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Cidade, campo, rio:

Modelagem e gestão de cargas
de nutrientes nas águas
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Nutrientes como o azoto e o fósforo são uma base importante
para a vida nos rios e nos lagos. Um excesso de fertilização das
águas, no entanto, não só tem um efeito negativo sobre a qualidade química das águas, como também influencia os ecossistemas
aquáticos – podendo até causar a perda da biodiversidade destes
habitats. No processo de transformação da paisagem, a emissão de
nutrientes para as águas sofre alterações. Por exemplo, atualmente
verifica-se cada vez mais a tendência para o cultivo de plantas para
o uso energético, em detrimento das plantas alimentares.
A Diretiva-Quadro da Água (DQA), da União Europeia, determina
que cabe aos estados-membros a tarefa de converterem as suas
águas num bom estado ecológico e químico, num processo que
ultrapasse as respetivas fronteiras nacionais, até 2015.
As águas interiores estão em estreita interação com a paisagem
envolvente, com a água subterrânea e com os sistemas marinhos.
No âmbito da implementação da DQA, é por isso indispensável
compreender estas interações e desenvolver sinergias entre as
utilizações que são atualmente muitas vezes concorrentes.

No Instituto de Leibniz de Hidroecologia e Pesca em Águas Interiores (IGB) pesquisamos os processos fundamentais que ocorrem
nos rios e nos lagos, e desenvolvemos medidas para uma gestão
das águas sustentável. Para o efeito, utilizamos dados pluridisciplinares e em múltiplas escalas. Um exemplo disso é o desenvolvimento do modelo de emissão de nutrientes MONERIS. Com a ajuda
do MONERIS, as emissões de nutrientes podem ser quantificadas
e a sua permanência no sistema fluvial pode ser analisada – a nível
regional, mas também em bacias hidrográficas completas. O exemplo do MONERIS mostra que muitas vezes são necessários anos
de pesquisa para desenvolver uma ferramenta excelente e pronta
a ser utilizada. Além disso, a estreita colaboração com as autoridades e a prática conduzem a um aperfeiçoamento permanente
do MONERIS. O MONERIS tem em especial, entre outras coisas, o
gestor de cenários, que analisa e compara diferentes alternativas
de gestão quanto a economia e sustentabilidade. Atualmente, o
MONERIS já é utilizado em 18 países em todo o mundo e em mais
de 450 sistemas fluviais, com o objetivo de melhorar a qualidade
das águas – a bem da humanidade e da natureza.
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Os nutrientes na água –

e a razão porque uma quantidade
		 excessiva por ser prejudicial
Sem nutrientes, a vida não seria possível nas águas
de superfície: o azoto, o fósforo, o silício – para
referir as substâncias mais importantes – são
alimento para produtores primários como as algas
(fitoplâncton) e para as plantas que vivem no fundo
aquático (fitobentos). Do fitoplâncton alimentam-se
pequenos animais como os caranguejos, que por sua
vez servem de alimento aos peixes. Sob condições
naturais, os nutrientes são muitas vezes limitativos,
ou seja: quando os nutrientes disponíveis são consumidos, isso dificulta o crescimento dos produtores
primários e desta forma toda a vida aquática. A utilização da paisagem e das águas tem muitas vezes
como efeito um aumento da entrada de nutrientes
nos rios e nos lagos, tendo como consequência um

crescimento excessivo do fitoplâncton e dos fitobentos. Quando morrem, os processos de decomposição
podem causar o consumo do oxigénio na água.
Consequência: condições adversas à vida para a
fauna aquática – no pior cenário podendo até causar
a morte dos peixes. Algumas cianobactérias (antes
designadas algas azuis) podem também libertar
alguns compostos tóxicos e assim limitar a utilização
das águas como águas balneares ou águas para a
produção de água potável. Entretanto, as condições
naturais já só existem nalgumas águas de superfície
da Alemanha e também da Europa.

Lagos e rios naturais – além da sua
importância como habitat e para a
produção de água potável, a população
gosta de passar aqui os seus tempos livres.
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Autolimpeza da natureza
Os nutrientes fazem assim parte de um permanente
ciclo de crescimento, morte e decomposição das
plantas. No processo, os nutrientes são em parte
novamente removidos das águas – através de autodepuração ou retenção. O processo, em que o azoto
é libertado das águas, é designado desnitrificação:
No processo, as bactérias consomem o oxigénio dos
compostos de azoto, e o teor de azoto (N2 ou – numa
transformação incompleta – N2O) é libertado para
a atmosfera. A extensão da desnitrificação depende
de uma série de influências e aumenta, entre outros,
com uma temperatura da água mais alta e uma
baixa velocidade de fluxo da água (maior tempo de
permanência).

No que se refere ao fósforo, não se verifica um
processo comparável, ele deposita-se de forma temporária ou permanente nos sedimentos das águas
ou em áreas das margens (terrenos pantanosos). Uma
vez encaminhado para as águas, o fósforo pode ali ficar
armazenado durante muitas décadas. É por esta
razão que encontramos muitas vezes nos terrenos
pantanosos elevadas concentrações de fósforo. Em
determinadas condições, ele pode ser novamente
libertado e encaminhado para o ciclo dos nutrientes.
Os nutrientes são recolhidos também pelas plantas
aquáticas. Removendo estas plantas, antes de
morrerem no inverno, os nutrientes são retirados do
ciclo de forma permanente.

Os cientistas procuram medir
e compreender a retenção
nas águas utilizando métodos
complexos. Estes resultados
são utilizados mais tarde, por
exemplo, em modelos.

Um outro nutriente, que desempenha um papel nas
águas de superfície, é o silício. Ao contrário do azoto
e do fósforo, ele entra nas águas de forma quase
exclusivamente natural: o silício é formado através
da decomposição de pedras e é necessário a todos
os organismos que formam concha (os bivalves, por
exemplo) para a sua formação. Por isso, o silício também pode ser um fator limitativo do crescimento
para determinadas espécies de animais. No entanto,
concentrações de silício elevadas não têm efeitos
negativos sobre o ecossistema.
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		 Vias de emissão:
		

Os centros urbanos e uma
agricultura intensiva são muitas
vezes as maiores fontes de
emissão de nutrientes.

a origem dos

Em condições naturais, as águas de superfície são
em regra pobres em nutrientes. A utilização da
paisagem, no entanto, conduziu em muitos casos a
um aumento da entrada de nutrientes nas águas. No
que se refere às emissões de nutrientes, distingue-se essencialmente entre vias de emissão pontuais
e difusas. Esta diferenciação é importante, porque
as fontes de nutrientes, os processos e as concentrações de nutrientes são nitidamente diferentes.
As emissões pontuais de nutrientes, por exemplo de
estações de tratamento de águas residuais e de descarregadores diretos industriais, entram de imediato
nas águas de superfície, ao passo que as emissões
difusas entram nas águas através de diversas vias
indiretas – por exemplo, através da erosão dos solos
ou da água subterrânea.

nutrientes

A agricultura desempenha um papel central na emissão de nutrientes difusa. Com as colheitas são permanentemente retirados nutrientes dos solos. Para
evitar que os solos sofram de um empobrecimento
de nutrientes, são adubados com azoto, fósforo e
potássio, conforme a colheita. Daqui, apenas uma
parte é retida pelo solo ou absorvida pelas plantas, o
resto entra – através de várias vias – na água subterrânea e nas águas de superfície.

Este efeito aumenta, se os adubos não forem
utilizados corretamente. Além disso, para utilização
agrícola são também convertidas superfícies que
são pouco adequadas para a lavoura, as quais são
regadas artificialmente ou cujo escoamento da água
é feito através de drenagens.
As drenagens provocam uma espécie de curto-circuito entre o adubo utilizado e as águas: a água
enriquecida com nutrientes do campo é acelerada
e encaminhada diretamente para as águas naturais
mais próximas, sem que possam ocorrer os processos de decomposição em camadas de solo mais
profundas.

Muitos caminhos vão dar à água
O azoto e o fósforo penetram nas águas através de vias de emissão diferentes:
o azoto dissolve-se muito bem na água e infiltra-se facilmente. Em contraste,
o fósforo acumula-se no solo e entra nas águas de superfície através de escoa
mento e da erosão. Assim, as vias de emissão dominantes para o azoto são
sobretudo as drenagens e a água subterrânea, e para o fósforo a erosão,
o escoamento e as emissões através das estações de tratamento de águas
residuais.
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As águas sob stress
Atualmente, cerca de 56 por cento dos rios europeus,
44 por cento dos lagos e 25 por cento das águas
subterrâneas encontram-se num estado moderado
ou até mesmo em mau estado. Nalguns países do
centro da Europa, a percentagem é ainda maior. Estas
águas são prejudicadas por vários fatores de stress:
alterações aos leitos dos rios ou sistemas de condutas
degradam as condições de vida dos peixes e de outros
seres aquáticos. As albufeiras influenciam o caudal
dos cursos de água para os peixes e têm uma forte
influência sobre os efluentes e a proliferação de algas.

Proteger as águas
como linhas da vida:

o tempo urge

Os rios atravessam a maioria
das nossas grandes cidades.
Eles assumem muitas funções
em benefício do homem, mas
não podemos sobrecarregá-los,
para que possamos utilizá-los
também no futuro.

As águas são o habitat de uma variedade de
espécies. São também muito importantes para o
homem: servem, por exemplo, para o abastecimento
de água potável, como via de comunicação (navegação), como águas balneares, mas também para a
evacuação dos esgotos das cidades.
Para assegurar todas estas funções, foi criada no ano
2000 a Diretiva-Quadro da Água (DQA), da União
Europeia. A Diretiva fomenta a consecução de um
bom estado ecológico dos lagos, dos rios e da água
subterrânea na Europa até 2027.

“Bom estado ecológico” não significa que as águas
tenham de ser reconvertidas para um estado natural
original. Significa que é necessário assegurar que
o estado químico e biológico irá permitir futuras
utilizações antropogénicas e que as águas poderão
continuar a servir ou voltar a servir de habitat para
a flora e a fauna. Para tanto, é necessário reduzir os
efeitos (negativos) da utilização antropogénica a
uma dimensão diminuta e eficiente em termos de
recursos.

Um prado junto ao rio Elba,
próximo de Bad Schandau. O
prado também pertence ao
rio – no entanto ele é utilizado
em muitos pontos. Quando há
cheias, rapidamente se torna
desconfortável para as habitações nas proximidades.

A agricultura intensiva conduz, entre outras, à erosão
dos solos, que tem como consequência um aumento
da formação de sedimentos: interstícios de sílica
naturais são fechados, cancelando o habitat de micro-
organismos aquáticos. A perda de áreas das margens
com a sua vegetação típica significa para muitas
espécies de animais a perda do abrigo e do habitat.
Outro fator de stress pode ser também o aumento
da temperatura da água. Também as alterações
climáticas têm como consequência, entre outros, um
aumento do risco de cheias, ao mesmo tempo que
nalgumas regiões os rios transportam pouca água,
devido a uma diminuição da precipitação.

12

13
Bom estado ecológico até 2027?
Os problemas são muito variados, por isso urge
implementar medidas para melhorar a qualidade
das águas. Atualmente já é previsível que não irá ser
possível converter em bom estado ecológico muitos
rios, lagos e aquíferos europeus até 2027.

Para além disso, em muitos países europeus, após
uma redução dos excessos de azoto entre 1990 e
2000, atualmente verifica-se uma estagnação ou
um ligeiro aumento dos excessos de azoto, o que
dificulta uma maior redução.

Os processos políticos e planetários são muitas
vezes morosos e causam em parte conflitos com
ou restrições às utilizações existentes. Além disso,
na Alemanha e em muitos outros países do centro
da Europa, os potenciais de poupança na área das
fontes pontuais estão esgotados.

Nem todos os cursos de água
são tão naturais como este
pequeno rio na Irlanda.

Acresce ainda que o aumento de nutrientes, quer na
paisagem, quer nas águas subterrâneas e nas águas
de superfície, faz com que as medidas implementadas geralmente só surtam efeito após décadas.

Harmonização de dados e métodos
Um outro desafio é o facto de os processos de medição e determinação
da qualidade da água e os objetivos de melhoramento terem ainda de ser
harmonizados em toda a Europa. O MONERIS, como método integrado para
sistemas fluviais completos, pode contribuir para uma base de dados unitária
– e oferece em simultâneo um método abrangente que permite ter em conta
medidas regionalizadas, ao determinar a qualidade da água das nossas águas
de superfície.
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O

caminho
dos nutrientes

Atualmente são libertadas cerca de 470 kt de azoto nas águas da
Alemanha, a maior parte através da água subterrânea. Durante
os últimos anos as emissões têm vindo a diminuir, graças a uma
redução no uso de adubos e a uma melhor tecnologia nas estações
de tratamento de águas residuais.

Total de emissões:
470 kt/a

Deposição atmosférica
Escoamento
Erosão
Drenagem de prados

Drenagem de solo agrícola
Água subterrânea
Áreas urbanas
Fontes pontuais

Como é que os nutrientes entram nas águas de superfície, e quais os fatores mais
relevantes? Onde é que os rios e os lagos se encontram num estado particularmente crítico? E o que é possível fazer para melhorar a qualidade da água?
Para encontrar respostas para estas e muitas outras questões, investigadoras e
investigadores do IGB dedicam-se desde 1995 a esta temática e desenvolveram o
modelo MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems).
Esta modelagem das emissões de nutrientes serve para realizar estudos sobre a
qualidade da água em sistemas fluviais a nível regional, nacional e internacional.
A sua aplicação pode ser feita através da contratação do IGB ou de forma independente. O MONERIS permite identificar fontes e vias de emissão de nutrientes,
analisar o transporte e a retenção de nutrientes em sistemas fluviais, e testar e
avaliar opções de gestão para as áreas afetadas.

Para o MONERIS são essenciais as diferentes vias de emissão, uma vez que os nutrientes entram nas águas
através de caminhos muito diferentes. O MONERIS considera estas sete vias de emissão e a retenção, ou seja,
a capacidade de autolimpeza das águas:

01	Emissões diretas, através de deposição
atmosférica sobre as águas de superfície

Interface do utilizador
10 módulos de programa intercambiáveis

02

Emissões de nutrientes através de escoamento

03

Emissões de nutrientes através de erosão

04

Emissões de nutrientes através de drenagens

05	Emissões de nutrientes através de água
subterrânea
06	Emissões de nutrientes de áreas urbanas
impermeabilizadas (por exemplo, estradas ou
terrenos com construções, telhados das casas)
07	Fontes pontuais (emissões de nutrientes de
estações de águas residuais e descarregadores
diretos industriais)
08

Retenção de nutrientes

qm

Superfícies

H2O ano Quantidade de água
Núcleo
do modelo para a
gestão de
dados e
comando
da interface

Base de dados

H2O mês Quantidade de água
N

Si

Emissões de azoto

P

Emissões de fósforo
Emissões de silício

Novo

Emissões de
um agente novo

mês

Emissões

mês

Retenção

mês

Eficiência de custos

P Nova Emissões de fósforo
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01	Emissões diretas, através de deposição
atmosférica sobre as águas de superfície
Com a chuva entra
também muito azoto nas
águas e nos solos – na
Alemanha, representa
em média 30 por cento
de todas as emissões!

Deposição significa o depósito de elementos do ar
dissolvidos, com ligação a partículas ou na forma gasosa sobre superfícies – neste caso sobre as águas. As
taxas de deposição variam muito conforme a região

analisada e em regra dependem do tipo de cobertura vegetal (rugosidade): na Alemanha, a taxa de
deposição de fósforo situa-se entre 0,22 e 0,37 kg por
hectare, e quanto ao azoto as taxas de deposição variam entre 20 e 30 kg por hectare. Ambas as taxas se
situam na média europeia. No que se refere ao azoto,
é distinguido entre as formas oxidada (NOx) e reduzida (NHy). O NOx é libertado durante as combustões
em habitações, nos automóveis ou na indústria. Os
compostos de NHy derivam em grande parte da agricultura, e aqui muitas vezes diretamente de animais
ruminantes como as vacas – são libertados quando
escapam gases ruminais do trato intestinal.
No futuro, as taxas de deposição sobretudo do NOx
poderiam ser reduzidas através de um melhoramento
das técnicas de filtragem. Para o NHy, são possíveis reduções mediante a cobertura dos depósitos de adubo
semilíquido ou de uma incorporação mais rápida
do adubo semilíquido nos solos, porém o problema
principal – os gases ruminais das vacas – é difícil de
abordar.

02	Emissões de nutrientes através de escoamento
O escoamento é o arrastamento de material da
superfície da terra pela água da chuva. Ele depende,
entre outras coisas, do tipo e quantidade da precipitação, do tipo de cobertura vegetal e do declive. O
escoamento é assim muito semelhante à erosão, no
entanto ele distingue-se da erosão por estar relacionado com material fino dissolvido na água.
A quantidade de fósforo libertado por escoamento
depende do teor de fósforo no solo. O fósforo liga-se
muito bem aos minerais de argila. O processo de
aglomeração deste nutriente dura até que todos os
“pontos de aglomeração” estejam preenchidos e o
solo não possa receber mais fósforo. Depois ele é
facilmente transportado com o escoamento superficial, à semelhança do azoto. Por isso, o histórico da
utilização das terras tem de ser considerado, para
que se possa avaliar a quantidade de fósforo acumulado no solo. Em zonas utilizadas para a agricultura
desde há muito tempo, o escoamento pode contribuir para uma percentagem de 10 a 20 por cento do
total de emissões.

Medidas para a redução do escoamento muitas
vezes só surtem efeito após muito tempo, devido às
acumulações no solo. Margens de cursos de água, a
cobertura dos terrenos e o aumento da capacidade
de retenção da água pelo solo, podem ajudar a reduzir o escoamento.

Pequenas, mas
poderosas:
As emissões de fósforo
dissolvidas por escoamento geralmente têm
uma boa biodisponibilidade. Embora as emissões frequentemente
apenas desempenhem
um papel secundário,
podem ter um grande
efeito sobre a qualidade
da água.
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03	Emissões de nutrientes através de erosão
Através da erosão entra nas águas de superfície sobretudo o fósforo. O MONERIS
calcula a emissão de nutrientes através
da erosão, a partir da erosão do solo
de terrenos agrícolas e de prados, e de
superfícies com uma cobertura natural,
não utilizadas para fins agrícolas.

A ausência de cobertura dos
terrenos, como neste campo
tropical, pode causar a perda
de solo e de colheita, devido à
erosão. Quando a erosão atinge
as proporções que aqui se mostra,
torna-se difícil de controlar.

Considerando que, com o aumento
do declive a força da água que escorre
pela superfície aumenta, são também
atribuídas categorias de declive às superfícies cultivadas, por serem zonas
especialmente sujeitas à erosão. Daqui
resultam os seguintes cinco parâmetros, a partir dos quais é calculada esta
via de emissão: erosão do solo, declive,
teor de argila e de nutrientes na superfície do solo e utilização das terras.

Também o fator clima, cujas condições
se alteram de um ano para o outro,
é tido em conta pelo MONERIS para
esta via de emissão.
O significado especial das superfícies
cultivadas para as emissões por erosão
é sobejamente conhecido. Por isso, cada
vez mais zonas são geridas de forma a
reduzir a erosão – lavrando a terra paralelamente aos declives, através de medidas de preservação do solo, utilizando
“mulch saat” (cobrir com camada de
matéria vegetal), mediante trabalho do
solo sem lavoura ou através de ervagem
no inverno de superfícies cultivadas.
É também reforçada a instalação de
margens de cursos de água, que retêm
as emissões para as águas.
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04	Emissões de nutrientes através de drenagens
As drenagens escoam o excesso de água dos campos
para valas, que por sua vez estão ligadas a sistemas
fluviais. As drenagens são tubos de passagem da
água, que estão no solo a aproximadamente 1 metro
de profundidade. A água infiltrada atravessa assim
apenas a parte superior do solo até ao tubo de
drenagem. Em regra, as zonas húmidas são drenadas
para que as máquinas pesadas possam circular, e
para melhorar as colheitas.

Tubos de drenagem conduzem
a água e os nutrientes nela
contidos diretamente para a
massa de água recetora. Desta
forma influenciam a gestão das
águas na paisagem e podem
conduzir a concentrações de
nutrientes demasiado elevadas
nas águas de superfície.

As superfícies irrigadas também são drenadas.
Regra geral: não há irrigação sem drenagem, caso
contrário dá-se a salinização do solo. Nem todas as
substâncias contidas na água (por exemplo o sal
ou também metais pesados) são absorvidas pelas
plantas. Quando a água se evapora, estas substâncias ficam no solo. Por isso, para eliminar os sais em
excesso, é irrigado mais do que o necessário para o
crescimento das plantas, e a água em excesso e os
sais são evacuados por drenagem.

Infelizmente, através das drenagens são também
evacuados nutrientes – sobretudo azoto – e encaminhados para as águas.
Como na Europa Ocidental muitos campos são
drenados, esta via de emissão tem um significado
muito especial para as emissões de azoto. Esta via de
emissão – tal como a água subterrânea – é determinada pelos excedentes anuais de nutrientes das
superfícies utilizadas para fins agrícolas.
Existem áreas onde cerca de 100 por cento das
superfícies cultivadas são drenadas, mas também
regiões nas quais não é feita drenagem. No futuro
o clima irá tornar-se mais seco na Alemanha e na
Europa, devido às alterações climáticas, ou seja, será
necessário irrigar mais. Por isso, a importância desta
via de emissão poderá aumentar. É possível reduzir
as emissões através de drenagens, construindo lagos
de retenção ou através de um controlo das drenagens.

Balanço do excesso de azoto
em kg/(ha·a)
< 50
> 100–125
> 50–75
> 125–150
> 75–100
> 150

Percentagem das superfícies
cultivadas drenadas em %
0
> 40–60
< 20
> 60–80
> 20–40
> 100

Emissões de azoto através de
drenagens em kg/(ha·a)
0
> 5–10
<1
> 10–20
> 1–5
> 20

Este exemplo do Weser é
representativo de muitas
regiões na Alemanha, onde
as emissões de drenagens
podem ser muito diferentes
territorialmente. No total,
na Alemanha cerca de 6
por cento das superfícies
são drenadas. Mas estas
superfícies produzem cerca
de 15 por cento do total de
emissões de azoto.
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05	Emissões de nutrientes através de água subterrânea
As emissões através de água subterrânea são muitas
vezes a mais importante via de emissão de azoto.
As superfícies cultivadas são adubadas, mas nem
todos os nutrientes são aproveitados pelos produtos
agrícolas (trigo, cevada, etc.) para o crescimento.
Desta forma são criados excedentes de nutrientes.
Estes são os mais importantes no que se refere
às emissões de azoto provenientes da agricultura,
porque penetram nas águas de superfície através da
água subterrânea e das drenagens (ver ponto 04).
No caminho através do solo e da água subterrânea,
grande parte dos nutrientes são decompostos – mas
nem todos.
A água subterrânea corre no subsolo até ao ponto
mais profundo do aquífero e aqui entra nas águas de
superfície.
Uma cientista do IGB
recolhe uma amostra de
água subterrânea.

Aqui é também importante o tempo de permanência dos nutrientes na água subterrânea: uma parte
do azoto transportado com os adubos há 50 anos
atrás, só hoje é que atinge as águas de superfície.
Mas isto faz também com que possa demorar muito
tempo até que as medidas de redução possam ser
percetíveis nas águas.
O que podemos fazer?
Uma agricultura intensiva e colheitas abundantes
estão muitas vezes diretamente relacionadas com
grandes excedentes.
Em áreas com uma agricultura intensiva, a água
subterrânea pode contribuir para até mais de 50 por
cento do total de emissões. Em extensas regiões da
Alemanha – com exceção de locais onde há criação de
gado intensiva – os excedentes de azoto já foram reduzidos até um nível relativamente baixo. No entanto,
não é improvável um novo aumento a nível europeu,
uma vez que a agricultura na Europa de Leste poderá
ser intensificada, e os desenvolvimentos para a política agrária, como o reforço da produção de bioenergia,
têm já como consequência uma intensificação da
agricultura também na Europa Ocidental.

Uma criação de gado intensiva,
como aqui na Irlanda, muitas vezes
não é um problema. No entanto,
uma produção industrial de carne
traz consigo a produção de grandes
quantidades de adubo semilíquido,
que tem de ser utilizado nas superfícies envolventes e que frequentemente está na origem de emissões
de azoto demasiado elevadas.
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06	Emissões de nutrientes de áreas
urbanas impermeabilizadas
Esta via de emissão abrange as emissões através de
áreas urbanas impermeabilizadas – como sejam estradas, parques de estacionamento ou telhados das casas
– assim como as emissões de habitações, de sanitários e
da indústria, que entram na rede de esgotos e depois são
limpas numa estação de tratamento de águas residuais
ou entram diretamente para a massa de água recetora.

Na Europa, os fosfatos nos detergentes de lavar roupa e de
lavar louça estão a ser substituídos tanto quanto possível
por outras substâncias. Desta
forma foi possível eliminar
uma das principais fontes de
emissões provenientes das
áreas urbanas, o que contribuiu para um nítido retrocesso
das emissões de fósforo.

Podemos distinguir principalmente entre superfícies e habitações ligadas e não ligadas: as superfícies/habitações urbanas não ligadas encaminham a água da chuva para a água
subterrânea passando através do solo. As superfícies/habitações ligadas podem estar ligadas a um sistema individual
ou a um sistema unitário de esgotos. Num sistema individual de esgotos, a água da chuva e a água dos esgotos, por
exemplo dos sanitários, são encaminhadas separadamente.
A água da chuva é encaminhada para as águas diretamente ou após uma limpeza prévia. As águas dos esgotos são
conduzidas para uma estação de tratamento de águas residuais, onde são limpas. Num sistema unitário de esgotos,
as águas da chuva e dos esgotos são juntas e depois limpas
numa estação de tratamento de águas residuais.

E quando chove?
Quando chove muito, no caso de um sistema unitário
de esgotos pode acontecer a capacidade da estação de
tratamento de águas residuais ser ultrapassada e a água
em excesso ser encaminhada por extravasamento diretamente e sem tratamento para as águas de superfície.
As emissões através desta via podem diferir muito
de cidade para cidade, e também de país para país,
e dependem da construção das redes de condutas e
também do volume de armazenamento no sistema
unitário de esgotos. Além disso, existem diferenças
na utilização de fosfatos nos detergentes de lavar
roupa e de lavar louça, que também são tidos em
conta pelo MONERIS.
Emissões provenientes de superfícies urbanas podem
originar pontualmente e num curto prazo cargas
demasiado elevadas. Por isso, procura-se reduzir
as emissões elevadas provenientes das superfícies
urbanas, não só através da construção de redes de
condutas e de instalações de filtragem, mas também
através da despavimentação (para que mais água da
chuva possa infiltrar-se no solo).
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07	Fontes pontuais
As emissões pontuais de nutrientes têm
origem em estações de tratamento de águas
residuais e em emissões industriais diretas. O
local da emissão é em geral claramente identificável. Os fatores meteorológicos têm apenas
uma pequena influência sobre as emissões
pontuais de nutrientes. As grandes estações de
tratamento de águas residuais têm de comunicar os seus dados das descargas às autoridades
do respetivo país.
Assim, na Europa existem inventários completos sobre as concentrações e as quantidades de
água provenientes das estações de tratamento
de águas residuais. A percentagem de emissões
provenientes das estações de tratamento de
águas residuais depende do grau de ligação
da população e da dimensão das estações: as
estações de tratamento de águas residuais
grandes nas grandes cidades podem atingir

uma capacidade de limpeza de 70 a 80 por
cento; as estações mais pequenas têm muitas
vezes capacidades de limpeza nitidamente
inferiores.
Em zonas rurais, a ligação a uma estação de
tratamento de águas residuais é muitas vezes
demasiado cara, devido às grandes distâncias.
Aqui são então utilizadas estações de tratamento de águas residuais pequenas ou fossas
sem canal de drenagem, que são esvaziadas
regularmente e o material é transportado para
estações de tratamento de águas residuais. Na
Europa Central, a percentagem das emissões
provenientes de estações de tratamento de
águas residuais raramente ultrapassa os 20
por cento para o azoto e 40 por cento para os
fosfatos. Nalguns países da Europa de Leste ou
na China, no entanto, a percentagem pode ser
claramente superior.

As emissões pontuais provenientes de estações de tratamento
de águas residuais, da indústria
ou das redes de esgotos foram
substancialmente reduzidas
durante os últimos anos, mas
ainda podem ser responsáveis
localmente por cargas de nutrientes elevadas.
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Retenção de nutrientes

Quando os nutrientes entram nas águas de superfície, não só são transportados pelos rios em direção
ao mar, como também passam por vários processos
de assimilação, de decomposição e de transformação. O conjunto destes processos é designado de
retenção. Ela é uma parte importante do ciclo dos
nutrientes.

A vegetação junto das margens
pode deter as emissões de
nutrientes, produz sombra nas
águas, é um habitat importante
e contribui substancialmente
para a retenção de nutrientes,
mediante taxas de conversão
elevadas.

Para o azoto, o processo de retenção dominante é a
desnitrificação, ao passo que para o fósforo a sedimentação é o que desempenha o papel mais importante. A abrangência da retenção depende de vários
fatores; assim, nas águas que correm lentamente
são retidos mais nutrientes, por exemplo, através da
sedimentação, mas também através de processos
biológicos como a desnitrificação. A temperatura
da água também é importante: no verão há mais
desnitrificação do que no inverno.

Enquanto a desnitrificação remove definitivamente
o azoto das águas, na sedimentação com maiores
caudais (através de uma maior velocidade de fluxo)
pode muitas vezes ocorrer uma remobilização
(ressuspensão de partículas) e, também através de
outros processos, uma redissolução de nutrientes
do sedimento. A retenção em sistemas fluviais
como o Elba contribui para mais de 60 por cento das
emissões de azoto e fósforo – ou seja, só através da
capacidade de autolimpeza das águas, chega aos
mares menos de metade das emissões.

Os grandes lagos têm frequentemente
uma enorme retenção de nutrientes.

30

31

Desde o Elba à

				

Mongólia:

cinco exemplos de utilização do MONERIS
01	Um rio em transformação: o Elba
Na nascente do rio Elba, nos
Montes Gigantes na República
Checa, ainda há invernos
bem marcados, com muita
neve, mas noutras regiões a
precipitação e as temperaturas
sofreram alterações e irão
influenciar os caudais do Elba.

O Elba é um dos maiores sistemas fluviais da Alemanha. Sendo um rio de terras baixas, possui inúmeros
lagos – só no estado federal de Brandenburgo são
mais de 3.000. Na região do Elba chove relativamente pouco; a precipitação anual média é de apenas
550 a 600 mm/m2. As mais importantes vias de
emissão de nutrientes para o Elba são a água subterrânea e as drenagens, devido à agricultura intensiva;
na parte checa do Elba entram também emissões
provenientes de estações de tratamento de águas
residuais.

O total das concentrações de azoto medidas no
curso inferior do rio são atualmente de cerca de 3,8
mg/litro em média. Isso é demasiado: O valor médio
visado, estabelecido pela Comunidade da Bacia
Hidrográfica do Elba (FGG) ponderando os objetivos
de proteção marinha, é de 2,8 mg/litro. Isto corresponde à necessidade de uma redução de aproximadamente 28 por cento. A água do Elba flui muito
lentamente, e por isso tem tempos de permanência
longos, pelo que pode ocorrer um forte desenvolvimento de fitoplâncton nos lagos, mas também nas
águas correntes das áreas de captação do Elba.

Nível de água baixo no Elba, próximo de Dresden: o
Elba já antes tinha frequentemente um nível de água
baixo; no entanto, com as alterações climáticas, no
futuro poderão ocorrer níveis extremamente baixos
e extremamente altos. Durante o alagamento, os
terrenos pantanosos funcionais podem reter não só
água como também nutrientes.
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A região é já hoje relativamente seca; cenários de
climas mostraram que os verões poderão vir a ser
ainda mais secos e os invernos mais húmidos. São
particularmente afetados o rio Havel e o curso médio do Elba. Possíveis consequências são problemas
de qualidade da água e limitações à navegabilidade
do Elba, mas em simultâneo também um aumento
do risco de cheias.
Qual o efeito das alterações climáticas?
No projeto “GLOWA Elbe” foi analisado também com
a ajuda do MONERIS de que forma as alterações
climáticas influenciam as concentrações de ozono no
Elba. De acordo com a modelagem, poderá ocorrer
uma redução de 5 por cento das emissões relacionadas com o clima, ao mesmo tempo que se verificaria
um aumento da concentração de azoto de 7 por
cento, devido a uma menor diluição, o que dificultaria significativamente a consecução dos objetivos da
FGG Elbe.

Numa etapa seguinte foram analisadas medidas
possíveis para a redução do azoto, para a FGG Elbe.
Pode ser alcançada uma redução das emissões de
aproximadamente 25 por cento, através de medidas
como a criação de margens de cursos de água, de
uma utilização dos adubos mais eficaz, do aconselhamento dos agricultores e de medidas de conservação dos solos. Estas têm de ser complementadas
na parte checa do Elba com uma expansão das
estações de tratamento de águas residuais e das
redes de esgotos.

… e se atuarmos agora?
O projeto comum NITROLIMIT demonstrou que um teor de azoto mais baixo
na maioria dos nossos lagos limita a produção primária. Um aumento das concentrações devido ao clima poderia ter aqui um efeito negativo. Modelagens
mais detalhadas solicitadas pela UBA mostram que as medidas que forem
tomadas hoje só terão pleno efeito daqui a 30 a 40 anos (azoto) ou 50 anos
(fósforo): ambos os nutrientes acumularam-se nos solos, na água subterrânea e nos sedimentos, e só serão removidos destes sistemas gradualmente.

02	Gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Kharaa (Mongólia)
A Mongólia, no nordeste da Ásia
Central, caracteriza-se pela rápida transição da economia de estado soviética
para uma democracia parlamentar.
A pressão sobre os recursos naturais
aumenta, sob o signo da economia de
mercado e da globalização – isto é válido sobretudo no que toca à qualidade
e quantidade das águas na Mongólia.
De uma maneira geral, a água é escassa; em simultâneo, as captações de
água aumentam, e a qualidade da água
de superfície e subterrânea é prejudicada pela exploração mineira, pela
indústria e pelas atividades pastoris. As
dificuldades existentes são agravadas
por infraestruturas de abastecimento
de água e de saneamento envelhecidas, assim como pela contínua migração da população rural para as cidades.

A bacia hidrográfica do rio Kharaa foi
selecionada no projeto patrocinado
pelo BMBF “IWRM na Ásia Central:
Região modelo da Mongólia” (“MoMo”,
www.moneris.igb-berlin.de/index.
php/momo) para ali levar a cabo a
implementação exemplar de uma
gestão integrada dos recursos hídricos
(IWRM). A região do Kharaa, com uma
área de 14.500 km2 e caracterizada
por um clima semiárido, é um dos
celeiros de trigo da Mongólia; pelo
menos um quinto da colheita de trigo
nacional é ali produzida. Além disso, as
minas de ouro mais rentáveis do país
encontram-se na região do centro
do Kharaa. O setor da exploração
mineira é responsável por uma grande
parte do produto interno bruto e a sua
importância aumenta. As substâncias
poluentes libertadas pela exploração
mineira prejudicam o ecossistema.
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Além disso, a pressão sobre a utilização dos recursos
aumenta através da agricultura, envolvendo uma
irrigação cada vez maior de superfícies cultivadas.
A situação agrava-se com o sobrepastoreio generalizado na Mongólia e com a criação de animais móvel,
através da qual entram diretamente para o rio grandes quantidades de estrume, quando os animais vão
beber. Na periferia das cidades formam-se cinturas de
povoações de iurtas (os chamados bairros de iurtas),
cujos habitantes não registados vivem sem abastecimento de água potável e sem esgotos. Entretanto,
cerca de metade da população urbana vive em bairros
de iurtas.

Na Mongólia, o aumento
do número de cabeças de
gado causa cada vez mais
problemas. Os animais muitas
vezes bebem diretamente das
águas de superfície e também
depositam os seus excrementos. Nos taludes pisados
das margens podem surgir
emissões erosivas.

Utilizando o MONERIS, os sistemas urbanos foram identificados como sendo
a mais importante via de emissão; os
nutrientes acumulam-se nos bairros de
iurtas, devido à ausência de esgotos.
Em contrapartida, os balanços de nutrientes em superfícies utilizadas para
fins agrícolas são negativos, uma vez
que ali são extraídos mais nutrientes
do solo do que aqueles que são transportados, devido à ausência de adubo.
Com o MONERIS foi possível calcular
medidas para melhorar a gestão das
águas municipais e a sua eficiência de
custo. Na fase de projeto entre 2010 e
2013 foram testadas várias instalações-piloto (estações de tratamento de
águas residuais descentralizadas com a
opção da ligação a reatores de biogás,
instalação de sanitários especiais para
a separação da urina e da matéria
fecal) por institutos parceiros alemães.
Na etapa seguinte, a agricultura será

integrada na cadeia de valor. Para o
futuro está prevista a implementação
destas medidas na gestão dos nutrientes, no sentido de uma economia
de círculo fechado entre a gestão
das águas municipais e a agricultura
urbana.
A pressão para que sejam tomadas
medidas é grande: entre os efeitos
percetíveis das alterações climáticas
(aumento gradual da temperatura
média anual, alteração da distribuição
da precipitação), da intensidade da
utilização da terra e do crescimento
anual da população acima de 1 por cento, verifica-se já uma deterioração da
qualidade da água no curso inferior do
Kharaa, enquanto a água dos afluentes
provenientes de regiões praticamente
inabitadas das montanhas Khentii
ainda está sem poluição.
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03	Danúbio: gestão da água do rio que atravessa mais estados

No Danúbio verificam-se cinco
tipos de perturbações. Trazer
novamente para as nossas
águas os animais ameaçados de
extinção faz parte da estratégia
nacional para a biodiversidade.
O IGB assegura o acompanhamento científico do projeto.

O Danúbio é o sistema fluvial mais internacional
do mundo: a sua bacia hidrográfica atravessa 19
estados e tem cerca de 800.000 km2 . Nas suas
margens encontram-se doze grandes cidades, entre
as quais Viena, Belgrado e Budapeste; em toda a
bacia hidrográfica do Danúbio vivem cerca de 28
milhões de pessoas. O estado ecológico do Danúbio
há muito tempo que não é “bom”, devido à variedade de emissões que entram no sistema fluvial. O
mesmo sucede em especial com o Mar Negro, onde
o rio desagua.
Como as utilizações antropogénicas do Danúbio
se intensificaram continuamente durante o último
século, o estado do Mar Negro piorou cada vez mais
até 1992. O aumento constante das emissões e
cargas de nutrientes até à mudança política em 1992
conduziu ao aparecimento de eutrofizações como a
proliferação de algas e o desenvolvimento em massa
de alforrecas. Relacionado com o mesmo, a população de peixes no Danúbio também sofreu alterações
e uma redução dramática. Com a mudança política
nos estados da Europa de Leste e o consequente revés económico na agricultura e na indústria, durante

os anos seguintes verificou-se um certo alívio da
situação. O objetivo das conversações internacionais
é agora fazer com que as emissões de nutrientes e
de outras substâncias nocivas voltem aos níveis dos
anos 60.

A carga de nutrientes no Danúbio é
determinada pelas diferentes condições
hidrológicas e do espaço natural, pela
intensidade da utilização da terra e pelo
tipo e qualidade do tratamento das águas
residuais. Quais as cargas de nutrientes daí
resultantes? Qual o efeito das diferentes

medidas, e quanto tempo demora até que
elas reduzam as cargas de nutrientes? Para
esclarecer estas questões, foi realizada
com a ajuda do MONERIS uma análise
aprofundada de cada uma das vias de
emissão de nutrientes e uma modelagem
dos diferentes cenários na bacia hidrográfica do Danúbio.
Muitos países – problemas diversos
No resultado, a água subterrânea é a via
de emissão de azoto dominante, com uma
percentagem de 50 por cento. As vias de
emissão de fósforo mais importantes são os
sistemas urbanos e as estações de tratamento de águas residuais, com 35 e 32 por cento,
respetivamente. Uma redução das emissões
de azoto depende em grande medida de
uma redução dos excessos de azoto nas superfícies cultivadas. No entanto, na maioria
dos países da bacia hidrográfica do Danúbio,
estes já se encontram nitidamente abaixo da
média europeia, e abaixo, por exemplo, do
valor visado de 60 kg por hectare e por ano.

Atualmente, o consumo de carne e a
produção de bioenergia estão em alta.
Por isso, de uma maneira geral é antes de
contar com uma intensificação da agricultura e não com uma redução substancial
dos excessos de azoto – tanto nos países
na parte superior como nos países na
parte inferior do Danúbio. Se não for feita
uma adaptação da produção agrícola, esta
evolução poderá dificultar ou impedir os
objetivos de redução das emissões.
No que se refere ao fósforo, foi possível reduzir as emissões, em especial na área dos
esgotos, através do aumento do grau de
ligação das habitações a uma estação de
tratamento de águas residuais ou da construção de estações de tratamento pequenas, e do melhoramento das estações já
existentes. São previsíveis efeitos positivos
sobre a redução das emissões de fósforo,
através da renúncia aos fosfatos nos detergentes para lavar roupa e para lavar louça,
já implementada em toda a Europa.
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04	Elucidativo: um olhar sobre
a história do sistema fluvial do Oder
A modelagem das emissões de
nutrientes normalmente é feita
recuando apenas alguns anos ou
décadas. No entanto, também
pode valer a pena fazer uma análise
histórica recuando mais no tempo: a
fim de compreender o caminho dos
nutrientes em condições naturais e a
partir daí elaborar objetivos para um
bom estado ecológico, pesquisadores
do IGB reconstruíram as emissões de
nutrientes para os anos entre 1880 e
1940, utilizando o exemplo do Oder.

Em 1880, muitas habitações
não estavam ligadas a uma
rede de esgotos ou estação de
tratamento de águas residuais.
Em vez disso, os excrementos
eram muitas vezes utilizados
nos campos e nas hortas como
adubo e reintroduzidos no ciclo.

Com uma área de 120.000 km2, a
região do sistema fluvial do Oder é a
terceira maior bacia hidrográfica do
mar Báltico e uma das suas mais importantes fornecedoras de nutrientes.
Durante o período sobre o qual incidiu
a pesquisa, a agricultura dominava
sobre esta bacia hidrográfica: dois

terços das superfícies eram solo
agrícola, e um quarto das superfícies
era floresta. Embora estas grandezas
permanecessem quase constantes
durante o período de tempo considerado, a industrialização e o crescimento da população fizeram com que as
cidades se expandissem e a paisagem
fosse progressivamente ocupada
com zonas construídas. Assim, a
percentagem das superfícies urbanas
aumentou de 1,3 para 5,7 por cento de
toda a superfície da região do Oder, as
cidades cresceram para mais do que o
quádruplo. Mais pessoas, mais indústria, agricultura mais intensa: foram
sobretudo estes fatores que fizeram
com que as emissões de nutrientes
para o sistema fluvial do Oder aumentassem a partir de 1880 – a pesquisa
pelo IGB com a ajuda do MONERIS
mostra quais as razões e dimensões.

Consequências de uma intensificação
progressiva da agricultura
Os principais resultados: entre 1880 e 1940, o total das
emissões de azoto aumentou – os motivos foram sobretudo a industrialização, o aumento da queima de
combustíveis fósseis e a intensificação da criação de
animais. No conjunto, o total das emissões de azoto
para as águas de superfície do sistema fluvial do Oder
duplicou durante este espaço de tempo.
A terra foi utilizada de uma forma cada vez mais
intensiva. Com isso aumentou a percentagem de
superfícies cultivadas drenadas artificialmente na
região do Oder de 9 (1880) para 28 por cento (1940).
Em combinação com os excessos de azoto, a percentagem de emissões das drenagens subiu assim de 2
para 10 por cento.
Para determinar a intensidade de utilização da terra
na área estudada, foram analisados dados estatísticos relativos à criação de animais, culturas e adubos.
No início da intensificação da agricultura (entre 1880

e 1890) o excesso de azoto era em média de 5 kg/
ha por ano. Entre 1893 e 1920, os excessos de azoto
eram no entanto negativos, porque, devido ao crescimento da população, foi necessário aumentar cada
vez mais as colheitas. Em simultâneo, a utilização de
adubos minerais conheceu um retrocesso sobretudo
durante a Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918),
já que não era possível importar produtos como o
nitrato do Chile e o guano.

Além do adubo, deixaram de ser utilizados
excrementos humanos nas terras. A partir
de 1920, os excessos de adubo aumentaram
continuamente até cerca de 26 kg/ha por ano
(1939). Decisivo foi a invenção do processo
Haber-Bosch, que permitiu a produção de adubos inorgânicos. Comparados com os excessos
de azoto atuais na região do Oder, em parte
superiores a 50 kg/ha, estes valores reconstruídos parecem diminutos.
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Cidade, campo, rio: modelagem harmonizada na Europa

Enquanto que, como no caso do Danúbio, frequentemente muitos países pertencem a uma mesma
bacia hidrográfica, também acontece encontrarmos diferentes bacias hidrográficas num mesmo
estado. Frequentemente, o cálculo das emissões
de nutrientes ao nível de bacia hidrográfica e para
estados individualmente não está harmonizado, e é
feito mediante bases de cálculo diferentes. Só uma
abordagem conjunta das emissões de nutrientes e
da qualidade da água em sistemas fluviais, territórios nacionais e águas costeiras fornece uma base
de avaliação comparável, para determinar as ações
necessárias e os objetivos de redução.
Para alcançar uma melhor qualidade da água e implementar os objetivos da Diretiva-Quadro da Água
da União Europeia e outros acordos internacionais,
como o “Baltic Sea Action Plan”, é necessário reduzir
substancialmente o total das emissões de nutrientes. Para cumprirem a obrigatoriedade europeia de
apresentação de relatórios, os estados-membros
utilizavam até aqui modelos diferentes e com métodos diversificados; a qualidade dos dados de entrada
também não era unitária. Nesta base, a compara-

bilidade dos resultados, a identificação de áreas
com emissões particularmente elevadas e a determinação de medidas para a redução dos nutrientes
apenas são parcialmente concretizáveis.
Com a ajuda de uma base de dados harmonizada e
um modelo como o MONERIS, é possível comparar
a situação da emissão de nutrientes em diversas
regiões europeias – e desta forma também um
planeamento das medidas a tomar em toda a Europa
para melhorar a situação dos nutrientes nas águas
de superfície. Para a modelagem europeia são utilizados dados de acesso livre de instituições europeias
ou internacionais.
As emissões de nutrientes foram calculadas com
o MONERIS para os 27 países da UE, para a Suíça,
Noruega e para a região dos Balcãs. Foi considerada
uma superfície de 5.000.000 km2 e cerca de 2.400
bacias hidrográficas com uma dimensão média de
2.100 km2. No resultado, anualmente são emitidas
para os sistemas fluviais europeus 5,4 milhões de
toneladas de azoto e 330.000 toneladas de fósforo.

Emissão de azoto
em kg/(ha·a)
< 2,5
> 2,5–5
> 5–10
> 10–25
> 25–50
> 50–75
> 75–100
> 100

As principais vias de emissão de fósforo são em mais
de 70 por cento fontes urbanas e fontes pontuais (estações de tratamento de águas residuais), ao passo que
o azoto entra nos cursos de água sobretudo através da
água subterrânea (57 por cento). Encontramos emissões de azoto particularmente elevadas em regiões
com agricultura intensiva, como na Holanda, Bélgica,
Dinamarca, norte da Alemanha e Grã-Bretanha.
O MONERIS mostra que na Europa Central poderia
ser conseguida uma redução efetiva das emissões,
através do melhoramento das estações de tratamento de águas residuais, de medidas de proteção
contra a erosão, e de uma redução na utilização de
adubos. Na Escandinávia, no entanto, a emissão de
nutrientes através de deposição atmosférica desempenha um papel importante. Segundo os cálculos
através do MONERIS, no conjunto existe um claro
potencial de redução das emissões. Isto exige no entanto por parte das diversas regiões europeias medidas adaptadas. Na etapa seguinte, a modelagem
do MONERIS é expandida, alargando o período de
cálculo e tendo em conta os efeitos das alterações
climáticas, para permitir elaborar pareceres sobre
possíveis efeitos das futuras emissões de nutrientes.
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06	MONERIS preparado para facilidade de utilização
O MONERIS foi desenvolvido como ferramenta científica. Anteriormente, as autoridades, as universidades e outros utilizadores perguntavam se o modelo
poderia ser utilizado por eles nos seus próprios estudos, ou para reproduzir, testar e desenvolver projetos
já existentes. Sobretudo membros de comunidades
de bacias hidrográficas queriam ver os resultados
em detalhe, testar as medidas implementadas para
a redução de emissões e verificar possíveis potenciais de redução. Para o permitir, em 2010 a empresa
DHI-WASY contratada pelo IGB começou a reprogramar o MONERIS, tendo-lhe incluído uma interface
do utilizador. Esta tem vindo a ser continuamente
expandida e melhorada. Entretanto, o MONERIS
dispõe de diferentes possibilidades de representar
os resultados sob a forma de tabelas e de diagramas, mas também sob a forma de mapa, com vários
níveis de resolução.

O MONERIS foi programado num ambiente C#. Para
a divulgação é utilizado o conceito de um Open Soft
ware utilizando uma licença GNU. Isso significa que
o software é disponibilizado de forma livre e gratuita
para todos os utilizadores interessados. A licença
GNU garante que todos os demais desenvolvimentos do software pela comunidade de utilizadores
terão de ser disponibilizados gratuitamente e de forma integral. Todavia, apenas os módulos de cálculo
podem ser modificados pelos utilizadores. A gestão
de dados e o comando da interface são transmitidos
de forma compilada e não podem ser alterados.
O software MONERIS pode ser descarregado do
website do IGB ou do MONERIS; no entanto, normalmente por razões de proteção de dados e de
direitos de autor, as bases de dados relacionadas
com projetos não podem ser colocadas nos websites
para download gratuito. Caso tenha interesse nestes
dados, queira contactar diretamente o respetivo
colaborador do IGB.

Para uma perspetiva mais aprofundada do modelo,
dos métodos e do código-fonte, pode consultar
a equipa do IGB. Será facultado acesso à área de
programação, onde se tem acesso à programação,
às alterações e ao código-fonte, e também para
inserir programações próprias. O MONERIS tem
uma estrutura modular. Assim, secções de cálculo
já concluídas podem ser alteradas e transmitidas
a outros utilizadores, que podem simplesmente
copiá-las para uma pasta especial no seu computador e utilizá-las de imediato.

A interface do utilizador permite
representar de forma clara as emissões
e as cargas em áreas e anos selecionados, e exportar comodamente para
outros programas.

Como o MONERIS é sobretudo uma ferramenta
científica e disponibilizado gratuitamente, o apoio
ao utilizador é muito limitado. Caso esteja interessado em formações ou aconselhamento técnico,
pode ser combinado individualmente com o IGB e
com a DHI-WASY.
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O grupo de trabalho do IGB

„Balanços de nutrientes
em sistemas fluviais“

Dr. Markus Venohr,
Diretor do grupo de trabalho do Instituto de Leibniz de Hidroecologia e Pesca
em Águas Interiores de Berlim (IGB)

O Dr. Markus Venohr, nascido em 1972 em Duisburgo,
estudou Geografia, Meteorologia, Oceanografia e
Proteção Técnica do Ambiente, nas Universidades de
Bochum, Zurique e Kiel. Fez o doutoramento sobre
Modelagem da Retenção e Transformação do Azoto
em Sistemas Fluviais, na Universidade Humboldt, em
Berlim. Trabalha desde 2001 no IGB como investigador e ali dirige desde 2009 o grupo de trabalho
“Emissões de substâncias e transformações”. O
grupo de trabalho é constituído por 10 a 20 cientistas, doutorandos, técnicos e estudantes, e participa
desde há mais de 15 anos em muitos projetos nacionais e internacionais.

Além do desenvolvimento contínuo do MONERIS,
ele participa em inúmeros projetos científicos na
Alemanha, na Europa e em todo o mundo, como
por exemplo no Canadá, Brasil, China e Mongólia,
e trabalha na interface entre pesquisa, aplicação e
aconselhamento político.
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