
 A CONTAMINAÇÃO POR ODOR 

• É um tipo de contaminação 
atmosférica

• É a segunda maior causa de 
queixas ambientais a nível 
global, depois da poluição 
sonora

• Geralmente não há regula-
mentação específica para o 
seu controlo

• Pode ser um indicador de 
problemas ambientais ou de 
saneamento graves

 O QUE CAUSA A CONTAMINAÇÃO POR ODOR? 

• Atividades de tratamento de resíduos

• Tratamento de águas residuais

• Indústria química, alimentar e outras

• Odores urbanos (esgoto, resíduos, urina)

• Odores rurais (adubos, explorações agrícolas)

 POR QUE OCORRE 

As 3 causas principais são:

1. As próprias emissões de odor

2.  As condições meteorológicas (que influenciam a dispersão de 
odores)

3. A proximidade a focos de emissão de odores

 COMO NOS PODE AFETAR 

O nosso sentido, olfato é tão preciso que identifica as substân-
cias perigosas muito antes de estas representarem perigo para a 
saúde. Porém, qualquer odor, independentemente do tipo, inten-
sidade e frequência, pode tornar-se desagradável e irritante.

As irritações podem dar origem a:

• Stress

• Ansiedade

• Falta de concentração

• Insónias

• Dores de cabeça

• Problemas respiratórios

 O QUE É UM ODOR 

• É uma mistura de substân-
cias voláteis que provocam 
uma reação olfativa na 
nossa hipófise

• A reacção perante um odor 
é única, por isso o melhor 
sensor para medir um odor 
é o nariz humano

 O OLFATO 

• É o nosso sentido mais ancestral e mais completo

• Temos cerca de 855 genes olfativos e 355 receptores olfativos

• É o nosso sentido de defesa, protegendo-nos de substâncias 
nocivas

• Somos capazes de detetar odores fora de comum, no  entanto o 
nosso olfato fica saturado ao fim de 3 minutos

• As combinações de odores são praticamente infinitas e são difí-
ceis de descrever com palavras. A aprendizagem é associativa 
a algo que conhecemos do nosso dia-a-dia

• O olfato é o único sentido com conexão direta com o sistema lím-
bico, que controla as emoções, memória, fome e instintos sexuais

• É portanto percecionado subjetivamente

 O QUE PERCEBEMOS NUM ODOR 

•  Qualidade ou 
tipo de odor 
A que cheira?

•  A intensidade  
do odor 
O cheiro é forte?

•  O tom hedónico 
É agradável ou 
desagradável? 

 COMO SE MEDE UM ODOR 

A análise de um odor chama-se olfatometria dinâmica e usa-se 
uniformemente por toda a Europa (EN13725:2003) 

• Não há relação direta entre uma análise química e a nossa 
perceção, por isso as análises a odores são sensoriais, realiza-
dos com pessoas

• O único parâmetro objetivo é a concentração de odor (u.o.E/
m3) medida por olfatometria dinâmica em laboratório

  Contribua para a

  maior comunidade

europeia de odores



D-NOSES é um projeto inovador 
que integra os cidadãos numa 
abordagem colaborativa de modo 
a melhorar a gestão tradicional 
de odores.

 ESTRATÉGIA 

Combinando a ciência cidadã, novos métodos de mapeamento, 
compilação de dados e  envolvimento local, o D-NOSES irá 
ajudar os cidadãos na co-criação de soluções locais em conjunto 
com as partes interessadas.

Esta nova abordagem que tem como ponto de partida a cola-
boração dos cidadãos aumenta a transparência, melhora as 
relações comunitárias e aumenta a qualidade de vida através de 
ideias práticas e criativas.

 PARTICIPE 

Gostaria de conhecer mais sobre os odores na sua vizinhança, de 
onde vêm e o que pode fazer?

Registe-se e participe!

 RESULTADOS 

• Observatório Internacional de Odores

• 10 casos de estudo en 10 países para validar a metodología do 
D-NOSES

• Colocar a poluição por odores na agenda política a nível global, 
nacional e local

• Divulgação de nova regulamentação e políticas

• Livro Verde sobre Poluição por Odores

• Mapa estratégico de poluição por odores

 ONDE 

O projeto irá focar-se especificamente em 10 casos de estudo 
piloto em várias regiões do mundo, mas qualquer pessoa poderá 
registar-se para começar a adicionar observações da sua área de 
residência, trabalho ou outra e replicar o método na sua própria 
vizinhança.

Os casos de estudo piloto estão a decorrer em:

 ENVOLVIMENTO 

D-NOSES conecta as comunidades afetadas, com as autoridades 
locais, indústrias e peritos, de modo a co-criar soluções para os 
problemas de odores.

Governo local, 

Instituições públicas, 

Autoridades do 

Ambiente

Indústrias, PME’s, 

Negócios locais, 

clusters 

Alemanha Itália

Áustria Portugal

Bulgária Reino Unido

Grécia

Chile

Cidadãos, Instituições, 

Associações, ONG’s

Académicos 

(especialistas em odor, 

ciência cidadã e  

co-criação), cientistas

1   Juntos iremos aprender a identificar odores

2   Ajude-nos a registar observações em tempo real através 
da aplicação gratuita OdourCollect

3   Para compreender as fontes de emissão de odores com im-
pacto na sua área, usaremos modelos científicos de modo 
a validar as suas observações

4   Contribua para a co-criação de soluções juntamente com 
os seus vizinhos, indústrias, autoridades públicas e peritos 
em odores
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