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Os estuários e oceanos são o repositório 

final para uma vasta gama de substâncias 

descarregadas deliberada ou acidental-

mente através de atividades humanas. 

Os impactos imediatos e mais agudos ocor-

rem na zona costeira, onde se verificaram 

crescimentos elevados da população e mu-

danças significativas na interface terra-

mar: 

   - construção de instalações industriais, 

   - manutenção de portos, 

   - urbanização da linha de costa, 

   - exigências do turismo, 

   - outros usos do espaço costeiro. 

As zonas costeiras e os estuários são os lo-

cais onde se encontra especialmente con-

centrada a poluição marinha. Estas zonas 

correspondem a ≈8% da área total de pro-

dução do oceano e é onde se dão 50% das 

pescarias mundiais. 

A poluição é a introdução pelo Homem, 

direta ou indireta, de substâncias ou ener-

gia que provoque ou possa vir a provocar 

efeitos nocivos. Trata-se então da presen-

ça ou aumento da concentração de deter-

minada substância ou constituinte indese-

jado (contaminante) num material, corpo 

físico, área, organismo ou ambiente natu-

ral, acima do nível de base para essa área 

ou para esse organismo. 

Podem assim  ocorrer danos sobre os re-

cursos vivos e vida marinha, riscos para sa-

úde Humana, entrave às atividades maríti-

mas e deterioração dos locais de recreio. 

Esta exposição tem como objetivo infor-

mar e sensibilizar o público sobre a polui-

ção dos mares, dar a conhecer o efeito dos 

poluentes no meio marinho e estratégias 

de controlo da poluição marinha. 

A exposição é composta por 19 painéis. 

 

Temáticas abordadas: 

 Poluição e contaminação marinhas; 

 Efeitos dos poluentes no meio marinho; 

 Dispersão, acumulação e eliminação dos 

poluentes marinhos; 

 Poluentes Orgânicos Persistentes; 

 Petróleo  no meio marinho; 

 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

e halogenados; 

 Metais; 

 HNS - Substâncias Nocivas e Perigosas; 

 Poluentes Emergentes; 

 Radioatividade; 

 Lixo Marinho; 

 Matéria Orgânica e Nutrientes; 

 Alterações globais na saúde dos ocea-

nos; 

 O que podemos fazer?; 

 Biorremediação e Fitorremediação; 

 CMIA investiga as praias. 


