
Resumo 

A contaminação do solo e dos aquíferos é uma das grandes preocupações da civilização actual. É 

urgente neste contexto avaliar e caracterizar as zonas contaminadas, com o objectivo de proceder à 

sua recuperação.  

Os objectivos desta tese são:  

- Caracterização de um solo contaminado pelo lixiviado de uma lixeira a céu aberto contendo resíduos 

industriais.  

- Estudo da influência do teor natural da matéria orgânica do solo na recuperação dos contaminantes 

metálicos.  

- Desenvolvimento de uma metodologia de remediação por Extracção de Vapor, para a eliminação de 

compostos orgânicos voláteis, dando ênfase à influência do teor natural de matéria orgânica do solo.  

Na área circundante à lixeira foram colhidas várias amostras, que foram tratadas para posterior 

caracterização físico-química. A recuperação dos contaminantes metálicos foi realizada através de 

um processo de lixiviação. Analisou-se a influência do teor natural de matéria orgânica do solo no 

tempo de lixiviação de crómio, chumbo, zinco e cobre.  

O objectivo central desta tese consistiu no desenvolvimento e estudo de uma metodologia de 

Extracção de Vapor. O composto orgânico volátil seleccionado foi o cicloexano devido à sua 

toxicidade ambiental e ao seu crescente uso na industria de tintas, solventes, compostos de "nylon" e 

ainda como componente básico do petróleo e seus derivados.  

A Extracção de Vapor baseia-se na passagem de uma corrente de ar por uma zona contaminada. A 

corrente de ar inicialmente limpa arrasta consigo na fase de vapor os contaminantes inicialmente 

fraccionados pelas diferentes fases existentes no solo: gasosa, líquida e sólida.  

Nesta tese foi dada ênfase à influência do teor natural de matéria orgânica sobre:  

- a eficiência do processo;  

- o tempo de extracção;  

- o volume total de ar usado para a extracção;  

- o fraccionamento do cicloexano nas diversas fases presentes no solo.  

Foi projectado e instalado um equipamento laboratorial especialmente concebido para a realização 

deste estudo. É constituído basicamente por uma coluna que contém o solo a descontaminar, um 

sistema de amostragem à saída da coluna e uma bomba de aspiração.  

A evolução da concentração do cicloexano extraído foi analisada à saída da coluna de solo por 

cromatografia gasosa, tendo para isso sido desenvolvido um método apropriado.  



Abstract 

Soil and groundwater contamination has become one of the major issues of our civilisation. In this 

context the characterisation and evaluation of contaminated areas is urgent, with the goal of its 

remediation.  

The main objectives of this thesis are:  

- Characterisation of a contaminated soil by the leaching of an industrial waste area.  

- Studing the influence of the natural organic matter content in the recuperation of its metal 

contaminant.  

Developing a methodology of remediation by Soil Vapor Extraction, for the elimination of volatile 

organic compounds, as well as studying the influence of natural organic matter in the process.  

In an area surrounding the waste deposit, several samples were taken and treated for physical and 

chemical characterisation. The metallic contaminants were recovered by a leaching process. The 

influence of natural organic matter was studied in the leaching time of chromium, lead, zinc and 

copper.  

The main goal of this thesis consists in the developing and study of a methodology of Soil Vapor 

Extraction. The volatile organic compound chosen was cyclohexane for its environmental toxicity and 

its industrial application. It is also one of the basic compounds of oil and its derivates.  

Soil Vapor Extraction is based on a flow of a clean air through a contaminated area. The clean air flow 

brings out the contaminant in vapour phase. In this thesis special effort was given to the influence of 

natural organic matter content in:  

- the process efficiency;  

- the extraction time;  

- the total air used in the extraction;  

- the cyclohexane fraction.  

It was projected and installed a laboratorial equipment specially designed for the realization of this 

study. The main parts are a soil column, a sample system and a vacuum pump.  

A gas chromatography method was specially developed to analyse the evolution of the cyclohexane 

extraction concentration.  


