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Resumo  

A área de estudo desta dissertação insere-se no norte de Portugal e diz 

respeito à avaliação dos solos provenientes da envolvente de uma área industrial. 

Para isso, tendo em conta as condições locais do terreno, foi necessário o 

desenvolvimento de um conjunto de trabalhos para a realização de recolha de 

amostras de solos e águas. 

Foram recolhidas amostras de solo e água, de modo a, posteriormente, ser 

executado, em laboratório certificado, o programa analítico para uma correta avaliação 

e delimitação da área onde foram identificados solos contaminados, tendo ainda como 

base de trabalho, estudo anterior de avaliação da contaminação de solos, realizado 

em 2019. 

Os trabalhos realizados consistiram na execução de 09 poços de amostragem 

ambiental, a cada 10 m de distância e para cada sondagem foram utilizados 03 

frascos de vidro contendo diferentes profundidades de amostra. Sendo possível atingir 

uma profundidade média da ordem de 2,5 m, com recolha integral de uma amostra do 

solo. 

Os resultados foram obtidos através de análises aos solos e aos eluatos, tendo 

como base os valores de referência constantes do Guia Técnico – Valores de 

Referência para o Solo (APA, 2019b) adaptados das Normas de Ontário (publicados 

no documento "Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under part XV.1 

of the Environmental Protection Act", Ministry of the Environment, April 15, 2011) 

considerando o uso do solo e os receptores potencialmente expostos. 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio de lixiviação foram compilados e 

interpretados de acordo com o enquadramento normativo nacional, que estabelece os 

critérios de admissão de resíduos em aterro, estabelecidos na parte B do Anexo IV do 

Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. 

Do ensaio de lixiviação foi possível concluir que os solos/resíduos, após o 

ensaio de lixiviação, não apresentam risco significativo de contaminação, tendo sido 

obtidas as condições analíticas necessárias para os mesmos poderem ser admitidos 

num aterro para resíduos inertes. 

Das nove sondagens de amostragem de solos realizadas, em seis das 

amostras obtidas, estas apresentam algum tipo de contaminação, são elas a SA-1, 
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SA-2, SA-3, SA-6, SA-7 e SA-9, sendo que, na SA-1 e na SA-9, a contaminação 

persiste em profundidade apesar de estar menos acentuada. 

Os parâmetros que se apresentam acima dos valores de referência (APA, 

2019b) são o Cobalto, o Cobre, o Crómio, o Chumbo e o Mercúrio, sendo este último, 

o metal mais presente/disperso pela área amostrada. As áreas que se apresentam 

mais contaminadas correspondem às zonas onde se localizam as sondagens SA-1 e 

SA-3, verificando-se que, mais uma vez, o mercúrio é o contaminante dominante. 
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Abstract 

 

The study area of this dissertation is located in the north of Portugal and 

concerns the evaluation of the soils coming from the surroundings of an industrial area. 

For that, taking into account the local conditions of the land, it was necessary to 

develop a set of works for the collection of soil and water samples. 

Soil and water samples were collected in order to later execute, in a certified 

laboratory, the analytical program for a correct evaluation and delimitation of the area 

where contaminated soils were identified, also having as base of work, a previous 

study of soil contamination evaluation, carried out in 2019. 

The work performed consisted in the execution of nine environmental sampling 

wells, every 10 m of distance and for each drilling three glass bottles containing 

different sample depths were used. It was possible to reach an average depth of about 

2.5 m, with an integral collection of a soil sample. 

The results were obtained through analyses of soils and eluates, based on the 

reference values in the Technical Guide - Soil Reference Values (APA, 2019b) adapted 

from the Ontario Standards (published in the document "Soil, Ground Water and 

Sediment Standards for Use Under part XV.1 of the Environmental Protection Act", 

Ministry of the Environment, April 15, 2011) considering the use of soil and potentially 

exposed receptors. 

The analytical results obtained in the leaching test were compiled and 

interpreted in accordance with the national regulatory framework, which establishes the 

criteria for the acceptance of waste in landfills, established in part B of Annex IV of 

Decree-Law No. 183/2009 of August 10. 

From the leaching test it was possible to observe that the soils / residues, after 

the leaching test, did not present a significant risk of contamination, having been 

defined as the analytical necessary for them to be admitted to a landfill for inert waste. 

Of the nine soil sampling surveys carried out, in six of the previous ones, these 

show some type of contamination, they are SA-1, SA-2, SA-3, SA-6, SA-7 and SA-9, 

being that , in SA-1 and SA-9, contamination persists in depth despite being less 

pronounced. 
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The parameters that are above the reference values (APA, 2019b) are Cobalt, 

Copper, Chromium, Lead and Mercury, the latter being the most present / dispersed 

metal in the sampled area. The areas that are most contaminated in the areas where 

they are located as surveys SA-1 and SA-3, verifying that, once again, mercury is the 

dominant contaminant. 
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1. Introdução         

 

 O solo é um recurso natural de grande valor, no entanto é, muitas vezes, 

esquecido. Desde o início da civilização o solo tem sido utilizado como receptor de 

substâncias geradas pela atividade humana, com a expectativa de que os processos 

naturais do solo permitiriam a sua depuração ou a imobilização da maior parte das 

impurezas nele depositadas. Entretanto, a disposição inadequada de grandes volumes 

de resíduos domésticos e industriais, o uso intensivo de agrotóxicos e os inúmeros 

derrames acidentais de substâncias químicas, fazem com que a capacidade de 

atenuação natural do solo seja superada, o que pode propiciar a lixiviação de 

contaminantes e a consequente contaminação de águas naturais, superficiais e 

subterrâneas, impossibilitando o seu uso no abastecimento público. [1] 

 Ao longo dos últimos tempos, tem-se verificado um aumento do número de 

locais com solos contaminados em todo o mundo devido, principalmente, às práticas 

inadequadas de deposição de resíduos, efluentes industriais ou derrames acidentais. 

Este é um problema de extrema importância, uma vez que não afeta apenas o meio 

ambiente e a saúde humana, mas também as atividades económicas associadas ao 

uso do solo. [2] 

 O solo atua como um filtro, tendo a capacidade de depurar grande parte dos 

poluentes nele depositados. No entanto, essa capacidade é limitada, podendo ocorrer 

alteração da qualidade do solo em virtude do efeito cumulativo da deposição de 

poluentes atmosféricos e resíduos sólidos urbanos, industriais e radioativos, da 

rejeição de efluentes e da aplicação de fertilizantes e outros produtos agrícolas. [3] 

 

1.1. Contextualização do caso em estudo 

 

 A presente Dissertação insere-se no plano de estudos do Mestrado em 

Ciências e Tecnologia do Ambiente, na área de especialização em Tecnologias de 

Remediação Ambiental, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

disciplina de Dissertação. Trata-se de um projeto que analisa o estado ambiental dos 
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solos na envolvente de uma unidade industrial onde durante alguns anos, 

possivelmente, se praticaram atos de gestão menos corretos.  

 Este estudo teve como base um estudo anterior, igualmente de avaliação da 

contaminação de solos em 2019, o que permitiu uma correta avaliação e delimitação da 

área onde foram identificados solos contaminados. 

 

1.2. Objetivos  

 O objetivo principal deste trabalho consiste na aplicação de uma metodologia 

de avaliação ambiental do solo em uma área industrial. Assim, pretende-se avaliar o 

estado de contaminação do solo. 

 Como objetivos específicos, relacionados com o objetivo geral, foram definidos 

os seguintes: 

 

 Avaliar o teor de metais no solo; 

 Avaliar o teor de metais nas águas; 

 Apresentar técnicas de remediação. 

 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos.  

 No primeiro capítulo é apresentada uma introdução geral do tema a ser tratado 

no trabalho, com a finalidade de enquadrar o tema, a contextualização do caso em 

estudo e os seus objetivos.  

 O segundo capítulo refere-se ao estado de arte onde são apresentadas as 

definições e conceitos no âmbito do tema em estudo, nomeadamente a contaminação 

de solos, águas subterrâneas e as legislações aplicáveis.  

 O terceiro capítulo apresenta o caso em estudo. Nomeadamente a sua 

localização, enquadramento geográfico, geológico e histórico do local. 

 No quarto capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do estudo, nomeadamente as amostragens de solo e água. 
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No quinto capítulo serão apresentados os resultados e a discussão dos dados 

obtidos pela metodologia descrita no quarto capítulo. 

Por fim, no sexto e último capítulo deste trabalho, são apresentadas as 

conclusões e recomendações embasadas nos parâmetros analisados no 

desenvolvimento deste estudo e que poderão dar resposta aos objetivos propostos no 

primeiro capítulo. 
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2. Estado da arte  

2.1. Solos 

 Os solos são um recurso fundamental e não renovável, a sua perda e 

degradação não é recuperável dentro de uma geração. O solo é capaz de produzir 

bens e serviços imprescindíveis para os ecossistemas e para a vida humana, são 

essenciais para a produção alimentar humana e animal. Cerca de 95% da produção 

alimentar mundial provém do solo. Os solos também tem a capacidade de filtrar e 

purificar dezenas de milhares de quilómetros cúbicos de água a cada ano. Como um 

grande armazém, os solos constituem o mais vasto depósito terrestre de carbono e 

contribuem para regular as emissões de dióxido de carbono (CO2) e outros gases com 

efeito de estufa, fundamentais para a regulação do clima. [4]  

 O solo é a camada superior da crosta terrestre situada entre o substrato 

rochoso e a superfície, é composto por água, ar, matéria orgânica, organismos vivos e 

partículas minerais, caracterizando-se por uma enorme variabilidade tal como se pode 

ver na Figura 1. É um meio vigorosamente anisotrópico, tanto na horizontal como 

verticalmente, pelo que as suas propriedades não são homogéneas em nenhuma das 

direções.  

 

 

Figura 1: Fatores pedogenéticos (Fonte - 6). 

 

O fator climático atua diretamente na formação do solo através da alteração 

dos minerais do substrato, ou indiretamente por meio da vegetação. A vegetação 

influencia diretamente na formação do solo sendo responsável pelo fornecimento de 
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resíduos orgânicos e elementos minerais e, indiretamente, protegendo o solo contra a 

erosão.  

 O tempo é um fator importante na formação do solo, sendo evidente que as 

características deste estão relacionadas com o estado avançado da sua evolução. 

Sendo assim, o tempo necessário para que um solo atinja um certo estágio evolutivo 

depende da influência dos demais fatores relacionados com a sua origem e formação. 

[5] 

 O solo é formado quando a matéria orgânica e a matéria inorgânica se alteram. 

Este processo pode levar milhares de anos e leva à formação de várias camadas 

diferentes, também chamadas horizontes, que constituem o solo. "Existem seis níveis 

ou camadas principais, conhecidos por ‘horizontes principais” (ver Figura 2). À medida 

que nos aprofundamos, estes horizontes apresentam diferenças na textura, na cor, na 

atividade biológica e na estrutura. [6] 

 

Figura 2: Perfil do solo (Fonte - 6). 

 

Assim, de cima para baixo, um solo pode ser caracterizado pelas seguintes camadas: 

1- Horizonte O: Esta é geralmente a camada superior do solo. É formada 

principalmente por matéria orgânica que se acumula (é por isso que se chama 

horizonte ‘O’), como folhas, ramos, musgos ou líquenes, em vários estados de 

decomposição. Este horizonte tem pouca matéria mineral.  

2- Horizonte A: Este horizonte está muito próximo da superfície e é geralmente 

chamado de horizonte da superfície. O primeiro horizonte após "O" é chamado 

de horizonte A. Contêm grandes quantidades de minerais (areia, limo e argila) 
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e de matéria orgânica. É frequentemente a camada mais fértil do solo, rica em 

húmus.  

3- Horizonte E: Este horizonte apresenta cor clara e está sujeito a lixiviação. O 

lixiviado ocorre quando os nutrientes dissolvidos no solo são perdidos devido a 

precipitação (chuva, neve, etc.) ou arrastamento da água de irrigação. "E" vem 

da "eluviação", que ocorre quando os minerais são lixiviados do solo. 

4- Horizonte B: Também conhecido como horizonte subsuperficial. A cor dessa 

camada é geralmente mais clara que a da camada A porque contém menos 

matéria orgânica. É formado pelo acúmulo de minerais arrastados dos 

horizontes A e E. É chamado de horizonte "B" porque fica abaixo dos 

horizontes A e E. 

5- Horizonte C: Esta camada está localizada entre o solo e a rocha original, ou 

seja, a camada R. Comparado com o horizonte superior, o grau de mudança 

ou intemperismo é pequeno. Ele contém material solto e parcialmente 

decomposto originário da camada R e é chamado de camada "C" porque fica 

abaixo das linhas horizontais A e B. 

6- Horizonte R: Essa camada é formada por rochas não consolidadas (também 

conhecidas como rochas-mãe) sob o solo, geralmente o material que forma o 

solo. Granito, basalto, calcário duro ou arenito são exemplos dessas rochas-

mãe. A rocha pode ter rachaduras, mas as rachaduras são pequenas e raras, e 

apenas algumas raízes podem penetrar.  

 Diferentes camadas do solo têm estruturas diferentes. Por exemplo, o horizonte 

A geralmente possui uma estrutura fina com pequenos aglomerados (como migalhas), 

enquanto o horizonte B tem maior probabilidade de encontrar uma estrutura de bloco 

maior. A estrutura do solo é formada por pequenos aglomerados chamados de 

agregados e poros (os espaços entre as partículas do solo). 

 Os agregados do solo são partículas unidas, usando matéria orgânica no solo 

como cola para uni-las. O tamanho e a forma do agregado podem variar, dependendo 

da natureza do solo. Os poros que envolvem e ficam entre cada agregado são 

chamados de "macroporos" (grandes poros). A água, o ar, os animais e as raízes das 

plantas podem passar através destes “macroporos”. Raízes e animais também podem 

inserir agregados (entre as partículas do solo) através dos "microporos" (pequenos 

poros), onde encontram água e minerais armazenados, graças às partículas de argila. 

A estrutura do solo em boas condições possui macroporos e microporos, o que pode 

promover a entrada das raízes das plantas e o acesso dos animais à água e aos 

nutrientes. [6] 
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 Os dois atributos físicos mais importantes são a textura do solo (definida pela 

distribuição do tamanho das partículas) e a estrutura do solo (definida pelo arranjo das 

partículas no agregado). A porosidade do solo, por sua vez, é responsável por uma 

série de fenômenos, e uma série de mecanismos importantes na física do solo, como 

a retenção e o fluxo de água e ar. Se analisados em conjunto com a matriz do solo, é 

gerado um conjunto de outras propriedades físicas do solo associadas às relações de 

massa e volume das fases do sistema solo. [7] 

 

2.1.1. Textura do solo  

 A textura do solo é definida pela proporção relativa do tamanho das partículas 

do solo. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo definiu quatro classes de tamanho 

de partícula menores que 2 mm para definir as classes de textura do solo: [7] 

 Areia grossa – 2 a 0,2 mm ou 2000 a 200 µm  

 Areia fina – 0,2 a 0,05 mm ou 200 a 50 µm  

 Silte – 0,05 a 0,002 mm ou 50 a 2 µm  

 Argila – menor do que 2 µm 

 A textura do solo muda à medida que avançamos. A textura do solo depende 

da quantidade de partículas inorgânicas que ele contém. Essas partículas são 

divididas em três categorias, de acordo com seu tamanho: argila, silte e areia. Os 

cientistas do solo determinam a textura do solo recorrendo a um triângulo de 

classificação textural do solo (ver Figura 3). [6]  
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Figura 3: Textura do solo (Fonte - 7). 

A principal categoria de textura do solo é definida pela percentagem de areia, 

silte e argila, de acordo com as linhas mais escuras mostradas no triângulo da textura. 

Se estas percentagens da amostra de solo forem determinadas pela análise do 

tamanho de partícula, então o triângulo de classe textural poderá ser usado para 

determinar o nome da classe textural aplicada à amostra de solo. O nome do 

compartimento onde estas duas linhas se cruzam indica a classe textural da amostra 

de solo. Apenas uma percentagem de duas das três pontuações é necessária. Pois, a 

percentagem de areia, silte e argila somam 100%, a terceira percentagem pode ser 

facilmente calculada se somente duas são conhecidas. Se as três percentagens são 

utilizadas, as três linhas intercetam-se no mesmo ponto. [8] 

Os termos usados no triângulo textural são: 

Francos - O conceito central de Franco pode ser definido como uma mistura 

de partículas de areia, silte e argila, que exibem as características dessas frações em 

proporções iguais. Essa definição não significa que as três pontuações sejam iguais 

(portanto, a classe franco não está exatamente no meio do triângulo). 

Argila - As partículas de argila são inferiores a 0,002mm. Portanto, eles têm 

uma grande área superficial específica e exibem uma enorme capacidade de adsorver 

água e outras substâncias. Uma colher de barro pode ter uma superfície do tamanho 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

10 

 

 

de um campo de futebol. Esta grande superfície de adsorção faz com que partículas 

de argila se mantenham unidas numa massa dura e coesa depois de seca. Quando 

húmida, a argila é pegajosa e pode ser facilmente moldada (exibe alta plasticidade). 

Areia - As partículas chamadas areia são partículas com um diâmetro entre 

0,05mm e 2mm. A areia dá uma sensação áspera entre os dedos. As partículas são 

geralmente visíveis a olho nu, podem ser redondas ou angulares, dependendo do grau 

de intemperismo e desgaste a que estão sujeitas. Grãos de areia grossa podem ser 

fragmentos de rochas contendo vários minerais, mas a maioria dos grãos de areia é 

composta de um mineral, geralmente quartzo (SiO2) ou outro silicato principal. A 

dominância do quartzo significa que a areia separada, geralmente, contém poucos 

nutrientes para as plantas. O maior tamanho das partículas significa que os nutrientes 

presentes não deverão ser disponibilizados para absorção pelas plantas. 

Silte - Partículas com diâmetro menor que 0,05 mm, mas maiores que 0,002 

mm são classificadas como silte. Embora semelhantes à areia na forma e composição 

mineral, as partículas individuais de lodo são tão pequenas que não podem ser vistas 

a olho nu. Ao invés de apresentar sensação de aspereza quando esfregadas entre os 

dedos, o silte apresenta-se suave e sedoso ao toque, como a farinha. Onde o silte é 

composto por minerais intemperizáveis, o tamanho relativamente menor (e grande 

área superficial) das partículas permite um intemperismo rápido o suficiente para 

liberar quantidades significativas de nutrientes para as plantas. [8] 

Assim, os termos mais gerais para descrever as texturas de um solo em 

relação às classes texturais, apresentam-se na Tabela 1. 

 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

11 

 

 

Tabela 1: Termos gerais utilizados para descrever a textura do solo em relação ao nome das classes texturais. 

(Fonte - 7). 

 

 

 

A textura ou tamanho das partículas refere-se à proporção de argila, silte e 

areia no solo. Entre essas frações, a argila possui a maior área superficial específica e 

é de natureza coloidal, com maior taxa de retenção de catiões e taxa de adsorção de 

fósforo. A parte argila representa a maior parte da fase sólida do solo e é composta 

por vários minerais (minerais argilosos) que possuem carga negativa e são 

responsáveis pela troca de catiões. [9] 

 

2.1.2.  Estrutura do solo 

 A estrutura do solo refere-se ao agrupamento e organização das partículas do 

solo em agregados e está relacionada com a distribuição de um certo número de 

partículas e agregados no solo. Considerando a importância similar de espaços 

porosos e sólidos, a estrutura do solo também pode ser definida pelo arranjo de poros 

pequenos, médios e grandes, resultando na organização de partículas e agregados do 

solo. Esta última definição aponta um dos principais efeitos da estrutura na qualidade 

dos solos.  

 Conceitualmente, a estrutura do solo não é um indicador direto dos fatores de 

crescimento das plantas ou da qualidade ambiental. No entanto, na verdade, está 

indiretamente relacionado a todos os fatores que os afetam. O suprimento de água, a 
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aeração, a disponibilidade de nutrientes, a atividade microbiana e a penetração das 

raízes são todos afetados pela estrutura do solo. [7]  

 O solo é dividido em três fases: gás, líquido e sólido, e a estrutura principal do 

solo é representada pelo grupo sólido-líquido. As fases líquida e gasosa ocupam o 

espaço intergranular entre as partículas do solo, e a parte líquida é responsável por 

apoiar a estrutura do solo na chamada zona de saturação. Portanto, abaixo do nível da 

água, os poros são completamente preenchido com água. O solo é caracterizado por 

um ambiente vivo com microbiota ativa, incluindo microbiota ativa durante a difusão e 

decomposição de poluentes. [5]  

Assim, cada uma das fases pode ser descrita da seguinte forma: 

 Sólida: É formada principalmente pelos minerais que compõem o solo e, em 

menor grau, pela possível matéria orgânica. Esses minerais têm diferentes 

composições e estruturas químicas, o que influenciará diretamente a interação 

entre o solo e os poluentes existentes. 

 Líquida: Preenche o espaço intergranular vazio, adere à superfície dos grãos e 

existe na composição dos minerais adsorvidos a eles. A força e resistência da 

ligação fluido-sólido depende de vários fatores, como a natureza da superfície 

de contato, a área superficial específica das partículas e a carga do fluido. 

Portanto, água constitutiva (presente na composição química da fase sólida), 

adesão ou adsorção (envolvendo partículas sólidas), higroscopicidade 

(relacionada a grãos na parte seca do solo), água livre (preenchimento de 

vazios no solo) pode coexistir no mesmo solo e água capilar (presente nos 

vazios granulares do solo, fazendo com que os grãos se atraiam). A fase 

líquida é a principal transportadora e acumuladora dos elementos 

contaminantes nos solos. 

 Gasosa: preenche os espaços intergranulares vazios ou parcialmente vazios 

do solo, que podem ser dissolvidos em água ou adsorvidos na estrutura 

cristalina dos minerais presentes na composição da fase sólida. 

 

2.1.3.  Porosidade do solo 

 O espaço do solo que não é ocupado por sólidos e ocupado pela água e pelo 

ar constitui um espaço poroso, definido como a razão entre o volume de poros e o 

volume total do solo. É inversamente proporcional à densidade do solo e tem um 
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significado muito importante para o crescimento das raízes e o movimento do ar, da 

água e dos solutos no solo. 

 

 Os tipos de poros estão associados à sua forma, que por sua vez tem relação 

direta com sua origem (ver Tabela 2). Os tipos de poros mais característicos são os de 

origem biológica, redondos e formados devido à morte e decomposição de raízes ou à 

atividade de animais ou insetos do solo (por exemplo, terra, cupins). Outro tipo de 

poros tem uma forma irregular e rachaduras formadas por vários métodos, como 

humedecimento, secagem e pressão. Poros arredondados tendem a ser mais 

contínuos e de direção predominante normal à superfície, ao contrário das fendas no 

solo.  

 

Tabela 2: Material parental (Fonte - 5). 

 

 

 A classificação mais comum de porosidade refere-se à sua distribuição de 

tamanho. O mais comum é dividir a porosidade em duas categorias: microporosidade 

e macroporosidade. Microporos são um tipo de tamanho de poro que pode resistir à 

gravidade após ser saturado com água. Por outro lado, os macroporos, ao contrário, 

após serem saturados em água não a retém, ou são esvaziados pela ação da 

gravidade. A função desses poros fica evidente quando se considera que os 

microporos são responsáveis pela retenção e armazenamento de água no solo e os 

macroporos responsáveis pela aeração e a maior contribuição para a penetração da 

água no solo. [7] 

A porosidade depende de muitos fatores, como o tamanho e a forma das 

partículas do solo, como essas partículas são agrupadas (organizadas) e a seleção do 

tamanho. O solo composto por partículas circulares de tamanho igual terá uma 

porosidade maior que o solo com partículas irregulares e tamanho variável. [5] 

A porosidade total ou, simplesmente, de um solo ou rocha pode ser definida 

como a relação entre o volume de vazios e o volume total, usando a seguinte 

expressão: 
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(x 100, se o valor da porosidade for expresso em percentagem) 

sendo:  

η = porosidade total 

Vv = volume de vazios 

VT = volume total 

 Embora a argila e certos solos orgânicos possam ter uma porosidade total 

maior, eles geralmente têm vazios intergranulares menores e uma porosidade efetiva 

menor que os materiais mais grosseiros. 

 Em solos caracterizados por argila fina, rachaduras podem ocorrer à medida 

que o solo seca. Esse fenómeno é chamado de porosidade secundária. A porosidade 

secundária também pode ser desenvolvida de outras maneiras, como ninhos de 

animais e propagação de raízes. 

 Embora a porosidade efetiva da camada rochosa seja geralmente baixa, 

quando está próxima da superfície da Terra, ela geralmente fratura devido a um ou 

mais processos geológicos. Esses processos permitem a formação de poros 

secundários para onde o fluido pode migrar. A porosidade secundária também pode 

ser causada pela dissolução de materiais rochosos causados pelo movimento das 

águas subterrâneas, assim como o calcário. No mesmo solo, a porosidade e a 

condutividade hidráulica serão diferentes. Essas diferenças em larga escala nas 

propriedades físicas podem afetar a transmissão de hidrocarbonetos monoaromáticos. 

[5] 

 

2.2.  Contaminação do Solo  

 

A contaminação do solo é um dos principais problemas da atualidade. A 

Humanidade confronta-se com sérios desafios no que se diz respeito aos solos e às 

águas. O clima está em mudança, a população mundial e as indústrias não cessam de 
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aumentar, as cidades expandem-se, os regimes alimentares sofrem grandes 

alterações, enquanto os solos progressivamente se degradam. [4]  

 A contaminação do solo consiste na introdução de substâncias em 

concentrações superiores às observadas em condições naturais, o que não significa 

necessariamente danos ao meio ambiente. No entanto, quando a concentração é alta, 

há fenómenos de toxicidade em qualquer organismo e pode-se considerar que há 

poluição. A contaminação pode ser originada por uma fonte bem localizada ou ser 

originada por uma fonte difusa. [10] 

Embora as fontes de poluição sejam diversas, a poluição do solo pode ser 

dividida em duas categorias: poluição pontual e poluição difusa. A poluição pontual 

leva a níveis mais altos de poluição em uma pequena área, geralmente relacionada 

com a libertação de resíduos industriais que não foram tratados adequadamente, com 

a lixiviação de substâncias químicas contidas nos resíduos urbanos e com o 

armazenamento de substâncias químicas. Por sua vez, a poluição difusa leva a níveis 

mais baixos de concentração de poluentes, mas em larga escala, como é o caso do 

escoamento e lixiviado de substâncias usadas na agricultura. [1] 

Quando ocorre a contaminação de um solo, o contaminante tende a infiltrar-se 

e percolar através do solo. Se o mesmo for impermeável, os contaminantes 

permanecerão nas camadas mais rasas, mais perto dos animais alimentados com 

plantas e com maior probabilidade de se evaporar no ar circundante, o que aumenta o 

risco. 

 Na maioria dos casos, os contaminantes são eventualmente distribuídos em 

todas as etapas quando libertados no solo. A maneira como essa distribuição ocorre 

depende das propriedades físico-químicas do solo e dos poluentes em questão. 

 A matéria orgânica do solo é um dos parâmetros que tem maior impacte nas 

propriedades do solo e na distribuição de poluentes no solo. A parte orgânica do solo 

representa a energia e o alimento para o cultivo microbiano do solo, podendo reter 

muita água, funciona como tampão no solo, aumentar a capacidade de troca iónica do 

solo e fixar poluentes no solo para impedir a sua difusão. A capacidade da matéria 

orgânica de adsorver poluentes é muito importante na avaliação da capacidade de 

descontaminação do solo e na imobilização/estabilização de contaminantes. [11] 

O solo e os sedimentos possuem capacidade de autodepuração, pois possuem 

capacidade de adsorção e forte atividade biológica, podendo reduzir o impacte da 

poluição e, portanto, têm um efeito protetor em outras áreas ambientais. No entanto, o 
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acúmulo excessivo de contaminantes saturará o limite de autodepuração, causando 

danos irreversíveis. [12]  

 No âmbito das ações do Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde (PNAAS), 

este considerou como particularmente relevante estabelecer quatro grandes grupos de 

contaminantes (ver figura 4) pelos efeitos negativos na saúde humana que podem 

advir da sua presença: substâncias químicas inorgânicas, compostos orgânicos, 

elementos radioativos e microrganismos. [13]  

 

 

Figura 4: Grupos de contaminantes do solo (Fonte - 13). 

 

 Um dos principais problemas decorrentes da industrialização é a contaminação 

do solo e dos corpos hídricos com elementos e compostos químicos perigosos. Essa 

contaminação pode ser causada pela descarga e derramamento intencional, ou não 
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intencional, de resíduos na agricultura, industriais, atividades domésticas ou 

sedimentos atmosféricos, que alteram as características naturais do solo, produzindo 

impactes e limitando seus usos. [14] 

Indústrias, aterros e lixeiras, resíduos eletrónicos e elementos radioativos são 

umas das principais áreas poluidoras. Nessas áreas, o solo contaminado precisa ser 

gerenciado para minimizar os riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Os meios 

de contaminação no solo ocorrem através da lixiviação, adsorção, absorção e 

escoamento superficial. [15] 

Foi na década de 60 que existiram os primeiros casos reportados em 

publicações técnicas sobre casos de contaminação de aquíferos. No entanto, a 

escassez de água potável na época e sua relação com a poluição do solo não foram 

amplamente discutidas. Em 1980, quando as Nações Unidas divulgaram o relatório 

"Nosso Futuro Comum", o assunto tornou-se cada vez mais importante no ambiente 

técnico e científico. Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tornando esse assunto uma 

das grandes preocupações dos profissionais envolvidos com os problemas 

relacionados com o meio ambiente. [16] 

 Devido à pesquisa, monitoramento, coleta de dados, desenvolvimento de 

registos e mais experiência com avaliação de riscos em solo contaminado, a Agência 

Europeia do Ambiente (AEA) prevê que até 2050, o número de locais contaminados 

identificados aumentará em 50%. Na Figura 5 estão identificadas as atividades 

responsáveis pela contaminação de solos na Europa, onde se pode verificar que as 

atividades de produção industrial e de serviços, juntamente com a indústria petrolífera 

constituem as principais fontes de contaminação de solos. [10] 
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Figura 5: Atividades geradoras de contaminação de solos na Europa (Fonte - 10). 

 

 Desde a década de 90 do século passado, foi mundialmente reconhecida a 

poluição por metais pesados no solo e, desde então, o solo passou a ser considerado 

uma fonte de risco para a saúde humana e para a qualidade do meio ambiente. 

Estudos realizados pela comunidade científica internacional, relacionados com a 

ciência do solo e a poluição ambiental, comprovaram a importância do solo no 

ambiente, pois o solo atua como filtro ou agente de dispersão de contaminantes para 

os corpos d'água. [17] 

A função de filtragem do solo é um importante serviço ecossistémico para a 

proteção das águas subterrâneas. O solo atua como filtro natural de poluentes e serve 

como meio para os processos de adsorção e degradação desses poluentes. As 

características do solo têm um impacte significativo no grau de contaminação das 

massas de água subterrâneas. [18] 

No entanto, devido ao aumento significativo na concentração de poluentes, 

uma vez que o solo começa a perder a capacidade de degradar ou fixar poluentes, a 

sua capacidade de permitir que qualquer fluido flua através de seus poros está 

relacionada com a sua porosidade, ou seja, solos com baixa permeabilidade tendem a 

reter mais impurezas. [5] 

Quando o solo contém substâncias cuja quantidade ou concentração terá, 

direta ou indiretamente, um efeito prejudicial ao homem ou ao meio ambiente, o solo é 
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contaminado. Os contaminantes mais comuns encontrados no solo são: 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs), bifenis policlorados (PCBs), pesticidas 

e herbicidas, e metais pesados. Os agrotóxicos (p.ex., inseticidas e pesticidas), são 

amplamente utilizados no combate a certos microorganismos e pragas, principalmente 

na agricultura e, devido à sua lenta degradação e fácil acúmulo nos organismos, 

causam problemas especiais de poluição. [19] 

Na investigação de áreas contaminadas e no manejo de solos contaminados a 

amostragem de solo é uma das etapas mais importantes, pois, consegue-se 

determinar as suas unidades hidroestratigráficas e o fluxo preferencial do 

contaminante. [15]  

 No caso de contaminação do solo faz-se necessário conhecer o material de 

origem, os processos pedogenéticos dominantes, a disposição de horizontes e as 

relações entre matéria orgânica, pH, e o tipo de argila, além dos metais pesados no 

sistema. As principais fontes de contaminação do solo por metais pesados são: 

naturais ou litogênicas, provenientes de fontes geológicas, como resíduos de rocha ou 

liberados pelo intemperismo, e a contaminação antropogênica, quando são 

adicionados ao solo pela atividade humana, como mineração, aplicação de defensivos 

agrícolas e fertilizantes. [17] 

2.2.1.  Contaminação do solo por resíduo sólido  

 Portugal deixou um legado pesado em áreas degradadas/áreas contaminadas 

devido a várias atividades industriais antigas, atividades mineiras e depósitos não 

controlados de resíduos sólidos. [20] 

 Devido à quantidade e diversidade de resíduos, ao crescimento e consumo da 

população, à expansão da área urbana e à cultura histórica de utilização de resíduos, 

a gestão de resíduos sólidos trouxe maiores desafios à sociedade moderna, 

principalmente à administração pública em razão de recursos insuficientes para a 

gestão adequada de resíduos. [21]  

 De acordo com os regulamentos atuais, o gerenciamento de resíduos e solo 

contaminado inclui o destino e/ou tratamento de resíduos perigosos. Em geral, o solo 

contaminado é considerado resíduo e deve ser classificado, armazenado, transportado 

e depositado de acordo com os regulamentos atuais de gestão de solos e resíduos 

contaminados. Segundo a norma ABNT NBR 10004:2004, que dispõe sobre a 

classificação dos resíduos sólidos, os solos contaminados são considerados resíduos 
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classe I – perigosos e, desta forma, é necessária a tomada de medidas para o 

gerenciamento de resíduos e solos contaminados.  [15] 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da NBR 10004, 1987, 

define resíduos sólidos da seguinte maneira: Resíduos nos estados sólidos e 

semissólido que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrimento. Ficam incluídos 

nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controlo de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia. [22] 

 A geração de resíduos sólidos causou sérios problemas ambientais em 

grandes centros urbanos. Esses resíduos são misturas complexas de materiais 

orgânicos e inorgânicos com propriedades físicas e químicas variáveis, cujas 

características mudam com as mudanças tecnológicas e marcam o estágio do 

desenvolvimento social. 

 As preocupações das pessoas sobre questões ambientais e a necessidade de 

rejeição adequada de resíduos sólidos são frequentemente discutidas, principalmente, 

devido à rejeição de telefones celulares em aterros, resultando em poluição do solo, 

da água e do ar. As pilhas e baterias apresentam elementos químicos altamente 

poluentes tanto ao homem quanto à natureza, dentre os quais destacam-se o Pb, o 

Hg, o Cd, o Cu, o Ni, a Ag, o Li, o Mn e o Zn. [23] 

 Entre os elementos mais comuns no lixiviado das áreas municipais de 

disposição de resíduos sólidos, destacam-se o Cd, o Cu, o Li e o Zn. Concentrações 

anormais de Li podem ocorrer pela ingressão direta por meio de rejeição de pilhas e 

baterias juntamente com o lixo comum, ou indiretamente pela incorporação nos 

aquíferos de espécies químicas que promovam a solubilização de fases minerais que 

contenham este metal, tais como a matéria orgânica e a diminuição do pH do meio. 

[23] 

 O lixiviado também causa degradação ambiental, cuja extensão pode ser 

atribuída a toda e qualquer mudança resultante do efeito imposto pela sociedade 

sobre os ecossistemas naturais, que variam e se degradam com as características 

físicas, químicas e biológicas da área, afetando principalmente a qualidade de vida 

dos componentes ambientais e humanos. [17] 
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 Vários autores estudaram o transporte e a retenção de metais no solo para o 

tratamento de resíduos sólidos urbanos. Os poluentes presentes no lixiviado podem se 

dissolver na água e passar pelo mecanismo de transporte do solo, enfatizando que a 

água é o principal meio de transporte de materiais no perfil do solo. Ao mesmo tempo, 

o perfil do solo pode servir como meio atenuante de contaminantes que, por meio de 

processos físicos, químicos e biológicos de interação solo-poluente, alteram a 

concentração da solução. [23] 

2.2.2.  Contaminação do solo por BTEX 

 Os tipos de poluentes encontrados nos solos europeus variam de país 

para país. No entanto, estimativas globais identificaram metais pesados e óleos 

minerais como sendo os principais poluentes nos solos europeus. Essas estimativas 

são baseadas na frequência com que um determinado contaminante é registado como 

o mais importante do local investigado. Outros contaminantes presentes incluem os 

PAH, benzeno, tolueno, etilbenzeno e os orto para e beta xilenos (BTEX), fenóis e 

hidrocarbonetos clorados. [10]  

Na figura 6, vemos que na Europa, os dois primeiros grupos de poluentes 

representam cerca de 60% dos poluentes presentes em locais contaminados, com 

predominância de metais pesados, mas, devido à contaminação proveniente dos 

outros grupos, esta poderá ser mais problemática devida ao seu carácter persistente. 

 

 

Figura 6: Contaminantes presentes no solo na Europa (Fonte - 10). 
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Estas crescentes preocupações com este tipo de contaminação estão 

relacionadas com os riscos ocasionados, principalmente, à saúde humana, visto que o 

benzeno, por exemplo, é reconhecidamente causador de cancro e vários tipos de 

leucemia. [5] 

 Por exemplo, quando ocorre o vazamento de gasolina no solo, um das 

principais preocupações é a contaminação das águas subterrâneas, especialmente o 

aquífero, usado como fonte de água potável humana, que também pode estar 

contaminado. [24] 

 Quando se refere ao BTEX, que é definido como hidrocarbonetos 

monoaromáticos, sua estrutura molecular é caracterizada principalmente pela 

presença de um anel de benzeno. Eles são usados, principalmente, em solventes e 

combustíveis e são os componentes mais solúveis nas frações da gasolina. [25] 

 A gasolina é uma mistura complexa de frações líquidas leves de petróleo, que 

contém vários hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, como benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno (BTEX) (ver figura 7), compostos solúveis em gordura e tóxicos 

que podem atuar como inibidores do sistema nervoso central que, mesmo em baixas 

concentrações, são tóxicos. Além disso, no BTEX, o benzeno tornou-se um importante 

composto relacionado com a toxicologia devido ao seu impacte na saúde humana, 

como síndromes mielodisplásticas (SMD) e, principalmente, o seu efeito 

carcinogénico, como leucemia mieloide aguda (LMA). Com isso, mesmo que as 

concentrações de benzeno sejam menores que 1% na gasolina, como estabelecido 

pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o estímulo 

ao consumo de combustíveis fósseis oriundos da cadeia produtiva do petróleo, como 

política de desenvolvimento económico, faz com que a exposição ao benzeno a partir 

da gasolina tenha grande influência no âmbito da saúde ambiental e ocupacional. [26] 

Assim, em relação aos BTEX podemos dizer: 

O benzeno existe na gasolina, mas também em borracha sintética, plásticos, nylon, 

inseticidas, tintas, corantes, cola de resina, cera para móveis, detergentes e 

cosméticos. 

 O escape automático e as emissões industriais representam cerca de 20% da 

exposição total ao benzeno no país. O benzeno também pode ser encontrado 

no fumo do cigarro. Cerca de 50% de todo o benzeno presente na atmosfera 

vem do fumo do tabaco. 
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 O tolueno é um componente natural de muitos produtos petrolíferos. O tolueno 

é usado como solvente para tintas, revestimentos, gomas, óleos e resinas. 

 O etilbenzeno é usado principalmente como aditivo para gasolina e 

combustível de aviação. Também pode estar presente em produtos de 

consumo, como tintas, plásticos e pesticidas. 

 O xileno é um membro do grupo de poluentes BTEX. O orto-xileno é a única 

forma de xileno que ocorre naturalmente; as outras duas formas são artificiais. 

Xilenos são líquidos incolores, usados na gasolina e como solvente nas 

indústrias de impressão, borracha e couro. [27]   

 

 

            Figura 7: Representação das estruturas químicas dos BTEX (Fonte - 5). 

                 

Mais especificamente, o exame detalhado dos componentes da gasolina, em 

relação aos riscos ocasionados à saúde humana, revela a existência de dois grupos 

distintos de hidrocarbonetos: os monoaromáticos (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos) que correspondem entre 10 e 59 % (m/m) da composição e os alifáticos (C5 – 

C12) que correspondem entre 41 e 62 % da composição da gasolina. [5] 

Os compostos monoaromáticos são geralmente mais tóxicos que os compostos 

alifáticos com o mesmo número de átomos de carbono e, por serem cerca de 3 a 5 

vezes mais solúveis em água, também são mais móveis. A mobilidade de compostos 

monoaromáticos no sistema solo-água também é maior. O coeficiente de partição 
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octanol-água é de duas a quatro vezes menor que nos alifáticos, sendo que quanto 

menor o valor do coeficiente octanol-água menos provável é que ele sofra absorção 

pela matéria orgânica presente no solo.  

Para um melhor entendimento, o coeficiente de partição octanol-água torna-se 

um parâmetro importante, pois um menor coeficiente de partição implica uma lenta 

absorção no solo e, consequentemente, um transporte preferencial pela água. Além de 

migrarem mais rapidamente através das águas atingindo mananciais de 

abastecimento, os compostos aromáticos apresentam uma maior toxicidade crónica do 

que os hidrocarbonetos alifáticos. Ver na tabela 3. [5] 

 

Tabela 3: Valores de solubilidade e coeficiente de partição octanol-água para alguns hidrocarbonetos 

aromáticos e alguns alifáticos (Fonte - 5). 

 

 

2.2.3.  Contaminação do solo por efluentes industriais  

 Águas residuais industriais é um termo geral que se refere a vários tipos de 

águas residuais com origem em várias indústrias. De fato, existem muitos tipos de 

águas residuais industriais, com composição complexa, porque a água cumpre vários 

papéis e funções em todos os tipos de indústrias. Medições de parâmetros como 

carência bioquímica de oxigênio (CBO), carência química de oxigênio (CQO), pH e 

alcalinidade podem permitir classificar a poluição industrial.  

De fato, os efluentes industriais podem ser classificados de acordo com a 

natureza dominante da poluição e podem ser caracterizados por uma alta 

concentração de compostos orgânicos / inorgânicos. Note-se que, entre as indústrias 

que geram resíduos, algumas das águas residuais mais perigosas são provenientes 
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de setores como refinarias, mineração, curtumes, produtos farmacêuticos, fábricas de 

celulose e produção / destilaria de açúcar. [28]  

 Estudos e pesquisas em biotecnologia na Universidade de Dhaka, Bangladesh, 

identificaram 900 grandes indústrias poluidoras que não possuem instalações de 

tratamento de efluentes e resíduos. Esses efluentes altamente tóxicos estavam sendo 

descarregados diretamente para solos e rios adjacentes. No processo de produção 

dessas indústrias, muitos dos resíduos sólidos, semi-sólidos e líquidos são gerados 

podendo conter uma quantidade substancial de substâncias tóxicas, poluentes 

orgânicos e inorgânicos e, se despejados em ambiente sem tratamento, então isso 

pode levar a sérias consequências ambientais. Este também, indubitavelmente, 

deteriorará a produtividade do solo e afetará adversamente a produção agrícola. [29]  

 A crescente industrialização levou à poluição do solo através da descarga de 

efluentes pelas unidades industriais. Cada tipo de solo tem sua própria 

individualidade. A característica distintiva dessa individualidade é o perfil do solo, que 

consiste em séries de camadas diferentes de uma percolação das águas residuais 

lançadas na terra e subsequente lavagem dos poluentes para os horizontes 

sucessivos. [30] 

Os efluentes descarregados pelas unidades industriais nos solos contêm 

muitos produtos químicos tóxicos, ácidos minerais, bases etc. que, por um período de 

tempo, são depositados no solo devido à sua retenção e adsorção nas partículas do 

solo. Os constituintes minerais presentes em pequenas quantidades no efluente 

descarregado favorecem o crescimento de algumas colônias de algas, fungos e 

bactérias que, por sua vez, alteram a textura do solo. [30] 

Os micronutrientes descarregados no solo, por meio de efluentes, reduzem a 

porosidade do solo, resultando em baixos rendimentos. Também alguns dos produtos 

químicos depositados podem ser absorvidos pelas plantas / culturas que crescem 

nesses solos contaminados. Os efluentes orgânicos com alta concentração de matéria 

orgânica biodegradável lançada no solo atraem a microflora saprófita do solo e do ar 

e, portanto, podem proliferar, resultando em baixos rendimentos ou doenças fúngicas 

em muitos casos. [30]  

 As indústrias são responsáveis pela produção de efluentes com características 

distintas dos efluentes domésticos originados pela população comum e que, por isso, 

merecem especial atenção. A empresa produtora dos efluentes é responsável pela 

correta gestão dos mesmos. Estes podem ser tratados nas instalações da própria 
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empresa, se esta tiver capacidade para tal. Caso contrário, poderão ser enviados para 

uma ETAR, mediante a existência de uma licença de descarga, desde que se 

cumpram os valores limite de emissão (VLE). [31]  

Por exemplo, as indústrias de celulose e papel representam uma importância 

económica e ambiental extremamente alta, principalmente devido ao seu reflexo nos 

corpos d'água. Ao usar grandes quantidades de água, essas indústrias também 

produzem grandes quantidades de águas residuais contendo substâncias tóxicas. As 

indústrias de papel e celulose descarregam diariamente mais de 62 milhões de metros 

cúbicos de águas residuais, o que corresponde ao consumo doméstico de água de, 

aproximadamente, 200 milhões de pessoas. [32] 

Em termos de características das águas residuais, as áreas mais críticas da 

indústria de papel são o cozimento e o branqueamento. As águas residuais geradas 

durante o cozimento apresentam alta CBO, turbidez, cor, sólidos em suspensão e 

baixa concentração de oxigênio dissolvido. As águas residuais produzidas pelo 

processo de branqueamento têm uma cor forte e contêm mais de 300 componentes 

orgânicos, principalmente fenol clorado, que é tóxico para muitos organismos 

aquáticos e altamente resistentes à degradação. Nesse caso, o tratamento de águas 

residuais deve ser muito eficaz para garantir a qualidade das águas residuais após 

tratamento. [32]  

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de Março de 2005, estabelece que “Os 

efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam 

às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas 

aplicáveis”. 

 

2.2.4.  Contaminação do solo por metais pesados  

 Os metais pesados são as substâncias tóxicas mais conhecidas nos seres 

humanos. Em 2000 aC, uma grande quantidade de chumbo foi obtida do minério como 

subproduto da fusão da prata. Este pode ser o começo do uso humano deste metal. 

Por um lado, se são as primeiras toxinas identificadas, elas não incluem todos os 

metais, por exemplo, os efeitos tóxicos do cádmio foram identificados apenas 

recentemente e a sua cinética toxicológica ainda não é muito precisa. Nem todos os 
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metais conhecidos causam toxicidade, porque de um total de 80 metais conhecidos, 

apenas cerca de 30 são tóxicos para os seres humanos. [33]  

Os metais pesados são produzidos naturalmente no ambiente do solo através 

do processo de intemperismo do material original, e os seus níveis de concentração no 

solo são considerados vestigiais (<1000 mg kg-1) e raramente tóxicos. Devido à 

perturbação e aceleração do ciclo geoquímico de metais de natureza pelo homem, a 

maioria dos solos do ambiente rural e urbano pode acumular um ou mais metais 

pesados acima dos valores de fundo definidos, altos o suficiente para causar riscos à 

saúde humana, plantas, animais e ecossistemas [34] 

 No ambiente terrestre, o solo é o último e mais importante reservatório de 

metais pesados. Mas a capacidade do solo de absorver esses elementos é limitada: 

quando essa capacidade é alcançada ou excedida, as consequências ambientais 

podem ser negativas, especialmente em termos de aumento da mobilidade do metal. 

No solo, a forma química do metal é afetada principalmente pela composição da 

matéria orgânica e da superfície mineral, e a sua mobilidade e biodisponibilidade são 

cruciais nesse processo. Um elemento quando introduzido no solo, do ponto vista 

geoquímico, pode tomar diversas formas, tais como: dissolver-se na solução do solo, 

fixar-se em locais de troca de constituintes orgânicos e inorgânicos, sofrer oclusão nos 

minerais do solo, co-precipitar com outros compostos no solo, ou incorporar-se nos 

materiais biológicos. [3] 

 A poluição pode ocorrer em zonas bem localizadas e definidas, como resultado 

de fontes poluentes pontuais (poluição pontual), ou pode ocorrer em vastas áreas, cuja 

origem exata da fonte poluente se torna difícil de especificar (poluição difusa). As 

fontes de poluição difusa resultam de uma grande variedade de atividades 

antropogénicas sob a superfície do solo e a determinação da sua origem pode ser 

mais difícil, do que no caso das fontes de poluição pontuais. Uma importante fonte de 

poluição difusa é causada pelo tráfego rodoviário e pelas estradas, sob o meio 

circundante. [3] 

Os solos estão sujeitos a um processo de contaminação por metais pesados, 

que são um subconjunto do maior grupo dos elementos que ocorre em baixa 

concentração na crosta terrestre e, em muitos casos, as emissões destes metais a 

partir de fontes antropogénicas superam as de fontes naturais (intemperismo, 

erupções vulcânicas, incêndios florestais). Os metais-traço, estão entre os 

contaminantes ambientais mais comuns e o seu comportamento em diversos 

compartimentos ambientais, como, por exemplo, os solos, merecem destaque, 
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principalmente por serem não biodegradáveis, permanecendo por longos períodos no 

ambiente, representando uma ameaça potencial à biodiversidade, bem como aos 

ecossistemas. [3] 

As atividades humanas são importantes fontes de emissões poluentes, geradas 

por atividades industriais, incluindo mineração, descarga de esgoto doméstico e águas 

superficiais em áreas onde os fertilizantes são cultivados. Apesar da baixa taxa de 

emissão de metais pesados na atmosfera no passado, devido à sua baixa volatilidade, 

a taxa de emissão desses metais aumentou dramaticamente com o advento das 

atividades de mineração e fundição de metais e a queima de combustíveis fósseis no 

século XX. Por outro lado, a descoberta da espectrometria de massa / plasma 

indutivamente acoplado (ICP / MS), no final de 1990, permitiu a melhoria nos 

processos da química analítica dos materiais geológicos, e como tal, possibilitou a 

quantificação dos níveis de metais pesados presentes nos solos. [3] 

Devido à capacidade de mobilidade ou adsorção de metais pesados, suas 

concentrações no solo são diferentes. O transporte de poluentes para o solo é guiado 

por fatores que controlam a sua mobilidade; esses fatores incluem pH, potencial redox, 

textura, estrutura, teor de argila, concentração de matéria orgânica e de óxidos de Fe, 

Mn e Al, bem como a concentração de diferentes poluentes. A relação entre a 

capacidade de troca catiónica e a presença de fósforo. A atividade dos metais nas 

soluções do solo provém do equilíbrio entre metais e minerais argilosos, matéria 

orgânica, óxidos de ferro, alumínio e manganês e quelatos solúveis. O pH do solo é 

uma característica fundamental desse equilíbrio. [3]  

Os metais pesados são considerados poluentes graves do solo devido à sua 

toxicidade, persistência e características não degradáveis no ambiente. Além disso, o 

processo de autopurificação dos metais pesados, presentes no solo contaminado, é 

mais lento que o do ar e da água contaminados; assim, o tratamento inadequado do 

solo contaminado, pode representar um grande risco à saúde humana. [35]  

 

2.2.4.1. Fontes de contaminação por metais pesados 

 Os metais pesados são inseridos no meio ambiente através de várias fontes 

(como naturais, agrícolas, industriais, de efluentes domésticos, atmosféricas e outras). 

As fontes naturais são as fontes mais importantes, caracterizadas por fontes 

geológicas ou afloramentos rochosos. A composição e concentração de metais 
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pesados dependem do tipo de rocha e das condições ambientais, que podem ativar o 

processo de desgaste. Os materiais naturais geológicos, geralmente, têm elevadas 

concentrações de Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb e Hg. Rochas ígneas ricas em 

minerais como a olivina, a horneblenda ou a augite contribuem com quantidades 

consideráveis de Mg, Co, Ni, Cu e Zn para os solos. No entanto, a formação do solo 

provém principalmente de rochas sedimentares, mas esta é apenas uma pequena 

fonte de metais pesados, uma vez que, em geral, não é persistente. [36] 

 As fontes de metais pesados nos solos agrícolas incluem fertilizantes 

inorgânicos e orgânicos, lodo de esgoto, água de irrigação e pesticidas. Os 

fertilizantes fosfatados têm níveis diferentes de Cd, Cr, Ni, Pb e Zn, dependendo da 

fonte. Embora o teor de metais pesados em solos agrícolas seja muito baixo, o uso de 

em longo prazo de fertilizantes fosfatados e as características do solo ao qual são 

aplicados, podem acumular quantidades perigosas desses metais em alguns casos. O 

lodo de esgoto, fontes de água de irrigação, tais como poços profundos, rios, lagos ou 

canais de irrigação também são significantes fontes de contaminação por metais 

pesados no solo agrícola. [36] 

Nas principais cidades industrializadas do mundo, a queima de carvão mineral 

e petróleo parece ser a principal causa de poluição, sendo usadas como fontes de 

energia industrial para promover a libertação de vários metais (Pb, Cr, Zn, Ni) na forma 

de vapor, ou adsorvido ao material particulado e gasoso, efluente líquido e resíduos 

sólidos descarregados na atmosfera. Os metais pesados, como o Cu e o Zn são 

também comummente encontrados em solos de áreas onde a extração de minério e a 

sua fusão ocorreu. Existem muitos estudos que demonstram que há enriquecimento 

de metais pesados em solos localizados perto de instalações industriais. 

Por exemplo, a indústria siderúrgica é a principal fonte de Cr e Ni, a fabricação 

de baterias de Pb e plantas de galvanização é a fonte de Zn. Outros 32 usos 

importantes do metal incluem: revestimentos de pigmentos (Pb e Zn), revestimentos 

de cabos, manufatura de plástico, vidro e esmalte (Pb) e pneus e ligas galvanizadas. 

O Pb é um dos metais pesados de utilização industrial mais variada mas, está 

presente, sobretudo em baterias. Esses metais entram na cadeia alimentar através do 

abastecimento de água e pelos organismos aquáticos, ou através de produtos 

agrícolas e animais de pastoreio. [3] 

A mineração e moagem de minérios metálicos, juntamente com as indústrias 

deixaram em muitos países, o legado da ampla distribuição de contaminantes 

metálicos no solo. Durante a mineração, os rejeitos (partículas maiores e mais 
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pesadas depositadas na parte inferior da célula de flotação durante a mineração) são 

descarregados diretamente em depressões naturais, incluindo áreas húmidas no local, 

resultando em concentrações elevadas. A extensa mineração e fundição de minério de 

Zn e Pb  resultaram na contaminação do solo que apresenta riscos para a saúde 

humana e para os ecossistemas. Muitos métodos de recuperação, usados para esses 

locais, são longos e caros e podem não restaurar a produtividade do solo. O risco 

ambiental do metal pesado para o ser humano está relacionado com a sua 

biodisponibilidade. [37] 

Outros materiais são gerados por uma variedade de indústrias, como têxteis, 

curtumes, petroquímicos de derramamentos acidentais de petróleo ou utilização de 

produtos derivados de petróleo, pesticidas e instalações farmacêuticas e são 

altamente variáveis em composição. Embora alguns sejam descartados em terra, 

poucos têm benefícios para a agricultura ou silvicultura. Além disso, muitos são 

potencialmente perigosos devido ao seu conteúdo de metais pesados (Cr, Pb e Zn) ou 

compostos orgânicos tóxicos e raramente são aplicados, se é que alguma vez o são, 

ao solo. Outros são muito baixos em nutrientes das plantas ou não têm propriedades 

de condicionamento do solo. [34] 

 As fontes de metais transportadas pelo ar incluem emissões de chaminés ou 

dutos de ar, gás ou fluxos de vapor e emissões fugitivas, como poeira de áreas de 

armazenamento ou pilhas de lixo. Metais de fontes aerotransportadas são geralmente 

libertados como partículas contidas no fluxo de gás. Alguns elementos potencialmente 

tóxicos como As, Cd e Pb também podem volatilizar durante o seu processamento a 

alta temperatura. Esses metais se converterão em óxidos e condensarão como 

partículas finas, a menos que uma atmosfera redutora seja mantida. As emissões da 

pilha podem ser distribuídas por uma ampla área por correntes de ar naturais, até que 

os mecanismos de precipitação seca e / ou húmida as remova do fluxo de gás. As 

emissões fugitivas são freqüentemente distribuídas em uma área muito menor, porque 

as emissões são feitas perto do solo. Em geral, as concentrações de contaminantes 

são mais baixas nas emissões fugitivas em comparação com as emissões da 

chaminé. 

 O tipo e a concentração de metais emitidos pelos dois tipos de fontes 

dependerão das condições específicas do local. Todas as partículas sólidas nos fumos 

dos incêndios e noutras emissões das chaminés das fábricas são, eventualmente, 

depositadas em terra ou no mar; a maioria das formas de combustíveis fósseis contém 

alguns metais pesados e, portanto, é uma forma de contaminação que continua em 
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larga escala desde o início da revolução industrial. Por exemplo, concentração muito 

alta de Cd, Pb, e Zn foi encontrado em plantas e solos adjacentes a fundições. Outra 

fonte importante de contaminação do solo é a emissão aérea de Pb da combustão de 

gasolina contendo chumbo tetraetil; isso contribui substancialmente para o teor de Pb 

em solos em áreas urbanas e naquelas adjacentes às principais estradas. [34] 

 

2.2.4.2. Tipos de Metais pesados 

 Os metais pesados mais comuns encontrados em locais contaminados são Pb, 

Cr, As, Zn, Cd, Cu e Hg em ordem de conteúdo. Esses metais são importantes, pois 

são capazes de diminuir a produção agrícola devido ao risco de bioacumulação e 

biomagnificação na cadeia alimentar. Também existe o risco de contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas. O conhecimento dos efeitos químicos básicos, 

ambientais e de saúde associados a esses metais pesados é necessário para 

entender suas especiação, biodisponibilidade e opções de reparação. 

 O destino e o transporte de um metal pesado no solo dependem, significativamente, 

da forma química e especiação do metal. Uma vez no solo, os metais pesados são 

adsorvidos por reações rápidas iniciais (minutos, horas), seguidos por reações de 

adsorção lenta (dias, anos) e, portanto, são redistribuídos em diferentes formas 

químicas com biodisponibilidade, mobilidade e toxicidade variadas. [34] 

Chumbo – Pb 

O chumbo, com o número atómico 82 e peso atómico de 207,2, é um membro 

do grupo 14 da Tabela Periódica de Elementos. É um metal denso (11,34 g/cm3), de 

cor cinzenta, podendo tornar-se azulado na presença de ar. Tem um ponto de fusão 

de 327ºC e ponto de ebulição de 1744ºC, é um fraco condutor de eletricidade e muito 

resistente à corrosão. O seu baixo ponto de fusão e o facto de ser muito maleável e 

flexível permitem, mesmo que em sociedades primitivas, tenha sido fundido e 

trabalhado. [33] 

 Vários fatores influenciam o movimento descendente do chumbo no perfil do 

solo, entre eles, a lixiviação de quelatos complexos com matéria orgânica, 

transferência de partículas por vermes e outros organismos, movimentação pelas 

raízes das plantas ou uma combinação de todos estes fatores. Adicionalmente aos 

movimentos verticais também poderão ocorrer movimentos horizontais, devido às 

operações da lavoura, ao vento e às plantas. O pH e a capacidade de troca catiónica 
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são os principais fatores envolvidos na imobilização do Pb, sendo que o teor em 

matéria orgânica e argila são os constituintes determinantes na adsorção do Pb, assim 

como o papel dos óxidos de Mn, Fe e, possivelmente, o Al. Há também uma tendência 

para o aumento de concentração deste metal com a diminuição das partículas, sendo 

que o Pb libertado pela meteorização das rochas parece que é, em grande parte, 

adsorvido pelo silte e pela argila. O Pb pode ser hidrolisado a baixo pH e desenvolve 

hidrólises múltiplas para valores de pH habituais nos sistemas ambientais. O PbOH+ é 

predominante em solos com pH entre 6 a 10. [33] 

O chumbo ocupa o quinto lugar, atrás do Fe, Cu, Al e Zn na produção industrial 

de metais. Cerca de metade do Pb usado nos EUA é destinado à fabricação de 

baterias de armazenamento de Pb. Outros usos incluem soldas, rolamentos, 

coberturas de cabos, munições, canalizações, pigmentos e calafetagem. Os metais 

comummente ligados ao Pb são o antimónio (em baterias de armazenamento), Ca e 

Sn (em baterias de armazenamento sem manutenção), Ag (para solda e ânodos), Sr e 

Sn (como ânodos em processos de eletropolimento), Te (tubos e chapas em 

instalações químicas e blindagem nuclear), Sn (soldas), Sb e Sn (mancais, impressão 

e peças fundidas de alto detalhe). [34] 

A fonte mais séria de exposição ao chumbo no solo é pela ingestão direta 

(ingestão) de solo ou poeira contaminados. Em geral, as plantas não absorvem ou 

acumulam chumbo. No entanto, em solos com alto teor de chumbo, é possível que 

algum chumbo seja absorvido. Estudos demonstraram que o chumbo não se acumula 

rapidamente nas partes frutíferas das hortaliças e frutas (por exemplo, milho, feijão, 

abóbora, tomate, morango e maçã). É provável que concentrações mais altas sejam 

encontradas em vegetais folhosos (por exemplo, alface) e na superfície das raízes (por 

exemplo, cenoura). [34] 

Como algumas plantas não absorvem grandes quantidades de chumbo do 

solo, os níveis de chumbo no solo considerado seguro para as plantas serão muito 

maiores do que os níveis de chumbo no solo, onde a ingestão de solo é uma 

preocupação. Geralmente, foi considerado seguro o uso de produtos de jardim 

cultivados em solos com níveis totais de chumbo inferiores a 300 ppm. O risco de 

envenenamento por chumbo na cadeia alimentar aumenta à medida que o nível de 

chumbo no solo aumenta acima dessa concentração. Mesmo em níveis de solo acima 

de 300 ppm, a maior parte do risco vêm do solo contaminado com chumbo ou de 

depósitos de poeira nas plantas e não da absorção de chumbo pela planta. [34]  
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Zinco - Zn 

O zinco é um metal de transição com as seguintes características: período 4, 

grupo IIB, número atómico 30, massa atómica 65,4, densidade 7,14 g cm-3, ponto de 

fusão 419,5°C e ponto de ebulição 906°C. 

O zinco ocorre naturalmente no solo (cerca de 70 mg kg-1 em rochas da 

crosta), mas as concentrações de Zn estão subindo artificialmente, devido a adições 

de origem antropogénica. A maior parte do Zn é adicionada durante atividades 

industriais, como mineração, exploração/utilização de carvão e combustão de resíduos 

e processamento de aço. Muitos alimentos contêm certas concentrações de Zn. A 

água potável também contém certas quantidades de Zn, que podem ser maiores 

quando armazenadas em tanques de metal. Fontes industriais ou locais de resíduos 

tóxicos podem fazer com que as concentrações de Zn na água potável atinjam níveis 

que podem causar problemas de saúde. 

O zinco é um oligoelemento essencial à saúde humana. A escassez de zinco 

pode causar defeitos congénitos. A produção mundial de Zn ainda está em ascensão, 

o que significa que cada vez mais Zn acaba no meio ambiente. A água é poluída com 

Zn, devido à presença de grandes quantidades presentes nas águas residuais de 

instalações industriais. Uma consequência é que o lodo poluído por Zn é 

continuamente depositado pelos rios em suas margens. O zinco também pode 

aumentar a acidez das águas. Alguns peixes podem acumular Zn em seus corpos 

quando vivem em cursos de água contaminados por Zn. Quando o Zn entra nos 

corpos desses peixes, ele é capaz de biomagnificar a cadeia alimentar. 

O zinco solúvel em água localizado nos solos pode contaminar as águas 

subterrâneas. As plantas geralmente têm uma absorção de Zn que seus sistemas não 

conseguem suportar, devido ao acúmulo de Zn nos solos. Finalmente, o Zn pode 

interromper a atividade nos solos, pois influencia negativamente a atividade de 

microrganismos e minhocas, retardando a decomposição da matéria orgânica. Quando 

o Zn entra nos corpos desses peixes, ele é capaz de biomagnificar a cadeia 

alimentar.  [38]  

Mercúrio – Hg 

O mercúrio pertence ao mesmo grupo da tabela periódica que o Zn e o Cd. É o 

único metal líquido. Possui número atómico 80, peso atómico 200,6, densidade 13,6 g 
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cm-3, ponto de fusão 13,6°C e ponto de ebulição 357°C e geralmente é recuperado 

como subproduto do processamento de outros minérios. 

A libertação de Hg da combustão de carvão é uma das principais fontes de 

contaminação por Hg. As libertações a partir de manómetros em estações de medição 

de pressão ao longo de gasodutos / oleodutos também contribuem para a 

contaminação por Hg. Após a libertação no ambiente, o Hg geralmente ocorre na 

forma de Hg2+, Hg2 
2+, Hg ou na forma alquilada (metil / etil-mercúrio). 

O potencial redox e o pH do sistema determinam as formas estáveis de Hg que 

estarão presentes. O Mercúrio mercuroso e mercúrio são mais estáveis sob condições 

oxidantes. Quando existem condições de redução moderada, o Hg orgânico ou 

inorgânico pode ser reduzido a Hg elementar, que pode ser convertido em formas 

alquiladas por processos bióticos ou abióticos. O mercúrio é mais tóxico em suas 

formas alquiladas, que são solúveis em água e voláteis no ar. O mercúrio (II) forma 

complexos fortes com uma variedade de ligantes orgânicos e inorgânicos, tornando-o 

muito solúvel em sistemas aquáticos oxidados.  

A sorção para solos, sedimentos e materiais húmicos é um mecanismo 

importante para a remoção de Hg da solução. A sorção depende do pH e aumenta à 

medida que o pH aumenta. O mercúrio também pode ser removido da solução por co-

precipitação com sulfuretos. Sob condições anaeróbicas, as formas orgânicas e 

inorgânicas de Hg podem ser convertidas em formas alquiladas por atividade 

microbiana, como por bactérias redutoras de enxofre. O mercúrio elementar também 

pode ser formado sob condições anaeróbicas por desmetilação do metil mercúrio ou 

pela redução de Hg (II). Condições ácidas (pH <4) também favorecem a formação de 

metil-mercúrio, enquanto valores mais altos de pH favorecem a precipitação de HgS 

(s). [34] 

 

Cádmio – Cd 

O cádmio está localizado no final da segunda linha de elementos de transição 

com número atómico 48, peso atómico 112,4, densidade 8,65 g cm-3, ponto de fusão 

320,9°C e ponto de ebulição 765°C. Juntamente com o Hg e o Pb, o Cd é um dos três 

grandes venenos de metais pesados e não é conhecido por nenhuma função biológica 

essencial. [34] 
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O uso mais significativo de Cd é em baterias de Ni / Cd, como fontes de 

energia recarregáveis ou secundárias que exibem alto rendimento, longa vida útil, 

baixa manutenção e alta tolerância ao stresse físico e elétrico. Os revestimentos de 

cádmio fornecem um bom revestimento de resistência à corrosão para embarcações e 

outros veículos, particularmente em ambientes de alta tensão, como marítimos e 

aeroespaciais. Outros usos do cádmio são pigmentos, estabilizadores de cloreto de 

polivinila (PVC), em ligas e compostos eletrónicos. O cádmio também está presente, 

como impureza, em vários produtos, incluindo fertilizantes fosfatados, detergentes e 

produtos refinados de petróleo. Além disso, a chuva ácida e a resultante acidificação 

de solos e águas superficiais aumentaram a mobilidade geoquímica do Cd e, como 

resultado, suas concentrações na água superficial tendem a aumentar à medida que o 

pH das águas diminui. O cádmio é produzido como subproduto inevitável do Zn e, 

ocasionalmente, do chumbo.  [34] 

Arsénio – As  

O arsénio tem as seguintes propriedades: número atómico 33, massa atómica 

75, densidade 5,72 g cm-3, ponto de fusão 817°C e ponto de ebulição 613°C, e exibe 

química bastante complexa e pode estar presente em vários estados de oxidação (-III, 

0, III, V). [34] 

O arsénio é um semi metal ou metaloide, bom condutor de calor e péssimo 

condutor elétrico. É insolúvel em água, porém muitos de seus compostos são solúveis. 

É um elemento químico essencial para a vida, ainda que tanto o arsénio como seus 

compostos sejam extremamente venenosos. É encontrado principalmente sob forma 

de sulfureto em uma grande variedade de minerais que contém ouro, cobre, chumbo, 

ferro, níquel, cobalto e outros metais. 

Como conservante de couro e madeira, seu uso representa, segundo algumas 

estimativas, cerca de 70% do seu consumo mundial. O arsenieto de gálio é um 

importante semicondutor empregado em circuitos integrados, mais rápidos e caros que 

os de silício. Aditivo em ligas metálicas de chumbo e latão. Também é utilizado em 

inseticidas, herbicidas, como pigmento, em pirotécnia e descolorante na fabricação do 

vidro. Recentemente renovou-se o seu interesse, principalmente, pelo uso do trióxido 

de arsénio para o tratamento de pacientes com leucemia. [39] 

Crómio – Cr  

O crómio com o número atómico 24 e massa atómica 51,996 pertence ao 

grupo 6 da Tabela Periódica de Elementos. É um metal maleável acinzentado com 
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uma densidade de 7,2 gcm3 , ponto de fusão igual a 1860 ºC e ponto de ebulição de 

2670 ºC. [62] O crómio é um metal de transição, duro, frágil, de coloração cinza 

semelhante ao aço, com forma cúbica cristalina, sem odor e muito resistente à 

corrosão. O crómio metálico não existe livre na natureza, mas somente na forma de 

seus compostos. Obtém-se o crómio a partir da cromite (FeCr2O4), principal minério de 

crómio, aquecendo-a em presença de alumínio ou silício. [39] 

Um dos usos mais importante do crómio é em metalurgia para aumentar a 

resistência à corrosão e dar um acabamento brilhante. Dessa forma, é amplamente 

utilizado para a produção de aços especiais e em processos de cromagem que 

consiste na eletrodeposição de uma capa protetora de crómio sobre uma peça. Para a 

produção de aços especiais, o crómio é adicionado sob a forma de liga com o ferro, 

conhecido como ferro-cromo. [39] 

O crómio, quando adicionado ao solo, poderá ter como destinos possíveis: ser 

oxidado ou reduzido, permanecer em solução, ser adsorvido em minerais e complexos 

orgânicos de troca ou em óxidos hidratados de Fe e Mn que cobrem partículas do 

solo, formar quelatos com um ligando orgânico ou precipitar como compostos pouco 

solúveis ou muito insolúveis. Assim, enquanto a redução do Cr (VI) nos solos pode ser 

realçada pela presença de matéria orgânica, a oxidação do Cr (III) é considerada 

provável em solos com pH> 5 e em presença de Mn oxidado, servindo este como 

recetor de eletrões nesta reação de oxidação. [3]  

 

Cobre - Cu 

O cobre com o número atómico 29 e massa atómica 63 pertence ao grupo 11 

da Tabela Periódica dos Elementos. Este metal vermelho, tem uma densidade de 8.93 

g/cm3 e pontos de fusão e de ebulição de cerca de 1083ºC e 2590ºC, respetivamente. 

Na natureza ocorre nos estados de oxidação I e II. [3] 

O cobre é o terceiro metal mais utilizado no mundo. O cobre é um 

micronutriente essencial necessário para o crescimento de plantas e animais. Nos 

seres humanos, ajuda na produção de hemoglobina no sangue. Nas plantas, o Cu é 

especialmente importante na produção de sementes, resistência a doenças e 

regulação da água. O cobre é realmente essencial, mas em altas doses pode causar 

anemia, danos no fígado e nos rins e irritação no estômago e no intestino. O cobre 

normalmente ocorre na água potável dos tubos de Cu, bem como nos aditivos 

projetados para controlar o crescimento de algas. Embora a interação do Cu com o 
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meio ambiente seja complexa, a pesquisa mostra que a maioria do Cu introduzido no 

ambiente é, ou rapidamente se torna, estável e resulta em uma forma que não 

representa um risco para o meio ambiente. De fato, ao contrário de alguns materiais 

artificiais, o Cu não é ampliado no corpo ou bioacumulado na cadeia alimentar. No 

solo, o Cu complexa fortemente o orgânico, implicando que apenas uma pequena 

fração de cobre seja encontrada em solução como cobre iônico, Cu (II). A solubilidade 

do Cu aumenta drasticamente a pH 5,5, que é bastante próximo do pH ideal das terras 

agrícolas de 6,0-6,5 . 

O Cu e o Zn são dois elementos essenciais importantes para plantas, 

microorganismos, animais e seres humanos. A conexão entre a contaminação do solo 

e da água e a absorção de metais pelas plantas, é determinada por muitos fatores 

químicos e físicos do solo, bem como pelas propriedades fisiológicas das culturas.  

Os solos contaminados com metais vestigiais podem representar ameaças 

diretas e indiretas: direta, através dos efeitos negativos dos metais no crescimento e 

no rendimento das culturas, e indireta, entrando na cadeia alimentar humana com um 

impacte potencialmente negativo na saúde humana. Mesmo uma redução no 

rendimento das culturas em alguns por cento pode levar a uma perda significativa de 

longo prazo na produção e no rendimento. Alguns importadores de alimentos agora 

estão especificando o teor máximo aceitável de metais nos alimentos, o que pode 

limitar a possibilidade de os agricultores exportarem suas colheitas contaminadas. [34] 

Níquel – Ni  

O níquel é um elemento de transição com número atómico 28 e peso atómico 

58,69. Em regiões de baixo pH, o metal existe na forma do ião níquel, Ni (II). Em 

soluções neutras a ligeiramente alcalinas, precipita como hidróxido de níquel, Ni(OH)2, 

que é um composto estável. [34] 

O níquel é usado sob sua forma pura para a produção de protetores de peças 

metálicas, devido à sua alta resistência à oxidação. É aplicado principalmente em ligas 

ferrosas e não ferrosas para consumo no setor industrial, em material bélico, em 

moedas, na área de transporte, nas aeronaves, na área de construção civil, aços 

inoxidáveis, ou ainda na produção do íman artificial. O sulfato de níquel é adequado 

para galvanoplastia, banhos de sais de níquel nos quais se obtém a niquelagem, 

processo que permite um acabamento refinado e protetor de diversas peças de metal. 

[39] 
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As principais fontes de contaminação por níquel no solo são indústrias de 

revestimento de metais, combustão de combustíveis fósseis e mineração e 

galvanização de níquel. Ele é libertado no ar por instalações de produção de energia e 

incineradores de resíduos urbanos e deposita-se no solo após sofrer reações de 

precipitação. Geralmente, leva muito tempo para que o níquel seja removido do ar. O 

níquel também pode acabar nas águas superficiais quando faz parte dos fluxos de 

águas residuais. A maior parte de todos os compostos de Ni que são libertados para o 

meio ambiente será absorvido por sedimentos ou partículas do solo e, como resultado, 

ficará imóvel. Em solos ácidos, no entanto, o Ni torna-se mais móvel e frequentemente 

espalha-se para as águas subterrâneas adjacentes. Os microrganismos também 

podem sofrer um declínio no crescimento devido à presença de Ni, mas, geralmente, 

desenvolvem resistência ao Ni depois de um tempo. Não se sabe que o níquel se 

acumula em plantas ou animais e, como resultado, não se constatou que o Ni 

biomagnifique a cadeia alimentar. Para os animais, o Ni é um alimento essencial em 

pequenas quantidades. [34] 

Manganês – Mn 

O manganês é um elemento químico, símbolo Mn, número atómico 25 (25 

prótons e 25 elétrons) e massa atómica 55 u, sólido em temperatura ambiente. Situa-

se no grupo 7 (7B) da classificação periódica dos elementos, sendo um metal de 

transição externa, de coloração cinza clara, quebradiço, com alto grau de dureza. À 

temperatura ambiente o elemento puro encontra-se no estado sólido. Quimicamente 

ativo, é corrosível pelo ar húmido e por várias soluções. Apresenta boa solubilidade 

em ácidos inorgânicos diluídos. Como metal, o manganês é similar ao ferro nas suas 

propriedades físico-químicas. Porém, no ambiente, o manganês aparece não como um 

metal, mas como um componente de uma grande variedade de minerais, incluindo 

óxidos, carbonatos, fosfatos e silicatos. [39] 

O manganês é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre e 

encontra-se largamente distribuído em solos, sedimentos, rochas, água e materiais 

biológicos. É importante para o crescimento das plantas e em funções vitais dos 

animais superiores. O manganês também apresenta aplicações industriais relevantes. 

 Dentre o grande número de compostos de manganês, destacam-se os sais 

manganatos e permanganatos. O permanganato de potássio é muito usado pelas suas 

propriedades oxidantes e desinfetantes. Mais de 95% do manganês utilizado 

industrialmente é consumido na indústria metalúrgica, sobretudo na redução do aço. 

Outros usos desse metal incluem mineração, produção e uso de fertilizantes (sulfato), 
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fungicidas, secantes em tintas e vernizes (naftenato e resinato), fabricação de pilhas 

secas (dióxido de manganês), na produção de vidros, cerâmica e produtos 

farmacêuticos. [39] 

 

2.2.5.  Outros tipos de contaminação do solo 

 Outro tipo de contaminantes são os poluentes radioativos (ou nucleares), que 

muitos pesquisadores da área consideram os poluentes mais perigosos. É proveniente 

da radiação, que é um efeito químico produzido pelas ondas de energia (seja calor, luz 

ou outras formas). A radiação existe naturalmente no ambiente, mas devido à ação 

dos seres humanos, a radiação foi excessivamente liberada, causando mutações em 

vários organismos (por exemplo, nos seres humanos, pode causar cancro). [40] 

 A radioatividade é um fenômeno relacionado a núcleos atômicos instáveis com 

excesso de energia e/ou massa, que se decompõem espontaneamente emitindo 

radiação ionizante na forma de ondas eletromagnéticas (raios gama) ou fluxos de 

partículas subatômicas (alfa, beta ou neutrão). 

 Partículas alfa são emitidas pelo núcleo do hélio por vários radionuclídeos 

com altos números atômicos (p. ex., plutónio, rádio, urânio) que não podem 

penetrar na pele além de uma profundidade rasa (< 0,1 mm). 

 Partículas beta são eletrões de alta energia emitidas pelo núcleo de átomos 

instáveis (p. ex., césio 137, iodo131). Tais partículas podem penetrar mais 

profundamente na pele (1 a 2 cm) e causar dano epitelial e subepitelial. 

 Neutrões são partículas eletricamente neutras, projetadas pelo núcleo de 

alguns radionuclídeos (p. ex., califórnio 252) e produzidas em reações 

nucleares (p. ex., em reatores nucleares); a sua profundidade de penetração 

no tecido varia de poucos milímetros a dezenas de centímetros, dependendo 

da sua energia. Colidem com os núcleos dos átomos estáveis, resultando em 

emissão de protões energéticos, partículas alfa e beta e radiação gama. 

 Radiação gama e raios X são radiações eletromagnéticas de alta energia 

(i.e., fotões) e frequência que podem penetrar a pele por vários centímetros. 

Enquanto alguns fotões depositam toda sua energia no corpo, outros podem 

somente depositar uma fração de sua energia e outros podem, ainda, passar 

completamente pelo corpo sem nenhuma interação. [41] 
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 Nos ecossistemas terrestres, o solo corresponde à maior biblioteca de 

receptores de radionuclídeos emitidos. Como o ciclo de nutrientes e o fluxo de energia 

têm uma conexão entre os componentes abióticos e biológicos do ecossistema, os 

solos contaminados com radionuclídeos perdem sua capacidade de produzir culturas 

agrícolas de boa qualidade e, portanto, podem ser classificados como degradados. 

Problemas relacionados à degradação de solos contaminados radioativamente são 

considerados um tipo especial de poluição química, além de outras características 

específicas relacionadas à radiação ionizante. [42] 

 Acidentes nucleares são os eventos que levaram a consequências 

significativas para as pessoas, o meio ambiente ou as instalações, como os de 

Chernobyl (Ucrânia, 1986) e Fukushima (Japão, 2011). Esses dois eventos causaram 

contaminação global do meio ambiente, incluindo ar, água, solo e organismos vivos. 

Quantidades enormes de elementos radioativos, especialmente I 131, Cs 137, Sr 90 e 

a atividade da soma de Plutônio (Pu 239 e Pu 240) foram dispersas no ambiente. 

Cerca de 40% da Europa foi exposta ao Césio 137 de Chernobyl em um nível de 4-40 

kBq/m2. O tamanho do desastre pode ser ilustrado pelo fato de que a máxima 

contaminação radioativa no solo em 1993 foi considerada 3500 vezes superior ao nível 

anterior ao acidente de Chernobyl. [42] 

 

2.3.  Remediação de solos contaminados  

 A Remediação de áreas contaminadas consiste na aplicação de uma técnica 

ou conjunto de técnicas numa determinada área contaminada, com o objetivo de 

eliminar ou neutralizar os poluentes existentes de acordo com as restrições legais 

estabelecidas pela lei atual, para que possam ser reutilizados no meio ambiente e na 

saúde humana. 

 Nas últimas décadas, várias tecnologias de remediação do solo foram 

desenvolvidas com base em princípios físicos, químicos e biológicos para remover ou 

eliminar contaminantes no solo. Por exemplo, a tecnologia de lavagem do solo, que 

usa uma solução aquosa para dissolver os contaminantes no solo e posteriormente 

estabilizá-los.  

 Existem dois tipos de métodos para Remediação de solos e podem ser 

divididas em ex situ, onde ocorre a remoção do solo e o tratamento do mesmo é num 

local diferente ao da sua recolha, enquanto no tratamento in situ, não ocorre 

escavação ou extração do solo contaminado, e este é tratado no seu local de origem, 
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levando a menores impactes ambientais, além de que os custos associados às 

técnicas in situ são em geral menores relativamente às técnicas ex situ. Por outro lado, 

as tecnologias ex situ permitem um controle mais eficaz do processo de tratamento, 

num curto período de tempo. Ver figura 8. [2] 

 

Figura 8: Ilustração das principais alternativas de tratamento in-situ e exsitu de solos contaminados 

 

2.3.1.  Tipos de remediação  

 Existem hoje, ao dispor do Homem, diversas tecnologias de remediação que 

podem ser aplicadas separadas, em conjunta ou consecutivamente. Existem vários 

modos de agrupar as tecnologias, sendo que um deles é a divisão em biológicas, 

térmicas e físico-químicas. 

 As tecnologias biológicas usam processos biológicos para degradar/remover 

contaminantes no solo; os processos térmicos usam altas temperaturas para 

dissolver/destruir contaminantes, enquanto as técnicas físico-químicas usam várias 

propriedades físicas e químicas dos contaminantes ou do solo para 

remover/destruir/reparar os contaminantes do solo. 

 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

42 

 

 

2.3.1.1. Processos biológicos  

 O principal objetivo das técnicas biológicas é usar poluentes como fonte de 

energia e alimento para estimular o crescimento de microrganismos, criando um 

ambiente propício a isso. Geralmente, isto significa proporcionar uma combinação de 

oxigénio nutrientes e de humidade, controlando a temperatura e o pH. Por vezes, os 

microrganismos adaptados para a degradação de contaminantes específicos são 

aplicados de forma a melhorar o processo de remediação.  

 A taxa à qual os microrganismos degradam os contaminantes é influenciada 

pelo tipo e concentração do mesmo, da presença de oxigénio, humidade, temperatura, 

pH, presença de nutrientes e os processos de bioacumulação e co-metabolismo. As 

técnicas biológicas são sensíveis a certos parâmetros do solo. Por exemplo, a 

presença de argilas ou de matéria orgânica no solo pode causar variações no 

desempenho do processo de tratamento biológico. [43] 

Biorremediação: pode ser considerada como uma nova tecnologia para tratar locais 

contaminados mediante o uso de agentes biológicos capazes de modificar ou 

decompor poluentes alvos. Estratégias de biorremediação incluem: a utilização de 

microrganismos autóctones, ou seja, do próprio local, sem qualquer interferência de 

tecnologias ativas de remediação (biorremediação intrínseca ou natural); a adição de 

agentes estimulantes como nutrientes, oxigénio e biossurfactantes (bioestimulação); e 

a inoculação de consórcios microbianos enriquecidos (bioaumento). O benefício 

desses processos é a mineralização do poluente, isto é, a transformação em gás 

carbónico, água e biomassa. [44] 

Bioaumento: é um processo de biorremediação que utiliza microrganismos alóctones 

muitas vezes encontrados em produtos biotecnológicos comercializados. Esse 

processo é necessário quando um local contaminado não possui ou possui em 

quantidades insuficientes os requisitos necessários para que o processo de 

degradação ocorra. Assim, esta técnica tem como objetivo acelerar ou estimular a 

biodegradação através da intensificação do crescimento microbiano tanto quanto 

também pela otimização do ambiente em questão.  

Bioestímulo: A bioestimulação de populações de microrganismos autóctones com o 

objetivo de aumentar as taxas de biodegradação é frequentemente empregada em 

projetos de biorremediação. Para se utilizar o processo de bioestimulação, deve-se 

demonstrar que existe no local contaminado uma população natural de 
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microrganismos capazes de biodegradar os contaminantes presentes e que as 

condições ambientais são insuficientes para se obter altas taxas de atividade 

microbiológica dessa população. Medidas das propriedades físicas e químicas de 

amostras do local podem revelar as limitações físico-químicas para a atividade 

microbiológica, a qual pode então ser modelada para indicar os fatores críticos 

limitantes. [44] 

Atenuação natural: pode ser definida como os processos naturais de diluição, 

dispersão, precipitação, absorção, biodegradação, bioacumulação, volatilização e/ou 

estabilização química e bioquímica de contaminantes (em geral), ocorrendo em 

ambientes terrestres ou aquáticos, o que reduz efetivamente a mobilidade dos 

contaminantes, biodisponibilidade, toxicidade ou concentração a níveis que não sejam 

excessivamente prejudiciais à saúde e aos ecossistemas humanos. Atenuação natural 

refere-se a processos que transformam naturalmente contaminantes em formas 

menos perigosas ou imobilizam contaminantes, de forma a que eles são menos uma 

ameaça ao meio ambiente. A atenuação natural é uma das várias opções de 

economia de custos para o tratamento de ambientes poluídos, nos quais 

microorganismos contribuem para a degradação de poluentes. [45] 

Biorreatores: o solo contaminado é misturado com água em proporções pré-

determinadas (10 a 30 % de sólidos em peso). Os microorganismos podem ser 

adicionados, se uma população adequada não estiver presente. É uma técnica 

simples e versátil, podendo ser empregada para degradar a maioria dos compostos do 

petróleo. Por ser um sistema fechado, pode-se controlar a temperatura, humidade, pH, 

oxigénio, nutrientes e a emissão de compostos voláteis. Entretanto, o fracionamento 

do solo antes de colocá-lo no reator e a desidratação do mesmo após o tratamento 

pode ser um processo difícil e caro. [1] 

Landfarming: consiste na redução da concentração de hidrocarbonetos, através de 

processos associados à biorremediação, a uma fração superficial de solo 

contaminado, geralmente, a uma camada que pode chegar até um metro e meio de 

profundidade. É importante que o solo seja colocado sobre uma tela impermeabilizada, 

com sistema de drenagem e de recolha de lixiviados para tratamento adequado, de 

modo a prevenir a transferência de contaminação para outros compartimentos do 

ecossistema. Neste processo é estimulada a atividade microbiana aeróbia do solo, 

através de arejamento e/ou adição de nutrientes, enzimas e controlo do teor em água. 

Esta técnica é utilizada com sucesso na indústria petrolífera à mais de 25 anos. Ao 

contrário dos hidrocarbonetos mais leves (encontrados predominantemente em 
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gasolinas e gasóleos), os hidrocarbonetos mais pesados não sofrem evaporação 

durante o arejamento, mas são degradados pelos microrganismos presentes no solo. 

Estes hidrocarbonetos com peso molecular elevado, como os encontrados em 

lubrificantes, exigem períodos de tempo de remediação mais longos, podendo variar 

entre seis meses e dois anos. Ver figura 9. [10] 

 

Figura 9: Operação típica de Landfarming (Fonte - 10). 

 

Biopilhas: envolve o empilhamento do solo contaminado e a estimulação da atividade 

microbiana (aeróbia) por meio de uma aeração eficiente. A umidade, calor, nutrientes, 

oxigénio e pH são controlados para favorecer a proliferação de bactérias com 

capacidade para degradar os hidrocarbonetos adsorvidos nas partículas de solo. 

Nesse sistema, os gases gerados e o lixiviado são coletados e precisam ser tratados 

antes de encaminhados para as águas residuais e o processo pode não ser eficaz em 

altas concentrações de contaminante. [1] 

Fitorremediação: é uma tecnologia de remediação emergente que utiliza plantas para 

degradar, extrair, conter ou imobilizar contaminantes do solo ou da água. Os 

mecanismos que ocorrem durante o processo de fitoremediação incluem a extração do 

contaminante do solo, a concentração desse contaminante no tecido da planta, a 

degradação do contaminante por processos bióticos ou abióticos, a volatilização ou a 

transpiração de contaminantes voláteis da planta para o ar e a imobilização do 

contaminante na zona das raízes. [11] 
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A fitorremediação é uma abordagem ecologicamente correta que pode ser uma 

medida de mitigação bem-sucedida para revegetar solo poluído por metais pesados de 

uma forma económica. É uma abordagem baseada em plantas, que envolve o uso de 

plantas para extrair e remover poluentes elementares ou diminuir sua 

biodisponibilidade no solo. As plantas têm a capacidade de absorver compostos 

iónicos no solo, mesmo em baixas concentrações, em seu sistema radicular. As 

plantas estendem seu sistema radicular na matriz do solo e estabelecem o 

ecossistema da rizosfera para acumular metais pesados e modular sua 

biodisponibilidade, recuperando assim o solo poluído e estabilizando a fertilidade do 

solo. [46] 

2.3.1.2. Processos físico-químicos 

 As tecnologias de tratamento físico removem os contaminantes da zona 

contaminada (solo ou água subterrânea), ficando estes concentrados, para tratamento 

posterior (por exemplo: químico ou térmico) ou deposição em aterro adequado. Os 

processos físicos podem ser utilizados para tratar uma vasta gama de contaminantes 

orgânicos em diferentes ecossistemas, podendo ser utilizados in-situ ou ex-situ. 

 Os processos químicos utilizam um conjunto de reações químicas para 

destruir, mobilizar, fixar ou neutralizar os contaminantes, podendo ser utilizados in-situ 

ou ex-situ. A mobilização pode ser realizada através da aplicação de uma solução 

aquosa ou de um solvente orgânico, de modo a concentrar o contaminante para 

posterior tratamento ou deposição em aterro adequado. Os tratamentos químicos, que 

usam uma solução aquosa para mobilizar os contaminantes do solo, são geralmente 

combinados com os sistemas de tratamento físicos, tal como a Lavagem de Solo. [10] 

Air Sparging: é uma tecnologia de remediação in situ que reduz as concentrações de 

hidrocarbonetos voláteis que se encontram adsorvidos no solo e dissolvidos na água 

subterrânea. Consiste na injeção de ar na zona saturada do solo, permitindo a 

transferência da fase dissolvida dos hidrocarbonetos voláteis para a fase de vapor. Por 

outro lado, a injeção de ar também promove a biodegradação dos contaminantes 

durante a migração dos voláteis da zona saturada para a zona não saturada do solo. 

Esta tecnologia é geralmente combinada com a de Extração de Vapor para extrair a 

fase de vapor que se encontra na zona não saturada do solo e não foi biodegradada. 

De um modo geral, o Air Sparging é mais eficaz para contaminantes de elevada 

volatilidade e reduzida solubilidade e para solos com grande permeabilidade. [10] 
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Soil Vapor Extraction: A extração de vapor do solo (SVE) usa pressão de vácuo para 

remover contaminantes voláteis e alguns semi-voláteis ( VOCs e SVOCs) do solo. O 

gás que sai do solo pode ser tratado ou destruído, dependendo dos regulamentos 

locais e estaduais de descarga de ar. As bombas de água subterrânea podem ser 

usadas em conjunto com o SVE para impedir que as águas subterrâneas subam para 

a zona não saturada como resultado da pressão do vácuo ou para aumentar a 

profundidade da zona não saturada. Esta área, chamada de franja capilar, é, 

frequentemente, altamente contaminada, pois contém produtos químicos não 

dissolvidos, produtos químicos mais leves que a água e vapores, que escaparam das 

águas subterrâneas, dissolvidos abaixo. Em solos onde a contaminação é profunda ou 

quando a permeabilidade é baixa, a injeção de ar no solo ajuda na extração. Durante a 

operação em grande escala, o SVE pode ser executado intermitentemente (operação 

pulsada) quando a taxa de remoção de massa extraída atingir um nível de estado 

estacionário. Como o processo envolve o fluxo contínuo de ar através do solo, muitas 

vezes promove a biodegradação de compostos orgânicos de baixa volatilidade que 

podem estar presentes. [38] 

Activated carbon adsorption: Adsorção é o processo de ligação e remoção de certas 

substâncias de uma solução através do uso de um adsorvente. O carvão ativado é o 

adsorvente mais usado no tratamento de solos, água, águas residuais municipais e 

águas residuais industriais orgânicas, devido à sua capacidade de adsorver uma 

grande variedade de compostos orgânicos, bem como à viabilidade econômica do 

uso.  A capacidade do carvão ativado para remover contaminantes não se baseia na 

quantidade de carbono utilizada, mas na capacidade do carbono de adsorver o 

contaminante. Quanto maior a capacidade, maior a quantidade de contaminantes que 

o carbono absorve por unidade de volume. Como o carbono natural não é capaz de 

tratar todos os contaminantes, existem diferentes produtos de carbono que removem 

contaminantes específicos. [47]  

Solidificação/estabilização: podem ser utilizadas para tratamento in-situ de solos 

contaminados, utilizando-se agentes químicos que encapsulam ou estabilizam os 

contaminantes evitando a sua migração. Este processo tem eficácia limitada para 

pesticidas e contaminantes orgânicos, enquanto que a monitorização de longo prazo é 

sempre necessária, para certificar que os contaminantes estão efetivamente 

imobilizados. [1] 

Lavagem de solo: o solo é lavado com solvente adequado para remover cada tipo de 

contaminante. Alguns equipamentos para lavagem de solo já foram patenteados e 
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estão em uso nos EUA e permitem tratamento no local da contaminação. As 

desvantagens deste processo é que os equipamentos são muito grandes, necessitam 

de muitos profissionais qualificados e, no final do processo, há uma enorme 

quantidade de líquido contaminado que é transportado para de tratamento, tornando o 

custo total do processo muito elevado. [48]  

2.3.1.3. Processos térmicos 

 A descontaminação dos solos, através do tratamento térmico, envolve a 

evaporação dos contaminantes através da utilização de temperaturas que variam entre 

os 200ºC e os 700ºC. Ao mesmo tempo, ocorrem, também, transformações químicas 

no solo.  

 As técnicas térmicas podem basear-se na injeção de vapor e ar quente, ou no 

aquecimento através de resistências elétricas, eletromagnéticas, fibras óticas ou 

radiofrequência, sendo utilizadas para aumentar a taxa de volatilização de compostos 

semivoláteis facilitando a extração dos contaminantes. São técnicas utilizadas 

essencialmente na remediação de solos contaminados por compostos orgânicos 

voláteis. 

 Os solos são aquecidos a uma temperatura suficiente para originar a 

desadsorção dos compostos orgânicos do solo e a sua volatilização, transferindo-se 

para a fase gasosa de arrastamento e transporte; nesta primeira fase impede-se a 

combustão dos contaminantes que serão posteriormente destruídos numa câmara de 

combustão autónoma para a fase gasosa. [43] 

Desadsorção térmica: o solo contaminado é aquecido para volatilizar a água e os 

contaminantes orgânicos que são transportados para um sistema de tratamento de 

gás. O tempo de tratamento é curto e tem mostrado eficiência maior que 99 %, 

independente da concentração de contaminantes. Porém, a eficiência do processo 

pode ser comprometida pela presença de água e alto teor de argila e lodo. [1] 

Incineração: baseia-se na utilização de elevadas temperaturas (870-1200ºC) para 

induzir à combustão, na presença de oxigénio, dos contaminantes presentes no solo. 

Esta técnica apresenta numerosas desvantagens na remediação de solos 

contaminados por metais pesados, das quais se destacam. [43] 

 Os metais pesados podem produzir cinzas que requerem estabilização;  



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

48 

 

 

 Os metais pesados voláteis, incluindo o Pb, Cd, Hg e As, necessitam de ser 

recolhidos no processo de combustão, sendo necessária a instalação de 

sistemas de limpeza de gases;  

 Os metais podem reagir com outros elementos, como o cloro e o enxofre, 

levando à formação de produtos mais voláteis e mais tóxicos do que os 

originais. 

 

2.4. Recursos hídricos subterrâneos 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas define que água subterrânea é a 

água que ocupa a zona saturada do subsolo, ou, num sentido geral, toda a água 

situada abaixo da superfície do solo, na litosfera. [49] 

 A água é essencial para todos os seres vivos e influencia direta ou 

indiretamente os principais fenómenos e mecanismos que ocorrem no solo. O 

intemperismo, os processos de formação, atividade biológica, crescimento de plantas, 

assim como a poluição dos reservatórios subterrâneos recebem impacte direto do 

regime hídrico dos solos.  

 A água chega ao solo por meio da água da chuva, infiltra-se, preenche a 

capacidade de armazenamento do solo, é levada pelo solo para camadas mais 

profundas e fornece água para os reservatórios subterrâneos, os aquíferos. O solo, 

quando impermeável, descarrega as águas superficiais diretamente em lagos, rios e 

oceanos. A fração armazenada é, em parte, disponibilizada para as plantas, sendo 

absorvida e transpirada ao mesmo tempo e evapora-se diretamente do solo para a 

atmosfera. Ver na figura 10. [7] 
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Figura 10: Distribuição de água da terra (Fonte - 51). 

 

Em Portugal continental, estima-se que as reservas de água subterrânea 

excedam em muito as reservas dos reservatórios superficiais. Aproximadamente 44% 

da população de Portugal Continental utiliza água subterrânea, em comparação com 

93% e 99% nas regiões autônomas da Madeira e dos Açores, respetivamente. O 

volume de águas subterrâneas anualmente captado para abastecimento urbano no 

Continente corresponde a cerca de 37% do volume total, isto é, 399 hm³ de 1086 hm³. 

[50]. 

 As águas subterrâneas são o recurso geológico que mais condiciona o 

Ordenamento do Território pela continuidade das formações geológicas, onde estão 

contidas, pela vulnerabilidade à poluição de muitas dessas unidades hidrogeológicas e 

pela importância de que se revestem para a vida das populações e dos ecossistemas 

que delas dependem. [51] 

 

2.4.1.  Ciclo Hidrológico  

  Este ciclo universal, de purificação da água, é resumido em três etapas muito 

claras: Evapotranspiração (evaporação direta da água do solo, nos rios, lagos e 

oceanos, e transpiração pelas plantas, árvores e florestas); Condensação e formação 

de nuvens; Precipitação, sob a forma de chuva ou neve. [37] 
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 O conceito de ciclo hidrológico está relacionado com o movimento e troca de 

água em diferentes estados físicos na hidrosfera entre o oceano, calota de gelo, água 

de superfície, água subterrânea e atmosfera, tal como mostra na figura 11. 

 Esse movimento permanente é atribuído ao sol, que fornece a energia para 

elevar à água da superfície da Terra para a atmosfera (evaporação), bem como a 

gravidade, que faz com que o condensado se liberte (precipitação) e, uma vez atingida 

a superfície, junta a linha d'água no rio, circula até atingir o oceano (escoamento 

superficial) ou através de seus poros, fendas e fraturas (escoamento subterrâneo) 

penetra no solo e nas rochas. 

A água infiltrada é a que irá constituir a água subterrânea que poderá, por sua 

vez, ter vários caminhos, pois ela pode voltar a sair para a superfície pouco tempo 

depois, pode ser consumida por evaporação direta do solo, pela transpiração das 

plantas ou por extração do homem, ou então alimentar os reservatórios mais 

profundos e seguir um percurso mais longo até ao seu retorno à superfície. 

 

 

Figura 11: Ciclo Hidrológico (Fonte - 51). 

 

 A água subterrânea traça um subciclo dentro do ciclo hidrológico. Este subciclo 

inicia-se com a recarga das águas subterrâneas que é feita através da precipitação e 
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consequente infiltração no solo e nas rochas subjacentes, constituindo assim o 

escoamento subterrâneo. A precipitação é o fenómeno básico deste subciclo, uma vez 

que é a origem imediata das águas subterrâneas. A contínua infiltração da água leva a 

atingir a zona saturada das rochas, entra na circulação subterrânea e contribui para 

um aumento da água armazenada, isto é, contribui para a recarga dos aquíferos. A 

quantidade de infiltração de água depende de diversos fatores, tais como: a 

quantidade de precipitação; o tipo e abundância de vegetação na área; o tipo de solo e 

a morfologia da superfície; e as características da área topográfica. 

 

 As chuvadas muito intensas, mesmo as de curta duração, resultam num 

escoamento superficial elevado e reduzida infiltração de água. Antes de chegar ao 

solo, a maior parte da água precipitada é absorvida pela vegetação ou evaporada de 

volta à atmosfera. Por isso, para haver uma maior infiltração de água, os terrenos têm 

de ter uma reduzida cobertura vegetal. Por outro lado, a infiltração de água no solo 

pode ser facilitada através dos caminhos abertos provocados pelas raízes das plantas 

e árvores. No entanto, cerca de um quarto da água da precipitação que chega à 

superfície evapora, circula na forma de um riacho ou é armazenada temporariamente 

em lagos ou geleiras. 

 

 A infiltração de água é promovida pelo tamanho de espaços vazios nos solos 

ou rochas. Quanto maior o espaço vazio, mais fácil a água circula, como é o caso das 

areias não consolidadas e do cascalho. No caso das rochas, quanto mais porosas 

e/ou fraturadas forem, maior será a quantidade de água infiltrada. Por outro lado, 

rochas consolidadas, compostas de aglomeração de pequenas partículas dificultam a 

penetração da água. [51] 

 

 

2.4.2.  Poluição e contaminação das águas subterrâneas 

 A poluição das águas subterrâneas é quase sempre o resultado de atividades 

humanas. Em áreas com alta densidade populacional e uso denso da terra, as águas 

subterrâneas são particularmente vulneráveis. De fato, qualquer atividade que 

intencional ou involuntariamente liberte substâncias químicas ou resíduos no ambiente 

pode contaminar as águas subterrâneas. Águas subterrâneas e águas superficiais 

estão interligadas e podem ser totalmente entendidas e geridas, de forma inteligente, 

somente quando esse fato é reconhecido. Se houver um abastecimento de água bem 

próximo a uma fonte de contaminação, esse poço corre o risco de ficar contaminado. 
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Se houver um rio ou um córrego próximo, esse corpo d'água pode também ficar 

poluído pelas águas subterrâneas. [52] 

 A contaminação das águas subterrâneas não é visível e a sua exploração é 

muito distribuída, dificultando assim a identificação do problema. A ação protetora ou 

de interrupção é aplicada tardiamente, além de que quando a contaminação se torna 

percetível, geralmente já atingiu uma larga extensão. [24] 

 A qualidade das águas subterrâneas num local é influenciada diretamente 

pelos processos naturais e artificiais de ordem urbana, industrial ou agrícola. Antes de 

1970, acreditava-se que as águas subterrâneas tinham um certo grau de proteção 

natural contra a poluição. Acredita-se que as camadas de solo e areia e rochas 

subterrâneas atuam como filtros para capturar contaminantes antes que eles cheguem 

às águas subterrâneas. Agora sabemos que eles podem passar por todas as camadas 

do filtro, alcançar a área saturada e poluir as águas subterrâneas. 

 Em Portugal, existem dezenas de fontes pontuais e difusa de problemas de 

poluição da água, que decorrem das más práticas de rejeição de efluentes líquidos e 

resíduos sólidos de fontes industriais, agrícolas e domésticas nas últimas décadas. Na 

faixa de esgoto e descarga de água industrial, foram observados altos investimentos e 

retorno, embora ainda existam algumas descargas ilegais neste último campo, o que 

tem um efeito adverso significativo na deterioração da qualidade da água a jusante. A 

qualidade das águas subterrâneas também mostra sinais de degradação nas zonas 

litorais, em consequência de invasões marinhas nas áreas costeiras. [50] 

 A contaminação de solos e aquíferos são resultados do desenvolvimento 

urbano e industrial, mas a proteção ambiental da época não recebeu a devida 

atenção. Os Estados Unidos da América e muitos países da UE enfrentam esses 

problemas há muitos anos e fizeram grandes investimentos porque são problemas 

complexos, às vezes difíceis de resolver, e envolvem riscos para a saúde pública e 

para o meio ambiente. Em Portugal, essas questões também começaram a se tornar 

reais e precisam ser solucionadas com precisão. [53] 

 A água subterrânea pode ficar contaminada por fontes naturais ou numerosos 

tipos de atividades. Atividades municipais, residenciais, comerciais, industriais e 

agrícolas afetam a qualidade da água e a do solo. Os contaminantes podem alcançar 

o solo e a água através de atividades na superfície da terra (como a libertação ou 

derramamento de resíduos industriais armazenados); de fontes abaixo da superfície 

terrestre, mas acima do lençol freático, como vazamentos em sistemas de fossas 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

53 

 

 

sépticas ou sistemas de armazenamento subterrâneo de petróleo; aqueles abaixo do 

nível da água subterrânea, como um poço ou água de reposição contaminada. [52] 

 As atividades humanas levam a mudanças muito significativas e muito diversas 

na composição das águas subterrâneas e, por isso, esta é influenciada não só pela 

atividade do homem, mas também por outros fatores, tais como: a natureza e a 

quantidade de gases na atmosfera, os produtos resultantes da alteração das rochas, 

as reações de dissolução e de precipitação que ocorrem no subsolo e a própria 

vegetação. 

 

 De um ponto de vista geral, as águas subterrâneas são menos contaminadas 

do que as águas superficiais, mas essas águas não podem ser purificadas por si 

mesmas, aquelas águas não têm capacidade de autopurificação, tais como as águas 

superficiais, pelo que a sua contaminação, uma vez efetuada, pode ser considerada 

quase permanente, tendo em conta a escala de tempo necessária para a sua 

recuperação. 

 

 O fato de as águas subterrâneas não possuírem capacidade de autopurificação 

pode ser explicado por vários fatores relacionados com a natureza dessas águas. 

Primeiro, o fluxo das águas subterrâneas é extremamente lento e, por isso, não 

permite a diluição e dispersão dos contaminantes que se verifica quando os fluxos são 

turbulentos. Segundo, devido ao facto de os aquíferos se encontrarem isolados do 

aumento de oxigénio atmosférico, não existe grandes populações de bactérias 

aeróbias que efetuem a decomposição dos contaminantes. Por último, a baixa 

temperatura a que as águas subterrâneas estão sujeitas, retardam as reações de 

decomposição que possam existir. [54] 

 Nas águas subterrâneas, quando contaminadas, a deteção e a monitorização 

da poluição não são apenas difíceis, mas também caras e demoradas; portanto, a 

melhor solução para proteger esse recurso natural é evitar sua poluição. No entanto, a 

monitorização e a deteção são realizadas pela presença de vários poços de teste, dos 

quais as amostras são coletadas para análise e controle, e o fluxo e a direção dessas 

águas são determinados. Depois que a poluição é detetada, é possível bombear a 

água para a superfície, purificá-la e devolvê-la ao aquífero. [51] 
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2.5. Legislação aplicável  

 

 Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente, na ausência de uma 

legislação específica sobre a proteção do solo e sua contaminação, tem aconselhado 

a seguir os Canadian Environmental Quality Criteria for Contaminated Sites in Ontario 

(Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the 

Enviromental  Protection Act, 2009), como primeiro nível de abordagem, assim como o 

Guidance on Sampling and Analytical Methods for Use at Contaminated Sites in 

Ontario (Ministry of Environment and Energy of Ontario, 1997). [55] 

A atual legislação portuguesa classifica os solos em função da atividade para 

que vão ser usados, não estabelecendo limites para a sua contaminação. Esta 

variabilidade na legislação torna difícil a uniformização de critérios e de esforços para 

a resolução deste grave problema ambiental. Das legislações existentes, a legislação 

holandesa é das mais rigorosas, baseando-se na perspetiva da multiutilização de 

solos, o que obriga a um controlo mais apertado. A perspetiva das legislações inglesa 

e canadiana é totalmente distinta de todas as outras, distinguindo zonas de utilização 

para urbanização, em que o controlo é mais rigoroso, e zonas não residenciais, em 

que a legislação é mais permissiva. É cada vez mais urgente que se adote em 

Portugal legislação específica para a contaminação de solos. [19] 

Há estudos que utilizam a legislação holandesa – Target Values and 

Intervention Values for Soil Remediation (Dutch Soil Remediation Circular, 2009), mas 

esta legislação pode ser menos adequada devido à natureza da litologia daquele 

pequeno país, comparativamente com a existente no território português. Atualmente 

existe o Real Decreto 9/2005, de 14 de Janeiro – Legislación Suelos Contaminados de 

Espanha. Torna-se muito útil, em certos estudos, utilizar os limites admissíveis para a 

ocupação residencial ou industrial que a USA EPA (Environmental Protection Agency 

of United States of America) produziu e que atualiza regularmente, para as diferentes 

áreas e litologias existentes naquele país imenso que corresponde a 50 estados. [55] 

No contexto europeu, a contaminação do solo tornou-se parte da agenda 

Europeia em meados dos anos 90. O projeto europeu CARACAS, que decorreu de 

1995 a 1998, fez um levantamento da situação europeia relativamente ao estado da 

arte e da legislação de cada país. O projeto europeu CLARINET, que decorreu de 

1998 a 2001, estabeleceu uma filosofia partilhada sobre a gestão do solo baseada no 

risco, que foi adotada para tratar os solos contaminados. 
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 Foi estabelecida uma rede de investigação – HERACLES, que tentou uma 

padronização das metodologias usualmente adotadas nos Estados Membros, como 

parte das suas políticas de contaminação de solos, com o objetivo de harmonizar. 

Porém, em 2006, apenas nove países da UE possuíam uma legislação para a 

proteção do solo. Quanto à publicação de uma Diretiva Comunitária, a mesma tem 

sido dificultada pela falta de consenso entre os países do Sul e do Norte da Europa e 

não se prevê que avance rapidamente, depois da proposta de Diretiva Europeia “Soil 

Framework” não ter sido aprovada, no final da presidência portuguesado Conselho da 

Europa, em Dezembro de 2007. [56] 

Os valores de referência fixados nas Normas de Ontário foram definidos para 

diferentes usos do solo, tendo em consideração os recetores potencialmente expostos 

e as vias de exposição preferenciais. Neste sentido, apresentam-se no quadro 

seguinte alguns exemplos ilustrativos dos locais que podem estar abrangidos pelos 

vários usos do solo, tal como na tabela 4. 
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Tabela 4: Uso do Solo (Fonte - 57). 

 

 

 

 Numa situação de contaminação, ou suspeição de contaminação, concomitante 

de solos e águas, para as águas subterrâneas aplicam-se os limiares e normas de 

qualidade estabelecidos nos respetivos Planos de Gestão de Região Hidrográfica e, 

no caso de substâncias para os quais não foram ainda definidos limiares, devem ser 

utilizados os valores de referência fixados no anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 

de agosto, e no anexo I no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelos 

Decretos-Lei n.ºs 92/2010, de 26 de julho, e 152/2017, de 7 de dezembro, ou os 

indicadores definidos pela APA, enquanto Autoridade Nacional da Água. 

 Relativamente aos sedimentos, a determinação das características e 

composição dos materiais dragados, para efeitos de dragagem e eliminação, é 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

57 

 

 

realizada de acordo com o disposto no anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

novembro, nos termos do n.º 8 da referida portaria. [57] 

 

 Em Portugal as áreas degradadas não possuem uma legislação específica. A 

situação é mais grave quando existe contaminação do solo, uma vez que a legislação 

portuguesa não possui nenhum normativo específico que considere este aspeto de 

extrema importância. Existem certas leis no âmbito do Ambiente, que contribuem para 

a tomada da decisão, tais como: [55] 

 

 Lei n.º 19/2014 de 14 de Abril, que define as bases da política de ambiente:  

o Artigo 10º - o solo e o subsolo e a água são considerados componentes  

ambientais naturais, nos seguintes termos: “A gestão do solo e do subsolo 

impõe a preservação da sua capacidade de uso, por forma a desempenhar as 

respetivas funções ambientais, biológicas, económicas, sociais, científicas e 

culturais, mediante a adoção de medidas que limitem ou que reduzam o 

impacte das atividades antrópicas nos solos, que previnam a sua 

contaminação e degradação e que promovam a sua recuperação (…)”.  

 

 Decreto-Lei n.º 127/2013, 30 de Agosto, estabelece o Regime de Emissões 

Industriais (REI): 

Aplica-se à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como às 

regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar, água e o solo e 

a produção de resíduos, a fim de alcançar um elevado nível de proteção do 

ambiente no seu todo; o Nas instalações que desenvolvam as atividades 

previstas no Anexo I o operador é obrigado a elaborar e submeter um Relatório 

de Base que inclua informação necessária para determinar o estado de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas de modo a permitir 

estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do local após a 

cessação definitiva das atividades. Assim como, é obrigado a monitorizar as 

águas subterrâneas e os solos numa periodicidade mínima de 5 e 10 anos, 

respetivamente. 

 

 Os Planos Estratégicos para os Resíduos Sólidos Urbanos – PERSU I, 

aprovado em 1997, e PERSU II, aprovado em 2007, foram instrumentos muito 

importantes, no que diz respeito ao encerramento das lixeiras e à criação de 

sistemas multimunicipais  e intermunicipais,  contribuindo para  a resolução  de 

um dos maiores  problemas  de Portugal. Porém, é necessário avançar e 
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direcionar os objetivos para a proteção do solo, porque ele será o principal 

instrumento legislativo a colmatar todas as lacunas que ficam abertas ao 

utilizar as outras leis no âmbito do Ambiente.  

  

 Lei de Gestão de Resíduos, Portaria n.º  732-A/96, de  11  de  dezembro  (com 

várias  retificações)  - Aprova o  Regulamento para a  Notificação de 

Substâncias  Químicas e para  a Classificação,  Embalagem e Rotulagem de 

Substâncias Perigosas; 

 

 Decreto-Lei n° 89/2002, de 9 de abril,  em  que  no contexto da estratégia 

nacional e comunitária de uma gestão adequada de resíduos, o Plano  

Estratégico de  Gestão de Resíduos  Industriais (PESGRI 99), aprovado pelo 

Decreto-Lei (DL) n° 516/99, de 2 de dezembro, constituiu um importante 

instrumento de planeamento destinado a fornecer aos responsáveis políticos e 

da Administração Pública e a todos os agentes da indústria nacional um 

conjunto fundamentado de  orientações  e recomendações tendentes a apoiar 

decisões em matéria de recolha e tratamento de resíduos industriais. 

Integrando a inventariação e a caracterização dos resíduos industriais  

produzidos ou  existentes  em  Portugal,  o PESGRI 99 assumiu como objetivos 

prioritários a sua redução, reutilização e reciclagem.  

 

 O Decreto-Lei n° 178/2006, de 5 de  setembro,  relativo ao regime geral de  

gestão  de  resíduos, é o único documento legislativo que no Artigo 2° faz, 

apenas, referência “a operações de descontaminações de solos” dos locais de 

deposição, após o encerramento das respetivas instalações, sem especificar, 

mas com efeitos benéficos para a qualidade e utilização do solo.  

  

 Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime geral de 

resíduos, não tendo até ao momento as normas técnicas previstas. Este DL 

refere também que as operações de descontaminação de solos dispõem de 

enquadramento legal, que se encontra por completar.  

  

 Lei de Resíduos da Indústria Extrativa - DL n.º 31/2013, de 22 de fevereiro, 

atualizou o DL n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico 

a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais 

e de massas minerais, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 
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2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006, 

relativa à gestão dos resíduos das indústrias extrativas.  

 

 Alguns outros diplomas poderão parecer mais distanciados da temática, mas 

que contribuem todos para o objetivo da diminuição dos níveis de contaminação dos 

solos.  Estes diplomas não são totalmente apresentados por ordem cronológica, como 

se segue:  

 

 Lei-quadro da Água – Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que Aprova a Lei da 

Água, transpondo para a ordem jurídica nacional, a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23  de  outubro,  e  estabelecendo  as  

bases  e  o  quadro  institucional  para  a  gestão  sustentável  das águas.  

  

 Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, em que o Programa do XVIII Governo 

Constitucional prevê, como um domínio de intervenção prioritário da política 

ambiental, os recursos hídricos e, em especial, a qualidade da água. A 

poluição da água constitui uma ameaça para o ambiente, para a saúde 

humana e para a manutenção dos ecossistemas, pelo que importa continuar a 

desenvolver medidas que a permitam combater.  

  

 Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, veio atualizar o DL n.º 194/2000, de 

21 de agosto, que aprovou o regime jurídico relativo à prevenção e controlo 

integrados da poluição, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

96/61/CE, do Conselho, de 24 de setembro, relativa à prevenção e controlo  

integrados da  poluição a  qual foi, entretanto,  alterada pela  Diretiva n.º 

2003/35/CE,  do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio, relativa à 

participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos 

ao ambiente e, posteriormente, codificada pela Diretiva n.º 2008/1/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro. 

  

 Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, veio substituir o DL n.º 118/2006, de 

21 de junho, que estabeleceu o regime jurídico da utilização agrícola das lamas 

de depuração e demais legislação regulamentar, transpondo para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 86/278/CEE, do Conselho, de 12 de junho, relativa 

à proteção  do  ambiente e,  em  especial, dos solos na  utilização  agrícola de  

lamas  de depuração. Da experiência colhida  na vigência  do  regime jurídico  

referido, resulta a necessidade de proceder à sua atualização,  por forma a 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

60 

 

 

adequar e  tornar  mais simples o procedimento de  licenciamento da utilização 

agrícola das lamas de depuração nele previsto e a  harmonizá-lo  com outros 

regimes  jurídicos  entretanto aprovados,  designadamente o  regime geral  dos 

resíduos,  aprovado pelo DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, e o regime de 

proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou 

lagos de águas públicas, aprovado pelo DL n.º 107/2009, de 15 de maio. A 

atividade de valorização agrícola de lamas de depuração corresponde a uma 

operação de valorização, de acordo com o anexo III - B da Portaria n.º 

209/2004, de 3 de março, e constitui uma melhor técnica  disponível  nos 

termos  do  regime  jurídico  da prevenção  e  controlo  integrados  da  

poluição, aprovado pelo DL n.º 173/2008, de 26 de agosto.  

  

 Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, refere que a problemática da  

responsabilidade  ambiental foi considerada na perspetiva do dano causado às 

pessoas e às coisas. O problema central consistia na reparação dos danos 

subsequentes às perturbações ambientais — ou seja, dos danos sofridos por 

determinada pessoa nos seus bens  jurídicos da  personalidade  ou nos  seus  

bens patrimoniais  como consequência da contaminação do ambiente. Este DL 

foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, pelo Decreto-Lei 

n.º 29-A/2011, de 1 de março e pelo Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março 

introduzindo no direito nacional o regime jurídico da responsabilidade por 

danos ambientais enquanto instrumento para a prevenção e reparação de 

danos causados ao ambiente, definindo obrigações específicas para os 

operadores abrangidos.  

  

 Ainda quanto ao regime do exercício das atividades há a referir diversos 

diplomas, entre os quais: o Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro. Este 

DL aprova o regime de exercício da atividade pecuária (REAP). A produção 

pecuária, para qualquer dos fins com que é realizada em Portugal, representa 

um segmento fulcral da política de desenvolvimento agropecuário do País. A 

legislação aplicável ao sector está dispersa em diferentes diplomas e é omissa 

no que toca aos regimes de licenciamento ou de controlo prévio  da  atividade 

pecuária,  situação que dificulta  a  sua harmonização.  Este Decreto-Lei  foi  

atualizado  pelos  Decreto-Lei  n.º  316/2009,  de  29  de  outubro,  Decreto-Lei  

n.º 78/2010, de 25 de junho, Decreto-Lei n.º 45/2011, 25 de março, e Decreto-

Lei n.º 107/2011, 16 de novembro. 
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 Em 2006 o solo - recurso não renovável - foi alvo de desenvolvimento europeu 

de uma estratégia temática de proteção do solo, onde a contaminação do solo é 

referida como uma das principais ameaças de degradação a que os solos europeus 

estão sujeitos. Contudo, a nível nacional não existe legislação específica de avaliação 

e remediação de locais contaminados, conduzindo o sector industrial a uma 

arbitrariedade no que diz respeito à adoção de metodologias de avaliação e 

remediação de locais contaminados, nomeadamente solos. [10] 

 

2.5.1.  Passivos Ambientais 

 Passivo Ambiental é um termo cada vez mais recorrente no quotidiano. À 

medida que a sua importância aumenta, ganha dimensões económicas, sociais e 

jurídicas. As atividades económicas e os seus efeitos sobre o meio ambiente são 

questões mundialmente discutidas. [58] 

Quando usado no contexto do ambiente, o termo "passivo" refere-se a uma 

coleção de danos ambientais não compensados, não recuperados e não corrigidos 

que as instalações transferem para o meio ambiente, local e circundante, em virtude 

do seu funcionamento e/ou incidentes, na tentativa de diminuir o risco adjacente a 

estes locais. Em suma, o Passivo Ambiental refere-se a áreas que são 

ambientalmente degradadas devido aos efeitos humanos. [58] 

Passivo Ambiental representa toda e qualquer obrigação de curto e longo prazo 

que é especificamente usada para promover investimentos, a fim de tomar medidas 

relacionadas à extinção ou mitigação de danos ao meio ambiente, incluindo o 

percentual de lucros do ano, com finalidades obrigatórias para investimentos no 

contexto ambiental.  

Normalmente, a origem dos passivos ambientais dá-se pelo uso de uma área, 

lago, rio, mar e uma série de espaços que compõem o nosso meio ambiente, inclusive 

o ar que respiramos e que, de alguma forma, estão sendo prejudicados, ou ainda pelo 

processo de geração de resíduos industriais, de difícil eliminação. [59]  

Cuidar do meio ambiente significa evitar danos e gerir passivos ambientais, por 

exemplo, envolvendo áreas de reparo. Para diagnosticar a responsabilidade ambiental 

causada pela atividade histórica de uma determinada empresa (com ou sem 

vitalidade), ela deve realizar atividades de investigação. [60] 
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 Depois que a contaminação é detetada, seu tamanho deve ser avaliado e o 

ambiente físico em que a contaminação está localizada deve ser caracterizado. Essa 

divisão pode ser necessária para o solo e para as águas subterrâneas e pode ser 

estendida para outros meios, se necessário. 

 Os métodos para conduzir investigações detalhadas incluem principalmente as 

seguintes atividades: coleta e avaliação de dados existentes, estabelecimento de um 

plano de investigação, investigação e interpretação dos resultados e estabelecimento 

de um plano de investigação baseado no modelo concetual definido na fase de 

investigação de confirmação. [60]  

 Em Portugal existem situações de contaminação de solos, geograficamente 

delimitadas, consequência de atividades industriais que entraram em declínio, 

encontrando-se as respetivas instalações atualmente desativadas ou abandonadas. 

Tratam-se de passivos ambientais, relativamente aos quais não é aplicável o princípio 

do poluidor-pagador, o princípio da responsabilidade ou não é possível obrigar o 

responsável a suportar os custos da recuperação. 

 Os locais contaminados, classificados como passivos ambientais por 

comportarem riscos para a saúde pública, para o ambiente e/ou para a segurança de 

pessoas e bens, exigem uma resolução urgente, sendo passíveis de ter elegibilidade 

no Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO-

SEUR) e nos Programas Operacionais Regionais criados para a operacionalização da 

Estratégia Portugal 2020. [61] 

 

2.5.2.  Riscos associados aos passivos ambientais 

 Alguns destes locais representam um passivo ambiental muito importante, 

estando na origem de riscos para a saúde pública e para os ecossistemas e a sua 

resolução constitui um pressuposto para a valorização económica das respetivas 

regiões, onde, em muitos casos, as atividades que estão na sua origem foram as 

principais fontes de emprego.  

 

1) Potencial risco para a saúde do Homem (dimensão social) 

 O risco pode ser diagnosticado através de vários fatores: 

O índice para quantificar a população que provavelmente será exposta ao local de 

poluição é a densidade populacional. Os indicadores podem ser usados para refinar 

ainda mais esse fator e para caracterizar o tipo de exposição da população causada 
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pelo uso da terra: zonas agrícolas, zonas residenciais, zonas de lazer (parques, jardins 

públicos); edificado mais sensível como as estruturas sociais (creches, escolas, 

parques infantis, estruturas de apoio à saúde, ao desporto e à terceira idade, 

infraestruturas de abastecimento de água (localização de sistemas de água com 

captação subterrânea ou superficial local). Esses fatores indicarão o risco potencial de 

entrada de contaminantes na cadeia alimentar e também incluirão contato direto com 

contaminantes na faixa etária mais vulnerável da população. 

 

2) Potencial risco de continuação da degradação dos ecossistemas 

(dimensão ecológica) 

 Os fatores abióticos do ecossistema devem ser diagnosticados, como solo e 

água, e o risco de contaminação dos fatores biológicos do ecossistema deve ser 

determinado. A aplicação desses fatores pode determinar as áreas em que as 

populações biológicas estão em risco e, assim, desequilibrar o próprio ecossistema e 

os ecossistemas vizinhos. A informação existente acerca de áreas sujeitas a regime 

jurídico especial (Orlas Costeiras, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica 

Nacional, Parques Nacionais, Sítios Classificados, etc.), Planos de Bacia Hidrográfica 

e Planos de Ordenamento do Território é fonte de esclarecimento para atender a estes 

critérios, tal como a natureza e características do substrato geológico que é, em última 

análise, a base de sustentação de qualquer ecossistema. 

 

3) Potencial risco para a economia da região envolvente (dimensão 

económica) 

 Considera-se o PIB per capita um indicador do potencial de risco económico 

para uma região. Considerando que quanto maior o PIB, maior o risco, porque a 

região possui muito investimento e, se ocorrerem perdas ou danos, as perdas serão 

maiores. No entanto, e para melhor se adaptar à realidade do país, a caracterização 

de risco económico, deve considerar, para além do PIB, também o turismo, a 

valorização da propriedade para efeitos de investimento futuro, e a existência de 

infraestruturas cujo investimento já foi efetivado e que são especialmente vulneráveis 

à poluição localizada ou difusa. Este serão os principais fatores a ter em conta na 

seleção de indicadores de vulnerabilidade económica. [51] 
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2.5.3.  Obrigações decorrentes do passivo ambiental  

Legal – Quando uma entidade possui obrigações legais atuais devido a eventos 

passados, ou seja, o uso do meio ambiente (água, solo, ar, etc.) ou a geração de 

resíduos tóxicos. Esta obrigação legal surge de um contrato, legislação ou outro 

instrumento de lei.  

Uma empresa que, devido ao clima e solo propícios de certa região, está 

interessada em usar uma determinada área de um estado/concelho para cultivar 

florestas para a indústria de celulose e madeira. Para isso, a empresa assinou contrato 

com o Estado e/ou com a Câmara Municipal, prometendo plantar mudas de plantas 

locais na área, em uma proporção de dois hectares para cada dez hectares plantadas 

de florestas para exploração. Isto quer dizer que a cada oito hectares plantados de 

florestas, para exploração, a empresa cria uma obrigação legal de acordo com os 

termos do contrato com o Estado e com as prefeituras, que deve constar no balanço. 

[62] 

Implícita – é a que surge quando uma entidade, por meio de práticas do passado, 

políticas divulgadas ou declarações feitas, cria uma expectativa válida frente a 

terceiros e, por conta disso, assume um compromisso. 

Uma empresa de mineração próxima à cidade está enfrentando o processo de 

associar sua imagem à redução do número de fauna da região e, assim, decidiu emitir 

ações publicamente e anunciou que construirá um parque ecológico com as principais 

espécies da fauna local, mesmo que ainda não tivesse estudos provando sua culpa. 

Neste caso, o passivo ambiental passou a existir no momento em que a empresa se 

prontificou a retificar um dano ambiental, mesmo que a existência do dano, ou a sua 

culpabilidade, ainda não estivesse comprovada. O passivo é registado, pois não se 

trata de prevenção, mas de remediação. [62] 

Construtivas – são aquelas que a empresa se propõe a cumprir 

espontaneamente, excedendo as exigências legais. Ocorre quando a empresa está 

preocupada com a sua reputação na comunidade em geral, ou quando está 

consciente de sua responsabilidade social, e usa meios para proporcionar o bem-estar 

da comunidade. 

 Justas (equitable) – refletem a consciência de responsabilidade social, ou seja, a 

empresa as cumpre em razão de fatores éticos e morais. [63] 
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3. CASO DE ESTUDO  

3.1.  Enquadramento Geográfico 

Relativamente ao enquadramento geográfico, por razão de sigilo, não são 

apresentados mais dados geográficos que pudessem permitir a identificação exacta do 

local da instalação industrial. Como se trata de um problema de contaminação 

industrial, que está a ser analisada pela entidade empresarial, a divulgação precoce 

dos dados poderia pôr em causa a idoneidade da empresa e os seus atributos. 

Sendo assim, é possível afirmar que, a área em estudo insere-se num terreno 

localizado no Norte de Portugal, com a envolvente da área apresentando 

predominância de campos agrícolas com presença de algumas áreas de floresta, 

como eucaliptal e pinhal e, um pouco mais afastado, alguns edifícios destinados à 

atividade industrial a Sul da área e alguma urbanização a Norte. A área em estudo é 

também provida de bons acessos, especialmente acessos rodoviários. 

 

3.2. Enquadramento Geológico  

De acordo com a Carta Geológica, a área em estudo encontra-se numa zona 

de rochas magmáticas, composta por granitos alcalinos, tratando-se, neste caso, de 

um granito de grão médio a grosseiro, por vezes gnáissico.  

 O granito resulta da solidificação do magma a grandes profundidades (rocha 

magmática plutónica). As rochas que o envolvem, impedindo a libertação do calor, não 

permitem um rápido arrefecimento do magma, retardando a sua solidificação. Desta 

forma, os minerais que a compõem têm o tempo necessário para o seu 

desenvolvimento e, portanto, apresentam uma rocha com textura granular na qual os 

minerais que a constituem são claramente visíveis e identificáveis. [64] 

 A proporção de porosidade do granito é bem baixa, normalmente entre 0,4 a 

1,5%, e, portanto tende a ter um desenho de veios e não um desenho poroso. É onde 

entra a permeabilidade. A permeabilidade mede como os poros e veios de uma rocha 

se interconectam para criar um sistema de circulação, ou seja, como líquidos, 

humidade e vapores podem conseguir permear a rocha. O granito tem um percentual 

de absorção entre 0,2 e 0,5, o que significa que apesar do sistema de veios ser mais 

proeminente que sua porosidade, ele ainda assim está no mais baixo nível de 

porosidade entre as rochas. [65] 
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 As rochas, por efeito das mudanças nas suas condições ambientais, são 

alteradas, podendo transformar-se em rochas de tipologias distintas das iniciais. Essa 

transformação ocorre quando outras rochas pré-existentes mudam suas propriedades 

químicas e minerais em função das diferenças de temperatura e pressão do local onde 

se encontravam para os locais onde elas se encontram. Esse processo de 

transformação das rochas umas nas outras, em função das condições de pressão e 

temperatura do ambiente onde se encontram, constitui o chamado Ciclo das Rochas. 

[66] 

 Para lá das rochas graníticas, admite-se que, aqui, também ocorrem rochas 

metamórficas. As rochas metamórficas podem manter certas características de suas 

rochas formadoras (chamadas de protólitos), incluindo a base de certos minerais, sua 

estrutura e composição química. Portanto, pode-se dizer que o tipo de rocha nativa 

desempenha um papel decisivo nas características da rocha metamórfica. Um dos 

principais exemplos de rochas metamórficas é: o gnaisse. [67]   

Os gnaisses são rochas metamórficas que apresentam laminação contínua ou 

descontínua correspondendo a alternância de bandas mineralogicamente 

diferenciáveis; tem percentagem de feldspato superior a 20% e geralmente o quartzo é 

abundante. De um modo geral, há nos gnaisses preponderância dos minerais de 

hábito granoblástico. [68] 

 Muitas vezes, os granitos e os gnaisses são rochas com aspecto muito 

semelhante e confundíveis. Na área de estudo, este tipo de granito tem um aspeto 

menos gnáissico, apresenta um grão médio e, com algumas variações de 

granularidade, constitui assim uma grande mancha granítica que se estende por todo 

terreno. No entanto, A Sul e SE da área em estudo, esta mancha granítica está em 

contacto com uma faixa de terrenos do complexo xisto-granito-migmatito, constituída 

por migmatitos, gnaisses e micaxistos. 

 

3.3. Enquadramento Histórico  

 Trata-se de um terreno onde se encontra um empreendimento ativo e que tem 

como atividade principal a fabricação de embalagens de papelão e papel reciclado. 

Esta indústria é internacional, foi fundada em Inglaterra, estando presente em mais de 

trinta países, com aproximadamente 25000 funcionários e mais de 200 fabricas 

espalhadas pela Europa. Tem uma média de produção de 16 bilhões de embalagens 

por ano.  
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 A empresa em Portugal tem um histórico de algumas vendas e mudanças de 

gestores ao longo dos anos, o que pode ser também um dos motivos do estado de 

contaminação dos solos em que o local se encontra hoje. Devido às mudanças de 

gestão, as práticas ambientais podem não ter atraído atenção necessária ou mesmo 

ter sido deixadas para último caso.  
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4. METODOLOGIA  

4.1. Trabalho de campo  

Levando em consideração o histórico de desenvolvimento desta dissertação, 

cujo principal problema consiste em determinar se solos e águas provenientes de 

áreas onde foram desenvolvidas atividades industriais, poderão apresentar algum tipo 

de contaminação, desenvolveu-se um plano de trabalhos com várias fases. Para isso, 

foi necessário coletar amostras de solos e águas em diferentes pontos da envolvente 

às instalações industriais e, para isso, foram usados diferentes tipos de equipamentos 

para a realização das amostragens e, como ponto inicial, foi necessário 

georreferenciar a área de cada ponto onde seriam colhidas amostras de solos ou de 

águas. Para isso foi usado um GPS portátil onde foram identificadas as coordenadas. 

Ver figura 12. 

 

 

Figura 12: Vista geral da área em estudo (Foto autoral). 

 

Para a execução das sondagens, foi usado um equipamento à percussão (ver 

figura 13) que permite a recolha de amostras em janela um numa membrana de 

plástico (manga plástica), fechada, que permite a recolha dos voláteis que possam 

estar presentes no solo. Este equipamento auxilia a equipa de campo na coleta das 

amostras com máxima precisão e, se necessário, evitando a perda de voláteis. 
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Com este equipamento, pode ser realizada uma amostragem de solos em 

contínuo e sem que a amostra seja remexida até à profundidade desejada ou, no 

mínimo, até ao alcance de perfuração do equipamento. 

     

Figura 13: Equipamento utilizado para recolha de solos (Foto autoral). 

     

Após a perfuração, a recolha da amostra é efetuada por dois técnicos que a 

retiram cuidadosamente de dentro do amostrador de solos, envolvida na manga 

plástica transparente, o que facilita, deste modo, a inspeção visual imediata do solo 

recolhido in situ, tal como na figura 14.  



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

71 

 

 

    

 

Figura 14: Recolha da amostra em manga plástica (Foto autoral). 

 

Refira-se que, no caso em estudo, o terreno teve que ser previamente preparado 

tendo sido utilizada para o efeito uma máquina retroescavadora (marca JCB e modelo 

3CX-ECO) para a abertura de alguns poços e, em particular, para a retirada da 

gravilha que se encontrava por cima do solo. Ver na figura 15. 
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Figura 15: Equipamento utilizado para retirada da gravilha que cobria o solo (Foto autoral). 

 

De salientar que, durante a execução das sondagens, o nível freático não foi 

detetado; contudo, o solo apresentava alguma humidade, provavelmente devida à 

proximidade a uma linha de água de escorrência de águas pluviais. 

Para execução do trabalho foram cumpridos procedimentos de boa prática 

ambiental, de modo a evitar possíveis contaminações, bem como os procedimentos 

com equipamento e o local onde este trabalho decorreu. Todos os elementos da 

equipa usaram equipamentos de proteção individual (EPI), tendo ainda precauções 

aquando dos trabalhos de modo a evitar a contaminação cruzada de amostras. 



FCUP 

AVALIAÇÃO DO ESTADO AMBIENTAL DOS SOLOS NA ENVOLVENTE DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL 

73 

 

 

 

4.1.1.  Amostragem de solos  

 Importa salientar que, inicialmente, estava previsto realizarem-se 12 

sondagens, com recurso a equipamento de percussão, até uma profundidade de 3,5 

m, com recolha integral de duas amostras de solo por sondagem em dois intervalos 

distintos. Contudo, dadas as limitações presentes no terreno, após verificação da área 

concreta de trabalho e das barreiras que aqui existiam, bem como outras condições 

existentes, nomeadamente a existência de uma camada com, aproximadamente,  

0,90 m de balastro/gravilha e, também, o aparecimento de maciço rochoso a pouca 

profundidade, não foi possível a realização das sondagens ambientais inicialmente 

previstas, tendo-se optado pela realização de nove poços de amostragem ambiental, 

distribuídos de forma a se obter uma cobertura geral da área em estudo. 

As amostras de solos foram acondicionadas em recipientes de vidro com 

tampa estanque e os devidos recipientes foram totalmente preenchidos com a amostra 

de solo e devidamente identificados. Os recipientes são guardadas numa mala térmica 

o que permite o seu acondicionamento a baixas temperaturas, de acordo com os 

procedimentos de recolha e armazenamento de amostras de solo. 

As amostras, após terem sido seladas nos recipientes, permaneceram 

intocadas até serem entregues no laboratório, tendo sido devidamente acondicionadas 

e enviadas em embalagens controladas termicamente. Ver figura 16. 

    

Figura 16: Acondicionamento das amostras (Foto autoral). 

Os trabalhos realizados consistiram na execução de nove poços de 

amostragem ambiental, a cada 10 m de distância e para cada sondagem foram 
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utilizados três frascos de vidro contendo diferentes profundidades de amostra. Sendo 

possível atingir uma profundidade média da ordem de 2,5 m, com recolha integral de 

uma amostra do solo. 

A primeira amostra, assim como todas as outras, são identificadas com uma 

codificação como SA, de sondagem ambiental, seguida de uma numeração, de acordo 

com a ordem em que foram coletadas. Neste caso, SA1 por ter sido a primeira coleta, 

seguida de uma indicação do intervalo de profundidade. 

 

Figura 17: Acondicionamento e codificação das amostras. 

 

Os nove poços foram identificados de SA-1 a SA-9, procedendo-se à recolha, 

sempre que possível, de duas amostras compósitas de solo por poço, em que uma 

das amostras é mais superficial – entre 0,50 m e 1,50 m de profundidade (a 

profundidade entre a superfície e os 0,50 m foi rejeitada pois correspondia a uma 

camada de gravilha) – e a outra amostra é mais profunda – entre 1,50 m e 2,50 m. É 

exceção o poço SA-8, onde apenas foi colhida uma amostra superficial desde os 0,00 

m até aos 0,50m. 
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Tabela 5: Profundidades das amostras obtidas. 

Poço Amostra Ref. Intervalo de amostragem Critério de amostragem 

SA-1 
SA-1 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-1 (1.5-2.5) 1,50 m – 2,50 m Amostra compósita 

SA-2 SA-2 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-3 SA-3 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-4 SA-4 (0.5-1.5) 0,50 m –1,00 m Amostra compósita 

SA-5 
SA-5 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-5 (1.5-2.5) 1,50 m – 2,50 m Amostra compósita 

SA-6 
SA-6 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-6 (1.5-2.5) 1,50 m – 2,50 m Amostra compósita 

SA-7 SA-7 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-8 SA-8 (0.0-0.5) 0,00 m –0,50 m Amostra compósita 

SA-9 
SA-9 (0.5-1.5) 0,50 m –1,50 m Amostra compósita 

SA-9 (1.5-2.5) 1,50 m – 2,50 m Amostra compósita 

O conceito de amostra compósita deve-se ao facto de as amostragens serem 

efetuadas ao longo de um canal vertical, em que a homogeneidade do material é 

evidente.  

Na Figura 18 encontra-se a planta com a localização dos pontos de 

amostragem / local de realização das sondagens ambientais de solos e águas.  
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Figura 18: Planta com a localização dos pontos de amostragem (solos e águas) / sondagens ambientais 

realizadas. 

A avaliação da contaminação de solos foi realizada tendo como base um 

programa analítico que permita uma correta avaliação e delimitação da área onde 

foram identificados solos contaminados, tendo ainda como objetivo uma comparação 

dos valores obtidos nas análises da presente campanha com os valores e estudo 

anterior de avaliação da contaminação de solos, realizado em 2019. 
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Figura 19: Planta com a localização dos pontos de amostragem (solos) das duas campanhas realizadas (a 

verde a campanha realizada em 2019 e a laranja a campanha realizada em 2020. 

 

4.1.2.  Amostragem de águas  

 

As amostras de águas foram recolhidas diretamente nos locais de amostragem 

definidos previamente, poço pertencente a empresa (PA-1) correspondente a água 

subterrânea e um local de descarga de águas residuais a jusante da empresa (PA-2). 

Ver figura 20. As amostras foram acondicionadas segundo as indicações do 

laboratório e em frascos fornecidos também pelo mesmo. Foram devidamente 

identificadas, seladas e permaneceram refrigeradas até ao envio para análise. 
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Figura 20: Fotos ilustrativas dos pontos onde foram amostradas as águas (subterrânea e residual). 

 
 

Tabela 6: Referência das amostras de água subterrânea e superficial. 

Referência da 

amostra 

Local de Amostragem Critério de Amostragem 

PA-1 Poço junto à ETAR Diretamente na origem sem 

passar pelo depósito 

PA 2 Local de descarga de águas residuais a 

jusante da fossa séptica 

Diretamente no ponto de 

descarga 

 

Para recolha das amostras de águas, foram usados equipamento do tipo 

medidor de nível freático e um amostrador de recolha de água, sendo assim possível a 

coleta das amostras e em seguida depositadas nos devidos recipientes. 
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Figura 21: Medidor de nível freático / Amostrador para recolha de amostra de água. 

A recolha de água subterrânea e de água residual foi realizada de acordo com 

os procedimentos adequados para o efeito e, como tal, foram recolhidas amostras de 

água no interior do terreno alvo de estudo. Sendo que a amostra correspondente ao 

PA-1 correspondente a água subterrânea, tendo sido colhida numa captação do tipo 

poço existente da unidade fabril, a montante da zona em estudo e, a correspondente 

ao PA-2, água residual, foi colhida no ponto de descarga de água residual junto dos 

locais de amostragem de solos. Após colheita, estas amostras foram devidamente 

acondicionadas para envio para laboratório. 

 

    

Figura 22: Medição do nível freático num dos poços / Recipientes com amostras de água. 
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Aquando da amostragem, foram ainda efetuadas medições expeditas na 

amostra de água subterrânea, nomeadamente de pH, condutividade elétrica, sólidos 

dissolvidos totais e temperatura. Na tabela 7 encontra-se o resumo da amostragem 

nas águas subterrâneas, bem com o resumo dos parâmetros medidos “in situ” 

aquando da colheita de amostras para os ensaios laboratoriais. 

 

Tabela 7: Resumo das medições efetuadas “in situ” na água subterrânea. 

Referência da 

amostra 

Data de 

execução 

Temperatura pH Condutividade Resíduo 

sólido total 

NHE 

(ao nível 

do solo) 

PA 1 04-jun-20 21.0°C 6.49 156 µS/cm 79 ppm 6.40 m 

 

 

4.2. Trabalho de laboratório  

O programa analítico de ensaios laboratoriais, foi definido de acordo com os 

objetivos sobre os quais este trabalho foi realizado. 

Foram realizados ensaios analíticos das amostras de solos recolhidas, tendo 

como base os valores de referência constantes nos anexos do Guia Técnico – Valores 

de Referência para o Solo (APA, 2019b) adaptados das Normas de Ontário 

(publicados no documento "Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under 

part XV.1 of the Environmental Protection Act", Ministry of the Environment, April 15, 

2011) considerando o uso do solo e os recetores potencialmente expostos. 

Após a análise dos resultados da contaminação de solos da primeira fase 

(realizada em 2019), procedeu-se à homogeneização de duas amostras compósitas, 

referente a cada intervalo de amostragem, para determinação da sua admissibilidade 

em aterro. Do ensaio de lixiviação, analisou-se o eluato que daí resultou, no sentido de 

determinar a presença dos elementos que compõem a Tabela nº 2 do DL 183/2009. 

Foi ainda determinado o teor de parâmetros orgânicos de acordo com a Tabela nº 3 do 

mesmo DL. 
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Assim, o programa analítico adotado incluiu um conjunto de parâmetros, 

nomeadamente metais, aniões e parâmetros orgânicos, estabelecidos na Parte B do 

Decreto-Lei n.º 183/2009, com critérios de admissão dos solos/resíduos em aterro. 

Desta forma, os resultados obtidos permitem determinar qual o tipo de aterro para 

onde os resíduos resultantes da escavação da área em estudo podem/devem ser 

encaminhados. 

 

4.3. Análises de acordo com DL 183/2009 

Os solos recolhidos nas diferentes sondagens realizadas foram 

homogeneizados, tendo-se coletado duas amostras compósitas com o objetivo de 

proceder a um ensaio de lixiviação, por cada intervalo de amostragem, em laboratório 

certificado. 

Após a primeira fase de análises (metais, hidrocarbonetos e clorobenzenos) e 

em função dos resultados obtidos, procedeu-se a um segunda fase de análises, que 

consistiu na realização de ensaios de lixiviação dos solos recolhidos nos diferentes 

poços. Os solos foram homogeneizados, retirando-se duas amostras do solo 

resultante, correspondentes aos dois níveis de amostragem (um superficial e outro 

profundo), conforme se apresenta na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Critério de amostragem para ensaio de lixiviação. 

 

 

Os resultados obtidos nas análises efetuadas foram integrados e interpretados 

de acordo com o documento normativo nacional (Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de 

agosto). 

O Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, estabelece o regime jurídico da 

deposição de resíduos (solos neste caso) em aterro e os requisitos gerais a observar 
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na conceção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros. 

Na Parte B do Anexo IV do referido diploma legal, encontram-se definidos um conjunto 

de critérios de admissão de resíduos em aterro, incluindo um conjunto de valores 

limites de lixiviação para os diferentes tipos de aterro. 

No presente relatório, os resultados laboratoriais obtidos foram comparados 

com as Tabelas n.º 2 e n.º 3 da Parte B do Anexo IV do Decreto-Lei n.º183/2009, em 

que se encontram definidos os valores limites para admissão de resíduos (solos) em 

aterros para resíduos inertes. 

Os extratos dos resultados obtidos da aplicação do programa analítico 

encontram-se na Tabela 9 abaixo.  

 

Tabela 9: Resultados analíticos do eluato após ensaio de lixiviação (resumo). 

AMOSTRA REF. 

Unidades 

A1 

Superficial 

A2 

Profunda 

Decreto-Lei n.º 

183/2009 

Anexo IV - Parte B 

 

Valores limites para 

admissão em aterros 

para resíduos inertes 

 

Tabela n.º 2 - Valores 

limites de lixiviação 

Tabela n.º 3 - Valores 

limites para o teor total 

de parâmetros orgânicos 

PROFUNDIDADE 0,5 - 1,5m 
1,5 - 

2,5m 

PARÂMETROS 

REFERÊNCIA 

BOLETIM 

2020090800/1 

CARACTERÍSTICAS Massa Seca % (w/w) 87,2 80,8 - 

SOMA DE 

PARÂMETROS 

ORGÂNICOS 

COT 

(Carbono 

Orgânico 

Total) 

mg/kg 23000 21000 30000 

TPH não-

polar C10-

C40 

mg/kg 130 <38 500 

COD 

(Carbono 

Orgânico 

mg/kg 56 30 500 
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AMOSTRA REF. 

Unidades 

A1 

Superficial 

A2 

Profunda 

Decreto-Lei n.º 

183/2009 

Anexo IV - Parte B 

 

Valores limites para 

admissão em aterros 

para resíduos inertes 

 

Tabela n.º 2 - Valores 

limites de lixiviação 

Tabela n.º 3 - Valores 

limites para o teor total 

de parâmetros orgânicos 

PROFUNDIDADE 0,5 - 1,5m 
1,5 - 

2,5m 

PARÂMETROS 

REFERÊNCIA 

BOLETIM 

2020090800/1 

Dissolvido) 

Índice de 

Fenol, vapor 

volátil 

mg/kg 0,032 <0,010 1 

BTEX E 

HIDROCARBONETOS 

AROMÁTICOS 

BTEX (soma) mg/kg <0,25 <0,25 6 

HIDROCARBONETOS 

AROMÁTICOS 

POLICÍCLICOS (HAP)  

HAP 16 EPA 

(soma) 
mg/kg 0,32 0,20 100 

BIFENILOS 

POLICLORADOS 

(PCB) 

PCB (7) 

(soma) 
mg/kg 0,0080 <0,0070 1 

ANIÕES 

Fluoreto mg/kg 0,48 0,12 10 

Cloreto mg/kg 4,1 2,6 800 

Sulfatos mg/kg 23 5,2 1000 

METAIS 

Antimónio 

(Sb) 
mg/kg 0,025 0,010 0,06 

Arsénio (As) mg/kg 0,019 <0,0050 0,5 

Bário (Ba) mg/kg <0,20 <0,20 20 

Chumbo (Pb) mg/kg 0,014 <0,0050 0,5 
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AMOSTRA REF. 

Unidades 

A1 

Superficial 

A2 

Profunda 

Decreto-Lei n.º 

183/2009 

Anexo IV - Parte B 

 

Valores limites para 

admissão em aterros 

para resíduos inertes 

 

Tabela n.º 2 - Valores 

limites de lixiviação 

Tabela n.º 3 - Valores 

limites para o teor total 

de parâmetros orgânicos 

PROFUNDIDADE 0,5 - 1,5m 
1,5 - 

2,5m 

PARÂMETROS 

REFERÊNCIA 

BOLETIM 

2020090800/1 

Cádmio (Cd) mg/kg <0,00040 <0,00040 0,04 

Crómio (Cr) mg/kg <0,0050 <0,0050 0,5 

Cobre (Cu) mg/kg <0,020 <0,020 2 

Molibdénio 

(Mo) 
mg/kg 0,075 <0,0050 0,5 

Níquel (Ni) mg/kg <0,00040 <0,00040 0,4 

Mercúrio (Hg) mg/kg 0,00035 0,00025 0,01 

Selénio (Se) mg/kg 0,0014 <0.0010 0,1 

Zinco (Zn) mg/kg 0.061 <0,040 4 

Nota:          - parâmetro analisado na substância original ;           - parâmetro analisado, após agitação, no eluato 

resultante (10:1);          - resultado inferior ao limite de quantificação;             - resultado superior ao valor limite das 

Tabelas n.º2 e n.º3; n.c. – não calculável. 

 
Codificação de cores 
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Dos resultados expostos nas referentes ao ensaio de lixiviação, verifica-se que 

nenhum dos parâmetros apresenta concentrações superiores aos valores limites de 

lixiviação constantes na Tabela n.º 2 da Parte B do Anexo IV do Decreto-Lei 

n.º183/2009. O mesmo se verifica para os resultados obtidos para os parâmetros 

orgânicos (Tabela nº 3 do mesmo DL)  

Assim sendo, tendo como base a avaliação da contaminação de solos e 

considerando que o processo de remediação selecionado possa ser a escavação, 

remoção e encaminhamento dos solos para destino final adequado, os solos/resíduos 

resultantes da escavação da área, correspondentes à zona agora estudada, estão de 

acordo com os valores limites para serem admitidos num aterro para resíduos inertes. 

Os solos que não apresentem contaminação poderão ser encaminhados com a 

classificação de acordo com o Código LER: 17 05 04 – referente a solos e rochas, 

conforme a Tabela nº1 – (Lista de resíduos admissíveis em aterros para resíduos 

inertes sem necessidade de ensaios) da Parte B do Anexo IV do Decreto-Lei 

n.º183/2009. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Solos  

Os resultados obtidos nas análises efetuadas foram integrados e interpretados 

de acordo com o guia técnico de valores de referência para o Solo (APA,2019b), 

adaptados de acordo com normas de Ontário “Soil, ground water and sediment 

standards for use under Part XV.1 of the Environmental Protection Act” (OME, 2011). 

Este guia técnico da APA foi desenvolvido para a assistência aos proprietários 

de terrenos contaminados na tomada de decisões, no que se refere à qualidade dos 

solos e/ou águas subterrâneas e à avaliação das condições ambientais dos terrenos, 

de modo a determinar a necessidade de implementar medidas de remediação. 

Na tabela 10, foi utilizada a seguinte codificação de cores: 
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Tabela 10: Resultados das análises aos solos. 

 
Parâmetros Unidades 

SA-1 

(0,5-1,5 m) 

SA-1 

(1,5-2,5 m) 

SA-2 

(0,5 -1,5 m) 

SA-3 

(0,5-1,5 m) 

SA-4 

(0,5-1,5 m) 

SA-5 

(0,5-1,5 m) 

SA-5 

(1,5-2,5 m) 

SA-6 

(0,5-1,5 m) 

SA-6 

(1,5-2,5 m) 

SA-7 

(0,5-1,5 m) 

SA-8 

(0,0-0,5 m) 

SA-9 

(0,5-1,5 m) 

SA-9 

(1,5-2,5 m) 

VR APA 

Tabela C 

uso 

agrícola / 

uso 

industrial 

 
Massa seca  % (w/w) 77,1 90,7 90,8 85,4 85,7 96,2 85,3 79,7 88,5 87 86,8 88,6 87,5  

M
E

T
A

IS
 

Antimónio (Sb) mg/kg <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 7,5 / 40 

Arsénio (As) mg/kg 7,1 5,5 <5,0 5,9 6,4 9,0 8,6 9,3 6,2 5,8 8,2 5,4 5,5 11 / 18 

Bário (Ba) mg/kg 65 20 43 63 31 23 15 29 23 24 <15 29 27 390 / 670  

Berílio (Be) mg/kg 1,5 1,3 1,6 2,3 1 1,4 1,1 1,9 <1,0 <1,0 1,1 1,5 1,3 4 / 8 

Cádmio (Cd) mg/kg <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 1 / 1,9 

Cobalto (Co) mg/kg 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 22 / 80 

Cobre (Cu) mg/kg 0,32 <5,0 70 200 20 29 32 13 <5,0 12 <5,0 46 <5,0 140 / 230 

Crómio (Cr) mg/kg 440 <5,0 12 21 7 5,4 5,2 6,2 <5,0 7,3 <5,0 7,5 <5,0 160 / 160 

Chumbo (Pb) mg/kg <2,0 12 44 57 26 16 14 22 14 31 16 28 15 45 / 120 

Estanho (Sn) mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0  

Mercúrio (Hg) mg/kg 8,2 0,31 0,32 0,46 0,20 0,22 <0,10 0,36 0,16 0,31 0,25 1,6 0,46 0,25 / 3,9 

Molibdénio 

(Mo) 
mg/kg 8,7 <1,5 3,5 2,8 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 6,9 / 40 

Níquel (Ni) mg/kg 89 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 100 / 270 

Selénio (Se) mg/kg <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,4 / 5,5 

Vanádio (V) mg/kg 17 5,8 7,5 9,4 6,1 6 5,5 8,3 5,8 7,4 7 6,9 5,7 86 / 86 

Zinco (Zn) mg/kg 230 70 120 160 88 80 77 76 73 120 48 88 69 340 / 340 

H
ID

R
O

C
A

R
B

O
N

E
T

O
S

 

V
O

L
Á

T
E

IS
 H

A
L
O

G
E

N
A

D
O

S
 Monoclorobenz

eno 
mg/kg <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 2,4 / 2,4 

1,2-

Diclorobenzeno 
mg/kg <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 1,2 / 1,2 

1,3-

Diclorobenzeno 
mg/kg <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 4,8 / 9,6 

1,4- mg/kg <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,083 / 0,2 
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Parâmetros Unidades 

SA-1 

(0,5-1,5 m) 

SA-1 

(1,5-2,5 m) 

SA-2 

(0,5 -1,5 m) 

SA-3 

(0,5-1,5 m) 

SA-4 

(0,5-1,5 m) 

SA-5 

(0,5-1,5 m) 

SA-5 

(1,5-2,5 m) 

SA-6 

(0,5-1,5 m) 

SA-6 

(1,5-2,5 m) 

SA-7 

(0,5-1,5 m) 

SA-8 

(0,0-0,5 m) 

SA-9 

(0,5-1,5 m) 

SA-9 

(1,5-2,5 m) 

VR APA 

Tabela C 

uso 

agrícola / 

uso 

industrial 

Diclorobenzeno 

C
L
O

R
O

B
E

N
Z

E
N

O
S

 

1,2,3-

Triclorobenzen

o 

mg/kg <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010  

1,2,4-

Triclorobenzen

o 

mg/kg 0,026 <0,0010 0,0065 0,016 0,0027 <0,0010 0,0013 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,36 / 3,2 

1,3,5-

Triclorobenzen

o 

mg/kg <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0031 0,004 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010  

1245+1235 

Tetraclorbenze

no 

mg/kg <0,0020 <0,0020 0,0022 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020  

1,2,3,4-

Tetraclorobenz

eno 

mg/kg <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010  

Pentaclorobenz

eno 
mg/kg 0,0029 <0,0010 0,0019 0,002 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010  

Hexaclorobenz

eno 
mg/kg 0,029 <0,0010 0,029 0,023 0,0067 <0,0010 0,0010 0,0040 <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0017 0,0014 0,52 / 0,56 

Soma 

Clorobenzenos 
mg/kg 0,058 <0,0080 0,04 0,044 0,013 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080 <0,0080  
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Com os resultados analíticos obtidos, apresentados na Tabela 10 em relação 

aos solos, decidiu-se representar cartograficamente as anomalias identificadas, sob a 

forma de pluma de dispersão de contaminante juntamente com a interpretação da 

tabela, para os seguintes elementos: 

 Chumbo (Pb) superficial (até 1,50 m); 

 Cobre (Cu) superficial (até 1,50 m); 

 Crómio (Cr) superficial (até 1,50 m); 

 Mercúrio (Hg) superficial (até 1,50 m) e profundo (entre 1,50 m e 2,50 m); 

 Zinco (Zn) superficial (até 1,50 m). 

 Nas Figuras 23 a 28, é possível observar as plumas interpretativas para a 

dispersão de contaminantes, para os metais referidos. Estas são as anomalias 

principais e com maior dispersão. Embora também tenham sido identificadas 

anomalias (valores de referência para o Solo (APA, 2019b)) noutros elementos 

químicos (como é o caso do molibdénio ou do cobalto), mas que são anomalias 

localizadas em torno de um único ponto de amostragem e, como tal, não se considera 

necessária a sua representação cartográfica, pois, nesse ponto de amostragem, SA-1, 

ocorrem anomalias noutro elemento químico que já se encontra representado de 

forma cartográfica. 

Assim, poderemos dizer: 

 O local de amostragem em piores condições de contaminação é o local onde 

foi efetuada a sondagem SA-1; os solos desta sondagem mostram anomalias 

em Cobalto (Cb), Crómio (Cr), Mercúrio (Hg) e Molibdénio (Mo), para as 

amostras realizadas até 1,5 m de profundidade; destes elementos químicos, 

apenas permanece como anomalia em profundidade, o Mercúrio (Hg), mas 

num valor muito inferior ao obtido na amostra mais superficial; os valores aqui 

destacados são superiores aos valores de referência (APA, 2019b); 

 Em relação ao elemento Crómio (Cr), temos a pluma de dispersão 

representada na figura 23; 
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Figura 23: Pluma de dispersão superficial (0,5 m – 1,5 m) para o Crómio (Cr), com referência às concentrações 

registadas em cada ponto amostrado (valor de referência = 160 mg/kg); apenas a mancha de cor vermelha 

representa área acima do valor de referência. 

  

 

 Em relação ao elemento Chumbo (Pb) foram registadas concentrações 

superiores aos valores de referência no ponto de amostragem SA-3, sendo que 

no ponto SA-2 foi registado uma concentração próxima do valor limite de 

referência, ambas as anomalias foram para as amostras mais superficiais 

(entre 0,5 m - 1,5 m), tal como se representa na figura 24; 
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Figura 24: Pluma de dispersão superficial (0,5 m – 1,5 m) para o Chumbo (Pb), com referência às 

concentrações registadas em cada ponto amostrado (valor de referência = 45 mg/kg); toda a mancha 

representada está acima do valor limite de referência. 

  

 

 No que se refere às concentrações do elemento Cobre (Cu), apenas foram 

registadas concentrações superiores aos valores de referência no ponto de 

amostragem (SA-3) e, igualmente, no intervalo de amostragem mais superficial 

(0,5m - 1,5 m), tal como se pode observar na figura 25; 
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Figura 25: Pluma de dispersão profunda (0,5 m – 1,5 m) para o Cobre (Cu), com referência às concentrações 

registadas em cada ponto amostrado (valor de referência = 140 mg/kg); apenas as manchas de cor vermelha 

representam áreas acima do valor de referência. 

 

 

 Embora já se tenha falado do Mercúrio (Hg) em relação ao ponto de 

amostragem SA-1, este elemento químico é o que apresenta maior dispersão 

na área, estando presente em todas as amostras superficiais das nove 

sondagens realizadas; em relação aos valores de referência, as concentrações 

obtidas nas amostras mais superficiais (0,5 m - 1,5 m), os valores são 

ultrapassados nos pontos de amostragem SA-1, SA-2, SA-3, SA-6, SA-7, SA-8 

e SA-9, sendo que para as amostras a nível mais profundo (1,5 m - 2,5 m), 

também se registaram concentrações superiores aos valores de referência nos 
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pontos de amostragem SA-1 e SA-9, tal como se pode observar nas figuras 26 

e 27; 

 

 

              

Figura 26: Pluma de dispersão superficial (0,5 m – 1,5 m) para o Mercúrio (Hg), com referência às 

concentrações registadas em cada ponto amostrado (valor de referência = 0,25 mg/kg); toda a mancha 

representada está acima do valor limite de referência. 
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Figura 27: Pluma de dispersão profunda (1,5 m – 2,5 m) para o Mercúrio (Hg), com referência às concentrações 

registadas em cada ponto amostrado (valor de referência = 0,25 mg/kg); toda a mancha representada está 

acima do valor limite de referência. 

 

 

 No que se refere às concentrações do elemento Zinco (Zn), a figura 28 

apresenta uma Pluma de dispersão superficial (0,5 m – 1,5 m); 
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Figura 28: Pluma de dispersão superficial (0,5 m – 1,5 m) para o Zinco (Zn), com referência às concentrações 

registadas em cada ponto amostrado (valor de referência = 340 mg/kg); apenas a mancha de cor vermelha 

representa área acima do valor de referência. 

 

 

 Quanto aos restantes elementos analisados, regra geral, as concentrações não 

excederam os valores de referência, sendo que, em muitas situações, as 

concentrações foram inferiores ao limite de quantificação do método analítico 

utilizado. 
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Em relação a outros compostos, como é o caso do 1,4-diclorobenzeno, este 

apenas apareceu numa das amostras da campanha anterior, pelo que, entendemos, a 

anomalia verificada poderá ser simplesmente pontual e não necessitar de qualquer 

outro tratamento. 

 

5.2. Águas  

O programa analítico para as águas subterrâneas, procurou caracterizá-las em 

função da sua concentração em: 

A. Metais;  

B. Hidrocarbonetos Voláteis Hidrogenados; 

C. Clorobenzenos. 

 

 

Tabela 11: Resultados da análise à água subterrânea. 

  
Valores de Referência 

Parâmetros Unidades PA -1 DL 236/98 
DL 

152/2017 

PGRH 

RH2 

Parte 2 

Normas de 

Ontário 

Tabela 

2 

Tabela 

3 

M
E

T
A

IS
 

Arsénio (As) µg/L <3,0 50 10 10 25 1900 

Bário (Ba) µg/L 7,1 100 - - 1000 29000 

Berílio (Be) µg/L <1,0 - - - 4 67 

Cádmio (Cd) µg/L <0,40 5 5 5 2,7 2,7 

Cobalto (Co) µg/L <1,0 - - - 3,8 66 

Crómio (Cr) µg/L <2,0 50 50 - 50 810 

Cobre (Cu) µg/L <3,0 50 2000 - 87 87 

Mercúrio (Hg) µg/L <0.040 1 1 1 0,29 0,29 

Molibdénio (Mo) µg/L <2,0 - - - 70 9200 

Níquel (Ni) µg/L <2,0 - 20 - 100 490 

Chumbo (Pb) µg/L <3.0 50 10 10 10 25 
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Valores de Referência 

Parâmetros Unidades PA -1 DL 236/98 
DL 

152/2017 

PGRH 

RH2 

Parte 2 

Normas de 

Ontário 

Tabela 

2 

Tabela 

3 

Antimónio (Sb) µg/L <5,0 - 5 - 6 20000 

Selénio (Se) µg/L <5,0 10 10 - 10 63 

Estanho (Sn) µg/L <5,0 - - - - - 

Vanádio (V) µg/L <2,0 - - - 6,2 250 

Zinco (Zn) µg/L 63 300 - - 1100 1100 

H
ID

R
O

C
A

R
B

O
N

E
T

O
S

 

V
O

L
Á

T
E

IS
 H

A
L
O

G
E

N
A

D
O

S
 Monoclorobenzeno µg/L <0,10 - - - - - 

1,2-

Diclorobenzeno 
µg/L <0,10 - - - 2 4600 

1,3-

Diclorobenzeno 
µg/L <0,10 - - - 59 9600 

1,4-

Diclorobenzeno 
µg/L <0,10 - - - 1 8 

C
L
O

R
O

B
E

N
Z

E
N

O
S

 

1,2,3-

Triclorobenzeno 
µg/L <0,010 - - - - - 

1,2,4-

Triclorobenzeno 
µg/L <0,010 - - - 70 - 

1,3,5-

Triclorobenzeno 
µg/L <0,010 - - - - - 

1245+1235 

Tetraclorbenzeno 
µg/L <0,010 - - - - - 

1,2,3,4-

Tetraclorobenzeno 
µg/L <0,010 - - - - - 

Pentaclorobenzeno µg/L <0,010 - - - - - 

Hexaclorobenzeno µg/L <0,010 - - - 1 3,1 

Soma 

Clorobenzenos 
µg/L <0,060 - - - - - 
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Tabela 12: Resultados da análise à água residual. 

 Parâmetros Unidades 
PA-2 

Água Residual 

Valores de Referência 

 
DL 236/98 

M
E

T
A

IS
 

Arsénio (As) µg/L <3,0 1000 

Bário (Ba) µg/L 27 - 

Berílio (Be)C µg/L <1,0 - 

Cádmio (Cd) µg/L <0,40 200 

Cobalto (Co) µg/L 2 - 

Crómio (Cr) µg/L <2,0 2000 

Cobre (Cu) µg/L 150 1000 

Mercúrio (Hg) µg/L <0.040 50 

Molibdénio (Mo) µg/L <2,0 - 

Níquel (Ni) µg/L 8,2 2000 

Chumbo (Pb) µg/L 5,2 1000 

Antimónio (Sb) µg/L <5,0 - 

Selénio (Se) µg/L <5,0 - 

Estanho (Sn) µg/L <5,0 - 

Vanádio (V) µg/L <2,0 - 

Zinco (Zn) µg/L 570 - 

H
ID

R
O

C
A

R
B

O
N

E
T

O

S
 V

O
L
Á

T
E

IS
 

H
A

L
O

G
E

N
A

D
O

S
 Monoclorobenzeno µg/L <0,10 - 

1,2-Diclorobenzeno µg/L <0,10 - 

1,3-Diclorobenzeno µg/L <0,10 - 

1,4-Diclorobenzeno µg/L <0,10 - 

C
L
O

R
O

B
E

N
Z

E
N

O
S

 

1,2,3-Triclorobenzeno µg/L <0,10 - 

1,2,4-Triclorobenzeno µg/L <0,10 - 

1,3,5-Triclorobenzeno µg/L <0,10 - 

1245+1235 

Tetraclorbenzeno 
µg/L <0,10 - 

1,2,3,4- µg/L <0,10 - 
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 Parâmetros Unidades 
PA-2 

Água Residual 

Valores de Referência 

 
DL 236/98 

Tetraclorobenzeno 

Pentaclorobenzeno µg/L <0,10 - 

Hexaclorobenzeno µg/L <0,10 - 

Soma Clorobenzenos µg/L <0.60 - 

 

Apesar dos solos se apresentarem com problemas no que, pelo menos, aos 

metais diz respeito, verifica-se que as águas subterrâneas, por enquanto, não 

apresentam ainda qualquer grau de contaminação, seja por metais, hidrocarbonetos 

voláteis hidrogenados ou clorobenzenos. 

Para a avaliação do estado de contaminação das águas, a análise às águas 

subterrâneas mostrou que: 

1. para os metais, apenas o Ba e o Zn foram quantificados, mas muito abaixo dos 

limites presentes em qualquer um dos documentos citados; todos os outros 

elementos analisados registaram valores abaixo do limite de quantificação; 

2. para os hidrocarbonetos voláteis hidrogenados os valores obtidos foram abaixo 

do limite de quantificação; 

3. para os clorobenzenos os valores obtidos foram abaixo do limite de 

quantificação. 

Por sua vez, o programa analítico para a água residual, procurou caracterizá-la em 

função dos mesmos parâmetros das águas subterrâneas:  

A. Metais; 

B. Hidrocarbonetos Voláteis Hidrogenados;  

C. Clorobenzenos. 

Para a avaliação do estado de contaminação da água residual, foram usados como 

critérios de avaliação, os contantes no decreto-lei 236/98. Assim, para os critérios de 

avaliação, a análise à água residual mostrou que: 

1. Para os metais, foram quantificadas a presença de Ba, Co, Cu, Ni, Pb e Zn, 

mas sempre abaixo dos valores presentes nos critérios utilizados; refira-se que 
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a presença destes elementos nestas águas residuais acaba por ser 

relativamente similar à maior parte dos problemas apresentados pelos solos; 

2. Para os hidrocarbonetos voláteis hidrogenados os valores obtidos foram abaixo 

do limite de quantificação; 

3. Para os clorobenzenos os valores obtidos foram abaixo do limite de 

quantificação. 

5.3. Resultados das análises aos solos de 2019 

Comparando os resultados agora obtidos com os resultados de Set/Out de 

2019, verifica-se que, no que aos metais diz respeito, os mesmos acabam por ser 

bastante similares, tal como se pode observar na tabela 13; 
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Tabela 13: Resultados das análises aos solos de 2019. 

 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Ontário 
(tabela 3) 

Valor Referência 
APA 

50% 

                            

Antimónio mg/kg <1 1 3,3 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 2 40 40 20 

Arsénio mg/kg 4,5 5,2 5,5 5,5 6,2 4,1 7,3 <4 4,5 4,5 18 18 9 

Bário mg/kg <20 65 36 37 75 34 170 72 52 39 670 670 335 

Berílio mg/kg 1 1,2 1,4 1,3 1,3 1 0,76 0,87 0,89 1,6 8 8 4 

Cádmio mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,9 1,9 0,95 

Crómio mg/kg <10 12 <10 <10 26 <10 90 27 29 <10 160 160 80 

Cobalto mg/kg <1,5 1,8 2,1 1,6 2,3 <1,5 1,8 1,5 <1,5 <1,5 80 80 40 

Cobre mg/kg <5 510 71 32 140 117 180 63 78 25 230 230 115 

Mercúrio mg/kg 0,08 1,5 0,34 0,37 0,63 0,48 0,14 0,43 0,42 0,11 3,9 3,9 1,95 

Chumbo mg/kg 13 48 57 58 150 60 360 100 140 28 120 120 60 

Molibdénio mg/kg <0,5 4,3 1,1 6,3 7 0,96 5,3 2,1 2,1 3,9 40 40 20 

Níquel mg/kg <3 5,1 3,2 3,9 7,5 <3 6,1 3,8 4,2 <3 270 270 135 

Selénio mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,5 5,5 2,75 

Estanho mg/kg <1,5 2,4 1,8 2 2,9 1,5 3,7 2,5 2,7 <1,5 n.e. n.e. n.e. 

Vanádio mg/kg 5,7 11 7,3 10 15 7,6 18 10 11 <5 86 86 43 

Zinco mg/kg 53 270 130 190 440 80 150 110 88 73 340 340 170 

monoclorobenzeno µg/kg <20 <20 <20 <20 <20      2400 2400 1200 

1,2-diclorobenzeno  µg/kg <20 <20 <20 22 <20      6800 6800 3400 
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

Ontário 
(tabela 3) 

Valor Referência 
APA 

50% 

1,3-diclorobenzeno  µg/kg <20 <20 <20 <20 <20      9600 9600 4800 

1,4-diclorobenzeno  µg/kg <20 230 58 <20 26      200 200 100 

1,2,3-triclorobenzeno  µg/kg <20 <20 <20 <20 <20      n.e. n.e. n.e. 

1,2,4-triclorobenzeno  µg/kg <20 <20 <20 <20 <20      3200 3200 1600 

 

  valor superior ao limite de referência 
 

  valor superior a 50% do limite de referência 
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1. As – verifica-se a presença regular de arsénio em todos os pontos amostrados 

das duas campanhas, mas não ultrapassando os valores de referência; assim, 

considera-se que os valores encontrados correspondem ao fundo regional 

(“background”) em arsénio, que é relativamente comum em grande parte dos 

terrenos da região norte de Portugal; 

2. Co – o cobalto, apenas na sondagem SA-1 da presente campanha, apresenta 

um valor verdadeiramente anormal, não se registando valores significativos nos 

restantes pontos amostrados; 

3. Cr – o crómio também aparece regulamente em todas as amostras, embora 

apenas numa das novas sondagens (SA-1) a sua concentração seja 

verdadeiramente problemática; na campanha anterior, numa das amostras, 

apresenta um valor ligeiramente acima de 50% do valor de referência; 

4. Cu – o cobre aparece regularmente em praticamente todas as amostras, 

embora com concentrações um pouco mais elevadas nos pontos de 

amostragem da campanha anterior; 

5. Hg – o mercúrio, já referido anteriormente, é um dos elementos químicos que 

aparece de forma dispersa em todas as amostras das duas campanhas e, 

quase sempre, acima dos valores limite de referência; 

6. Mo – o molibdénio, aparece em várias amostras, mas apenas na sondagem 

SA-1 da atual campanha o seu valor é verdadeiramente preocupante; 

7. Pb – o chumbo, à semelhança do mercúrio, aparece em todas as amostras das 

duas campanhas e, várias vezes, acima dos valores limite de referência; 

8. Zn – finalmente, o zinco aparece de forma constante em todas as amostras das 

duas campanhas, sendo os valores obtidos na primeira campanha mais altos, 

com alguns acima dos valores de referência, do que os da segunda campanha. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. Conclusões  

Esta dissertação teve como objetivo principal a avaliação e delimitação da área 

onde foram identificados solos contaminados. Este estudo teve como base um estudo 

anterior, igualmente de avaliação da contaminação de solos em 2019 e o presente 

trabalho, que resultou de uma colaboração com a CONGEO, Lda. 

Os trabalhos de investigação “in situ”, para avaliação da contaminação do solo, 

consistiram na realização de nove poços de sondagem ambiental, até profundidades 

que variaram entre os 1,50 m e os 2,50 m, com recolha em contínuo de amostras de 

solo, com posterior envio para laboratório acreditado e sujeitas a um programa 

analítico previamente definido. 

Foram ainda colhidas duas amostras de água, uma de água subterrânea numa 

captação do tipo poço e outra amostra de água superficial, mas de origem residual. 

Ambas foram posteriormente enviadas para laboratório acreditado e sujeitas a 

programa analítico previamente definido. 

 A avaliação da contaminação de solos foi realizada através da comparação dos 

valores obtidos nas análises com os valores de referência constantes no Guia Técnico 

– Valores de Referência para o Solo (APA, 2019b) adaptados das Normas de Ontário 

(publicados no documento "Soil, Ground Water and Sediment Standard for Use Under 

part XV.1 of the Environmental Protection Act", Ministry of the Environment, April 15, 

2011). 

 Das nove sondagens de amostragem de solos realizadas, em seis das 

amostras obtidas, estas apresentam algum tipo de contaminação, são elas a SA-1, 

SA-2, SA-3, SA-6, SA-7 e SA-9, sendo que, na SA-1 e na SA-9, a contaminação 

persiste em profundidade apesar de estar menos acentuada. Notoriamente, a 

problemática prende-se com a presença de metais, tendo em conta que os restantes 

elementos analisados, hidrocarbonetos voláteis halogenados e clorobenzenos, 

encontram-se abaixo dos limites de referência utilizados, apesar de ter sido registado 

um valor pontual na amostragem de 2019 para o parâmetro 1,4-diclorobenzeno; 

 Os parâmetros que se apresentam acima dos valores de referência (APA, 

2019b) são o Co, o Cu, o Cr, o Pb e o Hg, sendo este último, o metal mais 

presente/disperso pela área amostrada. As áreas que se apresentam mais 

contaminadas correspondem às zonas onde se localizam as sondagens SA-1 (Co, Cr, 
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Hg e Mo) e SA-3 (Cu, Hg e Pb), verificando-se que, mais uma vez, o mercúrio é o 

contaminante dominante. 

 Tendo em conta os dados obtidos é também percetível que nos locais em que 

o terreno permitiu amostragem a maior profundidade, regista-se uma clara atenuação 

da contaminação, uma vez que os valores obtidos nos níveis mais profundos são 

sempre inferiores aos valores superficiais, na mesma sondagem, para os mesmos 

parâmetros. 

 Pela análise das plumas de dispersão e pelos valores de contaminação a elas 

associado, é possível inferir que a contaminação se está a deslocar para jusante, 

muito provavelmente por arrastamento tendo em conta a descarga em contínuo com 

origem na fossa séptica existente. Considera-se que a contaminação identificada terá 

origem industrial, ou seja na atividade que aqui se desenvolve ou que se desenvolveu 

no passado, apesar dos efluentes industriais estarem a ser encaminhados pela rede 

doméstica para a fossa séptica, considera-se que, estará a chegar à fossa séptica 

efluente industrial e o poço sumidouro não apresenta capacidade suficiente para 

acomodar todo o efluente produzido, podendo ser colocados aqui dois problemas: 

 A quantidade, excessiva, de efluente, e; 

 A qualidade/características desse efluente. 

 No que diz respeito aos recursos hídricos e tendo em conta os resultados 

obtidos no poço PA-1, pode concluir-se que as águas subterrâneas não mostram 

afetação da sua qualidade; 

 Pela análise dos resultados do PA-2, verifica-se que apesar de não apresentar 

valores acima dos normativos, o efluente que deveria ser caracterizador da rede 

doméstica parece apresentar interferência com efluente industrial; esta é uma situação 

preocupante e, muito provavelmente, a origem da contaminação dos solos. 

Dos solos recolhidos, procedeu-se à sua homogeneização e preparação de duas 

amostras para realização de ensaios de lixiviação e de análise de parâmetros 

orgânicos. Os resultados obtidos foram comparados com a Parte B do Decreto-Lei n.º 

183/2009, que estabelece os critérios de admissão de solos/resíduos em aterro. 

Do ensaio de lixiviação foi possível concluir que os solos/resíduos, após o 

ensaio de lixiviação, não apresentam risco significativo de contaminação, tendo sido 
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obtidas as condições analíticas necessárias para os mesmos poderem ser admitidos 

num aterro para resíduos inertes. 

Com base, nos resultados obtidos e após avaliação das plumas de 

contaminantes, foi possível, de acordo com as figuras abaixo (Figura 29 e Figura 30), 

estabelecer a delimitação da área onde foram identificados solos contaminados 

referentes aos intervalos de amostragem e, consequentemente, a estimativa do 

volume de solos que se encontra contaminado, considerando para tal um nível mais 

superficial, até 1,50 m de profundidade, bem como um nível mais profundo, entre 1,50 

m e 2,50 m, estendendo-se esta contaminação até aos 2,50 m de profundidade. 

 

Figura 29: Polígono (cor verde) com o limite da área de solo contaminado até uma profundidade de 1,50 m 

(espessura desde a superfície até aos 1,50 m de profundidade). 
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Figura 30: Polígono (cor azul) com o limite da área de solo contaminado a uma profundidade entre 1.50 m e 

2.50 m. 

 

6.2. Recomendações  

Perante esta análise duas soluções podem ser adotadas. Uma solução A, que 

passaria pela remoção do solo, ou, uma solução B, que passaria pelo tratamento e 

remediação da contaminação in situ. Contudo, para ambas as soluções, devem ser 

tomadas medidas de correção das causas da contaminação para que, uma vez 

implantadas, não venham a ocorrer novamente estes tipos de contaminações. Para 

isso é necessário corrigir o problema que esta relacionado com os efluentes industriais 

que estão a chegar ao terreno de forma continuada. Assim, faz-se imprescindível a 

eliminação das descargas de efluentes sobre este terreno, pois é muito provável que 

esta seja a origem da atual contaminação dos solos.  
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É de importância a remoção e escarificação da brita que foi depositada na área 

que se encontra contaminada e que se pretende recuperar. 

Assim, apontam-se duas possíveis soluções para correção/remediação do 

estado ambiental dos solos: 

 

SOLUÇÃO A 

Caso se opte por esta solução, considerando a remoção do solo, este pode ser 

admitido em aterro para resíduos inertes tendo em conta os resultados obtidos para o 

plano analítico definido de acordo com o que se encontra estipulado na Parte B do 

Anexo IV do Decreto-Lei n.º183/2009. 

Considerando a espessura desde a superfície até à profundidade de 1.50 m, 

corresponde a uma área de 1 724 m2, o que dará um volume de 2 586 m³. Na zona 

mais profunda (desde os 1,50 m até aos 2,50 m), com uma espessura de apenas 1,00 

m, a área correspondente é de sensivelmente 513 m2, o que dará um volume com o 

mesmo valor – 513 m³. 

Deste modo o volume total de solo contaminado, somando o solo das duas 

áreas delimitadas nas Figuras 29 e 30, é de aproximadamente 3099 m³ (2 586 + 513). 

 A principal vantagem deste método é que tem efeito comprovado e imediato 

após a sua implantação. Porém é um processo mais agressivo ao meio ambiente, 

pode não ser ecologicamente saudável ao meio ambiente devido à escavação e 

remoção do solo, podendo ainda prejudicar as vegetações envolventes da área. 

 É um método que pode ter um custo mais elevado, tendo em conta a 

escavação dos solos contaminados, seguida da sua remoção e transporte para o 

destino final adequado e ainda admissão em aterro, uma vez que tem densidade 

média estimado em 1,50 ton/m3 (considerando também a presença de uma brita em 

algumas partes do terreno). Portanto, é um método que se pode tornar bastante mais 

caro. 

Devido à brita existente no local, é provável que, no passado, o solo já tenha 

sido removido e levado para algum outro local na tentativa de erradicar a 

contaminação do solo e, até ao momento, este método não obteve sucesso. 
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SOLUÇÃO B 

Trata-se de um processo biológico que se enquadra nas técnicas de 

Fitorremediação que, genericamente, utiliza plantas para extrair, imobilizar ou isolar os 

contaminantes do solo. É uma tecnologia ecologicamente correta e menos agressivo 

ao meio ambiente. Caso se opte por esta solução, considerando a remediação do solo 

in situ, deve ser adotada uma sequência de passos. 

 Considerando que nem todas as espécies de plantas crescem em ambiente 

contaminado, o primeiro passo é identificar as espécies vegetais que, além de 

apropriadas às condições locais, sejam capazes de tolerar e extrair os contaminantes 

do solo. 

É necessário o enriquecimento e preparação do solo, com terras ricas em 

matéria orgânica, de modo a suportarem uma sementeira de espécies selvagens 

misturadas com leguminosas e/ou outras espécies com capacidade comprovada de 

aceleração da depuração natural do solo, plantação da sementeira em toda a área a 

ser recuperada e ter uma avaliação do estado de contaminação dos solos, no mínimo, 

a cada seis meses após a execução da sementeira. 

 Em termos de custos, comparado com a solução B, a fitorremediação pode ser 

favorecida pelo fato de que técnicas verdes são, em geral, mais atraentes do que 

soluções técnicas, que envolvem poluição visual, equipamentos pesados que incluem 

escavações e ruídos. É uma técnica que tem um custo reduzido e facilidade de 

aplicação, apresentando ainda vantagens principalmente por ter potencial para 

tratamento in situ. 

Por fim, este tipo de técnica pode ser utilizada numa maior escala do que seria 

possível no caso de outros métodos de remediação. Possui vantagens de não ter 

nenhuma intervenção química no solo, como adição de componentes químicos e 

tendem a ser esteticamente mais viáveis, não gerando impactes adicionais. 
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