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INTERACT destacado em 

revista internacional 
Editor da “ MethodsX”  elege artigo do projeto 

como uma das “ cinco escolhas”  de 2019 na 

área das Ciências Ambientais 

 

 

Um artigo publicado no âmbito do projeto INTERACT (“Integrative Research In 
Environment, Agro-Chains and Technology”) foi recentemente destacado pela 
revista “MethodsX” da editora Elsevier.  Trata-se de mais um reconhecimento 
internacional de um trabalho produzido no âmbito do projeto. 

Na seleção para 2019, Damià Barceló, editor para as Ciências do Ambiente da 
“MethodsX” e também membro do Conselho Superior de Investigações Científicas 
em Barcelona (Espanha), focou-se em “métodos desenvolvidos para determinar e 
avaliar os problemas relacionados com contaminantes emergentes, 
microplásticos e nitratos em ambiente aquático e vida selvagem” 
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Publicado em 2018, o artigo An approach to validate groundwater contamination 
risk in rural mountainous catchments: the role of lateral groundwater flows foi 
um dos selecionados. Para o editor da revista, o artigo escrito em coautoria por 
Fernando Pacheco, Lisa Martins, Mariana Quininha, Alcino Oliveira e Luís Filipe 
Fernandes, “corresponde a uma validação de um modelo computorizado para 
determinar o risco bem conhecido de contaminação por Nitratos de águas 
subterrâneas em ambientes rurais”.  

Ao contrário dos “modelos existentes de validação”, o artigo descreve um modelo 
específico de “perfil cruzado” para bacias hidrográficas em áreas montanhosas, 
tornando a validação “dinâmica”. Até agora, os modelos de validação da 
contaminação das águas subterrâneas eram baseados no conceito de 
“correspondência pontual”. No entanto, em bacias de montanha, este método não 
é aplicável, pois o fluxo lateral de água subterrânea facilita o transporte de 
contaminantes de origem agrícola das zonas consideradas de maior risco para as 
de menor (áreas florestais).   

Com este modelo, a validação é realizada “ao longo das linhas do fluxo de 
captação” e tendo em conta os “tempos específicos da deslocação das águas 
subterrâneas”, sendo vinculada “à semelhança entre os perfis de nitratos 
medidos” nestas duas etapas. Por outras palavras, o artigo pretende demonstrar 
a existência de “ligações espácio-temporais” entre as “áreas de risco” (fontes de 
contaminação), “plumas atuais de nitratos” (bacias hidrográficas contaminadas 
existentes na atualidade) e um “modelo de distribuição de nitratos ao longo de 
tempos específicos”, percebendo, desta forma, como os elementos 
contaminadores se distribuem ao longo do tempo.  

O artigo é de acesso livre, podendo ser consultado na página da Elsevier em 
https://doi.org/10.1016/j.mex.2018.11.002.  

O INTERACT é um projeto científico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), financiado pelo Programa Operacional NORTE 2020, integrante do 
acordo Portugal 2020, e por fundos FEDER da União Europeia, representando um 
investimento de 4,1 milhões de euros. Ao todo, tem três linhas de investigação 
(BEST, ISAC e VITALITYWINE), envolvendo mais de80 investigadores e 30 bolseiros. 
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// Materiais disponíveis aqui:  

https://meocloud.pt/link/b56d1c02-7141-49d1-b4fa-16920dbf764c/PR%20-
%20INTERACT%20destacado%20em%20revista%20internacional_19-02-2019/  
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