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ASua que lava esttadas
contamina solos e rios
pEscorrências originadas pela chuva transportam substâncias contaminantes para 0 ambiente
eValas junto a rodovias ou bacias de retenção bem mantidas podiam captar os metais pesados

água da chuva que
Ìava estradas e autoestradas de óleos

e

componentes de combustíveÌs arrasta com ela poluentes que contaminam os solos adjacentes e Íecursos hídricos. O problema tem sido pouco estudado e
ainda menos têm sido adoptadas
soÌuçÕes paÍa o minimizar.Mas
elas existem.
Com a água que caÌ das nuvens
sáo arrastados poluentes libertados pelas rnaluras. Mu jtos são metars pesados como o cobre, o
chumbo ou o zinco. Oue acabam
poÍ contaminar riachos, ribeiros e
rios ou reservas subterrâneas e po-

dem atingir

o ser

humano, porque

os sistemas de tratamento da
água para consumo não contemplam metais pesados.
E, no entanto, a solução é simples e não dispendiosa, explica Rrta Terxeira D'Azevedo, especialista da Universidade AtÌântica, a fazer o doutoramento na Faculdade
de Crências e TecnologÍa da UnÌversidade Novade LÌsboa. Ementrevista à agência Lusa, ela afirma
que a "chave" mars adequada são
valas relvadas. Tlata-se de canais
laterais à estrada, como valetas,
por onde pode correr a água inqulnacla.

Tais vaÌetas sáo construídas
para que a água corra lentamente. Têm vegetação, compostos orgânicos e turfa. O caniço desenvoive o plocesso mais eficaz de tra-

tar as escorrências, ao retirar-lhes
natuÍaÌmente os metais pesados.

O tráfego emite poluentes que se acumulam nas vias. A chuva muda-lhes o lugar para solos e outras águas

Usa-se o caniço
como planta
capaz de
absorver os

contaminantes
presentes na
água da valeta

a planta se satura de conlaminantes deve ser substituída e
tratada como resíduo perigoso.
Antes, era usado um sistema
de duas bacias de decantação. As
águas de escorrências erâm encaminhadas para um dos reservatórios, que depois vertia para

Ouando

uma segunda bacra, onde existia
iguaÌmente vegetaçáo.O objectivo era reter no primeiro tanque os
metais pesados. Mas só 30% dos
metais pesados se agregam às
partícuias susceptíveis de ficarem
relidas no fundo do primeiro re-

servatório.

Em auto-estÍadas portuguesas

foram construídas bacias de retenção ou decantação, mas a sua
manutenção é reduzida, acabando abandonadas e sem qualquer
efeito posÌtivo, lamenta a especra-

Iista.
Uma auto-estrada aínda não
concÌuída (aA 17, entre a Marinha
Grande e Mira, em particuÌar nos
troços Louriçal-Ouiaios e Ouíaios-

Mira)jávai dispor dasvaÌas reÌvadas, projectadas por Rita D'Azevedo, que trabalha também como

consuÌtora de empresas construtoras de rodovias.<

