
Resumo 

Este trabalho tem por objectivo o desenvolvimento duma metodologia para a avaliação do risco 

associado a solos contaminados utilizando o método de Monte Carlo. Como dados de partida foram 

utilizados umas amostras realizadas pelo Instituto Geológico e Mineiro no redor da barragem de 

estéreis da lavaria da antiga mina de Jales, em Vila Pouca de Aguiar.  

As amostram foram analisadas para determinar a concentração de 20 metais. A partir destas 

concentrações foram realizadas diferentes triagens com o fim de determinar quais os agentes 

contaminantes potencialmente perigosos.  

A partir de modelos construídos pela Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, foi criado 

um programa no computador que utiliza a simulação de Monte Carlo para determinar o risco 

associado aos contaminantes considerados como potencialmente perigosos, quer pela sua 

toxicidade, quer por serem considerados como cancerígenos.  

Os resultados da simulação foram estudados para cada agente químico considerado como 

potencialmente perigoso, para cada via de exposição e para a sua toxicidade e/ou carcinogenicidade. 

Devido ao facto da ecotoxicologia ser uma ciência em início de construção, as lacunas de informação 

nesta área são ainda consideráveis, pelo que as conclusões finais deste trabalho devem ser 

interpretadas com as restrições inerentes.  

Abstract 

The major objective of this study is to develop a methodology to assess the risk of contaminated soils, 

using the Monte Carlo’s Method. I started out with sets of experimental data samples obtained by 

Instituto Geológico e Mineiro of Portugal in the area surrounding the tailings dam of Jales Mine, 

located in Vila Pouca de Aguiar (Portugal).  

Samples were analysed in order to determinate the concentration of 20 different metals. Several 

screening methods were applied to the concentration values previously obtained to determine which 

contaminant agents were potentially dangerous, because their toxicity and/or their carcinogenic 

potential.  

Using models developed by Environmental Protection Agency of USA, I created a computer program 

based in Monte Carlo's Simulation, that enable us to asses the risk value associated to each of the 

contaminants potentially dangerous due either to their toxicity or to the fact that they were 

considerated as carcinogenic.  

The data obtain as a result of this simulations were studied for each chemical agent which had been 

considerated dangerous, for each exposure pathway an for both toxicity and/or carcinogenic potential.  



Due to the fact that this is a science which is still beginning, the lack of information in this area is 

considerable, thus the final conclusions of this study should be considered with their own inner 

restrictions.  


