
Resumo 

Os processos biológicos de reabilitação de solos contaminados com produtos petrolíferos aliam, a 

uma elevada eficiência ambiental (os produtos são transformados e não transferidos de fase como 

nos processo físicos), uma extrema complexidade derivada da natureza biológica das transformações 

moleculares estruturais envolvidas.  

A bio-reabilitação foi encarada nesta investigação, numa perspectiva abrangente e multidisciplinar, 

privilegiando a componente física do processo em detrimento das componentes química e biológica, 

mais estudadas.  

A fase experimental envolveu a biodegradação de amostras de solos contaminados, com crude ou 

com gasóleo, recolhidas nos terrenos da Refinaria de Leça da Palmeira por, provavelmente, já 

possuírem microrganismos com capacidade para degradarem estes compostos.  

Os resultados da biodegradação, dados através de culturas de enriquecimento em meio líquido, 

foram analisados numa primeira fase segundo uma perspectiva biológico e química, sendo a 

interpretação dos resultados efectuada através da utilização de modelos cinéticos globais. Para isso 

desenvolveu-se um modelo fenomenológico para a degradação dos produtos petrolíferos no solo, que 

contempla duas componentes distintas, uma relativa à degradação abiótica (por volatilização) e outra 

referente à fracção biodegradável.  

A componente física foi analisada através da respirometria da biodegradação. Os microrganismos 

consomem oxigénio no seu metabolismo e produzem dióxido de carbono, sendo que através de 

medições contínuas das concentrações destes gases na atmosfera vizinha do solo é possível 

interpretar a biodegradação a uma escala relativamente fina. Assim, fizeram-se ensaios de 

respirometria em amostras de solo contaminado quantificando o consumo de oxigénio e a geração de 

dióxido de carbono.  

Pretendeu-se desenvolver técnicas de tratamento dos sinais gerados em sistemas biológicos pela 

respirometria. Esta investigação está praticamente por fazer pelo que o seu potencial atractivo é 

enorme.  

Ao tratamento dos dados da respirometria aplicaram-se técnicas tão robustas e variadas como a 

análise de Fourier, a análise por ondulas, a estatística direccional e a sua interpretação e termos de 

séries temporais. Calcularam-se ainda as funções de autocorrelação, de autocorrelação parcial e de 

correlação cruzada.  

Finalmente, construíram-se modelos estocásticos, tipo caixa negra, utilizando a teoria da Identificação 

de Sistemas, uni e multivariável, de forma a optimizar os parâmetros dos modelos seleccionados.  

Abstract 



Biological processes for remediation of soils contaminated by petroleum products combine a great 

environmental efficiency (products are transformed instead of changing their phase of accurrence as it 

happens in physical processes) with an extreme complexity due to the biological nature of the 

structural molecular transformations involved.  

This research handles bioremediation in a comprehensive and multi-disciplinary perspective, although 

favouring the physical component of the processes in detriment of the most studied chemical and 

biological features.  

The experimental work involves the biodegradation of soils samples contaminated by crude or diesel 

oil, collected in the terrains of Leça da Palmeira refinery, which has already microorganisms 

susceptible of biodegrading petroleum compounds. General characteristics of the population of 

heterotrophic aerobic bacteria, as well its population density, were determined through liquid medium 

enrichments.  

In a first phase, the results of biodegradation were interpreted under a chemical and biological point of 

view using global kinetics models. A phenomenological model describing the degradation of petroleum 

products in soils was then developed. The model considers two main components, one related to the 

abiotic degradation (volatilization) and another describing the biodegradable component.  

The physical component of the process was studied through the respirometry of biodegradation. The 

metabolism of microorganisms consumes oxygen and produces carbon dioxide. A continuos 

measurement of the concentrations of these gases in the atmospheric vicinity of the soil sample allows 

an interpretation of biodegradation at a fine scale. Several respirometric experiments were performed 

were oxygen consumption and, whenever possible, carbon dioxide production were quantified.  

An explicit objective was the development of methodologies for processing the biological signals 

originated by respirometry. This area of research is virtually non-explored having an enormous 

attractive power. 

The respirometry data was analyzed applying techniques as robust and diverse as Fourier analysis, 

wavelets and directional statistics and its interpretation was also performed in terms of time series, 

namely using autocorrelation, partial autocorrelation and cross correlation functions.  

Finally, black box type stochastic models were built using the System Identification theory.  


