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Resumo 

 Esta dissertação teve como objetivo avaliar o estado das águas subterrâneas na 

envolvente de uma antiga lixeira localizada na freguesia de Laúndos, no concelho da 

Póvoa de Varzim, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro.  

 Os parâmetros estudados durante o trabalho foram o pH, condutividade elétrica, 

temperatura e a medição do nível piezométrico da água em quatro poços e uma 

nascente. De um modo geral, a variação do pH e temperatura nos locais durante os 

quatro meses foi mínima. A condutividade elétrica apresentou uma tendência positiva, 

aumentando ao longo do tempo em quase todos os casos. O nível piezométrico foi 

diminuindo de mês para mês muito possivelmente devido à estação do ano em que o 

estudo foi feito.  

 Foram também disponibilizados pela LIPOR, entidade responsável pela gestão 

do local, dados dos últimos quatro anos para os dois piezómetros localizados na antiga 

lixeira. Os valores obtidos para o piezómetro 1 são os que suscitam maior preocupação 

pois contém uma condutividade elétrica mais elevada e teores de arsénio acima do limite 

legal. 

 Com os resultados obtidos foi possível estabelecer que a região a jusante da 

lixeira é a mais contaminada, ocorrendo uma dispersão em direção ao rio existente no 

local. 

 

 

 

Palavras-Chave: aquífero, resíduos sólidos urbanos, contaminação, lixiviados, 

condutividade elétrica. 
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Abstract 

The main goal of this dissertation was to evaluate the state of the underground 

water located around a deactivated landfill in Laúndos, municipality of Póvoa de Varzim, 

during the months of June, July, August and September.  

 The parameters studied were pH, electric conductivity, temperature and the 

piezometric level of the water in four wells and one spring. In general, the variation of the 

temperature and pH was minimal. The electric conductivity presented a positive 

tendency, increasing over time in almost all of the cases. The piezometric level 

decreased from month to month possibly due to the season of the year in which this 

study was conducted. 

 Furthermore, the values obtained with the testing made to the water in the two 

piezometers located inside the deactivated lanfill were made avaliable by LIPOR, the 

entity responsible for the site management, for the last four years. The values relating to 

the first piezometer are the ones that cause the greatest concern because it contains a 

higher electrical conductivity and an arsenic content above the legal limit. 

 With the results obtained, it was established that the region to the east of the 

landfill is the most contaminated, occorring a dispersion towards the existing river located 

near the site. 

 

 

 

Keywords: aquifer; municipal solid waste; contamination; leachate; electrical 

conductivity. 
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1. Introdução 

Esta dissertação foi elaborada no âmbito do Mestrado em Geologia da Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), pretendendo avaliar a contaminação da 

água subterrânea na zona envolvente a uma antiga lixeira. O trabalho de campo foi 

realizado na freguesia de Laúndos, pertencente ao concelho da Póvoa de Varzim. 

Foram realizadas quatro campanhas de monitorização de água subterrânea: a primeira 

no mês de junho, a segunda em julho, a terceira em agosto e a quarta em setembro. 

A água subterrânea é um recurso natural extremamente valioso pois representa 

grande parte da água doce existente no nosso país. Consiste na água que pode saturar 

por completo poros e fraturas existentes no solo e nas rochas, movimentando-se através 

destes espaços. A recarga dos aquíferos ocorre com a precipitação, correspondendo a 

uma pequena fração desta (Moore, 2012).  

A qualidade química da água é determinada pela quantidade de substâncias 

químicas orgânicas e inorgânicas que possam existir no meio ambiente. Apesar de se 

poder encontrar milhares de substâncias diferentes, apenas uma pequena parte é 

monitorizada com frequência. A natureza dinâmica do ciclo da água, aliada a atividades 

antropogénicas, poderá modificar as suas propriedades físicas, químicas e biológicas. 

Estas mudanças determinam se a água está própria ou imprópria para consumo 

humano e uso agrícola (Artiola, 2004).  

A amostragem das águas subterrâneas, nas últimas décadas, tem-se centrado na 

caracterização de locais contaminados, de modo a possibilitar a obtenção de informação 

necessária para se proceder à sua remediação. A frequência das amostragens pode 

variar conforme a velocidade de modificação das condições das águas subterrâneas do 

local em estudo. Os componentes químicos analisados podem-se centrar em iões 

maiores e menores, elementos-traço, pesticidas e compostos orgânicos. No caso de 

lixeiras, é necessário monitorizar a contaminação através da recolha de amostras em 

pontos específicos pertencentes a uma rede de monitorização previamente definida. 

Esta rede deverá ser construída de forma estratégica para que os dados recolhidos não 

induzam em erro. Se os pontos da rede estiverem mal escolhidos, as zonas de 

contaminação poderão ficar mal definidas ou podem até não ser detetadas (Barackman 

& Brusseau, 2004).  

O local, onde se encontra a lixeira que pretendemos estudar, caracteriza-se por 

conter litologias do tipo xistos e grauvaques que, de um modo geral, têm baixa 
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porosidade. Contudo, com a meteorização e fracturação que ocorre nestas rochas a 

porosidade acaba por aumentar (Fetter, 2001). Isto leva à infiltração de água que, por 

meio da lixiviação dos compostos presentes na lixeira, podem levar à contaminação dos 

aquíferos da região.  

De um modo geral, as lixeiras a céu aberto que existiram no passado não eram 

regulamentadas. O lixo aqui colocado era de origem doméstica e era incinerado 

esporadicamente e de forma não controlada. Os resíduos eram depositados nestes 

locais sem qualquer tipo de impermeabilização que pudesse impedir a infiltração da 

água contaminada nos aquíferos (Fetter et al., 2018).  

A lixeira de Laúndos funcionou num terreno comprado pela Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, no lugar da Macieira Brava, que se encontra no limite do concelho 

com a freguesia barcelense de Barqueiros. Inicialmente, a lixeira foi um local de 

depósitos de resíduos que eram aproveitados por agricultores como fertilizantes. 

Posteriormente, o lixo da cidade da Póvoa de Varzim e do seu concelho era aqui 

depositado, tornando-se numa lixeira a céu aberto em que o lixo era incinerado. Após o 

seu encerramento, no ano de 1999, a selagem e recuperação ficaram à 

responsabilidade da LIPOR (entidade responsável pela gestão e tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos desta localidade) que a transformou num aeródromo de 

ultraleves. 

Torna-se imprescindível avaliar o impacte que a lixeira está a ter sobre os recursos 

hídricos da região. Trata-se de um local com habitações por perto, em que muitas delas 

utilizam poços e furos para uso doméstico, o que pode levar a que o consumo desta 

água tenha implicações graves sobre a saúde dos habitantes desta região. 
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1.1. Objetivos do trabalho 

O objetivo geral do trabalho foi avaliar o estado da água na região envolvente à 

lixeira. 

O objetivo específico consistiu na inventariação de captações de água 

subterrânea na envolvente da lixeira de Laúndos, assim como a realização de 

campanhas de monitorização para se conseguir obter um maior entendimento sobre a 

evolução do estado da água. Outro objetivo foi conseguir identificar problemas 

hipotéticos associados às águas subterrâneas. 

 

1.2. Estrutura do trabalho 

Este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos, com diversos subcapítulos, 

estando estruturado da seguinte forma: 

Capítulo 1 – consiste na introdução ao tema abordado, assim como na apresentação 

dos objetivos e da estrutura do trabalho; 

Capítulo 2 – aqui é abordado o tema principal da dissertação, nomeadamente 

informação acerca das águas subterrâneas e a sua respetiva contaminação; 

Capítulo 3 – compreende os diversos enquadramentos do local, particularmente o 

geográfico, geológico, geomorfológico, climático e ambiental; 

Capítulo 4 – retrata as metodologias utilizadas na elaboração deste trabalho; 

Capítulo 5 – abrange o trabalho de campo realizado; 

Capítulo 6 – refere-se aos resultados obtidos com o trabalho de campo e a sua 

respetiva interpretação; 

Capítulo 7 – consiste nas conclusões finais retiradas com o trabalho, assim como as 

limitações encontradas durante o seu desenvolvimento. 
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2. Estado da Arte 

2.1. Águas subterrâneas 

A hidrogeologia é a ciência que estuda as águas subterrâneas, mantendo uma 

ligação direta com a geologia, climatologia, geografia e águas superficiais. Na Terra a 

água existe em estado gasoso na atmosfera, no estado líquido nos oceanos, rios e 

aquíferos, e no estado sólido em glaciares, gelo e neve. Contudo, a água doce 

representa apenas cerca de 3% da água disponível, sendo os restantes 97% de água 

salgada presente nos oceanos (Gilli et al., 2012). 

De acordo com o Decreto-Lei nº209/2008, a água subterrânea é um recurso natural 

valioso que deverá ser protegido da deterioração e da poluição química. É ainda uma 

fonte essencial de abastecimento público de água potável, devendo ser reduzido o nível 

de tratamento e purificação necessária para a sua produção.  

De modo a entender a formação e acumulação de águas subterrâneas, é necessário 

entender os conceitos de porosidade e de permeabilidade. A porosidade é definida 

como o volume dos poros a dividir pelo volume total de material. A permeabilidade é a 

facilidade com que o fluxo de água se desloca sobre a influência do gradiente hidráulico 

(Verruijt, 2018). 

A litosfera é composta por rochas com características distintas, sendo que algumas 

contém as condições necessárias para o armazenamento de água. Muitas formações 

sedimentares, como argilas, arenitos e calcários, têm as características para se 

tornarem num reservatório natural de água. Mas nem todas, por serem impermeáveis, 

conseguem reter a água, mas não permitem que a mesma seja extraída com facilidade.  

Reservatórios permeáveis podem ser divididos em três grupos: os porosos, os 

fraturados e os cársicos. O meio poroso consiste em reservatórios compostos por 

materiais granulares como areia ou seixos, possibilitando que a água se mova. Quanto 

mais pequeno for o grão de areia e homogénea a granulometria, mais regular é o fluxo 

de água. No geral, as rochas sedimentares são as que providenciam condições para o 

movimento e armazenamento de águas subterrâneas. O meio fraturado acontece em 

locais com rochas cristalinas e ocorre quando há fracturação destas devido a diferenças 

de pressão e temperatura durante ou após a sua formação. As fraturas facilitam o fluxo 

de água nas rochas, oferendo menos resistência ao movimento de água que o meio 

poroso. Fraturas num meio poroso aumentam a capacidade de transmissão de água. 

Por exemplo, arenitos e calcários pertencem aos meios fraturados e porosos, podendo 
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ser considerados um meio com “dupla porosidade”. Nestes sistemas duplos, as fraturas 

servem como um condutor de água e o meio poroso como reservatório. Rochas ígneas 

fraturadas não contêm uma porosidade significativa, portanto a sua capacidade de 

armazenamento é muito baixa. Contudo, as rochas ígneas e metamórficas com fraturas 

extensas podem ate ser uma fonte principal de fornecimento de água doméstica. O meio 

cársico é produto de reações químicas entre as rochas e a água, ocorrendo em locais 

com rochas solúveis, como o calcário e dolomite. Nestas litologias, a dissolução dos 

carbonatos leva à formação de fraturas e grutas. A água superficial por vezes entra em 

contacto com a água subterrânea através de dolinas (Sen, 1995).  

A água subterrânea está dependente do ciclo hidrológico [Figura 1] que vai 

fornecendo água através da infiltração. A sua ocorrência e exploração está dependente 

de três componentes básicos: uma fonte, um reservatório e uma captação de água. O 

ciclo hidrológico engloba a ocorrência, distribuição e movimento da água, assim como 

as suas diferenças físicas e químicas nos diversos ambientes. A água circula na 

atmosfera, biosfera e litosfera através de processos complexos como a evaporação, 

precipitação, escoamento, infiltração e fluxo subterrâneo. Na atmosfera a água 

encontra-se na forma de vapor, misturada com outros gases. Na biosfera encontra-se 

nos animais e nas plantas que estão dependentes da água para a sua sobrevivência. A 

litosfera consiste no local principal de ocorrência de água porque engloba os seus locais 

de origem e reservatórios. A transição de água entre estes ambientes ocorre 

naturalmente ao longo do tempo. Dependendo das propriedades das rochas, parte da 

água originada através da precipitação acaba por se infiltrar, levando ao seu 

armazenamento em reservatórios denominados por aquíferos (Sen, 1995). 

 

  



FCUP           11 

Avaliação do estado ambiental da água subterrânea na envolvente 

da antiga lixeira de Laúndos – Póvoa de Varzim 

 

Figura 1: Ciclo hidrológico (adaptado de Moore, J., 2002; In Moore, J., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquíferos são formações geológicas permeáveis e que contêm água, podendo variar 

na sua quantidade e tempo de armazenamento. Este tempo de armazenamento pode 

variar em horas a centenas de milhares de anos. Um aquífero é caracterizado pela sua 

geometria, extensão, profundidade e pelas características da rocha em que é formado. 

O solo funciona como uma interface entre a atmosfera e o aquífero. A sua influência 

depende da quantidade de argila, da inclinação do terreno e da natureza da superfície. 

A infiltração da água depende da microporosidade e da macroporosidade do solo. A 

água preenche os macroporos devido à força da gravidade, enquanto que os microporos 

são preenchidos principalmente através de forças capilares (Gilli et al., 2012). 

Os aquíferos podem ser principalmente de dois tipos: livres ou confinados [Figura 

2]. Os aquíferos livres não são delimitados superficialmente por uma camada 

impermeável, sendo constituídos por uma superfície de saturação onde a água está à 

pressão atmosférica. A sua recarga é rápida e estão geralmente mais expostos à 

poluição. Os aquíferos confinados requerem uma camada superior impermeável que 

impeça a água de chegar à superfície piezométrica. A sua recarga efetua-se 

lateralmente em locais onde o aquífero aflore à superfície, correspondendo à zona não 

confinada, ou através de fluxos verticais em locais onde a camada superficial seja pouco 



FCUP           12 

Avaliação do estado ambiental da água subterrânea na envolvente 

da antiga lixeira de Laúndos – Póvoa de Varzim 

 
permeável. Estes aquíferos são menos suscetíveis à poluição que os aquíferos livres 

(Gilli et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema representativo de um aquífero livre e de um aquífero confinado (adaptado de Gilli et al., 2012). 

 

Camadas confinadas são unidades geológicas que contém pouca ou nenhuma 

permeabilidade, sendo o movimento da água, nestes locais, muito lento. Estas camadas 

podem ser divididas em aquitardos, aquicludos e aquifugos. Os aquitardos são 

camadas, geralmente argilosas e pouco porosas, pouco permeáveis e que funcionam 

como barreira ou armazenam água, transmitindo-a lentamente de um aquífero para 

outro e tornando a sua exploração inviável.  Um aquifugo é uma camada completamente 

impermeável que não transmite nem armazena água. Um aquicludo é uma formação 

geológica onde ocorre armazenamento sem fluxo de água (Fetter, 2001). 

A extração excessiva de água subterrânea dos aquíferos pode levar ao esgotamento 

da água nestes locais e também a outras consequências negativas, tais como: a 

subsidência do solo; o aumento da intrusão da água salina nos aquíferos das regiões 

do litoral; e à redução do fornecimento de água aos rios, estuários e nascentes (Fetter 

et al., 2018). 
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2.2. Contaminação das águas subterrâneas 

A contaminação da água subterrânea pode ser de origem natural ou antropogénica. 

Os contaminantes naturais podem resultar da dissolução e da alteração de rochas. A 

contaminação de origem antropogénica resulta de diversos tipos de poluição, tais como: 

poluição urbana, industrial e agrícola (Gilli et al., 2012).  

Os contaminantes tornam-se poluidores quando a sua acumulação se torna um risco 

para os organismos vivos e para o ambiente. Existem três tipos de contaminantes: 

orgânicos, inorgânicos e radioativos.  

A poluição de origem industrial inclui compostos químicos que são geralmente 

considerados tóxicos ou não tóxicos, dependendo da sua composição e da sua 

concentração. De uma forma geral, concentrações elevadas de crómio, níquel e cádmio 

são consideradas perigosas (Brusseau, et al., 2004). As zonas industriais são 

responsáveis por uma libertação muito variada de compostos químicos no meio 

ambiente. Isto ocorre devida à vasta variedade de diferentes tipos de indústrias 

existentes e leva à criação de programas específicos de tratamento. O tratamento 

destes compostos torna-se muito difícil devido às elevadas concentrações de 

substâncias corrosivas, venenosas, inflamáveis e explosivas. Como são processos 

geralmente dispendiosos, muitas vezes as indústrias libertam estes produtos 

diretamente em cursos de água ou em sistemas de saneamento públicos (Sharma, 

2005). 

A agricultura sustentável é um dos maiores desafios da atualidade. É importante que 

o fornecimento de alimentos à população seja assegurado de modo a ter em conta os 

impactes ambientais e a saúde pública. A agricultura acaba por ser uma vítima da sua 

própria poluição pois, a água utilizada na rega dos campos agrícolas, contamina as 

plantas cultivadas e pode ter impactes devastadores nos seres vivos que os irão 

consumir. A poluição com esta origem é uma das maiores causas de doenças nos seres 

humanos. A atividade agrícola contribui para a poluição da água, tanto com 

contaminantes de origem orgânica como inorgânica, através do uso de fertilizantes e 

pesticidas. Os fertilizantes ao atingirem os cursos de água, contribuem para um 

crescimento anormal das algas que levam a mudanças no seu equilíbrio biológico. A 

utilização destes produtos é responsável também pelo aumento de nitratos, podendo 

tornar a água imprópria para consumo. Os pesticidas são utilizados para controlar 

pestes, como por exemplo, ervas daninhas, insetos e fungos. Como tal, substâncias 
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químicas altamente tóxicas são propositadamente espalhadas no ambiente, tendo um 

impacte enorme na qualidade da água destas regiões (Ongley,1996). 

A gravidade da contaminação da água subterrânea numa determinada área 

depende do tipo de contaminante e também da hidrogeologia do local. Os 

contaminantes que não interagem com os materiais geológicos presentes alcançam 

distâncias superiores aos que interagem. A contaminação da água subterrânea não é 

um processo irreversível pois ocorrem processos naturais que eliminam os 

contaminantes. Outros mecanismos de atenuação consistem na diluição, dispersão, 

filtração mecânica, atividade biológica, volatilização, trocas iónicas, reações químicas e 

decaimento radioativo (Fetter, 2001).  

 

2.2.1. Contaminação provocada por resíduos sólidos urbanos 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são considerados o desperdício produzido pela 

atividade humana. A quantidade de RSU gerada é proporcional ao crescimento 

populacional pois, quanto maior for a população, maior será a procura de diferentes 

tipos de recursos, aumentando assim o desperdício. O crescimento rápido das zonas 

urbanas e industriais também tem contribuído para o aumento da produção de RSU. 

Estes resíduos são, na atualidade, depositados em aterros sanitários, tendo sido num 

passado não muito distante, como é o caso português, depositados em lixeiras sem 

qualquer controlo sanitário ou ambiental (Singh, 2010). 

O uso de lixeiras no passado eram a maneira mais comum de dispor os RSU, 

levando a situações catastróficas para o ambiente. A água da chuva infiltra nestes locais 

e, ao misturar-se com estes compostos de natureza diversa, gera um lixiviado que se 

pode infiltrar nos aquíferos da região. Estes lixiviados podem conter concentrações 

muito elevadas de compostos orgânicos e inorgânicos, tais como o carbono orgânico 

total, o cobre, o chumbo, o arsénio, o mercúrio, entre outros. Quando ocorre a mistura 

entre a água subterrânea e o lixiviado, é formada uma pluma de contaminação que se 

difunde na direção do fluxo da água. À medida que se afasta do local da contaminação, 

a concentração dos compostos vai diminuindo. A quantidade de lixiviados produzidos 

depende da quantidade de água que percola da superfície e se se trata de uma região 

húmida, com índices de precipitação elevados, ou árida, na qual a quantidade de 

precipitação é diminuta (Fetter, 2001).  
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A extensão da contaminação pelos lixiviados está dependente de vários fatores, 

como a sua composição, precipitação, profundidade e distância da fonte de poluição. 

As águas subterrâneas em proximidade de lixeiras apresentam uma maior probabilidade 

de contaminação, devendo ser evitado o seu consumo (Mor et al., 2006). 

Quando os RSU são depositados numa lixeira, reações biológicas e químicas 

acontecem à medida em que decorre a sua decomposição. De um modo geral, a 

decomposição nas lixeiras ocorre em quatro fases distintas: a primeira corresponde à 

fase aeróbica que consiste no consumo do O2 e produção de CO2, levando ao aumento 

da temperatura dos resíduos sendo esta uma fase de pouca duração; a segunda é uma 

fase ácida anaeróbica que ocorre após o esgotamento do O2, ajudando na fermentação 

dos compostos existentes; a terceira consiste numa fase de metanogénese inicial que 

acontece após a produção de grandes quantidade de metano; e a última é uma fase de 

metanogénese estável que surge quando a produção de metano atinge o seu máximo 

e começa a decrescer. As condições ambientais na lixeira impactam a velocidade de 

decomposição, o que pode aumentar o tempo que a produção de metano precisa para 

atingir o zero. É muito comum diferentes partes das lixeiras se encontrarem em fases 

diferentes de decomposição, havendo uma relação entre o estado de decomposição 

dos resíduos e as características do lixiviado formado, o que leva a composições 

diferentes dos lixiviados em locais variados da lixeira (Kjeldsen et al., 2002). 

Na atualidade, existem regulamentos que devem ser cumpridos de modo a 

minimizar os impactes que os RSU têm sobre o ambiente e a saúde pública. Contudo, 

a incineração dos resíduos leva à produção de cinzas tóxicas com elevados teores de 

metais pesados. A gestão segura destes resíduos continua a ser um problema devido 

aos impactes ambientais que poderão provocar caso as entidades responsáveis pelo 

seu tratamento não cumpram os regulamentos estabelecidos por lei. Existem 

alternativas mais sustentáveis de se dispor estes resíduos, podendo ser incorporados 

em estradas, usados na produção de tijolos e noutros tipos de cerâmicas (Alba et al., 

1997). 
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CAPÍTULO 3 – ENQUADRAMENTO DO 
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3. Enquadramento do Local de Estudo 

3.1. Enquadramento Geográfico  

A freguesia de Laúndos encontra-se no concelho da Póvoa de Varzim e no distrito 

do Porto. Este concelho tem como limites os concelhos de Barcelos e Esposende a 

Norte, Vila do Conde a Sul, Vila Nova de Famalicão a Este e o Oceano Atlântico a Oeste. 

Laúndos é uma pequena localidade com 8,57 km2  de superfície, com cerca de 2000 

habitantes, sendo que no local estudado residem cerca de 200 pessoas. A sua fundação 

foi em 1836 e o seu nome deriva da expressão em latim Montis Lanutus, referente ao 

Monte de São Félix que aqui existe (Lopes, 1985). 

O local em estudo encontra-se na zona NE da freguesia [Figura 3] e está 

representado também na carta militar nº82 – Póvoa de Varzim à escala de 1:25000 do 

Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE) [Figura 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa de Portugal e concelho da Póvoa de Varzim com a localização da lixeira marcada a vermelho 
(adaptado do Google Earth e www.jf-laundos.pt/) 
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Figura 4: Extrato das cartas militares 82 - Póvoa de Varzim e 83 – Vila Nova de Famalicão, à escala original de 
1:25000, com a área da lixeira no interior do círculo vermelho (adaptado das cartas militares 82 – Póvoa de Varzim 
e 83 – Vila Nova de Famalicão do CIGeoE). 
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3.2. Enquadramento Geológico 

Relativamente à geologia regional, Portugal encontra-se situado sobre o Maciço 

Ibérico que se encontra dividido nas seguintes zonas: Zona Cantábrica, Zona Astúrico 

Ocidental Leonesa, Zona Galiza Trás-os-Montes, Zona Centro Ibérica, Zona Ossa 

Morena e Zona Sul Portugesa (Silva et al., 1995). O concelho da Póvoa de Varzim 

localiza-se em concreto na Zona Centro-Ibérica (ZCI). 

A freguesia de Laúndos e o local em estudo apresentam uma geologia heterogénea 

pois as litologias aqui existentes são muito variadas. Existem quartzitos, depósitos de 

praia e manchas de rochas xistentas do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) que são 

limitadas num lado pelo granito do Porto, e no outro pelas rochas do Paleozóico que 

assentam sobre elas. O local em estudo situa-se sobre rochas do Silúrico, mais 

especificamente xistos, grauvaques e ftanitos (Teixeira e Medeiros, 1965). 

A caracterização deste local foi realizada recorrendo à análise da folha 9-A da Carta 

Geológica de Portugal à escala 1:50000 e da respetiva notícia explicativa [Figura 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Excerto da carta geológica 9-A da Póvoa de Varzim à escala original 1:50000 com a localização da lixeira 
assinalada a vermelho (adaptado da carta geológica 9-A da Póvoa de Varzim).  
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De acordo com a notícia explicativa da carta geológica 9-A, à escala de 1:50000, 

editada em 1965 pelos Serviços Geológicos de Portugal, podemos identificar as 

seguintes formações na envolvente da área em estudo: 

• Plistocénico: encontram-se depósitos de praia com clastos por vezes mal rolados 

em alguns locais. Devido à exploração das areias destes locais, para fins de 

construção, conseguem-se ver clastos de quartzito polidos e desgastados 

devido à ação do mar, quando este chegava até à base do Monte de São Félix; 

• Carbonífero: são visíveis conglomerados, arcoses e xistos intercalados. As 

camadas deste período têm orientação de NW-SE e são fossilíferas nalguns 

locais; 

• Devónico: consistem em xistos argilosos e grés micáceos de tons claros que são 

ricos em fósseis; 

• Silúrico: ocorrem xistos, grauvaques e ftanitos intercalados que contêm 

graptólitos. Estas rochas compreendem uma larga faixa com orientação NW-SE; 

• Ordovícico: nesta zona está representado por conglomerados e quartzitos com 

bilobites que compõe várias bancadas alternantes. Estes quartzitos formam a 

Serra de Rates e o Monte de São Félix; 

• ante-Ordovícico: correspondem a xistos e grauvaques do Complexo Xisto-

Grauváquico. As rochas predominantes são xistos, muito alterados, que se 

encontram intercalados com grauvaques. 

 

De acordo com a Folha 1 da carta geológica à escala 1:200000, impressa em 1989 

pelos Serviços Geológicos de Portugal, no local em estudo identificam-se as 

subsequentes formações: 

• Atual e Holocénico: encontram-se restos de depósitos indiferenciados 

associados ou não a depósitos de solifluxão periglaciar; 

• Devónico: corresponde à Formação de Telheiras e consiste em xistos argilosos-

micáceos, arenitos micáceos e xistos argilosos; 

• Silúrico: relativo à formação de sobrado, constituído por alternâncias de pelitos 

e psamitos, às vezes, negros; 

• Ordovícico:  

o Formação de Santa Justa, que inclui quartzitos e xistos cinzentos 

intercalados; e quartzitos maciços; 



FCUP           23 

Avaliação do estado ambiental da água subterrânea na envolvente 

da antiga lixeira de Laúndos – Póvoa de Varzim 

 
o Formação de Valongo, que compreende xistos carbonosos, ardosíferos; 

xistos carbonosos e siltíticos; e siltitos e xistos com níveis de óxidos de 

ferro. 

• Câmbrico: consiste em rochas do CXG, do Grupo do Douro, nomeadamente de 

micaxistos, gnaisses e migmatitos. 
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3.3. Enquadramento Geomorfológico 

Em termos geomorfológicos, trata-se de uma zona com relevos fracos, com a 

exceção do Monte de São Félix que corresponde a uma crista quartzítica que atinge os 

202 m de altitude e uma direção NW-SE [Figura 6].  

A região com relevo mais fraco é composta por uma antiga plataforma de abrasão 

marinha onde, ainda hoje, podem ser observados locais com depósitos de praias antigas 

(Teixeira e Medeiros, 1965). 

A área onde se encontra o local em estudo, é fortemente aplanada, sendo apenas 

entrecortada pelos vales, ainda pouco encaixados e de reduzida expressão, de 

pequenas linhas de água que aqui ocorrem. Refira-se, também, que a lixeira de Laúndos 

imprimiu à região uma forma de relevo artificial, assemelhada a uma pequena elevação 

de feições muito regulares e aplanada no topo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo digital de terreno do concelho da Póvoa de Varzim com a localização da lixeira a vermelho 
(adaptado do PDMPV, 2014). 

  



FCUP           25 

Avaliação do estado ambiental da água subterrânea na envolvente 

da antiga lixeira de Laúndos – Póvoa de Varzim 

 

Figura 7: Rede hidrográfica da Póvoa de Varzim com a localização da lixeira a cor de laranja (extraído de PDMPV, 
2014). 

No que diz respeito à rede hidrográfica do local, o interior do concelho integra a 

bacia hidrográfica do Rio Ave, sendo drenada pelo Rio Este e desaguando no oceano 

Atlântico. De um modo geral, a rede hidrográfica deste local não é muito densa [Figura 

7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa da rede hidrográfica estabelece então duas regiões com características 

bem distintas, litoral e interior, que são separadas pelas cristas quartzíticas que compõe 

o Monte de São Félix (PDMPV, 2014). 

Devido à precipitação anual nesta região ser elevada e também à existência de solos 

com espessuras muito significativas, a formação de aquíferos torna-se particularmente 

favorável. Contudo, o elevado índice de escoamento, entre 400 a 800 mm, leva a uma 

possibilidade alta de ocorrência de enxurradas e cheias devido à rápida acumulação de 

caudais (Costa, 2010). 

Relativamente ao sentido de escoamento das águas superficiais no local em estudo 

[Figura 8], na lixeira o escoamento ocorre para Norte, Nordeste e Noroeste enquanto 

que no rio ocorre em direção a Norte. 
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Figura 8: Sentido de escoamento das águas superficiais na lixeira e no rio. 
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3.4. Enquadramento Climático 

Segundo o Plano Diretor Municipal da Póvoa de Varzim (PDMPV), o clima desta 

região tem grande influência do Oceano Atlântico e da disposição do cordão de cristas 

quartzíticas que retiram esta influência atlântica às freguesias mais interiores do 

concelho, Rates e Balasar. Esta influência atlântica serve como moderadora de clima, 

levando a temperaturas amenas, humidade elevada e chuvas abundantes. A 

temperatura média anual é de 13,4ºC e a precipitação anual de 1000 a 1250 mm. De 

acordo com a classificação climática de Thornthwaite, é possível dividir este local em 

três zonas [Figura 9]: Zona A, Zona B e Zona C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Zonas climáticas estabelecidas para o concelho da Póvoa de Varzim segundo a classificação 
deThornthwaite (adaptado do PDMPV, 2014). 

 

A classificação racional de Thornthwaite tem como objetivo estabelecer a 

disponibilidade da humidade, à escala regional e sub-regional, utilizando um método 

baseado no conceito do balanço hídrico (Silva et al., 2017).  

A Zona A abrange os locais do concelho mais aplanados com cota até aos 70m. 

Tem precipitações médias anuais entre 1000 a 1250 mm, temperatura média anual entre 
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13,4 a 15,0 ºC e amplitude térmica anual entre 8,3 e 10,0 ºC. Segundo a classificação 

racional de Thornthwaite, o clima é húmido, mesotérmico com nula ou pequena 

concentração de eficiência térmica.  

A Zona B representa as freguesias a Este do monte de São Félix que tenham 

cotas inferiores a 70 m. Nesta zona as precipitações médias anuais variam de 1374 a 

1650 mm, temperatura média anual entre 14,5 ºC e 15,2 ºC e amplitude térmica anual 

entre 11,6 e 12 ºC. De acordo com a classificação de Thornthwaite o clima é muito 

húmido, mesotérmico, com nula a moderada deficiência de água no verão, grande 

excesso de água no inverno e nula ou pequena concentração da eficiência térmica. 

A Zona C é referente à área, igualmente a Este do Monte de São Félix, mas com 

cotas superiores a 70 m, não havendo informações significativas sobre os seus 

elementos climáticos (PDMPV, 2014). 

 

3.5. Enquadramento Ambiental 

Em termos ambientais, existem diversos fatores que podem interferir com a 

qualidade da água dos aquíferos aqui presentes. No caso em estudo, as principais 

causas de poluição são a presença da lixeira, a existência de uma zona industrial, o 

trânsito automóvel, a agropecuária por vezes intensiva e o aeródromo.  

A lixeira constitui o principal problema pois é esta a principal fonte de contaminação 

potencial desta região. Nestes locais existem dois tipos principais de contaminação: 

atmosférica, que corresponde à produção de biogás por meio da fermentação de 

matéria orgânica; e das águas subterrâneas e solos por meio dos lixiviados gerados 

através da percolação da água da chuva nos resíduos depositados neste local. Quando 

ocorre a deposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) numa lixeira que não tenha 

levado nenhum tratamento prévio de impermeabilização, a emissão de poluentes para 

o ambiente vai aumentando mesmo após o seu encerramento. A água da chuva é o 

principal contribuidor para a sua produção pois leva à biodegradação dos RSU através 

de reações físicas e químicas. Outros fatores que podem contribuir são o escoamento 

superficial, a decomposição biológica e o escoamento subterrâneo. Os lixiviados têm 

quatro constituintes principais: nutrientes, compostos orgânicos voláteis, compostos 

orgânicos tóxicos e metais pesados (Białowiec, 2011).  

Por se tratar de uma lixeira a céu aberto que esteve em funcionamento durante uma 

época em que as regulamentações ambientais eram reduzidas, os lixiviados produzidos 
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Figura 10: Imagem do estado da lixeira no ano de 2003 delimitada a vermelho, correspondendo ao seu estado 
anterior à recuperação e a Zona Industrial de Laúndos delimitada a roxo (retirado de Google Earth em maio 2020) 

fluíam livremente contaminando assim o solo e os aquíferos da região. Na figura 10, 

extraída através do Google Earth, encontra-se o estado da lixeira previamente à sua 

recuperação e reconversão em aeródromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Zona Industrial de Laúndos poderá ser outro contribuinte efetivo para a 

contaminação da água do local na região. Para além da zona industrial, o trânsito 

automóvel intenso que aqui se regista e o aeródromo também podem contribuir para a 

acumulação de metais pesados e outros poluentes nos solos dos terrenos agrícolas. Os 

gases resultantes desta atividade acabam por se depositar nos solos, levando à 

lixiviação e infiltração destes metais assim que ocorrer precipitação. Esta água ao atingir 

o aquífero acaba por o contaminar. O cultivo de vegetais nos campos agrícolas também 

poderá ser perigoso para a saúde humana pois as plantas absorvem estes metais 

(Yaylalı-Abanuz, 2011). 

Por último, toda esta região está rodeada de campos agrícolas que são utilizados 

para semear diversos tipos de plantas, tanto para a alimentação humana como para a 

de animais. Os fertilizantes e pesticidas usados contêm centenas de substâncias 

químicas diferentes que são libertados para o ambiente da região envolvente. A 

infiltração destes elementos químicos tóxicos está dependente das características do 
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local, nomeadamente das propriedades hidráulicas do solo, da topografia e das 

condições meteorológicas (Schwarzenbach et al, 2010).  Em muitos casos, a 

concentração de pesticidas e nutrientes presentes na água em zonas agrícolas 

excedem os limites nacionais estabelecidos para que a água seja considerada própria 

para consumo (Parris, 2011).  
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4. Metodologia de Trabalho 

4.1. Fases de desenvolvimento do trabalho 

Este trabalho foi desenvolvido em quatro fases em que, a primeira, está relacionada 

com o trabalho de pesquisa e obtenção de dados disponibilizados pela LIPOR; a 

segunda com o trabalho de campo; a terceira com o tratamento de dados; e a quarta 

com a redação da dissertação. 

A primeira parte do trabalho, relativo à pesquisa, consistiu nos seguintes pontos: 

• Recolha de informação relativa ao local em estudo, nomeadamente o acesso 

a cartas geológicas e a cartas topográficas; 

• Contacto com a Junta de Freguesia de Laúndos, onde a área se situa, de 

modo a obter informações bibliográficas do local; 

• Solicitar à LIPOR os resultados das análises das campanhas de 

monitorização das águas subterrâneas colhidas nos dois piezómetros 

existentes na envolvente da antiga lixeira. 

 

A segunda parte é referente ao trabalho de campo e compreendeu as seguintes 

tarefas: 

• Inventariação, com localização e identificação dos pontos de recolha de 

amostras; 

• Definição dos locais de amostragem; 

• Realização de campanhas de amostragem e campanhas de monitorização 

das águas subterrâneas; 

• Análises in situ às amostras de água recolhidas utilizando métodos de 

campo, de modo a determinar o pH, a condutividade elétrica, a temperatura 

e o nível piezométrico; 

 

A terceira fase foi dedicada à: 

• Compilação dos dados de medição de parâmetros analíticos obtidos com as 

campanhas de monitorização; 

• Análise dos dados obtidos com as campanhas de monitorização realizadas 

às águas subterrâneas; 
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Finalmente, a quarta fase consistiu na: 

• Interpretação dos dados e desenvolvimento de modelos para determinar a 

dispersão de contaminantes; 

• Redação da dissertação. 

 

4.2. Amostragem 

Após a inventariação de pontos de água subterrânea, tendo em conta todos os 

condicionalismos criados pela pandemia, foi decidido realizar campanhas de 

monitorização com periodicidade mensal. 

Assim, tendo em conta o período em que nos encontrávamos quando foi possível 

realizar o primeiro trabalho de campo, leia-se 1ªcampanha de monitorização, foi definida 

a realização de quatro campanhas com uma periodicidade mensal. 

As campanhas incidiram nos meses de junho, julho, agosto e setembro que, mesmo 

sem traduzir uma variação de âmbito anual, poderão ser consideradas como momentos 

que traduzirão fases em que o aquífero pode apresentar-se em situação mais delicada. 

Após a inventariação dos pontos que integrariam uma hipotética rede de 

amostragem, pontos esses definidos no interior de uma circunferência, centrada na 

antiga lixeira de Laúndos e com um raio de sensivelmente 500 metros [Figura 11], 

nestas campanhas pretendeu-se recolher amostras de água no terreno e proceder-se à 

análise das suas propriedades físico-químicas em alguns parâmetros medidos em situ, 

nomeadamente: 

• ph; 

• condutividade elétrica; 

• temperatura da água; 

• nível freático. 
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Figura 11: Raio utilizado na inventariação e seleção dos pontos de amostragem (adaptado de Google Earth Pro). 
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5. Trabalho de Campo 

Foram realizadas quatro campanhas de monitorização das águas subterrâneas, que 

incidiram em pontos localizados na envolvente imediata da antiga lixeira. Estas 

campanhas desenvolveram-se durante os meses de junho, julho, agosto e setembro. 

As amostras de água subterrânea foram colhidas em quatro poços (com as 

designações P1, P2, P3 e P4) e uma nascente (com a designação N1), resultando num 

total de cinco amostras por campanha (quatro nos poços e uma na nascente). Os 

parâmetros analisados nestes locais, como referido aquando da descrição da 

metodologia, foram a temperatura da água, pH e condutividade elétrica. Na figura 12 

encontra-se a localização dos poços a vermelho e a amarelo a localização da nascente, 

destacando-se com uma linha de cor azul uma pequena linha de água que ocorre nas 

proximidades da lixeira. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fotografia aérea do local com os poços assinalados a vermelho e a nascente a amarelo, estando o rio 
destacado a azul (adaptado de Google Earth Pro). 
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Figura 13: Medição de alguns parâmetros físico-químicos da água com o aparelho da Hanna 
Instruments. 

As coordenadas dos cinco pontos de amostragem, que integraram a rede de 

monitorização, encontram-se representados na tabela 1. 

Tabela 1: Coordenadas geográficas dos pontos de amostragem. 

Pontos de 

amostragem 
P1 P2 P3 P4 N1 

Coordenadas 

Geográficas 

41º26’57”N 

8º42’16” W 

41º26’56”N 

8º42’17” W 

41º27’3”N 

8º42’34”W 

41º26’48”N 

8º42’34”W 

41º26’54” N 

8º42’17” W 

 

5.1. Análise in situ 

As análises dos parâmetros físico-químicos das amostras foram conduzidas no 

campo com o aparelho da Hanna Instruments modelo HI98129 [Figura 13]. Foram 

determinados os valores do pH, condutividade elétrica e temperatura para cada local.  
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5.2. Medição do nível freático 

Procedeu-se também à medição do nível freático em cada um dos poços, tendo sido 

utilizado, para tal, uma fita de medição [Figura 14]. A fita de medição utilizada contém 

um sensor que emite um sinal luminoso e acústico ao contactar com a água, 

possibilitando assim a medição do nível freático com um rigor bastante elevado, da 

ordem do centímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Medidor de nível freático, utilizado na medição do nível da água nos pontos de amostragem. 
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6. Resultados e Interpretação 

6.1. Dados resultantes das campanhas de monitorização da 

LIPOR e respetiva interpretação 

Para a obtenção dos resultados das análises à água dos piezómetros existentes na 

antiga lixeira foi necessário contar com a colaboração da LIPOR, pois é esta a entidade 

responsável pela gestão do local. Os piezómetros servem para medir diversas 

propriedades da água do aquífero, sendo necessários para uma monitorização regular 

do local. 

Foram disponibilizados dados dos anos 2016 a 2019, estando estes expostos nas 

tabelas 2 e 3. Os dados correspondem aos valores obtidos nos dois piezómetros, sendo 

apenas os valores de pH, condutividade elétrica, temperatura e potencial redox os 

determinados in situ.  

Tabela 2: Dados do piezómetro 1 disponibilizados pela LIPOR. 

Piezómetro 1 

Parâmetros Unidades 8/04/ 

2016 

28/04/ 

2017 

22/05/

2018 

14/03/ 

2019 

Valores de 

Referência(3) 

Níveis 

piezométricos 

m 2,15 2,48 2,39 2,31 - 

pH Escala 

Sorensen 

7,2 7,6 7,0 7,2 ≥ 6,5 e ≤ 9,5 

Temperatura  ºC 15,8 15,8 16,1 18,8 - 

Condutividade 

elétrica  

µS/cm 459 618 492 780 2500 a 20ºC 

COT (1)  mg/l C 7 5,89 3,70 5,30 Sem alteração 

anormal 

Nitrato  mg/l NO3 11,4 10,2 <10 19,0 50 

Arsénio total  µg/l As 9 19,2 <5,0 18,4 10 

Chumbo total µg/l Pb <7 64,2 <5,0 <5,0 10 

Cádmio total µg/l Cd <1,0 <0,40 <0,40 <0,40 5,0 

Crómio total µg/l Cr <5 2,0 3,1 <1,0 50 

Crómio VI mg/l Cr <0,02 0,92 2,02 0,77 - 

Níquel total µg/l Ni <6 4,2 <2,0 2,4 20 

Mercúrio total  µg/l Hg <0,3 <0,010 <0,010 0,017 1,0 

Cianeto  µg/l CN <20 <0,005 <0,005 <0,005 50 

Hidrocarbonetos 

totais 

µg/l <300 0,17 <0,10 <0,10 0,10 

AOX (2) mg/l Cl <0,030 0,240 0,090 0,030 - 

Notas: (1)Carbono orgânico total; (2) Compostos organo-halogenados adsorvíveis;  
      (3)Decreto-Lei n.º 152/2017 
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Tabela 3: Dados do piezómetro 2 disponibilizados pela LIPOR. 

Piezómetro 2 

Parâmetros Unidades 8/04/ 

2016 

28/04/ 

2017 

22/05/2

018 

14/03/ 

2019 

Valores de 

Referência(3) 

Níveis 

piezométricos 

m 3,10 2,55 2,39 2,32 - 

pH Escala 

Sorensen 

6,6 6,3 6,3 6,7 ≥ 6,5 e ≤ 9,5 

Temperatura  ºC 15,1 16,2 16,0 15,7 - 

Condutividade 

elétrica  

µS/cm 234 337 326 280 2500 a 20º 

COT (1)  mg/l C 10 3,54 2,43 2,74 Sem alteração 

anormal  

Nitrato  mg/l NO3 <10,0 13,0 <10,0 <10,0 50 

Arsénio total  µg/l As <3,0 <5,0 <5,0 <5,0 10 

Chumbo total µg/l Pb <7 7,0 <5,0 <5,0 10 

Cádmio total µg/l Cd <1,0 <0,40 <0,40 <0,40 5,0 

Crómio total µg/l Cr <5 <0,1 <1,0 2,9 50 

Crómio VI mg/l Cr <0,02 <0,40 <0,40 <0,40 - 

Níquel total µg/l Ni <6 <2,0 <2,0 <2,0 20 

Mercúrio total  µg/l Hg <0,3 <0,010 <0,010 0,030 1,0 

Cianeto  µg/l CN <20 <0,005 <0,005 <0,005 50 

Hidrocarbonetos 

totais 

µg/l <300 0,13 <0,10 <0,10 0,10 

AOX (2) mg/l Cl <0,030 0,036 0,026 <0,010 - 

Notas: 
(1) Carbono orgânico total 
(2) Compostos organo-halogenados adsorvíveis 
(3) De acordo com o Decreto-Lei n.º 152/2017 

Analisando os valores dos diferentes parâmetros dos dois piezómetros, deduz-se 

que existem mais irregularidades no piezómetro 1. Os valores disponibilizados para o 

piezómetro 2, de um modo geral, encontram-se dentro dos limites estabelecidos por lei. 

A condutividade elétrica consiste na capacidade de a água conduzir uma corrente 

elétrica, medindo a concentração de iões dissolvidos na água. Os valores obtidos no 

piezómetro 1 são elevados e apresentam uma variação significativa de ano para ano. 

No piezómetro 2 os valores são mais baixos e mais constantes, havendo menos 

variação. Na figura 15 encontra-se um gráfico com a variação deste parâmetro ao longo 

dos últimos quatro anos. 
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Figura 15: Variação da condutividade elétrica da água nos dois piezómetros. 

 

O gráfico mostra uma tendência da condutividade elétrica a subir no piezómetro 1, 

com a exceção do ano de 2018 em que este valor poderá ser considerado uma 

anomalia. Neste ano, a amostragem poderá ter ocorrido numa altura de chuva, levando 

à diluição da água do aquífero. Esta subida nos valores demonstra que a contaminação 

das águas pela lixeira neste local poderá estar a aumentar de ano para ano. No 

piezómetro 2, ocorre uma subida deste parâmetro entre o ano de 2016 a 2017, havendo 

uma descida nos dois anos subsequentes. A descida destes valores poderá ter ocorrido 

devido ao facto deste piezómetro se localizar numa região em que ocorre uma 

agricultura intensiva, podendo estar a ser influenciada pela água das regas. 

Relativamente ao pH, os valores têm pouca variação nos dois piezómetros. No 

gráfico da figura 16, é possível observar a variação deste parâmetro ao longo do tempo. 
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Figura 16: Variação do pH nos piezómetros ao longo dos quatro anos disponibilizados. 

 

O pH verificado no piezómetro 1 é neutro, havendo uma diminuição substancial no 

ano de 2018 que está em concordância com os valores obtidos para a condutividade 

elétrica nesse mesmo ano. A água analisada no piezómetro 2 apresenta um pH ácido 

que quando comparado com a variação da condutividade elétrica, se repara que quando 

um destes parâmetros aumenta o outro também aumenta. Quanto maior é a 

condutividade elétrica da água, menor será o seu pH, tornando assim a água mais ácida. 

Verifica-se esta tendência nos dois piezómetros. 

No que diz respeito ao arsénio, os valores obtidos no piezómetro 1 encontram-se 

acima do limite legal em quase todos os anos. A exceção é no ano de 2018 que, assim 

como os valores da condutividade elétrica e do pH nesse ano, pode estar relacionada 

com um período de precipitação intensa nas semanas anteriores à amostragem. No 

piezómetro 2, os valores encontram-se todos abaixo do limite legal, não representando 

perigosidade para o ambiente ou população. No gráfico da figura 17 encontra-se as 

variações deste elemento nos dois piezómetros ao longo dos últimos quatro anos. 
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Figura 17: Variação dos teores de arsénio na água dos piezómetros ao longo dos últimos quatro anos. 

 

No gráfico, os valores de arsénio <3,0 e <5,0 foram considerados como 3 e 5, de 

modo a tornar a sua interpretação mais compreensível. Acrescenta-se ainda que os 

valores das quatro campanhas disponibilizadas não são o suficiente para se conseguir 

retirar conclusões pois os dois valores acima do limite legal podem-se tratar de 

anomalias. 

Quanto ao chumbo, a maior irregularidade é verificada no piezómetro 1, sendo que 

no piezómetro 2 os seus valores são normais. A figura 18 transmite a variação deste 

elemento ao longo do tempo. 
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Figura 18: Variação do teor de chumbo na água dos piezómetros ao longo dos últimos quatro anos. 

 

De um modo geral, os teores de chumbo encontram-se abaixo do limite legal nos 

dois piezómetros. No ano de 2017 ocorre uma anomalia no teor de chumbo presente na 

água do piezómetro 1, sendo muito provavelmente devido à influência da lixeira.  
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6.2. Dados resultantes do trabalho de campo e respetiva 

interpretação 

6.2.1. Valores obtidos para os parâmetros físico-químicos nas 

quatro campanhas realizadas 

A primeira recolha de amostras foi realizada no dia 17 de junho e consistiu na 

análise de parâmetros físico-químicos de 4 poços (P1, P2, P3 e P4) e uma nascente 

(N1). Os valores obtidos encontram-se representados na tabela 4. 

Tabela 4: Valores dos parâmetros físico-químicos obtidos nas análises do dia 17/06/2020. 

Pontos de 
amostragem 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
N1 

 
pH 

 
6,00 

 
5,85 

 
5,68 

 
5,22 

 
4,49 

 

Condutividade 
elétrica (μS/cm) 

 
195 

 
204 

 
154 

 
222 

 
315 

 

Temperatura 
(ºC) 

 
16,6 

 
17,8 

 
15,5 

 
16,1 

 
19 

 

Nesta campanha procedeu-se apenas à análise do pH, condutividade elétrica e 

temperatura, não tendo sido possível a obtenção do nível piezométrico. 

A segunda campanha ocorreu no dia 31 de julho, consistindo na recolha de 

amostras nos mesmos poços e nascentes da campanha anterior. Os valores obtidos 

nas análises realizadas no campo encontram-se na tabela 5. 

Tabela 5: Valores dos parâmetros físico-químicos obtidos nas análises do dia 31/07/2020. 

Pontos de 
amostragem 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
N1 

 
pH 

 
5,94 

 
6,34 

 
6,03 

 
5,03 

 
4,93 

Condutividade 
elétrica (μS/cm) 

 
217 

 
334 

 
168 

 
178 

 
323 

Temperatura 
(ºC) 

 
18,3 

 
19,7 

 
16,8 

 
17,4 

 
18,4 

Nível 
piezométrico (m) 

 
1,50 

 
1,30 

 
6,80 

 
8,50 

 
- 
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A terceira campanha foi realizada no dia 28 de agosto de 2020, sendo a recolha 

realizada nos mesmos locais das campanhas anteriores. Na tabela 6 encontram-se os 

valores obtidos durante esta recolha. 

Tabela 6: Valores dos parâmetros físico-químicos obtidos nas análises do dia 28/08/2020. 

Pontos de 
amostragem 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
N1 

 
pH 

 
5,90 

 
5,49 

 
6,12 

 
4,98 

 
4,68 

Condutividade 
elétrica (μS/cm) 

 
487 

 
299 

 
202 

 
228 

 
443 

Temperatura 
(ºC) 

 
18,9 

 
18,4 

 
16,5 

 
16,5 

 
16,8 

Nível 
piezométrico (m) 

 
1,70 

 
2,30 

 
6,90 

 
9,70 

 
- 

 

A quarta campanha foi realizada no dia 29 de setembro de 2020, recorrendo à 

recolha de amostras nos mesmo locais das amostragens anteriores. Os valores obtidos 

encontram-se expostos na tabela 7. 

Tabela 7: Valores dos parâmetros físico-químicos obtidos nas análises do dia 29/09/2020. 

Pontos de 
amostragem 

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
N1 

 
pH 

 
5,81 

 
5,49 

 
6,12 

 
4,91 

 
4,35 

Condutividade 
elétrica (μS/cm) 

 
409 

 
309 

 
365 

 
298 

 
542 

Temperatura 
(ºC) 

 
17,0 

 
17,5 

 
16,4 

 
16,5 

 
15.5 

Nível 
piezométrico (m) 

 
1,80 

 
2,80 

 
7,80 

 
9,80 

 
- 
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6.2.2. Interpretação dos dados obtidos no campo 

 Relativamente ao nível freático dos poços [Figura 19], este foi descendo ao longo 

dos meses em todos os locais estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráfico da variação do nível freático dos locais de amostragem. 

 

 O nível freático é medido desde a parte superficial do poço até ao momento em 

que o sensor da fita de medição atinge a água dentro do poço. Por este motivo, o facto 

dos metros obtidos com a medição aumentarem ao longo dos meses indica que a água 

está mais longe da superfície. Posto isto, é fácil de concluir que nos quatro poços 

estudados o nível freático foi descendo, significando que a quantidade de água 

subterrânea nestes locais foi diminuindo. Esta diminuição ocorreu devido às 

amostragens terem sido realizadas nos meses de verão, correspondendo à estação do 

ano com menor precipitação.  

A condutividade elétrica nos cinco locais estudados apresenta uma tendência 

positiva [Figura 20], indicando o seu aumento ao longo do tempo na maior parte dos 

casos.  
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Figura 20: Gráfico da variação da condutividade elétrica nos cinco locais de amostragem. 

 

 De um modo geral, a condutividade elétrica começou baixa e foi aumentando ao 

longo do tempo. Este aumento pode estar relacionado com as estações do ano em que 

a amostragem foi realizada. Após a primavera, os aquíferos estão recarregados devido 

à precipitação sentida durante essa estação. Com o início do verão, começou um 

período de maior seca que levou à descida do nível freático da água e a uma maior 

concentração dos iões devido à diminuição da quantidade de água nos aquíferos. Outro 

contribuinte, para além da lixeira, que poderá ter influência para o aumento dos valores 

é a agricultura, por vezes intensiva, aqui sentida pois durante o período de amostragem 

começou o cultivo dos campos na região. 

  



FCUP           55 

Avaliação do estado ambiental da água subterrânea na envolvente 

da antiga lixeira de Laúndos – Póvoa de Varzim 

 
 A variação do pH nos poços e na nascente encontra-se representado no gráfico 

da figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Variação do pH ao longo do tempo nos poços e na nascente. 

 

O pH é ácido em todos os locais estudados, havendo uma diminuição gradual 

em todos excetuando no poço 3. A diminuição do pH é consistente com a descida do 

nível freático, podendo estar relacionado com a diminuição da quantidade de água no 

aquífero. Nos poços 1 e 2 o pH vai diminuindo muito provavelmente devido ao 

escoamento da água neste local. É provável que os lixiviados provenientes da lixeira 

estejam a ser escoados em direção ao rio, contaminando a água destes poços pelo 

caminho. O poço 3 apesar de se localizar a jusante da lixeira apresenta uma diminuição 

da acidez da água ao longo do tempo, aproximando-se assim dos valores obtidos nos 

piezómetros. O poço 4 encontra-se a montante da lixeira, sendo a influência desta pouco 

provável neste local. Outro fator que poderá ter contribuído para o aumento da acidez 

da água nos poços é a agricultura devido ao uso de fertilizantes e pesticidas.  

A nascente é um caso muito particular pois não se sabe de onde vem a água 

que aqui nasce. Por este motivo, é difícil retirar conclusões sobre a origem da sua 

contaminação, sendo pouco provável que seja causada pela lixeira devido à sua 

localização a montante desta. 
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Figura 22: Mapa de isolinhas que mostra variação da condutividade elétrica da água no mês de 
setembro. 

6.2.3. Mapas de isolinhas 

De modo a entender melhor a dispersão da contaminação da água, foram 

criados mapas de isolinhas com os valores obtidos para a condutividade elétrica. Os 

valores utilizados para os dois piezómetros (Pz 1 e Pz 2) são por defeito, ou seja, 

considerou-se os últimos valores obtidos referentes ao ano de 2019 e realizou-se uma 

estimativa para a localização deles. Com os dados disponibilizados pela LIPOR, é 

possível deduzir que o Pz 1 se encontra a jusante tendo em conta a drenagem das 

águas para Norte e devido aos seus valores mais elevados quando comparado com o 

Pz 2. 

Relativamente às amostragens realizadas em junho [Figura 22], a condutividade 

elétrica aumenta em direção ao rio a Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP           57 

Avaliação do estado ambiental da água subterrânea na envolvente 

da antiga lixeira de Laúndos – Póvoa de Varzim 

 
No mês de julho [Figura 23], não ocorreu uma variação da condutividade elétrica 

muito substancial em relação ao mês anterior. Continua a ser possível observar uma 

tendência dos valores a aumentar em direção rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Mapa de isolinhas que mostra a variação da condutividade elétrica da água no mês de julho. 

 No mês de agosto [Figura 24] os valores da condutividade elétrica aumentaram 

em direção ao rio, podendo ser resultado da seca que se sente no verão e da diminuição 

do nível freático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Mapa de isolinhas que mostra a variação da condutividade elétrica da água no mês de agosto. 
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No mês de setembro [Figura 25] a condutividade elétrica aumentou de uma 

forma geral, sendo muito provavelmente resultante da amostragem ter ocorrido no final 

do verão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Mapa de isolinhas que mostra a variação da condutividade elétrica da água no mês de setembro. 

 

 Em todos os mapas, de uma maneira geral, é possível verificar-se um aumento 

da condutividade de mês para mês, assim como um aumento em particular no P1 e P2. 

É possível que estes valores estejam a ser influenciados pela lixeira, cujos lixiviados 

têm uma tendência de escoamento para a linha de água existente a Este, mas também 

é necessário ter em conta a atividade agrícola que é muito predominante na região.  
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES 
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7. Conclusões 

7.1. Considerações finais 

Esta dissertação teve como objetivo a monitorização das águas subterrâneas em 

pontos específicos na envolvente da antiga lixeira de Laúndos, Póvoa de Varzim. O foco 

principal do trabalho centrou-se na comparação dos valores obtidos no campo para a 

condutividade elétrica, o pH, o nível freático e a temperatura, assim como na análise 

dos dados referentes às campanhas de monitorização da LIPOR. 

De acordo com os dados facultados relativamente aos dois piezómetros, é possível 

concluir que as águas subterrâneas localizadas na região do piezómetro 1 estão mais 

contaminadas do que as existentes no local do piezómetro 2. Os valores dos elementos 

analisados, em específico a condutividade elétrica, o pH, o arsénio e o chumbo, são 

mais elevados no piezómetro 1. Foram encontrados teores elevados de arsénio e 

chumbo no piezómetro 1, sendo possível esta contaminação ocorrer devido à influência 

da antiga lixeira. Contudo, não é incomum regiões com a litologia aqui existente 

apresentarem teores elevados de arsénio, portanto é possível que este fator esteja a 

influenciar os valores elevados que aqui aparecem. Entre junho e setembro a 

condutividade elétrica apresenta uma tendência a subir enquanto que o pH desce, o que 

poderá estar relacionado com a descida do nível freático nos meses de maior seca. A 

exceção foi o ano de 2018, em que o facto desses dois parâmetros terem diminuído de 

forma anormal poderá estar associado a um período de precipitação intensa nas 

semanas anteriores à amostragem. Todos estes fatores levam a acreditar que o 

piezómetro 1 é o que se encontra a jusante e o piezómetro 2 a montante.  

Com as amostragens realizadas no decorrer do trabalho de campo, foi possível 

estabelecer uma relação entre a descida do nível freático, o aumento da condutividade 

elétrica e descida do pH. A diminuição da quantidade de água nos poços leva a uma 

maior concentração de iões, fazendo com que haja uma condutividade elétrica mais 

elevada e um pH mais baixo, levando a que a água se torne mais ácida.  

Os mapas de isolinhas permitiram uma visualização mais clara da problemática da 

região. Ao longo dos meses, foi possível verificar-se um aumento da contaminação em 

direção ao rio que se encontra a Este do local estudado. Os poços 1 e 2 são os mais 

afetados devido à sua proximidade do rio, acabando por estar no caminho do 

escoamento dos lixiviados provenientes da antiga lixeira. Para além da lixeira, outro 
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fator importante a ter em conta são as atividades agrícolas muito predominantes nesta 

região que poderão ser outro foco de contaminação. 

Para concluir, com os mapas de isolinhas deduz-se que a contaminação da água 

aumenta em todas as direções, sendo esse aumento mais acentuado em direção ao rio 

a Este. A contaminação das águas subterrâneas desta região poderá estar relacionada 

com a existência desta antiga lixeira, assim como da agricultura que se desenrola na 

sua envolvente. 

 

7.2. Limitações ao trabalho 

No que diz respeito à realização deste trabalho, muitas foram as limitações 

encontradas ao longo do ano, tais como: 

• A pandemia do COVID-19 que impossibilitou a realização das 

amostragens planeadas durante a primavera; 

• A LIPOR não ter disponibilizado atempadamente dados de um maior 

número de anos e também mapas de localização dos piezómetros; 

• A inexistência de um maior número de poços a jusante da lixeira que 

teria permitido uma melhor monitorização das águas subterrâneas do 

local em estudo. 
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