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Comprasemaislenhaparapouparenergia
De acordo com estimativas da Universidade de
Aveiro os portugueses queimaram em 2010
dois milhões de toneladas de lenha em lareiras e
recuperadores de calor e o consumo tem vindo a
aumentar Dos contactos que temos tido com
fornecedores desses equipamentos e vendedo
res de lenha no Centro e Norte do País e em
particular nos distritos de Aveiro e Viana do
Castelo as vendas não têm parado de aumen
tar adiantou à Lusa a investigadora Célia Al
ves do grupo de Qualidade de Atmosfera do
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar A
responsável atribui o fenómeno ao aumento dos
preços do gás e electricidade e à redução do ren
dimento das famílias tanto mais que a tendên
cia se está a verificar também noutros países do
sul da Europa em particular na Grécia
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QUEIMA DE LENHA

Mais poluição
As queimas domésti

cas causam 30 da po
luição atmosférica em
Portugal de acordo com
um estudo da Universi
dade de Aveiro liderado
pela investigadora Célia
Alves que alerta para o
aumento do consumo
de lenha face ao agrava
mento dos preços do
gáseeletricidade
A percentagem tem em
conta os dois milhões de

toneladas de lenha que
os portugueses queima
ram em 2010 em lareiras
erecuperadores de ca

lorO estudo alerta ain
da para o perigo das
partículas libertadas
para a saúde pública
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Universidade de Aveiro
alerta para poluição
causada pelas queimas
domésticas

A queima de madeira em equipamen
tos caseiros é uma fonte considerável de
emissão depoluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do
ar e cerca de trinta por cento das emis
sões de partículas em Portugal tem origem
na queima de madeira a nível doméstico
revela um estudo desenvolvido por uma
equipa de investigadores da Universidade
de Aveiro UA

Para as conclusões os investigadores
tiveram em conta os dois milhões de tone
ladas de lenha que os portugueses queima
ram em 2010 em lareiras e recuperadores
de calor Os autores do estudo agora con
cluído afirmamque a tendência é que face
à crise económica e ao aumento dos pre
ços da eletricidade e dos derivados do pe
tróleo as quantidades de madeira queima
da em casa e naturalmente do volume de
poluição que daí advêm tenham aumenta
do de lá para cá

As conclusões da investigação do Cen
tro de Estudos do Ambiente e do Mar CE
SAM da UA alertam para o perigo que a
percentagem tendencialmente crescente
constitui para a saúde pública É que en
tre as partículas emitidas pela queima do
méstica de madeira e inaláveis pela po
pulação os investigadores encontraram
números alarmantes de compostos can
cerígenos e elementos com capacidade de
modificarem os genes e de provocarem pro
blemas respiratórios

A queima doméstica é uma fonte de
poluição que tem vindo a aumentar e que
até recentemente nos inventários de emis
sões tinha sido quase desprezada afirma
Célia Alves investigadora do grupo de Qua
lidade deAtmosfera do CESAM Para a saú
de pública as conclusões do estudo da UA
não são otimistas As quantidades de par
tículas emitidas pela queima doméstica em
Portugal são preocupantes alerta Célia Al
ves que detetou compostos cancerígenos
e agentes mutagénicos no fumo caseiro
E porque as partículas são inaláveis e têm
capacidade de se depositarem nos alvéo
los podem ainda provocar danos no apare
lho respiratório acrescenta a investigado
ra Anualmente aponta o estudo mais de
nove toneladas desses compostos e agen
tes do grupo dos hidrocarbonetos aromá
ticos policíclicos são despejados para at
mosfera pelas chaminés caseiras
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Universidade de Aveiro alerta para poluição causada pelas queimas domésticas

A queima de madeira em equipamentos caseiros é “uma fonte considerável de emissão de poluentes para a
atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar” e “cerca de trinta por cento das emissões de
partículas em Portugal tem origem na queima de madeira a nível doméstico”, revela um estudo desenvolvido por
uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) 

Para as conclusões, os investigadores tiveram em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os
portugueses queimaram em 2010 em lareiras e recuperadores de calor. Os autores do estudo agora concluído,
afirmam que a tendência é que, face à crise económica e ao aumento dos preços da eletricidade e dos
derivados do petróleo, as quantidades de madeira queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição
que daí advêm, tenham aumentado de lá para cá. 

As conclusões da investigação do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA alertam para o
perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui para a saúde pública. É que entre as partículas
emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela população, os investigadores encontraram
“números alarmantes” de compostos cancerígenos e elementos com capacidade de modificarem os genes e de
provocarem problemas respiratórios. 

“A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada”, afirma Célia Alves, investigadora do grupo de
Qualidade de Atmosfera do CESAM. Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são otimistas.
“As quantidades de partículas emitidas pela queima doméstica em Portugal são preocupantes”, alerta Célia
Alves que detetou “compostos cancerígenos e agentes mutagénicos” no fumo caseiro. “E porque as partículas
são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho
respiratório”, acrescenta a investigadora. Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses
compostos e agentes, do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera
pelas chaminés caseiras.

mundoportugues.org

04-04-2013

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Informação Geral

Informação Geral

Informação Geral



Queimas
domésticas
causam

30 da poluição
em Portugal

A queima de madeira
em equipamentos casei
ros representa uma fonte
considerável de emis

são de poluentes para
a atmosfera com con

sequente agravamento
da qualidade do ar Uma
equipa de investigado
res da Universidade de

Aveiro estima que cerca
de trinta por cento das
emissões de partículas
em Portugal tem origem
na queima de madeira a
nível doméstico A per
centagem tem em conta
os dois milhões de to

neladas de lenha que os
portugueses queimaram
em 2010 em lareiras e

recuperadores de calor
E a tendência garantem
os autores do estudo

agora concluído é que
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ao aumento dos preços
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Universidade de Aveiro: Queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica

Estudo chama a atenção para riscos para a saúde pública devido aos compostos cancerígenos e com
capacidade de provocarem problemas respiratórios

Jornalista: Rui CunhaEdição de: Autor da Imagem: DRA queima de madeira em equipamentos caseiros
representa uma "fonte considerável" de emissão de poluentes para a atmosfera. Uma equipa de investigadores
da Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de 30 por cento das emissões de partículas em Portugal têm
origem na queima de madeira a nível doméstico. Este valor tem em conta os dois milhões de toneladas de lenha
que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e recuperadores de calor. E a tendência é que, face ao
aumento dos preços da electricidade e dos derivados do petróleo, aumente a quantidade de madeira queimada
em casa e a poluição.

O Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) alerta para perigos para a saúde pública. É que entre as
partículas emitidas pela queima doméstica de madeira, inaláveis pela população, foram encontrados "números
alarmantes" de compostos cancerígenos e com capacidade de provocarem problemas respiratórios.

"A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente tinha sido
quase desprezada", afirma Célia Alves, coordenadora do estudo.
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Queimas domésticas
causam 30 da poluição
UA Estudo alerta para riscos para a saúde pública devido aos compostos
cancerígenos e com capacidade de provocarem problemas respiratórios
Rui Cunha

A queima de madeira em equi
pamentos caseiros representa
uma fonte considerável de

emissão de poluentes para a at
mosfera Uma equipa de inves
tigadores da Universidade de
Aveiro UA estimaque cerca de
30 por cento das emissões de
partículas em Portugal tem ori
gemnaqueimademadeira a ní
veldoméstico Estevalortemem
contaos doismilhões de tonela

das de lenhaqueos portugueses
queimaramem2010 em lareiras
erecuperadoresdecalor Eaten
dência é que face ao aumento
dospreços daelectricidadeedos
derivados do petróleo aumente
a quantidade de madeira quei
madaem casa e a poluição
O Centro de Estudos doAm

biente e doMar CESAM alerta
para perigos para a saúde pú
blica É que entre as partículas
emitidas pela queima domés
tica de madeira inaláveis pela
população foram encontrados
números alarmantes de com

postos cancerígenos e com ca
pacidade de provocarem pro
blemas respiratórios

A queima doméstica é uma
fonte de poluição que tem vin
doaaumentareque até recen
temente tinha sido quase des
prezada afirma Célia Alves
coordenadora do estudo
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Onde há fumo… Há poluição!

Nesta altura de inverno são muitos os que, para fazer face ao frio, recorrem às lareiras, às salamandras…
Sabias que estas contribuem muito para a contaminação do ar que respiramos? Um estudo da Universidade de
Aveiro (UA) diz que as queimas domésticas são responsáveis por 30% da poluição atmosférica em Portugal. 

O estudo do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA indica que a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar. A percentagem de 30% avançada pelos autores do estudo tem
em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e
recuperadores de calor. 

Pelo que garantem, esta percentagem terá aumentado desde 2010. O estudo explica esta tendência de
crescimento com factores como a crise económica e o aumento dos preços da electricidade e dos derivados do
petróleo, que contribuem para o aumento das quantidades de madeira queimada em casa e,
consequentemente, para o aumento do volume de poluição. 

Os autores do estudo alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui para a
saúde pública. É que entre as partículas emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela
população, os investigadores encontraram “números alarmantes” de compostos cancerígenos e elementos com
capacidade de modificarem os genes e de provocarem problemas respiratórios. 

[Foto: Universidade de Aveiro]
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Queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal

Estudo da Universidade de Aveiro A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte
considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar.
Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de trinta por cento das
emissões de partículas em Portugal tem origem na queima de madeira a nível doméstico. A percentagem tem
em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e
recuperadores de calor. E a tendência, garantem os autores do estudo agora concluído, é que, face à crise
económica e ao aumento dos preços da electricidade e dos derivados do petróleo, as quantidades de madeira
queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição que daí advêm, tenham aumentado de lá para cá.

As conclusões da investigação do alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui
para a saúde pública. É que entre as partículas emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela
população, os investigadores encontraram "números alarmantes" de compostos cancerígenos e elementos com
capacidade de modificarem os genes e de provocarem problemas respiratórios. "A queima doméstica é uma
fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos inventários de emissões, tinha sido
quase desprezada", afirma Célia Alves, investigadora do grupo de Qualidade de Atmosfera do CESAM. "Com a
escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da electricidade tem-se verificado, não só em Portugal como
também nos países do sul da Europa, um incremento significativo das quantidades de lenha queimadas a nível
doméstico", sublinha a coordenadora do estudo.

Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são optimistas. "As quantidades de partículas
emitidas pela queima doméstica em Portugal são preocupantes", alerta Célia Alves que detectou "compostos
cancerígenos e agentes mutagénicos" no fumo caseiro. "E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade
de se depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a
investigadora. Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo
dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras.

Equipamento e modo de queima fazem diferença 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado mas com grande cota de mercado em Portugal e
num equipamento semelhante mas com certificação em vários países europeus. Os investigadores
desvendaram que o nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas
utilizadas mas sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

Num país onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando comparamos os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera.

O recuperador de calor certificado (usado apenas por cerca de sete por cento das casas com equipamentos de
queima) permite um aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz. Com isso, este
equipamento tem níveis de poluentes lançados para a atmosfera muito inferiores quando comparados com o
recuperador tradicional (presente em 44 por cento das casas com equipamentos de queima). Por seu lado, o
nível de partículas poluentes produzidos numa lareira convencional é oito vezes superior aos registados num
recuperador certificado.

Quanto às práticas de queima, Célia Alves aponta que "o arranque é a fase crítica, quer ao nível das
quantidades emitidas, quer ao nível da composição, porque é nessa fase que se detectam os compostos mais
perigosos para a saúde pública". Assim, e ao contrário da prática corrente, a especialista aconselha que o fogo
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seja iniciado em lascas de madeira colocadas em cima da lenha para evitar que o calor, vindo de baixo,
provoque a libertação do material volátil da madeira localizada na zona superior e se escape sem sofrer
combustão.

A investigação da UA desvendou ainda que, quanto mais húmida estiver a madeira, mais partículas poluentes
lança para a atmosfera. De evitar é também o uso de lenha de grandes dimensões na fase inicial de forma a
promover uma queima rápida, reduzindo assim as emissões de partículas poluentes durante esse período. A
investigação da UA utilizou várias espécies tradicionalmente utilizadas em Portugal para lenha como o pinheiro,
o eucalipto, o sobreiro ou a acácia e ainda os briquetes.
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Investigação: Queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal

Estudo da Universidade de Aveiro A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte
considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar.
Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de trinta por cento das
emissões de partículas em Portugal tem origem na queima de madeira a nível doméstico. A percentagem tem
em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e
recuperadores de calor. E a tendência, garantem os autores do estudo agora concluído, é que, face à crise
económica e ao aumento dos preços da electricidade e dos derivados do petróleo, as quantidades de madeira
queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição que daí advêm, tenham aumentado de lá para cá.

As conclusões da investigação do alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui
para a saúde pública. É que entre as partículas emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela
população, os investigadores encontraram "números alarmantes" de compostos cancerígenos e elementos com
capacidade de modificarem os genes e de provocarem problemas respiratórios. "A queima doméstica é uma
fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos inventários de emissões, tinha sido
quase desprezada", afirma Célia Alves, investigadora do grupo de Qualidade de Atmosfera do CESAM. "Com a
escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da electricidade tem-se verificado, não só em Portugal como
também nos países do sul da Europa, um incremento significativo das quantidades de lenha queimadas a nível
doméstico", sublinha a coordenadora do estudo.

Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são optimistas. "As quantidades de partículas
emitidas pela queima doméstica em Portugal são preocupantes", alerta Célia Alves que detectou "compostos
cancerígenos e agentes mutagénicos" no fumo caseiro. "E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade
de se depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a
investigadora. Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo
dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras.

Equipamento e modo de queima fazem diferença 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado mas com grande cota de mercado em Portugal e
num equipamento semelhante mas com certificação em vários países europeus. Os investigadores
desvendaram que o nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas
utilizadas mas sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

Num país onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando comparamos os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera.

O recuperador de calor certificado (usado apenas por cerca de sete por cento das casas com equipamentos de
queima) permite um aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz. Com isso, este
equipamento tem níveis de poluentes lançados para a atmosfera muito inferiores quando comparados com o
recuperador tradicional (presente em 44 por cento das casas com equipamentos de queima). Por seu lado, o
nível de partículas poluentes produzidos numa lareira convencional é oito vezes superior aos registados num
recuperador certificado.

Quanto às práticas de queima, Célia Alves aponta que "o arranque é a fase crítica, quer ao nível das
quantidades emitidas, quer ao nível da composição, porque é nessa fase que se detectam os compostos mais
perigosos para a saúde pública". Assim, e ao contrário da prática corrente, a especialista aconselha que o fogo
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seja iniciado em lascas de madeira colocadas em cima da lenha para evitar que o calor, vindo de baixo,
provoque a libertação do material volátil da madeira localizada na zona superior e se escape sem sofrer
combustão.

A investigação da UA desvendou ainda que, quanto mais húmida estiver a madeira, mais partículas poluentes
lança para a atmosfera. De evitar é também o uso de lenha de grandes dimensões na fase inicial de forma a
promover uma queima rápida, reduzindo assim as emissões de partículas poluentes durante esse período. A
investigação da UA utilizou várias espécies tradicionalmente utilizadas em Portugal para lenha como o pinheiro,
o eucalipto, o sobreiro ou a acácia e ainda os briquetes.

agroportal.pt

28-03-2013

Periodicidade:

Classe:

Âmbito:

Tiragem:

Temática:

Dimensão:

Imagem:

Pagina(s):

Diário

Outras

Outras

Outras 04:39



Queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal

Escrito por CienciaPT 

Estudo da Universidade de Aveiro 

A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes
para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar. Uma equipa de investigadores da
Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de trinta por cento das emissões de partículas em Portugal tem
origem na queima de madeira a nível doméstico. 

A percentagem tem em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010
em lareiras e recuperadores de calor. E a tendência, garantem os autores do estudo agora concluído, é que,
face à crise económica e ao aumento dos preços da eletricidade e dos derivados do petróleo, as quantidades
de madeira queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição que daí advêm, tenham aumentado de
lá para cá. 

As conclusões da investigação do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA alertam para o
perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui para a saúde pública. É que entre as partículas
emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela população, os investigadores encontraram
“números alarmantes” de compostos cancerígenos e elementos com capacidade de modificarem os genes e de
provocarem problemas respiratórios. 

“A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada”, afirma Célia Alves, investigadora do grupo de
Qualidade de Atmosfera do CESAM. “Com a escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da eletricidade
tem-se verificado, não só em Portugal como também nos países do sul da Europa, um incremento significativo
das quantidades de lenha queimadas a nível doméstico”, sublinha a coordenadora do estudo. 

Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são otimistas. “As quantidades de partículas emitidas
pela queima doméstica em Portugal são preocupantes”, alerta Célia Alves que detetou “compostos cancerígenos
e agentes mutagénicos” no fumo caseiro. “E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade de se
depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho respiratório”, acrescenta a investigadora.
Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras. 

Equipamento e modo de queima fazem diferença 

A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes
para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar. Uma equipa de investigadores da
Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de trinta por cento das emissões de partículas em Portugal tem
origem na queima de madeira a nível doméstico. 

A percentagem tem em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010
em lareiras e recuperadores de calor. E a tendência, garantem os autores do estudo agora concluído, é que,
face à crise económica e ao aumento dos preços da eletricidade e dos derivados do petróleo, as quantidades
de madeira queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição que daí advêm, tenham aumentado de
lá para cá. 

As conclusões da investigação do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA alertam para o
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perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui para a saúde pública. É que entre as partículas
emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela população, os investigadores encontraram
“números alarmantes” de compostos cancerígenos e elementos com capacidade de modificarem os genes e de
provocarem problemas respiratórios. 

“A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada”, afirma Célia Alves, investigadora do grupo de
Qualidade de Atmosfera do CESAM. “Com a escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da eletricidade
tem-se verificado, não só em Portugal como também nos países do sul da Europa, um incremento significativo
das quantidades de lenha queimadas a nível doméstico”, sublinha a coordenadora do estudo. 

Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são otimistas. “As quantidades de partículas emitidas
pela queima doméstica em Portugal são preocupantes”, alerta Célia Alves que detetou “compostos cancerígenos
e agentes mutagénicos” no fumo caseiro. “E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade de se
depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho respiratório”, acrescenta a investigadora.
Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras. 

Equipamento e modo de queima fazem diferença 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado mas com grande cota de mercado em Portugal e
num equipamento semelhante mas com certificação em vários países europeus. Os investigadores
desvendaram que o nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas
utilizadas mas sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima. 

Num país onde a certificação de equipamentos de queima “ainda está a ser discutida”, Célia Alves aponta que
“há imensas diferenças quando comparamos os três tipos de equipamento” no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado (usado apenas por cerca de sete por cento das casas com equipamentos de
queima) permite um aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz. Com isso, este
equipamento tem níveis de poluentes lançados para a atmosfera muito inferiores quando comparados com o
recuperador tradicional (presente em 44 por cento das casas com equipamentos de queima). Por seu lado, o
nível de partículas poluentes produzidos numa lareira convencional é oito vezes superior aos registados num
recuperador certificado. 

Quanto às práticas de queima, Célia Alves aponta que “o arranque é a fase crítica, quer ao nível das
quantidades emitidas, quer ao nível da composição, porque é nessa fase que se detetam os compostos mais
perigosos para a saúde pública”. Assim, e ao contrário da prática corrente, a especialista aconselha que o fogo
seja iniciado em lascas de madeira colocadas em cima da lenha para evitar que o calor, vindo de baixo,
provoque a libertação do material volátil da madeira localizada na zona superior e se escape sem sofrer
combustão. 

A investigação da UA desvendou ainda que, quanto mais húmida estiver a madeira, mais partículas poluentes
lança para a atmosfera. De evitar é também o uso de lenha de grandes dimensões na fase inicial de forma a
promover uma queima rápida, reduzindo assim as emissões de partículas poluentes durante esse período. 

A investigação da UA utilizou várias espécies tradicionalmente utilizadas em Portugal para lenha como o
pinheiro, o eucalipto, o sobreiro ou a acácia e ainda os briquetes.
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AMBIENTE

Lareiras causam
30 de emissões

Cerca de 30 das emissõespartículas em Portugal têm ori
gem na queima demadeira a nível do
méstico estima um trabalho do Cen
tro de Estudos doAmbiente e doMar
daUniversidade deAveiro que defen
de que esta prática tem contribuído
para o agravamento da qualidade do
ar A percentagem tem em conta os
doismilhões de toneladas de lenha que
os portugueses queimaram em 2010
em lareiras e recuperadores de calor
Mas os investigadores acreditam que
devido ao aumento dos preços da ele
tricidade e dos derivados do petróleo
as quantidades de madeira queimada
em casa devem ser ainda maiores as
simcomo o volume de poluição E aler
tam para os riscos que esta subida
representa para a saúde pública
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Queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal.

Aveiro 

 A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes
para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar. Uma equipa de investigadores da
Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de 30 por cento das emissões de partículas em Portugal tem
origem na queima de madeira a nível doméstico. A percentagem tem em conta os dois milhões de toneladas de
lenha que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e recuperadores de calor. E a tendência, garantem
os autores do estudo agora concluído, é que, face à crise económica e ao aumento dos preços da electricidade
e dos derivados do petróleo, as quantidades de madeira queimada em casa e, naturalmente, do volume de
poluição que daí advêm, tenham aumentado de lá para cá.  As conclusões da investigação do Centro de
Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública. É que entre as partículas emitidas pela queima doméstica de madeira,
e inaláveis pela população, os investigadores encontraram “números alarmantes” de compostos cancerígenos e
elementos com capacidade de modificarem os genes e de provocarem problemas respiratórios. “A queima
doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos inventários de
emissões, tinha sido quase desprezada”, afirma Célia Alves, investigadora do grupo de Qualidade de Atmosfera
do CESAM. “Com a escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da electricidade tem-se verificado, não só
em Portugal como também nos países do sul da Europa, um incremento significativo das quantidades de lenha
queimadas a nível doméstico”, sublinha a coordenadora do estudo.  Para a saúde pública, as conclusões do
estudo da UA não são optimistas. “As quantidades de partículas emitidas pela queima doméstica em Portugal
são preocupantes”, alerta Célia Alves que detectou “compostos cancerígenos e agentes mutagénicos” no fumo
caseiro. “E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos podem ainda
provocar danos no aparelho respiratório”, acrescenta a investigadora. Anualmente, aponta o estudo, mais de
nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são
despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras.  O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na
quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em lareiras tradicionais, num recuperador de calor
não certificado mas com grande cota de mercado em Portugal e num equipamento semelhante mas com
certificação em vários países europeus. Os investigadores desvendaram que o nível da emissão das partículas
não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas sobretudo com os equipamentos
usados e com as práticas de queima. Num país onde a certificação de equipamentos de queima “ainda está a
ser discutida”, Célia Alves aponta que “há imensas diferenças quando comparamos os três tipos de
equipamento” no que diz respeito às partículas poluentes que cada um deles lança para a atmosfera.  O
recuperador de calor certificado (usado apenas por cerca de sete por cento das casas com equipamentos de
queima) permite um aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz. Com isso, este
equipamento tem níveis de poluentes lançados para a atmosfera muito inferiores quando comparados com o
recuperador tradicional (presente em 44 por cento das casas com equipamentos de queima). Por seu lado, o
nível de partículas poluentes produzidos numa lareira convencional é oito vezes superior aos registados num
recuperador certificado.  Quanto às práticas de queima, Célia Alves aponta que “o arranque é a fase crítica,
quer ao nível das quantidades emitidas, quer ao nível da composição, porque é nessa fase que se detectam os
compostos mais perigosos para a saúde pública”. Assim, e ao contrário da prática corrente, a especialista
aconselha que o fogo seja iniciado em lascas de madeira colocadas em cima da lenha para evitar que o calor,
vindo de baixo, provoque a libertação do material volátil da madeira localizada na zona superior e se escape
sem sofrer combustão. A investigação da UA desvendou ainda que, quanto mais húmida estiver a madeira,
mais partículas poluentes lança para a atmosfera. De evitar é também o uso de lenha de grandes dimensões na
fase inicial de forma a promover uma queima rápida, reduzindo assim as emissões de partículas poluentes
durante esse período.  No estudo, os investigadores utilizaram várias espécies tradicionalmente utilizadas em
Portugal para lenha como o pinheiro, o eucalipto, o sobreiro ou a acácia e ainda os briquetes.
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Fogueiras causam 30% da poluição do ar em Portugal

Segundo um estudo feito por investigadores da Universidade de Aveiro, cerca de 30% da poluição atmosférica
em Portugal advém da queima de madeira em equipamentos caseiros, um fenómeno que está a por em causa
a qualidade do ar.

A percentagem tem em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram, em 2010,
em lareiras e recuperadores de calor, anuncia a Universidade de Aveiro, em comunicado enviado às redações. 

"Uma tendência que tende a aumentar", diz Célia Alves, investigadora do grupo de Qualidade de Atmosfera, do
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), da Universidade de Aveiro. Segundo a académica,
económica e o aumento dos preços da eletricidade e de derivados do petróleo incentiva as pessoas a procurar
meios mais baratos de aquecimento e produção de energia.

Os alertas estendem-se para lá dos perigos para a atmosfera, já que o fenómeno também afeta a saúde
pública. Segundo o CESAM, entre as partículas emitidas na queima de madeira estão números alarmantes de
compostos cancerígenos. "As partículas são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podem ainda provocar danos no aparelho respiratório", explica a investigadora.

Durante a investigação a equipa de cientistas centrou-se na análise de três equipamentos diferentes de queima
doméstica de madeira: a lareira tradicional, o recuperador de calor não certificado (usado em 44% das casas
portuguesas) e um dispositivo semelhante mas com certificação em vários países europeus (usado apenas por
7% de portugueses).

Os resultados do estudo mostraram que o recuperador de calor certificado não só permite um aproveitamento
de calor mais eficaz, como também uma combustão mais eficiente, além de que os níveis de poluentes
lançados para o ar são bastante inferiores ao do
lareira convencional, por apresentar níveis poluentes 8 vezes superiores aos do recuperador certificado.

A Universidade de Aveiro descobriu ainda
partículas poluentes são lançadas para o ar.
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ESTUDO UNIVERSITÁRIO MOSTRA COMO 0 PAÍS POUPA EM ENERGIA
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Poluição aumenta com consumo de lenha

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública, noticia o Porto Canal.
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Estudo da Universidade de Aveiro 

Queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal

A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes
para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar. 

Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de trinta por cento das
emissões de partículas em Portugal tem origem na queima de madeira a nível doméstico. A percentagem tem
em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e
recuperadores de calor. E a tendência, garantem os autores do estudo agora concluído, é que, face à crise
económica e ao aumento dos preços da eletricidade e dos derivados do petróleo, as quantidades de madeira
queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição que daí advêm, tenham aumentado de lá para cá. 

As conclusões da investigação do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA alertam para o
perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui para a saúde pública. É que entre as partículas
emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela população, os investigadores encontraram
“números alarmantes” de compostos cancerígenos e elementos com capacidade de modificarem os genes e de
provocarem problemas respiratórios. 

“A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada”, afirma Célia Alves, investigadora do grupo de
Qualidade de Atmosfera do CESAM. “Com a escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da eletricidade
tem-se verificado, não só em Portugal como também nos países do sul da Europa, um incremento significativo
das quantidades de lenha queimadas a nível doméstico”, sublinha a coordenadora do estudo. 

Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são otimistas. “As quantidades de partículas emitidas
pela queima doméstica em Portugal são preocupantes”, alerta Célia Alves que detetou “compostos cancerígenos
e agentes mutagénicos” no fumo caseiro. “E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade de se
depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho respiratório”, acrescenta a investigadora.
Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras. 

Equipamento e modo de queima fazem diferença

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
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lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado mas com grande cota de mercado em Portugal e
num equipamento semelhante mas com certificação em vários países europeus. Os investigadores
desvendaram que o nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas
utilizadas mas sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

Num país onde a certificação de equipamentos de queima “ainda está a ser discutida”, Célia Alves aponta que
“há imensas diferenças quando comparamos os três tipos de equipamento” no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado (usado apenas por cerca de sete por cento das casas com equipamentos de
queima) permite um aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz. Com isso, este
equipamento tem níveis de poluentes lançados para a atmosfera muito inferiores quando comparados com o
recuperador tradicional (presente em 44 por cento das casas com equipamentos de queima). Por seu lado, o
nível de partículas poluentes produzidos numa lareira convencional é oito vezes superior aos registados num
recuperador certificado. 

Quanto às práticas de queima, Célia Alves aponta que “o arranque é a fase crítica, quer ao nível das
quantidades emitidas, quer ao nível da composição, porque é nessa fase que se detetam os compostos mais
perigosos para a saúde pública”. Assim, e ao contrário da prática corrente, a especialista aconselha que o fogo
seja iniciado em lascas de madeira colocadas em cima da lenha para evitar que o calor, vindo de baixo,
provoque a libertação do material volátil da madeira localizada na zona superior e se escape sem sofrer
combustão. 

A investigação da UA desvendou ainda que, quanto mais húmida estiver a madeira, mais partículas poluentes
lança para a atmosfera. De evitar é também o uso de lenha de grandes dimensões na fase inicial de forma a
promover uma queima rápida, reduzindo assim as emissões de partículas poluentes durante esse período.

A investigação da UA utilizou várias espécies tradicionalmente utilizadas em Portugal para lenha como o
pinheiro, o eucalipto, o sobreiro ou a acácia e ainda os briquetes.
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Queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal

A queima de madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes
para a atmosfera com consequente agravamento da qualidade do ar 

A investigadora Célia Alves no laboratório da UA onde foi realizado o estudo. Crédito: UA 

Entre as partículas emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela população, os investigadores
encontraram "números alarmantes" de compostos cancerígenos e elementos com capacidade de modificarem
os genes e de provocarem problemas respiratórios 

Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) estima que cerca de trinta por cento das
emissões de partículas em Portugal tem origem na queima de madeira a nível doméstico. A percentagem tem
em conta os dois milhões de toneladas de lenha que os portugueses queimaram em 2010 em lareiras e
recuperadores de calor. E a tendência, garantem os autores do estudo agora concluído, é que, face à crise
económica e ao aumento dos preços da eletricidade e dos derivados do petróleo, as quantidades de madeira
queimada em casa e, naturalmente, do volume de poluição que daí advêm, tenham aumentado de lá para cá. 

As conclusões da investigação do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da UA alertam para o
perigo que a percentagem tendencialmente crescente constitui para a saúde pública. É que entre as partículas
emitidas pela queima doméstica de madeira, e inaláveis pela população, os investigadores encontraram
“números alarmantes” de compostos cancerígenos e elementos com capacidade de modificarem os genes e de
provocarem problemas respiratórios. 

“A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada”, afirma Célia Alves, investigadora do grupo de
Qualidade de Atmosfera do CESAM. “Com a escalada dos preços dos combustíveis fósseis e da eletricidade
tem-se verificado, não só em Portugal como também nos países do sul da Europa, um incremento significativo
das quantidades de lenha queimadas a nível doméstico”, sublinha a coordenadora do estudo. 

Para a saúde pública, as conclusões do estudo da UA não são otimistas. “As quantidades de partículas emitidas
pela queima doméstica em Portugal são preocupantes”, alerta Célia Alves que detetou “compostos cancerígenos
e agentes mutagénicos” no fumo caseiro. “E porque as partículas são inaláveis e têm capacidade de se
depositarem nos alvéolos podem ainda provocar danos no aparelho respiratório”, acrescenta a investigadora.
Anualmente, aponta o estudo, mais de nove toneladas desses compostos e agentes, do grupo dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são despejados para atmosfera pelas chaminés caseiras. 

Equipamento e modo de queima fazem diferença 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado mas com grande cota de mercado em Portugal e
num equipamento semelhante mas com certificação em vários países europeus. Os investigadores
desvendaram que o nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas
utilizadas mas sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima. 

Num país onde a certificação de equipamentos de queima “ainda está a ser discutida”, Célia Alves aponta que
“há imensas diferenças quando comparamos os três tipos de equipamento” no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado (usado apenas por cerca de sete por cento das casas com equipamentos de
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queima) permite um aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz. Com isso, este
equipamento tem níveis de poluentes lançados para a atmosfera muito inferiores quando comparados com o
recuperador tradicional (presente em 44 por cento das casas com equipamentos de queima). Por seu lado, o
nível de partículas poluentes produzidos numa lareira convencional é oito vezes superior aos registados num
recuperador certificado. 

Quanto às práticas de queima, Célia Alves aponta que “o arranque é a fase crítica, quer ao nível das
quantidades emitidas, quer ao nível da composição, porque é nessa fase que se detetam os compostos mais
perigosos para a saúde pública”. Assim, e ao contrário da prática corrente, a especialista aconselha que o fogo
seja iniciado em lascas de madeira colocadas em cima da lenha para evitar que o calor, vindo de baixo,
provoque a libertação do material volátil da madeira localizada na zona superior e se escape sem sofrer
combustão. 

A investigação da UA desvendou ainda que, quanto mais húmida estiver a madeira, mais partículas poluentes
lança para a atmosfera. De evitar é também o uso de lenha de grandes dimensões na fase inicial de forma a
promover uma queima rápida, reduzindo assim as emissões de partículas poluentes durante esse período. 

A investigação da UA utilizou várias espécies tradicionalmente utilizadas em Portugal para lenha como o
pinheiro, o eucalipto, o sobreiro ou a acácia e ainda os briquetes.
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25/03/2013 18:42

As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar, disse à Lusa a investigadora Célia Alves.

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e eletricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros países.

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar. 

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública.

A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada, afirma Célia Alves.

As partículas presentes no fumo caseiro são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podendo ainda provocar danos no aparelho respiratório, acrescenta a investigadora. 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
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lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado, e num equipamento semelhante, mas com
certificação em vários países europeus. 

O nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas
sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

Num país onde a certificação de equipamentos de queima ainda está a ser discutida, Célia Alves aponta que há
imensas diferenças quando se comparam os três tipos de equipamento no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com equipamentos de queima, permite um
aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz do que recuperador tradicional (presente
em 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas poluentes produzidos é oito vezes
superior.
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

As queimas domésticas causam 30 por cento da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo
da Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade. 

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar. 

“Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar”, disse à Lusa a investigadora Célia Alves. 

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e eletricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros países. 

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar. 

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública. 

(Texto: Agência Lusa) 

Publicado por Joana Santos em 25 Mar 2013 Arquivado em Aveiro, Geral. Pode acompanhar quaisquer
respostas a esta entrada através do RSS 2.0. Pode deixar uma resposta, ou trackbacks a esta entrada
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade. 

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhes de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar. Dos que temos
tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e norte do pas e em particular
nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas no tm parado de aumentar, disse Lusa a investigadora
Clia Alves. Dirio Digital / Lusa
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

Aveiro, 25 mar (Lusa) - As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo
com um estudo da Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao
agravamento do gás e eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade. 

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar. 

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves. 

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e eletricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros países. 

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar. 

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública. 

"A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada", afirma Célia Alves. 

As partículas presentes no fumo caseiro "são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podendo ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a investigadora. 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado, e num equipamento semelhante, mas com
certificação em vários países europeus. 

O nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas
sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima. 

Num país onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando se comparam os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com equipamentos de queima, permite um
aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz do que recuperador tradicional (presente
em 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas poluentes produzidos é oito vezes
superior. 

*Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico aplicado pela Agência Lusa
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

Aveiro, 25 mar (Lusa) - As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo
com um estudo da Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao
agravamento do gás e eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.

Este texto da agência Lusa foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

 

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.
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As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
electricidade.

18:31 - 25 de Março de 2013 | Por Lusa 

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

 

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do País e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.

 

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e electricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros Países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros Países.

 

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar.

 

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública.

 

"A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada", afirma Célia Alves.
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As partículas presentes no fumo caseiro "são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podendo ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a investigadora.

 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado, e num equipamento semelhante, mas com
certificação em vários Países europeus.

O nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas
sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

 

Num País onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando se comparam os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera.

 

O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com equipamentos de queima, permite um
aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz do que recuperador tradicional (presente
em 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas poluentes produzidos é oito vezes
superior.
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia (Ag. Lusa)

As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar (ler artigo).
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25-03-2013 18:16 | País

Fonte: Agência Lusa

Aveiro, 25 mar (Lusa) - As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo
com um estudo da Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao
agravamento do gás e eletricidade.

 

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

 

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.

 

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e eletricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros países.

 

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar. 

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública.

 

"A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar e que até recentemente, nos
inventários de emissões, tinha sido quase desprezada", afirma Célia Alves.

 

As partículas presentes no fumo caseiro "são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podendo ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a investigadora. 
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O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado, e num equipamento semelhante, mas com
certificação em vários países europeus. 

O nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas
sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

 

Num país onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando se comparam os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com equipamentos de queima, permite um
aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz do que recuperador tradicional (presente
em 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas poluentes produzidos é oito vezes
superior.
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

Vendas de lenha não param de crescer para compensar aumento dos custos domésticos com a energia. As
queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo com um estudo da
Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao agravamento do gás e
electricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar."Dos contactos
que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e norte do país e em
particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de aumentar", disse à Lusa a
investigadora Célia Alves.

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e electricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros países.

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar.

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública."A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a
aumentar e que até recentemente, nos inventários de emissões, tinha sido quase desprezada", afirma Célia
Alves.

As partículas presentes no fumo caseiro "são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podendo ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a investigadora.

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado, e num equipamento semelhante, mas com
certificação em vários países europeus.

O nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas
sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima.

Num país onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando se comparam os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera.

O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com equipamentos de queima, permite um
aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz do que recuperador tradicional (presente
em 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas poluentes produzidos é oito vezes
superior.
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Economia - Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar. "Dos contactos
que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e norte do país e em
particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de aumentar", disse à Lusa a
investigadora Célia Alves. 

Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), atribui
o fenómeno ao aumento dos preços do gás e eletricidade e à redução do rendimento das famílias, tanto mais
que a tendência se está a verificar também noutros países do sul da Europa, em particular na Grécia, segundo
informações que tem trocado com investigadores de outros países. 

De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade de Aveiro, a queima de madeira em
equipamentos caseiros representa uma fonte considerável de emissão de poluentes para a atmosfera com
consequente agravamento da qualidade do ar. 

As conclusões da investigação do CESAM da UA alertam para o perigo que a percentagem tendencialmente
crescente constitui para a saúde pública. "A queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a
aumentar e que até recentemente, nos inventários de emissões, tinha sido quase desprezada", afirma Célia
Alves. 

As partículas presentes no fumo caseiro "são inaláveis e têm capacidade de se depositarem nos alvéolos,
podendo ainda provocar danos no aparelho respiratório", acrescenta a investigadora. 

O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e análise das partículas emitidas pela queima em
lareiras tradicionais, num recuperador de calor não certificado, e num equipamento semelhante, mas com
certificação em vários países europeus. 

O nível da emissão das partículas não varia particularmente conforme as espécies lenhosas utilizadas mas
sobretudo com os equipamentos usados e com as práticas de queima. 

Num país onde a certificação de equipamentos de queima "ainda está a ser discutida", Célia Alves aponta que
"há imensas diferenças quando se comparam os três tipos de equipamento" no que diz respeito às partículas
poluentes que cada um deles lança para a atmosfera. 

O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com equipamentos de queima, permite um
aproveitamento de calor mais eficiente e uma combustão mais eficaz do que recuperador tradicional (presente
em 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas poluentes produzidos é oito vezes
superior.
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses? queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores? de calor e o consumo tem vindo a aumentar. "Dos contactos
que temos tido com fornecedores desses equipamentos e? vendedores de lenha, no centro e norte do país e
em particular nos distritos? de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de aumentar", disse? ?
Lusa a investigadora Célia Alves.? Célia Alves, do grupo de Qualidade de Atmosfera do Centro de Estudos? do
Ambiente e do Mar (CESAM), atribui o fenómeno ao aumento dos preços do? gás e eletricidade e ? redução do
rendimento das famílias, tanto mais que? a tendência se está a verificar também noutros países do sul da
Europa,? em particular na Grécia, segundo informações que tem trocado com investigadores? de outros
países.? De acordo com o estudo daquele centro de investigação da Universidade? de Aveiro, a queima de
madeira em equipamentos caseiros representa uma fonte? considerável de emissão de poluentes para a
atmosfera com consequente agravamento? da qualidade do ar.? ? As conclusões da investigação do CESAM
da UA alertam para o perigo que? a percentagem tendencialmente crescente constitui para a saúde pública. "A
queima doméstica é uma fonte de poluição que tem vindo a aumentar? e que até recentemente, nos inventários
de emissões, tinha sido quase desprezada",? afirma Célia Alves.? As partículas presentes no fumo caseiro "são
inaláveis e têm capacidade? de se depositarem nos alvéolos, podendo ainda provocar danos no aparelho?
respiratório", acrescenta a investigadora.? ? O trabalho da equipa do CESAM centrou-se na quantificação e
análise? das partículas emitidas pela queima em lareiras tradicionais, num recuperador? de calor não certificado,
e num equipamento semelhante, mas com certificação? em vários países europeus.? ? O nível da emissão das
partículas não varia particularmente conforme? as espécies lenhosas utilizadas mas sobretudo com os
equipamentos usados? e com as práticas de queima. Num país onde a certificação de equipamentos de queima
"ainda está a? ser discutida", Célia Alves aponta que "há imensas diferenças quando se? comparam os três
tipos de equipamento" no que diz respeito ? s partículas? poluentes que cada um deles lança para a
atmosfera.? ? O recuperador de calor certificado, usado apenas em 7% das casas com? equipamentos de
queima, permite um aproveitamento de calor mais eficiente? e uma combustão mais eficaz do que recuperador
tradicional (presente em? 44% das casas) e que a lareira tradicional, em que o nível de partículas? poluentes
produzidos é oito vezes superior.? ? ? ? ? ? ? ? Lusa
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Poluição aumenta com consumo de lenha para poupar na energia

Aveiro, 25 mar (Lusa) - As queimas domésticas causam 30% da poluição atmosférica em Portugal, de acordo
com um estudo da Universidade de Aveiro, que alerta para o aumento do consumo de lenha, face ao
agravamento do gás e eletricidade.

De acordo com estimativas da Universidade de Aveiro, em 2010 os portugueses queimaram dois milhões de
toneladas de lenha em lareiras e recuperadores de calor e o consumo tem vindo a aumentar.

"Dos contactos que temos tido com fornecedores desses equipamentos e vendedores de lenha, no centro e
norte do país e em particular nos distritos de Aveiro e Viana do Castelo, as vendas não têm parado de
aumentar", disse à Lusa a investigadora Célia Alves.
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