
Resumo 

As Indústrias Petrolíferas confrontam-se frequentemente com problemas ambientais decorrentes de 

derrames acidentais durante as operações de exploração, transporte, refinação e armazenamento de 

petróleo e dos seus derivados. Após serem derramados no solo, os produtos petrolíferos infiltram-se 

em major ou menor grau, conforme a sua quantidade, o conteúdo em humidade e a porosidade do 

solo e as propriedades físicas e químicas dos produtos derramados. Devido à sua natureza não polar, 

a solubilidade da água dos produtos petrolíferos é limitada pelo que, no meio sub superficial, irá 

coexistir uma fracção dissolvida e uma fracção imiscível na água. Esta última fracção constitui uma 

fase líquida não aquosa ou NAPL (Non Aqueous Phase Liquid), composta quase exclusivamente por 

hidrocarbonetos, que se desloca no subsolo de forma independente da fracção dissolvida (aquosa). O 

NAPL pode possuir densidade superior à da água, constituindo uma fase líquida não aquosa densa 

ou DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid), ou densidade inferior à da água, formando uma fase 

líquida não aquosa leve ou LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid). A gasolina, o gasóleo, o fuel 

óleo, provavelmente associados aos derrames mais comuns de produtos petrolíferos, originam 

LNAPLs.  

Quando uma quantidade elevada de LNAPL se encontra presente no solo ira deslocar-se de forma 

descendente na vertical até, eventualmente, atingir o lençol freático, constituindo uma fonte de 

contaminação da água subterrânea. Ao atingir o lençol freático, o LNAPL forma uma película que 

flutua livremente no seu topo e cuja mobilidade é controlada pelo gradiente hidráulico e pela 

distribuição de pressões sobre a própria película de LNAPL.  

Na actualidade existe um grande número de tecnologias e de processos, mais ou menos 

desenvolvidos, que se destinam a recuperar aquíferos contaminados por produtos petrolíferos leves 

de fase não aquosa. Porém, sempre que exista uma película de LNAPL na superfície de um aquífero, 

a primeira medida a tomar será a de remover a fracção livre de LNAPL tanto quanto possível e, em 

consequência, numa primeira fase de ataque ao problema recorre-se à bombagem da fase não 

aquosa. Assim, o número de captações, a distância entre elas e o caudal de extracção (só de LNAPL 

ou de água e de LNAPL) constituem algumas das variáveis de decisão no projecto de recuperação de 

aquíferos contaminados por produtos petrolíferos leves de fase não aquosa.  

Neste trabalho, cuja elaboração teve origem na participação do Departamento de Minas da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em estudos de âmbito ambiental na Refinaria do 

Porto da Petrogal, procura-se definir o modo como algumas dessas variáveis se relacionam com o 

movimento da película de hidrocarbonetos leves e condicionam a sua espessura no final das 

operações de limpeza por bombagem. Neste contexto, desenvolveram-se um conjunto de equações 

que constituem soluções em regime permanente do sistema de fluxo bi-fásico saturado para a água e 

para um LNAPL. Essas soluções foram implementadas pelas vias analítica e numérica através de 

algoritmos de cálculo automático, permitindo a exploração desses algoritmos confrontar os resultados 

obtidos e definir as suas potencialidades. Adicionalmente, construiu-se em laboratório um modelo que 

simula fisicamente o problema do poço no centro da ilha num mar contaminado por um LNAPL. Os 



parâmetros relativos ao movimento dos fluidos nesse modelo foram determinados experimentalmente 

e os resultados obtidos no modelo foram comparados com os resultados obtidos pelos algoritmos de 

cálculo automático que recorrem as equações. Finalmente, e com o objectivo de aplicar algumas das 

conclusões entretanto estabelecidas ao problema concreto existente na Refinaria da Petrogal, 

elaborou-se um estudo estatístico de correlação entre os dados da piezometria e a precipitação 

mensal. Esse estudo permitiu elaborar um modelo estatístico de previsão da piezometria em função 

da precipitação e estimar as posições extremas da superfície freática nos terrenos da refinaria. Os 

resultados desse modelo foram posteriormente introduzidos num modelo numérico de fluxo da água 

subterrânea, permitindo simular diferentes cenários de fuga e captura dos produtos petrolíferos leves 

subjacentes aos terrenos da refinaria.  

Abstract 

Petroleum Industries frequently deal with environmental problems which have their origins in 

accidental spills during operations of exploration, transport, refining and storage of oil and of its 

derivates. After being spilt on the ground, oil products infiltrate into the soil in a smaller or greater 

scale according to the porosity and moisture content of the ground and the chemical and physical 

proprieties of the spilt products. Because of its non-polar nature, solubility in water of petroleum 

products is very small; therefore, a dissolved fraction and an undissolved fraction will co-exist in the 

sub superficial medium. This latter fraction constitutes a Non Aqueous Phase Liquid or NAPL. The 

NAPL is composed almost exclusively by hydrocarbons and moves in the subsoil independently of the 

dissolved fraction (aqueous). NAPL products can have a greater density than water, forming a Dense 

Non Aqueous Phase Liquid (DNAPL), or they can have a smaller density than water, forming a Light 

Non Aqueous Phase Liquid or LNAPL. Most LNAPL contamination problems are probably originated 

by spills of petroleum derivates such as gasoline, diesel and fuel oil.  

When a great amount of LNAPL is spilt on the soil, it will gradually move downwards until, eventually, 

it will reach the water table, forming a groundwater contamination source. Reaching the water table, 

LNAPL forms a film that floats freely on its surface and whose motion is controlled by the hydraulic 

gradient and by the pressure distribution on the LNAPL film.  

Nowadays there are numerous technologies and processes (some more developed than others), that 

are designed to recover aquifers contaminated by LNAPL products. However, whenever there is an 

LNAPL film on an aquifer surface, the first measure to take is to remove the free fraction of LNAPL as 

far as possible; thus, in this stage, the first task is to attack the problem by extracting the non-aqueous 

phase with a pump. Therefore, the number of wells, the distance between them and their flow (only for 

LNAPL or for water and LNAPL) constitute some of the decision variables in the recovery project for 

LNAPL contaminated aquifers. 

In this thesis, which has its origin in the participation of the Departamento de Minas da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto in environmental studies concerning the Refinaria do Porto da 



Petrogal, an attempt has been made to define the way in which some of those variables are related 

with the light hydrocarbon film movement and the way they condition the film thickness at the end of 

pump cleaning operations.  

In this context, a set of equations has been developed for the saturated bi-phase flux system, for water 

and a light non-aqueous liquid in the stationary case. The solutions to these equations were 

implemented by analytical and numerical methods through algorithms of automatic calculus. The 

explorations of these algorithms has allowed the validation of the obtained results and define its 

potentialities. Additionally, a laboratory model was built to physically simulate the problem of a well in 

the middle of an island in an LNAPL contaminated sea. The parameters related with the fluids 

movement in that model were experimentally determined and the results obtained in the model were 

compared with the results given by the algorithms of automatic calculus. Finally, and with the objective 

of applying some of the established conclusions to the actual problem present in Refinaria da 

Petrogal, a statistical correlation study was done between the piezometric data and the monthly 

precipitation. This study has permitted the construction of a statistical model to predict the piezometric 

level of water as a function of the rainfall and to estimate the extreme positions of the water table in 

the refinery terrains. The results of that model were then input into a groundwater flux numerical 

model, thus allowing the simulation of different scenarios of escape and capture of the light petroleum 

products that are underneath the refinery lands.  


