gráfico 25, todas as concentrações que não se encontram representadas possuem valores 

inferiores a 0,001 mg/l, ou seja, são concentrações vestigiais. 

Na 1ª campanha existe uma disparidade de valores, mas dentro da mesma grandeza. O valor 

máximo é de 1mg/l (DL 236/98-Anevo XVIII), pelo que todas as concentrações e encontram-

se inferiores a esse valor, logo não é necessário adoptar soluções de forma a mitigar o impacte 

ao meio hídrico. Contudo, na 4 ª campanha salienta-se a concentração da BT07 com uma 

concentração de cerca de 0,003 mg/l, atingindo o valor máximo das campanhas.  

Todos os valores obtidos na análise das diferentes amostras, revelam cerca da milésima parte 

do valor máximo admitido para a descarga destas águas. Com este facto, pode-se afirmar que 

a qualidade da água não será afectada pelas concentrações de Chumbo.  

No que respeita a fenómenos de precipitação precedente à recolha, obtiveram-se valores, no 

geral, inferiores (comparativamente às restantes campanhas), na 1ª campanha, que teve 

episódios consecutivos de precipitação precedente à mesma. Na 2ª e 4ª campanha atingem-se 

os ‘’picos’’, que correspondem a um tempo seco superior a cinco e sete dias, respectivamente, 

e a recolha foi efectuada sem ocorrer precipitação. Desta forma o caudal existente à saída das 

bacias, correspondia a escorrências originadas por fenómenos de precipitação anteriores. 

Dessa forma, diluiu a concentração de Pb e como posteriormente as escorrências ficam retidas 

na bacia, à saída as concentrações podem quase ser desprezáveis e para cargas mais elevadas, 

ainda se salientar a presença do poluente. 

No Gráfico 26 encontram-se as eficiências de três bacias de retenção/tratamento. 

 

Gráfico 26 - Eficiências das bacias BT06, BT07 e BT08. 
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Observa-se que a BT06, na 1ª campanha obteve cerca de 32% de eficiência na redução da 

concentração de Pb na água. Em relação à BT07, esta foi 71% eficiente na 1ª campanha e a 

BT08 conseguir reduzir o Pb para concentrações vestigiais, que desta forma podemos 

considerar uma eficiência de 100%. 

Uma vez que para o Pb também se possui algumas concentrações à entrada, vai proceder-se à 

comparação dessas mesmas concentrações com o TMD registado. 

Quadro 30 – Concentração de Pb(mg/l) e TMD associado. 

Bacia Pb (mg/l) à entrada TMD associado (Veic/dia) 

BT06 0,0012 3822 

BT07 0,00084 3822 

BT08 0,015 5005 

 

Verifica-se que as concentrações associadas a um maior volume de tráfego são superiores. Por 

este motivo, poderemos dizer que a variação da concentração de chumbo presente poderá 

estar relacionada com o volume de tráfego da via. 

 

Crómio Total (Cr-Total) 

Tal como a produção de cobre, a de crómio é devida ao desgaste de pneus, aos calços de 

travão e também ao desgaste dos rolamentos. Como expectável, há vestígios da presença de 

crómio nos efluentes das bacias de tratamento, como se pode observar no Gráfico 28. 
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Gráfico 27 - Concentração de Cr (mg/l) à saída das bacias. 

No Gráfico 27 apenas se encontram representadas duas campanhas de amostragem, uma vez 

que as restantes concentrações são inferiores a 0,003 mg/l, sendo que estas não induzem risco 

de contaminação nos recursos hídricos.  

As concentrações de Cr foram comparadas com o VLE, que tem o valor de 0,1 mg/l. 

Apesar de as concentrações serem baixas à saída, analisaram-se os valores à entrada das 

bacias, para verificar se as concentrações são elevadas ou vestigiais, e com este facto 

determinar a eficiência das bacias de retenção/tratamento.  

Uma vez que se possuem dados para a BT06 e BT07 na 1ª campanha e para a BT08 na 4ª 

campanha, determinaram-se as eficiências destas bacias que se encontram no Gráfico 28. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28 - Eficiência das Bacias BT06, BT07 e BT08.
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As eficiências da BT06, da BT07 e da BT08 formam 8%, 37% e 66%, respectivamente. O 

facto de estas eficiências serem baixas encontra-se relacionado com o facto das concentrações 

à entrada já serem baixas.  

As concentrações à entrada das bacias (onde existe o registo de valores), são igualmente 

valores baixos, o que mostra que as concentrações de crómio provenientes da A24 não são 

significativas. 

No Quadro 31 apresentam-se as concentrações de Cr à entrada das bacias e o TMD associado 

a cada uma delas, de forma a verificar a possibilidade da relação entre eles. 

Quadro 31 - Concentrações de Cr (mg/l) e tráfego associado. 

Bacia Cr (mg/l) à entrada TMD associado (Veic/dia) 

BT06 0,024 3822 

BT07 0,0027 3822 

BT08 0,0089 5005 

 

As concentrações de crómio total à entrada das bacias sofrem variações, mesmo para o 

mesmo volume de tráfego, como no caso da BT06 e BT07, que foram detectados 0,024 mg/l e 

0,0027 mg/l, respectivamente, para o mesmo volume de tráfego. Com estes valores nada 

podemos concluir ou associar a presença de crómio devido ao aumento do tráfego automóvel. 

 

Zinco Total (Zn-Total) 

Além dos factores associados ao desgaste de peças dos veículos que circulam na auto-estrada, 

uma grande fonte de libertação de zinco são as guardas de segurança instaladas na infra-

estrutura. A A24, para além das guardas de segurança laterais, encontra-se igualmente provida 

de um separador central.  

Contudo, com o envelhecimento estes materiais diminuem a libertação de zinco.  
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No Gráfico 29, encontram-se os resultados das análises da água efluente às bacias, nas 

diferentes campanhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As concentrações de Zn efluentes à bacia variam entre o mínimo de 0,0011 mg/l, na 6ª 

campanha na BT04 e o máximo de 0,12mg/l na mesma campanha mas na BT06. Nas amostras 

verificam-se oscilações tanto nos valores das amostras de cada bacia, como também de 

campanha para campanha, na mesma bacia. 

Recorrendo aos gráficos das precipitações diárias da 6ª campanha, verifica-se que tinham 

ocorrido precipitações. No dia em que foram efectuadas as amostragens da BT05 e BT07, o 

registo de precipitação na estação de Vila Pouca de Aguiar era nula. Partindo do pressuposto 

que foi nula no local, ou próxima de zero, a água efluente às bacias poderia corresponder a 

precipitações anteriores. Assim sendo estas escorrências tiveram um tempo de retenção de 

cerca de 24 horas. Daí, eventualmente, o facto de as concentrações serem baixas. 

Quanto à BT06, que obteve o valor mais elevado, a recolha da amostra foi efectuada num 

episódio de precipitação, tendo ocorrido precipitação nos dias precedentes à recolha. 

Quadro 32 - Concentrações de Zn (mg/l) e TMD associado. 

Bacia Zn (mg/l) à entrada TMD associado (Veic/dia) 

BT04 0,016 3822 

Gráfico 29 - Concentração de Zn (mg/l) à saída das bacias.
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BT05 0,031 7788 

BT06 0,062 3822 

BT07 0,039 4711 

 

Fazendo uma análise ao Quadro 32, verifica-se que as concentrações de Zn (mg/l) nas bacias 

variam entre 0,016 e 0,062 mg/l. No entanto, dado que as bacias são eficientes na redução da 

concentração dos poluentes presentes nas escorrências, não é uma situação de alarme, pois a 

água de descarga encontra-se dentro do limite imposto pelo Anexo XVI d Decreto-Lei 

236/98, que é de 2,0 mg/l. 

Em relação a esta variação, não podemos associar a presença de zinco ao tráfego, os dados 

não nos permitem. Mas também já foi referido que a maior parte da concentração de zinco 

provém das guardas de segurança instaladas na infra-estrutura. Comparando com os valores 

de Pb e Cu, constatamos que Zn possui concentrações mais elevadas. Para termos uma 

percepção geral a nível de descarga de metais pesados de cada bacia, procedeu-se ao cálculo 

da respectiva média por campanha. É de acentuar o facto de que em nenhuma das campanhas 

efectuadas até ao momento ter sido ultrapassado o limite máximo.  

Com base nos resultados obtidos, efectuaram-se os Gráficos 30, onde são comparadas as 

concentrações de Cd, Cu, Pb, Cr e Zn médios das campanhas, para cada bacia em análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 - Concentração média de Metais pesados em cada bacia. 
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A presença de zinco na água de descarga é significativa em relação aos restantes poluentes, no 

caso da BT05 e BT08 atinge 80% do valor total de concentração de descarga de metais 

pesados. De seguida temos o cobre e o crómio, que atingem 12% na BT06 e BT04, 

respectivamente. As concentrações de chumbo nas águas efluentes são baixas, variando entre 

2 a 4% da concentração total. 

 

Gráfico 31 - Média de metais pesados de todas as bacias. 

O Gráfico 31 apresenta as percentagens médias de concentração de metais pesados à saída das 

bacias de retenção/tratamento. Efectuando a sua análise, a nível geral acontece o mesmo que a 

nível de cada bacia. O Zn é sem dúvida o metal pesado com maior concentração, encontrado 

nas águas de descarga as bacias de tratamento, com cerca de 75% , quando comparado com os 

restantes metais pesados. De seguida com 12% temos o crómio, apesar de que em relação ao 

seu valor limite apresentava concentrações baixas, comparativamente aos restantes metais 

pesados, apresenta a segunda maior concentração média. O cobre contribui com 7% da 

concentração de todos os metais. Por último, com 2 e 4% temos o cádmio e o chumbo, 

respectivamente. 

 

Análise dos Sedimentos à saída das Bacias - Relatórios de Monitorização 

Como já foi referido, os parâmetros analisados nos sedimentos foram a percentagem de 

matéria seca presente, o cádmio, o cobre, o chumbo, o zinco, os hidrocarbonetos totais e os 

hidrocarbonetos aromáticos polinucleares. Devido à inexistência de legislação, como já foi 

referido, os valores foram comparados com os valores de referência da Canadian 

Environmental Quality Guidelines para sedimentos da água doce e solos agrícolas.  
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No Quadro 33 encontram-se os valores de referência para os respectivos parâmetros.  

 

Quadro 33 - Valores de referência para sedimentos. 

 

Canadian Environmental Quality Guidelines - 

Sedimentos Água doce 
Canadian 

Environmental  

Quality Guidelines 

Solos agrícolas 

Valor - guia interino 

para qualidade de 

sedimentos 

Nível de efeito 

provável 

% Matéria seca - - - 

Cádmio dissolvido 

(mg/kg) 
0,6 3,5 1,4 

Chumbo (mg/kg) 35 91,3 70 

Cobre (mg/kg) 35,7 197 63 

Crómio (mg/kg) 37,3 90 64 

Zinco (mg/kg) 123 315 200 

Hidrocarbonetos 

Totais (mg/kg) 
- - - 

HAP (mg/kg) - - - 

 

 

Matéria Seca (%) 

 

Gráfico 32- % de matéria seca presente nos sedimentos das bacias. 
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No Gráfico 32 encontram-se representadas as percentagens de matéria seca presentes nos 

sedimentos à saída das bacias de retenção/tratamento do sublanço E1 da A24. Existem bacias, 

nas várias campanhas, que não possuem valor devido à ausência de sedimentos. 

Verifica-se que os sedimentos possuem uma elevada percentagem de matéria seca, por 

exemplo, os sedimentos das BT07 e BT08 na 2ª campanha de amostragem, possuem 99% de 

matéria seca. 

Na 2ª, 4ª e 5ª campanhas atingem-se as maiores percentagens médias de matéria seca nos 

sedimentos, que pode estar relacionadas com um maior período sem precipitação. 

 

Cádmio dissolvido (Cd)  

Em relação ao Cd dissolvido, as concentrações encontradas nos sedimentos das bacias, são 

inferiores a 0,2 mg/kg. Apenas a concentração de cádmio dissolvido nos sedimentos à saída 

da BT06 (4ª campanha), é de 0,24 mg/kg, sendo também um valor muito baixo 

comparativamente aos valores guia do Quadro 29. 

 

 

Chumbo (Pb) 

 

Gráfico 33 - Pb (mg/kg) presente nos sedimentos à saída das Bacias. 
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Ao observarmos o Gráfico 33, verifica-se que há um valor que se destaca dos restantes, que 

corresponde ao Pb presente nos sedimentos à saída da BT07, na 1ª campanha efectuada. Este 

valor (53 mg/kg) é superior ao valor guia (35 mg/kg), contudo ainda se encontra abaixo do 

valor de nível de efeito provável para sedimentos de água doce, que é de 91,3 e também 

abaixo do valor da directriz de qualidade dos solos agrícolas (60 mg/kg). 

O valor anteriormente referido é um caso pontual, elaborou-se o Gráfico 34, onde não se 

encontra esse valor. Desta forma pode-se efectuar uma análise aos restantes valores, para 

assim se poder retirar o máximo de informação acerca da quantidade de chumbo presente nos 

sedimentos. 

De seguida vai-se proceder à análise do Pb presente nos sedimentos à saída das diferentes 

bacias, nas várias campanhas, através do Gráfico 34. 

 

 

Gráfico 34 - Pb (mg/kg) presente nos sedimentos à saída das Bacias. 

 

Há campanhas para as quais não existem valores, devendo-se este facto à impossibilidade de 

obtenção de amostra de sedimento da saída das bacias. 

As concentrações de Pb encontradas nos sedimentos variam entre 2,1 e 8,6 mg/kg, ou seja, 

comparativamente aos valores guia, é muito inferior, pelo que não causa impactes negativos 

relevantes ao meio. 
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Cobre (Cu) 

 

Gráfico 35 - Cu (mg/kg) presente nos sedimentos à saída das Bacias. 

Os sedimentos à saída das bacias, no que respeita ao Cu presente, não provocam alterações 

nocivas ao solo e meio hídrico, devido às suas baixas concentrações, em relação aos valores 

de referência da Canadian Environmental Quality Guidelines, mencionados no Quadro 29. 

 

Crómio (Cr) 

 

Gráfico 36 - Cr (mg/kg) presente nos sedimentos à saída das Bacias. 

As concentrações de crómio supracitadas no Gráfico 36 variam entre 1 e 7,5 mg/kg, com o 

valor máximo registado na 1ª campanha, para a BT08. As concentrações não são susceptíveis 

de causar impactes negativos relevantes ao meio. 
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Zinco (Zn) 

 

Gráfico 37 - Zn (mg/kg) presente nos sedimentos à saída das Bacias. 

A concentração de Zn encontrada nos sedimentos das diferentes bacias, nas várias campanhas, 

encontra-se representada no Gráfico 37. A BT08 e a BT05 possuem os valores mais elevados 

dos registos observados. 

Na 1ª campanha, os sedimentos à saída da BT08 registavam 100 mg/kg de zinco, valor muito 

próximo do valor guia interino para a qualidade de sedimentos (Quadro 33). 

 

Hidrocarbonetos Totais 

 

Gráfico 38 - Hidrocarbonetos Totais (mg/kg) nos sedimentos à saída das Bacias. 
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No que respeita à presença de hidrocarbonetos totais nos sedimentos, não existem valores 

limite. No entanto, atendendo aos valores registados, observa-se uma variação entre 20 e 

cerca de 1000 mg/kg de amostra. A presença de hidrocarbonetos totais máxima, foi registada 

na BT08, na 6ª campanha de amostragem efectuada (Gráfico 38).  

 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP) 

Em relação aos hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, dado que os valores são todos 

inferiores a 0,16 mg/kg, à excepção da BT08 na 4ª campanha, os dados foram colocados num 

quadro, para melhor percepção. 

Quadro 34 - HAP(mg/kg) presente nos sedimentos à saída das Bacias. 

 BT04 BT05 BT06 BT07 BT08 

1ªCampanha <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 

2ªCampanha <0,16 <0,16 - <0,16 <0,16 

3ªCampanha <0,16 <0,16 - <0,16 <0,16 

4ªCampanha <0,16 - - <0,16 <3,2 

5ªCampanha <0,16 - - - <0,16 

6ªCampanha <0,16 <0,16 - <0,16 <0,16 

 

Tal como nos hidrocarbonetos totais, também para os HAP não existe legislação. Os valores 

de HAP (mg/kg) foram em todos os sedimentos inferiores a 0,16 mg/kg, razão pela qual se 

pode dizer que não constituem uma situação de alarme, pelo que não será necessário tomar 

medidas para mitigar possíveis danos no solo e recursos hídricos circundantes. 

 

4.3.4 Análise das Escorrências à Entrada e à Saída da BT08 

De forma a validar os resultados obtidos na análise dos relatórios de monitorização, procedeu-

se à realização de uma nova campanha de recolha de amostras. Esta campanha foi efectuada 

na BT08, dado que é a bacia à qual se encontra associada a maior percentagem de área 

pavimentada. 
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No Quadro 35 encontram-se as concentrações dos parâmetros em análise, à entrada e saída da 

bacia de tratamento. Pode-se verificar que nenhum dos parâmetros em questão ultrapassa os 

valores máximos recomendados exigidos pela legislação em vigor. 

Para se poder avaliar também a carga poluente desta campanha em relação aos valores 

registados nas campanhas de amostragem já efectuadas, elaborou-se o Quadro 36. 

Os parâmetros analisados foram os definidos para todas as campanhas.  

Quadro 35 - Resultados da análises à entrada e saída da BT08. 

  Campanha VMR VMA 
  Entrada Saída 

DL236/98 DL236/98 
  

18 Março de 
2010 

19 Março de 
2010 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 29 <20 60 - 
CQO (mg /LO2) 80 <20 150 - 
CBO5 (mg /L O2) 10 <10 40 - 
Hidrocarbonetos  
Aromáticos Polinucleares (µg/L) 
 

<0,5 <0,5 100 - 

Cádmio dissolvido (mg Cd/L) 0 0 0,01 0,05 
Cádmio Total (mg Cd/L) <0,1 <0,1 0,2 - 
Cobre dissolvido (mg Cu/L) 0 0 0,2 5 
Cobre Total (mg Cu/L) <0,3 <0,3 1 - 
Chumbo dissolvido (mg Pb/L) 0 0 5 20 
Chumbo Total (mg Pb/L) <1 <1 1 - 
Crómio dissolvido (mg Cr/L) <0,1 <0,1 0,1 20 
Crómio Total (mg Cr/L) <0,1 <0,1 2 - 
Zinco dissolvido (mg Zn/L) 0,31 0 2 10 
Zinco Total (mg Zn/L) 0,51 <0,1 0,5 - 

 

Numa primeira análise constata-se que todas as concentrações dos parâmetros cumprem a 

legislação, ou seja, as concentrações não provocam impactes nocivos ao meio, para onde são 

encaminhadas. 

Os valores mais elevados correspondem às concentrações de CQO, de sólidos em suspensão e 

CBO5, que atingem cerca de 50% do valor máximo recomendado. 

No que respeita à concentração de metais pesados dissolvidos, nomeadamente o cádmio, o 

cobre e o chumbo, não foram detectados nas escorrências, ou seja, a sua concentração é nula. 

Nas análises efectuadas às amostras de entrada e saída da bacia, detectaram-se concentrações 

de crómio dissolvido inferiores a 0,1 mg/l. A concentração de zinco dissolvido nas amostras 

recolhidas à entrada da bacia, é de 0,31 mg/l, sendo esta reduzida para zero à saída da bacia, 
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ou seja, a depuração do zinco dissolvido foi de 100%. Em relação ao zinco total, detectou-se 

0,51 mg/l à entrada, sendo esta concentração reduzida para 0,31 mg/l, devido à retenção da 

água na bacia. 

A concentração de HAP é baixa (< 0,5 mg/l), esperava-se um valor mais elevado tendo em 

conta o volume de tráfego. Contudo, este facto traz a vantagem de não haver necessidade de 

preocupações acrescidas no que respeita à qualidade da água que provêm da plataforma. 

Quadro 36- Gama de valores nas diferentes Campanhas. 

  Gama de valores das 6 Campanhas 
Campanha de 

2010 
  Entrada Saída Entrada Saída 
Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 3,1 - 290 < 2 - 41 29 <20 
CQO (mg /LO2) < 20 - 400 < 20 - 104 80 <20 
CBO5 (mg /L O2) 2,9 - 14 < 2 - < 12 10 <10 
Hidrocarbonetos  
Aromáticos Polinucleares (µg/L) 
 

< 0,19 < 0,19 - < 0,27 <0,5 <0,5 

Cádmio dissolvido (mg Cd/L) < 0,0002 - < 0,0005 < 0,0002 - < 0,0005 0 0 

Cádmio Total (mg Cd/L) < 0,0002 - < 0,0005 < 0,0002 - < 0,0005 <0,1 <0,1 
Cobre dissolvido (mg Cu/L) 0,0046 - 0,018 0,0013 - 0,0037 0 0 
Cobre Total (mg Cu/L) 0,0057 - 0,052 < 0,0002 - < 0,001 <0,3 <0,3 
Chumbo dissolvido (mg Pb/L) < 0,0002 - < 0,001 < 0,0002 - < 0,001 0 0 
Chumbo Total (mg Pb/L) 0,00058 - 0,015 0,00094 - 0,0014 <1 <1 
Crómio dissolvido (mg Cr/L) 0,00054 - < 0,003 < 0,001 - 0,003 <0,1 <0,1 
Crómio Total (mg Cr/L) 0,0026 - 0,0089 < 0,003 - 0,0032 <0,1 <0,1 
Zinco dissolvido (mg Zn/L) 0,0033 - 0,34 0,013 - 0,056 0,31 0 
Zinco Total (mg Zn/L) 0,064 - 0,62 0,022 - 0,075 0,51 <0,1 

 

Procedeu-se à comparação das concentrações dos parâmetros, obtidas nesta campanha, com a 

gama de valores das seis campanhas de amostragem na BT08 (Quadro 36). 

A concentração de SST nas campanhas anteriores variou entre 3,1 – 290 mg/l à entrada e <2 – 

41 mg/l à saída da bacia de Retenção/Tratamento. Na campanha actual, a concentração de 

SST à entrada era de 29 mg/l e <20 mg/l à saída. Ou seja, a gama de valores à entrada e saída 

da bacia, na última campanha, é inferior ao das restantes campanhas, onde se tinha registado 

uma concentração de 41 mg/l de SST. 

Quanto à CQO e CBO5, as concentrações são inferiores ao valor máximo da gama de valores 

das seis campanhas. Verifica-se um aumento da concentração de HAP e uma diminuição da 

concentração de cádmio, de cobre e de chumbo dissolvidos.  
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Em relação às fracções totais destes metais, houve um aumento significativo, principalmente 

para o chumbo. De igual forma, houve também um aumento de crómio dissolvido e total nas 

amostras recolhidas nesta última campanha. A concentração de crómio à entrada e saída da 

bacia era de 0,1 mg/l, enquanto que nas restantes campanhas os valores máximos foram de 

0,0089 mg/l (entrada da bacia) e de 0,0032 mg/l (saída da bacia) de crómio total. A 

concentração máxima de crómio dissolvido presente à entrada da BT08, nas seis campanhas 

foi <0,003 mg/l à entrada da bacia e 0,003 mg/l à saída da bacia.  

No que respeita à concentração de zinco dissolvido e total, os valores obtidos são inferiores 

aos valores máximos da gama de valores das restantes campanhas. 

Em suma, apesar de se detectar um aumento nas concentrações de alguns metais pesados à 

entrada da bacia, as concentrações ainda se encontram dentro dos limites impostos na 

legislação em vigor. Contudo, à saída da bacia essas concentrações diminuem 

significativamente. Este facto leva-nos a concluir que a bacia em questão está a funcionar e 

não é necessário proceder-se a medidas de mitigação dos poluentes que para ela afluem.  

 

Determinação da Carga Poluente Afluente e Efluente à BT08 

 

Quadro 37 – Carga Poluente. 

                                                              ENTRADA DA BT08                SAÍDA DA BT08 

Parâmetro Carga Poluente (mg) Carga Poluente (mg) 

SST  21,75 15 
CQO  20 5 
CBO5  7,5 7,5 
HAP  0,000125 0,000125 
Cádmio dissolvido  0 0 
Cádmio Total  0,075 0,075 
Cobre dissolvido  0 0 
Cobre Total  0,225 0 
Chumbo dissolvido  0 0 
Chumbo Total  0,75 0,75 
Crómio dissolvido  0,075 0,075 
Crómio Total  0,075 0,075 
Zinco dissolvido  0,2325 0 
Zinco Total  0,3825 0,075 
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No que respeita à carga poluente à entrada e saída da BT08, verifica-se uma redução 

significativa de SST, de CQO, de Cu total e de Zn total e dissolvido. Nas restantes cargas 

poluentes, não se verifica diminuição uma vez que as cargas à entrada já eram baixas e os 

limites de detecção, na análise efectuada pelo laboratório, à saída eram iguais aos da entrada. 

 

Análise de Sedimentos da BT08 

Foram recolhidas amostras de sedimento no interior da BT08, as quais foram para análise. De 

entre os parâmetros analisados, foram escolhidos os que se encontram representados no 

Quadro 38, que se analisaram e compararam com os valores das restantes campanhas, nesta 

mesma bacia. 

 

 

 

 

Os parâmetros amostrados, à excepção da percentagem (%) de matéria seca, encontram-se 

abaixo dos valores limite, o que não irá induzir impactes no meio ambiente. 

O Zinco é o metal ao qual está associada uma maior concentração por quilograma de amostra 

seca. 

No Quadro 39 encontra-se a gama de valores registados nas campanhas que constam no 

relatório de monitorização. 

Quadro 39 - Gama de valores de concentração dos sedimentos da BT08. 

Parâmetros 
Interior da  
BT08 

Gama de Valores 

Matéria seca (%) 69 76 - 99,6 

Cádmio (mg Cd /Kg) <0,1 <0,1- < 0,2 

Quadro 38 -  Análise de sedimentos do interior da BT08. 

Parâmetros Interior da BT08 VMA Inerte VMA Não Perigoso 

Matéria seca (%) 69 35 35 

Cádmio (mg Cd /Kg) <0,1 50 1000 

Chumbo (g Pb/Kg) 0,01 2,0 50 

Cobre (g Cu /Kg) 0,0028 6,0 60 

Crómio Total (g /Kg) 0,005 3,0 50 

Zinco (g Zn /Kg) 0,042 8,0 75 
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Chumbo m(g Pb/Kg) 10 3 - 5,4 

Cobre (mg Cu /Kg) 2,8 2,0 - 10 

Crómio Total (g /Kg) 0,005 0,0021 - 0,007 

Zinco (g Zn /Kg) 0,042 0,033- 0,084 

 

Comparando os valores, verifica-se uma diminuição da percentagem (%) de matéria seca, 

dado que a gama registada nas restantes campanhas era entre 76-99,6%. A concentração de 

cádmio presente nos sedimentos compreende-se na gama de valores anteriormente registada, 

bem como a concentração de crómio total e zinco. A concentração de chumbo nos sedimentos 

na última campanha efectuada é superior à gama de valores anterior, ou seja, passa de um 

intervalo entre 3 – 5,4 g Pb/kg para 10 g Pb/kg. O chumbo provém dos combustíveis, dos 

pneus e pastilhas de travão. Seria de esperar maiores valores para maiores volumes de tráfego. 

 

Determinação da Concentração Média por Local (CML) e Carga Poluente da BT08 

Dado que apenas foi recolhida uma amostra por campanha, não foi possível proceder-se à 

determinação da concentração média por evento (CME), tendo-se determinado a concentração 

média por local (CML) a partir das concentrações obtidas em cada evento. Ou seja, a CML é a 

razão da soma das concentrações obtidas nos diferentes eventos, pelo número de eventos. É 

de salientar o facto de que nos casos em que a concentração dos parâmetros era inferior a um 

determinado valor se considerou o valor limite. 

No Quadro 40 está representada a CML na BT08, para os vários poluentes. A CML da BT08 

apresenta valores baixos de concentração de poluentes, estando todos abaixo dos limites 

impostos pela legislação. No caso do cádmio e chumbo dissolvidos, pode-se dizer que as 

concentrações se podem desprezar. 

Elaborou-se um quadro comparativo (Quadro 41) das CML dos metais pesados e SST da 

BT08, com as CML da A1 e A2. 

Determinou-se também a carga poluente à entrada e saída da BT08, dado que era a única 

campanha de amostragem em que se tinha conhecimento do volume de amostra (Quadro 42). 
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Quadro 40 – Determinação da CML na BT08. 

 

Parâmetro 1ªCampanha 2ª Campanha 3ª Campanha 4ª Campanha 5ª Campanha 6ª Campanha Campanha 2010 CML 

SST (mg/l) 5,6 41 11 2 6 7,1 20 13,243 

CQO (mg O2/l) 20 20 20 20 79 104 20 40,428 

CBO5 (mg O2/l) 2,4 <12 2 2 2 2 10 2,914 

Óleos e gorduras (mg/l) 0,21 0,73 0,73 0,2 0,2 0,4 - 0,412 

HAP(mg/l) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,27 0,27 0,5 0,257 

Cádmio dissolvido (mgCd/l) 0,0002 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0 0,0004 

Cádmio Total (mg Cd/l) 0,0002 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,1 0,0147 

Cobre dissolvido (mg Cu/l) 0,0032 0,0029 0,0013 0,0036 0,0037 0,003 0 0,0025 

Cobre Total (mg Cu/l) 0,0039 0,0036 0,0019 0,0041 0,0081 0,0035 - 0,0036 

Chumbo dissolvido (mgPb/l) 0,0002 0,0005 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,0007 

Chumbo Total (mg Pb/l) 0,00094 0,0014 0,001 0,001 0,001 0,001 1 0,144 

Crómio dissolvido (mg Cr/l) 0,0023 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,1 0,016 

Crómio Total (mg Cr/l) 0,0032 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,1 0,017 

Zinco dissolvido (mg Zn/l) 0,013 0,039 0,023 0,032 0,022 0,056 0 0,026 

Zinco Total (mg Zn/l) 0,034 0,039 0,023 0,036 0,022 0,075 0,1 0,033 
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Quadro 41 – Comparação da CML de Metais pesados e SST da BT08 da A24 com a CML da A1 e A2. 

Parâmetro 
CML A24 

(mg/l) 
CML A1 

(mg/l) 
CML A2 

(mg/l) 

SST (mg/l) 13,243 84,5 7,4 

Cobre Total  (mg Cu/l) 0,004 0,034 0,033 

Chumbo Total  (mg Pb/l) 0,144 0,012 0,004 

Zinco Total  (mg Zn/l) 0,047 0,159 0,208 

 

Através da análise do Quadro 41, pode-se verificar que as concentrações médias por local nos 

três casos de estudo não são lineares. Ou seja, para os SST e Cobre, a A1 registou os valores 

mais elevados nas amostras recolhidas. Contudo, a presença de zinco nas amostras da A2, faz 

com que a sua CML seja a mais elevada dos três casos e a CML do chumbo na A24 também é 

superior à CML da A1 e da A2. 

Como se pode verificar mais uma vez, há vários factores que influenciam a concentração dos 

poluentes. O TMD pode ser um factor fundamental, mas não obstante o seu valor, a existência 

de precipitação precedente à recolha, a limpeza de todo o sistema de drenagem e de 

tratamento, os métodos de recolha das amostras, por exemplo, podem levar a que as amostras 

possuam concentrações de alguns parâmetros que não são as que realmente provêm da 

plataforma das respectivas infra-estruturas rodoviárias associadas. 

Quadro 42 – Carga poluente à entrada e saída da BT08. 

Parâmetro Carga Poluente (mg) Carga Poluente (mg) 

SST  21,75 15 

CQO  20 5 

CBO5  7,5 7,5 

HAP 0,125 0,125 

Cádmio dissolvido  0 0 

Cádmio Total  0,075 0,075 

Cobre dissolvido  0 0 

Cobre Total  0,225 0 

Chumbo dissolvido 0 0 

Chumbo Total  0,75 0,75 

Crómio dissolvido  0,075 0,075 

Crómio Total  0,075 0,075 
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Zinco dissolvido  0,232 0 

Zinco Total  0,382 0,075 

   

 

 

No Quadro 42 encontram-se as cargas poluentes presentes nas amostras da entrada e saída da 

BT08. 

Para alguns parâmetros a carga poluente à saída é igual à carga poluente à entrada. Este facto 

deve-se ao limite de detecção escolhido pelo laboratório, dado que utilizaram o mesmo valor 

limite e nos dois casos a concentração é inferior ao limite de detecção. 
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V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A água é um bem essencial à vida no nosso planeta e como tal é necessário preservá-lo, de 

forma a assegurar a sua utilização sustentável. 

 

A degradação das águas superficiais e subterrâneas tem vindo a aumentar devido a várias 

fontes de poluição, nomeadamente as escorrências provenientes de infra-estruturas 

rodoviárias. 

 

Uma das formas de mitigar os impactes no meio hídrico das escorrências pluviais das auto-

estradas consiste na execução de bacias de retenção/tratamento, para onde estas escorrências 

são encaminhadas, antes de serem lançadas nas linhas de água ou nos solos limítrofes. 

 

Este estudo quantificou a concentração de poluentes provenientes da plataforma do 

sublançoE1 da A24, que aflui para cinco bacias de retenção/tratamento, instaladas junto à 

infra-estrutura, aquando de episódios de precipitação. Essas escorrências permanecem nas 

bacias durante um período mínimo de três horas. Após a retenção das escorrências nas bacias, 

as concentrações de poluentes presentes nas amostras, foram comparadas com os valores 

limite de emissão (VLE), com os valores máximos admissíveis (VMA) e com os valores 

máximos recomendados (VMR), exigidos por lei. Verificou-se que após a retenção das águas 

de escorrência nas bacias de retenção/tratamento os valores, à saída das bacias, cumprem a 

legislação.  

 

Foram também quantificadas as eficiências de algumas bacias, no que respeita à diminuição 

da concentração de poluentes, tendo-se verificado ainda que a eficiência das bacias anda na 

ordem dos 70%. 

 

Foi ainda efectuada uma campanha de amostragem complementar, na bacia BT08, com a 

finalidade de corroborar o valor das concentrações de poluentes que afluem e efluem das 

bacias de retenção /tratamento da A24, presentes nos relatórios de monitorização. Verificou-
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se que, tal como nas campanhas constantes dos relatórios de monitorização, os valores obtidos 

não evidenciam concentrações passíveis de provocar impactes nocivos no meio hídrico e/ou 

no solo. É de salientar também o facto de que as concentrações de poluentes registadas à 

entrada das bacias da A24, são inferiores às concentrações típicas de poluentes rodoviários, 

mencionadas na bibliografia. 

Para esta campanha foi ainda determinada a concentração média por local (CML) e a carga 

poluente da bacia BT08. Foi efectuada a comparação da CML da A24 com a CML da A1 e da 

A2, tendo-se verificado que para os SST a A1 possui as concentrações mais elevadas, a 

concentração de Zinco é mais elevada para a A2 e a A24 possui a CML de Chumbo mais 

elevada dos três casos de estudo. Não obstante estes factos, todas as concentrações se 

encontram abaixo dos limites impostos pela legislação em vigor. 

 

Em relação à carga poluente determinada para a entrada e para a saída da BT08, verifica-se 

que ocorreu uma redução, nomeadamente para os SST, para o Zinco total e dissolvido, para a 

Carência Química em Oxigénio e para o Cobre total. Para os restantes parâmetros, a carga 

poluente à entrada é igual à carga poluente à saída. Este facto deve-se ao limite de detecção 

escolhido pelo laboratório, dado que utilizaram o mesmo valor limite, sendo nos dois casos a 

concentração inferior ao limite imposto.  

É de referir ainda que para a recolha das amostras da Bacia BT08, se aguardou por um 

período de tempo seco, para uma melhor percepção da acumulação de poluentes na 

plataforma, pois interessava avaliar a acumulação de poluentes no pavimento, que, devido a 

um episódio de precipitação se diluem, ou permanecem em suspensão, nas escorrências 

pluviais que afluem às bacias. Verifica-se que após onze dias sem ocorrer precipitação, a 

quantidade de poluentes depositadas não induz impactes nocivos ao meio hídrico e/ou solos. 

 

Em relação à análise dos sedimentos das bacias de retenção/tratamento da A24, verificou-se 

que as concentrações de poluentes a eles associados, a curto prazo, também não se apresentam 

susceptíveis de causar impactes negativos no meio hídrico e nos solos adjacentes. 

 

A A24, é uma auto-estrada recente, encontrando-se em exploração há apenas 3 anos, e 

apresenta um tráfego médio diário (TMD) de aproximadamente 5000 veículos. Estes valores 

são bastante reduzidos quando comparados, por exemplo, com a Auto-Estrada nº1 (A1) que 

possui um TMD de 30299 veículos ou com a Auto-Estrada nº23 (A23), que possui um TMD 
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de 10500. A A24 possui TMD superior ao da A6 (TMD de 2919). Pensa-se que, por esse 

motivo, as concentrações de poluentes provenientes da plataforma da A24, da A23 e da A6, 

serem inferiores às concentrações da A1. O facto das concentrações de poluentes à entrada 

das bacias na A24 serem baixas, está de acordo com o referido na bibliografia (James, 1999), 

ou seja, que numa estrada onde circulem menos de 15 000 veículos diários, é provável que 

não hajam impactes graves no meio ambiente. Contudo, deverá ter-se em conta o processo de 

acumulação de poluentes, nomeadamente de metais pesados e fracções que não se dissolvem 

que, com a continuação poderão provocar danos no futuro. 

 

Com este estudo, verificou-se que há vários factores que influenciam a concentração dos 

poluentes nas escorrências provenientes das auto-estradas. O TMD pode ser um factor 

fundamental, mas a existência de precipitação precedente à recolha de amostras, o estado de 

conservação do sistema de drenagem e tratamento, bem como o estado de ocupação dos solos 

adjacentes, pode ter influência nas concentrações dos parâmetros a avaliar. 

 

Como já foi referido, a zona em estudo é uma zona protegida, pertence à zona de Protecção 

dos Aquíferos das Águas Minerais de Vidago e Pedras Salgadas e como tal, não se deve 

efectuar uma avaliação restringida exclusivamente ao TMD registado sendo, fulcral, a 

contínua monitorização das bacias de retenção/tratamento, de forma a evitar quaisquer 

impactes futuros. 

 

Como trabalhos futuros, salienta-se o facto de que a monitorização das bacias de 

retenção/tratamento deve ser constante, dado que as condições de tráfego, de precipitação, de 

ocupação dos solos adjacentes às infra-estruturas podem alterar.  

É igualmente importante manter todo o sistema de drenagem e tratamento devidamente 

limpos e em bom estado de conservação, para que desta forma possam desempenhar 

correctamente as funções para as quais forma executados. 

 

Seria igualmente importante a simulação da acumulação de poluentes na plataforma, através 

de um software, para posteriormente se conjugarem essas cargas com as várias precipitações, 

de forma a percepcionarmos a partir de que período de tempo seco, para um determinado 

TMD, é passível de ocorrerem impactes nocivos no meio hídrico e solos. 
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