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Resumo 
 

A água subterrânea constitui um importante recurso hídrico para proveito do ser humano, para além de 

servir como fonte de águas superficiais que recebem águas que afluem dos sistemas subterrâneos. A 

deterioração da qualidade da água subterrânea afetará, portanto, as águas superficiais e ecossistemas 

envolventes, pelo que a sua proteção deve ser uma preocupação para o ser humano.  

A avaliação da aplicabilidade de tecnologias in situ para a reabilitação de água subterrânea afetada pelos 

lixiviados de um antigo aterro de cinzas de uma central termoelétrica, a partir de ferramentas de modelação 

matemática para realização de simulação, serve como temática deste trabalho.  

Hoje em dia existem diversas tecnologias de remediação e minimização de contaminação da água 

subterrânea, no entanto, a sua seleção está relacionada não só com as características dos contaminantes, 

mas também com as do local envolvente.  

Como tal, é realizada a exposição do tipo de contaminantes mais comuns na água subterrânea, bem 

como as fontes de contaminação mais proeminentes. Posteriormente, uma descrição dos mecanismos de 

transporte e alteração das substâncias presentes na água subterrânea é detalhada. 

São analisadas várias técnicas de remediação e minimização de contaminação de água subterrânea, bem 

como a exposição das suas vantagens e desvantagens.  

A aplicação do software Groundwater Modeling System (GMS) permitiu a simulação do escoamento 

de água subterrânea através do programa MODFLOW, do transporte de contaminantes através do programa 

MT3DMS, e das tecnologias de remedição previamente selecionadas, no local em estudo. A aplicação de 

atenuação natural, de uma cobertura de baixa permeabilidade sobre o aterro de maneira a reduzir a 

infiltração de água foram simuladas. Foi também analisada a implementação de uma barreira reativa 

permeável no local. 

 
Palavras Chave: Água subterrânea, tecnologias de remediação, drenagem mineira ácida, modelação, 

MODFLOW, MT3DMS  



Estudo da aplicabilidade de tecnologias in situ de remediação de água subterrânea contaminada com compostos inorgânicos 

 

ii 

  



Estudo da aplicabilidade de tecnologias in situ de remediação de água subterrânea contaminada com compostos inorgânicos 

iii 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Groundwater constitutes an important resource benefiting the human being, in addition to providing the 

base flow to surface water systems and hence, deterioration of groundwater quality may directly affect 

related surface water and ecosystems. Therefore, its protection must be a concern. 

The assessment of the applicability of groundwater remediation technologies in a site contaminated by 

leachates from an old coal ash landfill with groundwater modelling as a tool, serves as the purpose for this 

work. 

Nowadays there are several remediation and minimization technologies of groundwater contamination, 

however, its selection is not only related to the characteristics of the contaminants, but also with the 

surrounding site. 

As such, an analysis of the most common contaminants in groundwater is performed, as well as the more 

relevant sources of contamination. Subsequently, a description of the transport mechanisms in groundwater 

is detailed. Remediation techniques, and their advantages and disadvantages, are then studied. 

Application of Groundwater Modeling System (GMS) software allowed the simulation of groundwater 

flow using the MODFLOW model, the simulation of contaminant transport using the MT3DMS model and 

finally, the simulation of the remediation technologies previously selected. The application of natural 

attenuation, a top low permeability cover over the landfill to prevent water infiltration. The implementation 

of a permeable reactive barrier was also studied. 

 
Keywords: Groundwater, groundwater remediation, acid mine drainage, groundwater modeling, 

MODFLOW, MT3DMS  
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Capítulo 1 – Considerações iniciais 
 
 
 

1.1 Introdução 

 
A água subterrânea constitui o maior reservatório de água doce no planeta, representando mais de 97% 

de toda a água doce disponível para utilização (excluindo os glaciares calotes polares). Os restantes 3% 

correspondem às águas superficiais e águas que se distribuem pela atmosfera (vapor de água) e solo 

(humidade) [1]. 

Para além da importância como recurso hídrico utilizado para proveito do ser humano, a água 

subterrânea deve ser reconhecida pelo seu valor ambiental, nomeadamente na sua contribuição no ciclo 

hidrológico, ao proporcionar escoamento para os sistemas de água superficial, especialmente em épocas de 

baixa precipitação. Na Europa, é possível identificar que mais de 50% do escoamento superficial anual para 

os rios provem da água subterrânea [1]. 

A deterioração da qualidade da água subterrânea é proveniente de processos naturais através de 

interações rocha-água e atividades antropogénicas. Com a crescente industrialização e urbanização, a 

contaminação da água subterrânea tornou-se mais constante e adversa, especialmente quando não havia 

legislação de prevenção e minimização de impactes no ambiente.  

A contaminação de águas subterrâneas pode perdurar por longos períodos de tempo (várias gerações 

até), tendo em consideração a sua lenta movimentação pelo subsolo. Este aspeto é particularmente visível 

em locais industriais já desativados, mas cuja poluição proveniente das suas atividades ainda perdura no 

meio envolvente e possivelmente em zonas mais afastadas dessa fonte. Considerando que as águas 

superficiais recebem águas que afluem dos sistemas subterrâneos, a sua qualidade será consequentemente 

afetada pela qualidade das águas subterrâneas que lhes servem de recarga [1]. 

Sendo as águas subterrâneas um essencial recurso natural, a sua proteção e preservação deve ser 

assegurada. A nível Europeu, foi adotada e encontra-se em vigor a Diretiva 2006/118/CE relativa à proteção 

da água subterrânea contra a poluição e deterioração, transposta a nível nacional pelo Decreto-Lei n.º 

208/2008 de 28 de outubro. Não existe, no entanto, a definição de um conjunto de valores limite apropriados 

para as águas subterrâneas, sendo o estado das massas de água classificado de acordo com a verificação de 

vários critérios de qualidade [2]. 

A mitigação dos impactes causados nas águas subterrâneas é possível. O desenvolvimento de 

tecnologias de remediação tem sido bastante estudado e aplicado em sistemas hídricos subterrâneos 
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contaminados [3]. A escolha deste tipo de tecnologia pode revelar-se uma tarefa complexa, tendo em conta 

a inacessibilidade de um sistema localizado no subsolo [1], e também pela quantidade de diferentes 

propriedades, quer geológicas, quer dos contaminantes presentes, que variam de local para local.  

A avaliação da seleção e implementação de uma tecnologia de remediação compreende diversas fases. 

Inicia-se com uma investigação preliminar, onde é reunida toda a informação correspondente a um local, 

até à recolha de dados através de trabalhos de campo [4]. 

Posteriormente, os dados recolhidos e tratados serão utilizados para realização de um modelo conceptual 

representativo do sistema real. Os processos de modelação irão proporcionar informação sobre o 

comportamento das componentes hidrogeológicas e hidrogeoquímicas do sistema natural através de 

simulação sob diferentes cenários, possibilitando aplicação e comparação de diferentes tecnologias de 

remediação [5] [6]. 

 

1.2 Objetivos 

 
O objetivo primordial desta dissertação é a seleção do tipo de tecnologia de prevenção e remediação que 

demonstre aplicabilidade num aterro de cinzas, de forma a minimizar a contaminação das águas superficiais 

e subterrâneas. Para tal, tanto a análise da evolução temporal dos vários parâmetros relevantes da água 

subterrânea, como a elaboração de um modelo conceptual do local em estudo, do escoamento de água 

subterrânea e do transporte de contaminantes foi realizado. 

De forma a realizar o objetivo proposto, foram considerados os seguintes aspetos: 

 Estudo das propriedades hidráulicas dos sistemas subterrâneos; 

 Análise das propriedades hidrogeológicas e hidroquímicas do aterro e área envolvente; 

 Análise das várias técnicas de remediação disponíveis, para tratamento de água subterrânea; 

 Estudo da evolução temporal dos parâmetros químicos da água subterrânea no local do aterro, 

medidos através de trabalhos de campo no local por outros autores; 

 Desenvolvimento de um modelo conceptual e numérico do local em estudo, através de software 

capaz de simular o escoamento de água subterrânea e o transporte de contaminantes; 

 Simulação das tecnologias de remediação previamente escolhidas consoante o tipo de 

contaminantes presentes no lixiviado proveniente do aterro, e sub-rotinas disponíveis na versão do 

software utilizado que permitam a modelação das mesmas. 

 

1.3 Organização da dissertação 

 
A dissertação está organizada em seis capítulos principais: 

Capítulo 1. É onde se realiza uma introdução geral ao assunto a ser aprofundado nos capítulos seguintes. 

É referida a relevância da água subterrânea como recurso hídrico e reconhecida a importância da sua 

proteção, fazendo referência à disposição legal existente. É referido que a contaminação das águas 
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subterrâneas deve ser mitigada através de tecnologias de remediação. A eficácia dessas técnicas pode ser 

prevista através simulação baseada na modelação das componentes hidrogeológicas e hidrogeoquímicas do 

sistema natural. São também referidos os objetivos propostos para este trabalho. 

 

Capítulo 2. Neste capítulo pretende-se dar a conhecer o estado da arte referente à temática da água 

subterrânea e os processos entre a água e o meio geológico envolvente, bem como a utilização de modelação 

como ferramenta num projeto de gestão ambiental e, por fim, proporcionar uma visão geral das várias 

tecnologias de remediação existentes. Começa-se por descrever a ocorrência de água subterrânea através 

do ciclo hidrológico, bem como que substâncias, resultantes de processos naturais de interação rocha-água, 

se encontram na água. A contaminação de água subterrânea a partir da utilização do carvão como 

combustível e da deposição das cinzas volantes resultantes é descrita, tendo em conta a problemática do 

caso de estudo, que motiva esta dissertação. As propriedades de material geológico e os mecanismos de 

transporte e alteração das substâncias presentes na água subterrânea são posteriormente referidos e 

detalhados. A modelação matemática é posteriormente abordada e os programas mais relevantes são 

apresentados. Por fim, são apresentadas as várias técnicas de remediação e minimização disponíveis hoje 

em dia, e são detalhadas as que terão maior relevância para o caso de estudo. 

 

Capítulo 3. É exposto o caso de estudo, desde o seu historial até às características conhecidas e inferidas 

do local. 

 

Capítulo 4. Com a apresentação do caso prático efetuada, é feita, neste capítulo, uma análise detalhada aos 

valores de vários parâmetros químicos, hídricos e litológicos, resultantes de anteriores trabalhos de campo 

realizados por outros autores. 

 

Capítulo 5. Neste capítulo descreve-se a aplicação do software utilizado (MODFLOW e MT3DMS) para 

realização de um modelo para avaliação da aplicabilidade de tecnologias in situ, para a reabilitação de água 

subterrânea afetada pelos lixiviados do aterro de cinzas. 

 

Capítulo 6. São apresentados os resultados da simulação realizada e respetivas conclusões. Uma 

compilação de recomendações e sugestões para trabalhos futuros, que permitam o refinamento da 

metodologia utilizada nesta dissertação. 

Capítulo 7. São apresentadas as conclusões finais do trabalho. 
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Capítulo 2 – Estado da arte 
 
 
 

2.1 Ciclo Hidrológico: aspetos globais das águas subterrâneas 

 
A contaminação de água subterrânea é uma problemática resultante de atividades de fomento do 

desenvolvimento industrial. É de elevado interesse o estudo deste recurso hídrico e o desenvolvimento de 

tecnologias de remediação, tendo em conta a sua importância como fonte de água doce no planeta [6]. 

De forma a perceber as interações e como o transporte de contaminantes através do subsolo é 

influenciado pelo movimento de água subterrânea, é possível adotar, numa primeira abordagem, o conceito 

de ciclo hidrogeológico que se refere ao constante movimento de água entre a superfície, a atmosfera e o 

subsolo [7]. Na Figura 1 apresenta-se um esquema representativo do ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A precipitação pode surgir em forma de chuva, neve ou granizo. Ao atingir a superfície terrestre, esta 

água pode escoar, até atingir uma massa de água superficial, ou infiltrar-se no solo, dando início ao processo 

de escoamento subterrâneo. As taxas de infiltração variam amplamente e dependem do tipo de ocupação 

do solo, das características dos solos e litologia das rochas, dos teores de humidade e da intensidade e 

duração da precipitação. Quando a taxa de precipitação excede a de infiltração ocorre escorrência 

superficial.  

A água infiltra-se no solo na zona não saturada. Esta zona encontra-se, na maior parte dos casos, 

imediatamente abaixo da superfície terrestre [8]. A água percola lentamente até atingir a zona saturada 

PRECIPITAÇÃO EVAPORAÇÃO 

ESCORRÊNCIA 

SUPERFICIAL 

Oceano 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Figura 1 – Esquema ilustrativo do ciclo hidrológico. (Adaptado de [8]) 

Formação de nuvens 
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(caracterizada por todos os espaços e aberturas estarem preenchidos por água) ou pode ser restituído à 

atmosfera através de evapotranspiração de origem vegetal ou animal. O topo da zona saturada determina o 

nível freático. Nesta zona, a água movimenta-se no sentido descendente e lateral para locais de descarga de 

água subterrânea como nascentes em encostas ou leitos de rios e oceanos [7] [8]. A água constituinte da 

zona saturada é a que se encontra disponível para o abastecimento de poços e nascentes.  

Na zona saturada, a água tem tendência a mover-se dos locais de maior gradiente hidráulico para os de 

menor. As formações geológicas onde estas movimentações são possíveis e que possuem capacidade de 

transmissão e armazenamento de água, constituem um aquífero. As propriedades que caracterizam os 

estratos ou camadas que delimitam um aquífero, definem o movimento e características do escoamento 

subterrâneo [7]. A constituição do sistema de fluxo de agua subterrânea é representado na Figura 2.  

Em situações em que a capacidade de armazenamento e transmissão de água são limitados ou mesmo 

inexistentes, as formações geológicas não serão consideradas aquíferos [7]. 

Outro aspeto relacionado com a água subterrânea é a sua baixa velocidade de circulação quando 

comparada com as águas superficiais, o que, do ponto de vista do seu aproveitamento, denota elevada 

estabilidade tanto a nível qualitativo bem como quantitativo, permitindo a sua utilização como recurso [6]. 

A água que atinge cursos de água, seja por escorrência superficial ou por descarga de água subterrânea, 

movimenta-se para o mar e oceanos, onde é reenviada à atmosfera por evaporação completando o ciclo 

hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Processo de Recarga 

 
Os processos de recarga natural são importantes de forma a compreender a entrada da água no subsolo 

e, a sua compreensão, um pré-requisito básico para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. 

A variabilidade e complexidade do processo de recarga das águas subterrâneas faz com que a 

determinação da taxa de recarga seja um dos parâmetros hidrológicos mais difíceis e incerto de quantificar 

na avaliação dos recursos hídricos subterrâneos [9]. 

A disponibilidade de água, de que os processos de recarga dependem, está relacionada com a interação 

entre as várias fontes de recarga. É possível distinguir o fornecimento de água sob forma de precipitação, e 
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Figura 2 – Esquema ilustrativo das zonas de um sistema hídrico 

subterrâneo. (Adaptado de [8]) 
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a perda de água sob forma de evaporação e transpiração, de volta para a atmosfera. É, no entanto, usual e 

conveniente juntar os dois conceitos de perda referidos e referir estes componentes como evapotranspiração 

[10]. 

Os principais fatores que afetam a recarga de aquíferos são: o clima, a litologia, a permeabilidade, o 

declive, a geomorfologia, o tipo do solo e a ocupação de superfície [11]. A litologia, é o fator com grande 

importância na recarga de aquíferos pois controla a percolação de água e o fluxo subterrâneo, etc. 

Nas formações rochosas a fracturação, o manto de alteração e a topografia são os fatores que mais 

influenciam a capacidade de infiltração de cada tipo de rocha e como consequência a recarga dos aquíferos. 

Nas zonas de afloramentos de rochas muito fraturadas a infiltração da água da chuva é direta. 

O relevo é também um fator diretamente relacionado com a recarga, pois em áreas de declives 

acentuados o escoamento da água é muito rápido não permitindo a sua infiltração no solo e 

consequentemente não se dá a recarga de aquíferos.  A geomorfologia é outro aspeto importante a ter em 

conta. Em áreas de rochas fissuradas o fluxo subterrâneo está muito dependente da morfologia. Os vales 

são zonas preferenciais para as descargas aquíferas, enquanto que os topos aplanados serão áreas favoráveis 

para a recarga [11]. 

O tipo de solo e o uso do solo são também fatores importantes que influenciam a recarga dos aquíferos. 

A capacidade de campo do solo e a sua permeabilidade influi na infiltração e percolação da água no subsolo. 

Por outro lado, alterações ao uso do solo conduzem a modificações das condições de infiltração e percolação 

da água [11]. 

Dada a impossibilidade de medição direta da recarga a sua quantificação é, normalmente, realizada 

através da medição de outros fenómenos a partir dos quais será possível a sua estimação. Por simplificação, 

é habitual quantificar a recarga admitindo que esta é uma percentagem da precipitação [9]. Contudo, 

diversos autores tentam desenvolver metodologias mais precisas como, por exemplo, a utilização de 

traçadores, metodologias em ambiente SIG (onde os diferentes fatores, que afetam a recarga, são analisados 

em conjunto), modelação numérica, etc. 

 

2.2 Composição Natural das Águas Subterrâneas 

 
A interação existente entre a água subterrânea e as formações geológicas envolventes pelas quais esta 

percola, estabelecem a composição natural, sem interferência antrópica, das águas [10]. Essas interações, 

que consistem em reações químicas de dissolução e precipitação, de oxidação-redução, troca de iões, etc., 

concedem à água características específicas do ambiente natural onde estas circulam. As características 

químicas da água dependem não só do tipo de reações físico-químicas, mas também do tempo de residência 

e tipo de escoamento, conferidos pelas propriedades das rochas [6]. 

A água subterrânea é caracterizada por vários parâmetros físico-químicos e constituintes químicos. Os 

parâmetros físico-químicos consistem na temperatura, condutividade, pH e potencial redox. Em meios 

afetados por perturbações do tipo hidráulico ou pela existência de atividade biológica, a medição do 

potencial redox é pouco fiável, tendo em conta o carácter sensível deste parâmetro [12]. 
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A qualidade da água subterrânea começa a ser definida na atmosfera, tendo em conta que a água 

resultante da precipitação serve como fonte da grande maioria das águas subterrâneas [6]. A sua composição 

começa a ser determinada a partir de reações da precipitação com a atmosfera, se atendêssemos a que muitos 

dos gases atmosféricos apresentam elevada solubilidade na água [13].  

Um dos principais constituintes atmosféricos corresponde ao dióxido de carbono. Este composto 

dissolve-se na água dando origem a ácido carbónico (H2CO3), através de reações de hidratação, que por sua 

vez se pode dissociar nos iões bicarbonato (HCO3
-) e carbonato (CO3

2-). Estas reações vão posteriormente 

ter elevada relevância na composição da água subterrânea através de reações de precipitação e 

complexação. [13] 

Outro constituinte predominante é o oxigénio, que se dissolve no sistema aquoso e cuja disponibilidade 

permite avaliar que tipo e em que medida a atividade microbiológica se desenvolve no sistema de água 

subterrânea. [13] 

Compostos como os óxidos de enxofre (SOx) e de azoto (NOx) existem naturalmente na atmosfera como 

resultado de diversos processos naturais. No entanto, elevadas quantidades destes constituintes são 

libertadas através de fontes antropogénicas como a combustão de combustíveis fósseis. O SOx e NOx 

reagem na atmosfera formando ácidos fortes como o ácido nítrico (HNO3) e ácido sulfúrico (H2SO4), que 

são responsáveis pelo decréscimo do pH das águas que servirão como recarga subterrânea [13]. 

A concentração dos compostos presentes na chuva, é consideravelmente mais baixa das que 

normalmente se observam na água subterrânea, isto porque os processos resultantes da interação com o 

solo, assim que esta infiltra, também afetam as concentrações.  

A composição da precipitação é determinada pela fonte do vapor de água que lhe dará origem e pelos 

iões adquiridos ou perdidos durante o transporte da água pela atmosfera [14]. De facto, a constituição da 

precipitação é determinada antes de atingir a superfície, ao reagir com os componentes atmosféricos [13]. 

É ainda possível relacionar a composição química da chuva com a distância à costa, tendo em conta que 

grande parte das substâncias que fazem parte da água da chuva provêm de aerossóis libertados pela 

rebentação de bolhas formadas à superfície do mar.  

Na Tabela 1 encontram-se os principais constituintes da água da chuva, incluindo médias e intervalos 

de concentração de cada um, referentes a monitorização realizada em três continentes. [9] 

 
Tabela 1 – Principais constituintes observados na água da chuva (concentração em mg/L). (Adaptado de [9]) 

 pH 
Sólidos  

Dissolvidos Totais 
Ca Mg Na K 

Média 5,3 13 0,75 0,25 1,2 0,30 

Intervalo 4,1-5,6 4,8-35 0,0-1,42 0,0-0,5 0,26-2,46 0,14-0,37 

 
 

Cl HCO3 SO4 NH4 NO3 SiO2 

Média 1,8 2,3 1,9 0,37 0,6 0,38 

Intervalo 0,2-3,0 1,9-3,0 0,4-3,7 0,0-0,48 0,1-2,0 0,0-0,9 
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O processo de evaporação, componente do ciclo hidrológico, é responsável pelo aumento considerável 

da concentração das substâncias presentes na água. À medida que as moléculas de água sofrem o processo 

de passagem a vapor de água, as substâncias dissolvidas na água permanecem no local em solução [9]. 

As interações água-rocha possibilitam a alteração da composição da água através de reações ácido-base, 

complexação, precipitação, dissolução e oxidação-redução. A composição da água subterrânea vai variar 

de local para local sendo em grande parte determinada pelas características geológicas. Na Figura 3 expõe-

se uma síntese dos constituintes principais, secundários e vestigiais que fazem parte da constituição da água 

subterrânea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Contaminação das águas subterrâneas a partir da utilização de carvão 

 
De maneira a acomodar as necessidades económicas e sociais das populações, a exploração mineira de 

carvão e o seu consumo como recurso energético tem prevalecido como uma importante fonte de energia 

[15], [16]. 

Da atividade de uma central termoelétrica advêm consequências ambientais, tanto no local de exploração 

mineira de extração do combustível como na área envolvente da central. Essas consequências constituem 

impactos significativos no ambiente e na saúde humana. De forma a avaliar e abordar os problemas 

relacionados com a exploração e utilização do carvão é necessário um conjunto de informações essenciais, 

incluindo a composição do carvão, a hidrogeologia, o clima, a topografia e  os métodos de exploração e 

tecnologias de combustão [16].  

O carvão é uma rocha sedimentar constituída por uma mistura de componentes orgânicos e inorgânicos. 

O grau de alteração e metamorfismo a que foram sujeitos durante a sua formação, condiciona o grau de 

incarbonização [17].  

Figura 3 – Concentração das espécies e elementos químicos encontrados nas águas subterrâneas dos 

EUA. (Adaptado de [14]) 
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Os modos de ocorrência dos diversos constituintes do carvão vão ter forte influência no seu 

comportamento durante processos como a meteorização, lixiviação e combustão, que ocorrem desde a sua 

extração até à disposição dos resíduos gerados pela sua utilização [18].  

No sentido de prever e avaliar os diversos tipos de problemas ambientais que advém da combustão do 

carvão, a classificação dos mesmos constitui um processo importante na definição da qualidade deste 

combustível, ainda que consista numa tarefa complexa.  

Deste modo, os critérios que são atualmente utilizados na definição da qualidade do carvão 

(Classificação Internacional dos Carvões em Camada da CEE - Nações Unidas) baseiam-se [19]: 

 composição petrográfica – relacionado com os fragmentos vegetais e as condições de deposição; 

 grau de incarbonização -  é o atributo respeitante ao estado de evolução do carvão atingido no 

decurso do processo natural chamado incarbonização. 

 categoria -  relacionada com a parte da matéria mineral do carvão. 

 Informação adicional sobre estes critérios pode ser consultada em [20]. 

 

2.3.1 Cinzas volantes e a sua deposição 

 
Quando exposto a elevadas temperaturas, os compostos voláteis e orgânicos constituintes do carvão são 

queimados durante a combustão, enquanto que várias impurezas irão constituir a fase residual ou cinza. As 

cinzas consistem num subproduto da combustão de carvão utilizado no processo de transformação de 

energia numa central [21]. São formados dois tipos distintos de cinza: cinzas de fundo e cinzas volantes. 

As primeiras consistem em partículas grosseiras com dimensões que não permitem a sua movimentação 

com os gases de combustão, permanecendo então no fundo dos queimadores [22]. As cinzas volantes são 

constituídas por material fino e leve que é arrastado no fluxo gasoso do processo de combustão e retido nos 

equipamentos de tratamento de material particulado [23].  

A composição das cinzas volantes vai depender das características do carvão que lhes deu origem bem 

como das características da combustão e dos equipamentos de controlo ambiental existentes na central 

termoelétrica. Deste modo, as cinzas compreendem três tipos fundamentais de componentes: minerais 

(originais e recentemente formados) teores de carbono não queimado e constituintes vítreos de alumínio e 

sílica [16]. 

Embora a valorização das cinzas volantes seja possível, é necessário ter em consideração possíveis 

consequências adversas na envolvente da sua possível aplicação, nomeadamente no solo e água. A 

composição química e mineralógica das cinzas é variável, e, portanto, durante a aplicação do produto 

resultante da valorização, podem surgir problemas relacionados com a lixiviação de elementos tóxicos para 

o solo e água, bem como potenciais problemas radioativos [21]. Quando o aproveitamento não é possível, 

o destino final das cinzas consiste na deposição em aterro que pode resultar em diversos problemas 

ambientais, para além da ocupação do solo [23]. 

Os resíduos resultantes de uma central termoelétrica são, em grande parte, constituídos pelas cinzas 

resultantes do processo de combustão do carvão. Tendo em conta os vários estudos e conhecimento acerca 
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das escombreiras resultantes da atividade mineira de extração de carvão, é possível realçar algumas 

comparações entre escombreiras e aterros, nomeadamente acerca dos efluentes decorrentes destes dois tipos 

de deposição de resíduos. 

As escombreiras constituem os locais de deposição do estéril da mina, normalmente localizados na 

vizinhança das mesmas. Assim como um aterro de cinzas, os materiais depositados nas escombreiras são 

responsáveis pela contaminação das águas subterrâneas e, particularmente, responsáveis pela problemática 

de drenagem ácida [24]. 

 

2.3.2 Contaminantes principais 

 
A lixiviação que pode ocorrer da deposição das cinzas em aterro, constitui, como já referido, um grave 

problema ambiental. Alguns elementos reconhecidos como facilmente lixiviáveis incluem o arsénio (As), 

cobre (Cu), chumbo (Pb), urânio (U), zinco (Zn), entre outros, sendo que elementos como o crómio (Cr) e 

o níquel (Ni) possuem também potencial capacidade de lixiviação por se associarem à superfície das 

partículas durante a combustão [16]. Na Tabela 2 apresentam-se alguns desses contaminantes, bem como 

algumas caraterísticas e efeitos potenciais. 

 
Tabela 2 – Principais contaminantes encontrados na água subterrânea e algumas características. 

Elemento Características 

Alumínio 

 Metal abundantemente presente na crosta terrestre (cerca de 8%). 

 Sais de alumínio são muito utilizados como coagulante no tratamento de águas e efluentes. 

 O iao Al3+, predominante em ambientes de valores de pH inferiores a 4,5, constitui um fator 

limitante ao crescimento de espécies vegetais. 

 Metal pouco tóxico ao ser humano devido à barreira natural que o intestino constitui e que 

diminui a sua absorção.  

 Elevada toxicidade para diversos organismos aquáticos, nomeadamente para peixes em 

ambientes de pH inferior a 5,5, onde a concentração de alumínio dissolvido aumenta. 

 Não se encontra estabelecido valor de referência para consumo, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

(Adaptado de [17] [25] [26]) 

Arsénio 

 Constitui um metaloide presente na crosta terrestre em quantidades vestigiais. 

 É possível verificar-se a presença de quantidades relativamente elevadas em águas subterrâneas 

onde se encontram depósitos de sulfuretos. 

 Em águas naturais a sua concentração pode variar entre 1-2 µg/L. 

 Compostos de sulfureto associado ao arsénio são pouco resistentes a processos de meteorização. 

A oxidação destes compostos permite a disseminação de arsénio através do solo, água e ar. 

 Baixa solubilidade na sua forma elementar, mas suscetível de ser mais elevada quando 

cominado com outros elementos. 

 Tem tendência a ser mais móvel a pH neutro. 

 A ingestão prolongada de água contaminada com arsénio é responsável pelo possível 

aparecimento de problemas relacionados com lesões na pele e até mesmo cancro.  

 As formas inorgânicas de arsénio constituem compostos mais tóxicos que as orgânicas. 

 Valor de referência para consumo é estabelecido em 10 µg/L, pela a OMS. 

(Adaptado de [17] [26] [27]) 

Cobre 

 O cobre consiste num metal com ocorrência natural.  

 Consiste num micronutriente essencial no crescimento de plantas e animais e está relacionado 

com a produção de hemoglobina no ser humano. 



Estudo da aplicabilidade de tecnologias in situ de remediação de água subterrânea contaminada com compostos inorgânicos 

 

12  Capítulo 2 – Estado de arte 

 O cobre introduzido no ambiente torna-se rapidamente estável resultando num composto não 

tóxico no ambiente. 

 A sua solubilidade aumenta drasticamente a pH 5,5. 

 Em elevadas concentrações pode motivar problemas gastrointestinais, provocar danos nos rins 

e anemia no ser humano. 

 Em concentrações moderadas pode ser tóxico para plantas e algas.  

 O valor de referência para consumo, segundo a OMS, é de 2000 µg/L. 

(Adaptado de [26] [28]) 

Chumbo 

 Ocorre naturalmente na crosta terrestre, usualmente combinado com elementos como enxofre e 

oxigénio. 

 Consiste num metal denso, maleável e dúctil. 

 Facilmente solúvel na água 

 Não constitui um elemento essencial ao ser humano, não sendo reconhecida nenhuma função 

do corpo humano que necessite de chumbo. 

 A ingestão ou inalação constituem as formas existentes de exposição, sendo que os efeitos 

provocados por ambas são idênticos. 

 A acumulação de chumbo no corpo humano afeta o cérebro, trato gastrointestinal, rins e sistema 

nervoso, sendo que os efeitos adversos aumentam e são mais expressivos em crianças tendo em 

conta o fraco sistema imunológico. 

 As plantas, no geral, não absorvem ou acumulam chumbo. É possível, no entanto, alguma 

absorção se os solos contiverem elevada concentração de chumbo.  

 O valor de referência para consumo é de 10 µg/L, de acordo com a OMS. 

(Adaptado de [26] [28] [29]) 

Ferro 

 Metal pesado, que não apresenta toxicidade a não ser em elevadas concentrações, provocando 

a degradação da água. 

 As águas naturais apresentam, normalmente, concentrações entre 0,5 a 50 mg/L. 

 Pode também estar presente em água para consumo humano, devido à sua utilização como 

coagulante. 

 A forma em que pode ser encontrado depende do pH e da concentração. Existe no meio aquático 

a partir da dissolução de minerais presentes nas rochas com ferro na sua constituição. 

 As formas mais comuns são o ferro bivalente ou ferroso (Fe2+) e o trivalente ou férrico (Fe3+). 

A primeira está normalmente presente em água para consumo, e a segunda caracteriza-se por 

ser insolúvel em água e apresentar uma cor acastanhada quando exposta à atmosfera. 

 Óxidos de ferro podem formar uma cobertura no fundo de rios e ribeiras que impedem o 

crescimento de organismos aquáticos que serviriam de alimento para varias espécies. Podem 

também causar a morte de peixes por asfixia, ao fixarem-se nas guelras dos mesmos. 

  Não existe valor de referência, de acordo com a OMS, por não terem sido detetadas 

concentrações que fossem consideradas prejudiciais à saúde. 

(Adaptado de [12] [17] [26] [29]) 

Manganês 

 Ocorre naturalmente na crosta terrestre como mineral presente nas rochas e sedimentos dos 

solos, normalmente associado ao ferro. 

 Ocorre naturalmente em águas superficiais e subterrâneas, particularmente em condições 

anaeróbias. 

 Encontra-se normalmente associado a óxidos e hidróxidos dependendo do pH no solo. 

 Tendo em conta que a sua precipitação se dá apenas a valores de pH superiores a 10, considera-

se que o manganês é um elemento persistente que pode ser encontrado a extensas distâncias da 

fonte de contaminação. 

 Consiste num elemento essencial para o ser humano, mas, em elevadas concentrações pode 

provocar efeitos adversos no trato respiratório e no cérebro. 

 Não existe valor de referência, de acordo com a OMS, por não terem sido detetadas 

concentrações que fossem consideradas prejudiciais à saúde. 

(Adaptado de [17] [26] [29]) 

Níquel 

 Ocorre naturalmente no solo e águas superficiais e subterrâneas e pode tomar diversas formas 

minerais. 

 Constitui uma importante matéria prima na produção de aço e outros metais. 
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 Dissolve-se rapidamente em soluções com ácidos diluídos oxidantes. 

 A principal fonte de exposição de níquel provém de alimentos. 

 Pode provocar efeitos nocivos em doses elevadas, como diferentes tipos de cancro, com especial 

incidência em habitantes próximos de refinarias.  

 É considerado pela OMS um valor de referência para consumo de 70 µg/L. 

(Adaptado de [26] [28] [30]) 

Sulfato 

 Está presente na constituição de vários minerais, o que faz com que as águas subterrâneas 

possuam elevadas concentrações de sulfato. 

 Atividades antropogénicas como a descarga de efluentes industriais, estão também relacionadas 

com a presença de sulfato na água. 

 A oxidação de sulfuretos metálicos constitui uma das principais fontes responsáveis pelas 

elevadas concentrações de sulfatos introduzidos no ambiente. 

 Não existe valor de referência, de acordo com a OMS, por não terem sido detetadas 

concentrações que fossem consideradas prejudiciais à saúde. 

(Adaptado de [26]) 

Zinco 

 Elemento constituinte do solo, com ocorrência natural. 

 Está presente, em quantidades vestigiais, em praticamente todos os alimentos e na água potável, 

na forma de sal ou complexos orgânicos. 

 As concentrações de zinco têm vindo a aumentar de forma anormal através de várias fontes 

antropogénicas. A água poluída com os resíduos resultantes destas fontes, pode ter como 

consequência o aumento da acidez das águas. 

 O zinco solúvel presente no solo é suscetível de atingir e contaminar a água subterrânea. 

 É um elemento de elevada importância para saúde humana e não causa efeitos adversos a não 

ser em concentrações muito elevadas. 

 É tóxico para as plantas que absorvem elevadas quantidades de zinco através de acumulação no 

solo. 

 Não existe valor de referência, de acordo com a OMS, por não terem sido detetadas 

concentrações que fossem consideradas prejudiciais à saúde. 

(Adaptado de [26] [28]) 

 
A água, ao entrar em contacto com as cinzas volantes, permite a ocorrência de um conjunto de reações 

que afetam o potencial de lixiviação como a dissolução e precipitação de componentes, reações oxidação-

redução, sorção e hidrólise. A mobilização dos elementos vestigiais a partir das cinzas constitui um 

processo muito lento, sendo que, mesmo passados longos períodos de tempo de lixiviação, o equilíbrio 

entre a fase sólida e líquida pode nunca ocorrer [16]. 

A presença de pirite e outros sulfuretos nas cinzas está associada com a problemática da drenagem ácida 

e, portanto, a análise dos teores de enxofre presentes nas cinzas constitui um passo muito pertinente na 

caracterização destes resíduos [31]. 

 

2.3.3 Drenagem mineira ácida 

 
Uma das fontes de poluição fortemente associadas com a contaminação de água subterrânea é a atividade 

mineira. A drenagem mineira ácida (DMA) e a contaminação por metais constituem importantes fontes de 

poluentes que contribuem para a degradação da qualidade da água, tanto superficial como subterrânea [17] 

[32]. 



Estudo da aplicabilidade de tecnologias in situ de remediação de água subterrânea contaminada com compostos inorgânicos 

 

14  Capítulo 2 – Estado de arte 

Tendo em conta a similaridade assinalada anteriormente entre as características dos efluentes 

provenientes de escombreiras de minas e de aterros de cinzas, estas problemáticas são de elevada relevância 

para o caso de estudo apresentado neste trabalho. 

Um dos problemas ambientais relacionados com o abandono de minas, consiste na denominada DMA. 

Os minerais constituintes das rochas envolventes das jazidas minerais , ao serem expostos e entrarem em 

contacto com o oxigénio através de processos de meteorização, entram em desequilíbrio [33]. Estas novas 

condições proporcionam reações de oxidação de sulfuretos polimetálicos, constituintes das rochas, 

associadas à geração de ácido através da libertação de contaminantes para o ciclo hidrológico, com elevada 

capacidade de mobilidade e elevado potencial tóxico [34]. 

A pirite (FeS2) constitui um mineral bastante comum e disseminado e por isso um bom exemplo para 

descrever, de forma simples, o processo de DMA [24] [34]. 

Numa primeira fase os sulfuretos sofrem oxidação levando à formação de ferro ferroso (Fe2+), sulfatos 

e acidez, representada pela formação de protões H+, de acordo com a Equação 1: 

 

2FeS2(s) + 7O2(aq) + 2H2O → 2Fe2+ + 4SO4
2− + 4H+ 

 
Posteriormente, dependendo da quantidade de oxigénio dissolvido presente ou da possibilidade de as 

soluções serem oxigenadas através do contacto com a atmosfera, os iões Fe2+ dissolvidos serão oxidados a 

ferro férrico (Fe3+), consumindo protões H+ durante o processo, de acordo com a Equação 2: 

2Fe2+ +
1

2
O2 + 2H+ → 2Fe3+ + H2O 

 

A produção de acidez aumenta quando o Fe3+ produzido na etapa anterior reage, precipitando sob forma 

de hidróxidos de ferro (Fe(OH)3), ou provoca a dissolução da pirite quando em contacto com a mesma. As 

reações de precipitação e dissolução referidas podem ser escritas de acordo com as Equações 3 e 4. 

2Fe3+ + 6H2O ↔ 2Fe(OH)3(s) + 6H+ 

14Fe3+ + 2FeS2(s) + 8H2O → 2SO4
2− + 15Fe2+ + 16H+ 

 

Existem, no entanto, reações secundárias na presença de outros sulfuretos metálicos além da pirite em 

que os processos de meteorização que ocorrem com estes constituintes conduzem à produção de iões 

metálicos e sulfato para a solução, sem produção de acidez, de acordo com a Equação 5, em que Me 

corresponde ao metal associado ao sulfureto [17] [34].  

MeS(s) + O2(aq) → Me2+ + SO4
2− 

 

Da mesma maneira que há reações que não produzem acidez, existem reações envolvendo outros 

minerais que consomem acidez à medida que dissolvem, constituindo assim atenuação natural da acidez 

produzida pela meteorização da pirite [34].  
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As reações mencionadas dependem fortemente do pH, na medida em que determinadas espécies vão ter 

comportamentos distintos consoante o pH do meio. A título de exemplo, o pH do meio deve ser inferior a 

3,5 para o Fe3+ permanecer em solução, sendo que de outro modo precipita sob forma de hidróxido de ferro 

(Equação 3) [17]. A deposição deste hidróxido distingue-se pela formação de precipitados de cor amarela 

(“yellow boy”) [24]. 

Para além do pH outros fatores que controlam a formação de DMA são a atividade microbiológica, o 

efeito da área superficial da pirite, a presença de oxigénio atmosférico, a temperatura e a formação de 

reações secundárias.  

As características hidrogeológicas do local também contribuem para o potencial de DMA. Deste modo, 

quando os reagentes que perpetuam a geração de ácido têm origem inferior ao nível freático, a produção de 

ácido ocorre lentamente tendo em conta que a difusão do oxigénio na água é bastante lenta nessas 

condições. Contrariamente, se o material gerador de ácido se encontra acima do nível freático, o oxigénio 

encontra-se disponível e consequentemente a produção de ácido torna-se muito relevante [24]. 

Na realidade, a maioria das águas contaminadas a partir de atividades mineiras possui valores de pH 

entre 4,5 e 8,5, indicando águas com excesso de alcalinidade em relação à acidez total. As águas 

contaminadas por DMA constituem uma pequena parte dos casos e possuem valores de pH inferiores a 4,5 

[17]. 

 

2.4 Propriedades do material geológico 

 
Para além da importância do ciclo hidrológico na ocorrência de água subterrânea, a relação existente 

entre as características químicas e propriedades físicas da água e a envolvente geológica, é igualmente 

relevante. A infiltração de água no subsolo e a sua posterior movimentação ou armazenamento, é governada 

por leis e propriedades físicas que dependem do tipo de rocha e das condições hidrogeológicas [32]. 

São contemplados diversos parâmetros utilizados para caracterizar a componente geológica de um 

aquífero, quanto às suas propriedades que influenciam o movimento de água, e quanto à sua capacidade de 

transmitir e armazenar água. 

 

2.4.1 Porosidade 

 
A porosidade constitui uma propriedade do solo ou rocha e representa a fração de um volume de material 

que é ocupado por espaço vazio ou interstícios, preenchidos por ar ou água. É expressa como o rácio entre 

o volume de vazios e o volume total, de acordo com a Equação 6 [8]. De uma forma geral, sedimentos não 

consolidados tais como areia, silte, argila e gravilha, apresentam maiores valores de porosidade 

relativamente a sedimentos consolidados como o arenito ou mesmo uma rocha ígnea como o granito.  

 

θ =
Vv

Vt
 

 

6 

 

6 

 

6 
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Em que: 

θ - porosidade 

Vv - volume de vazios (L3) 

Vt - volume de total (L3) 

 
O tipo de porosidade descrito constitui a porosidade primária, ou seja, aquela que é intrínseca ao material 

e é formada durante a sua génese. A porosidade secundária é formada subsequentemente, como resultado 

de vários fenómenos, por exemplo, físicos e químicos [32] [35]. 

A forma e disposição dos grãos constituintes, o grau de ordenação, compactação e cimentação, a 

intensidade de fracturação e o desgaste devido ao intemperismo, são fatores que influenciam a porosidade 

[32]. 

 

2.4.2 Permeabilidade  

 
A existência de água subterrânea é condicionada pela capacidade desta se movimentar através das 

formações geológicas que devem, consequentemente, ser porosas e permeáveis. No entanto a porosidade 

não determina a permeabilidade do terreno. De facto, se os materiais constituintes do terreno tiverem 

porosidade elevada, estes podem ser permeáveis se os poros forem de grandes dimensões e bem 

interconectados (areia) ou quase impermeáveis se forem pequenos e semifechados (argila) 

independentemente da quantidade de poros existentes. É possível, no entanto, associar uma baixa 

porosidade a valores de permeabilidade também baixos devido à dificuldade em estabelecer conexões entre 

poros. Para além disso, a circulação da água através das rochas pode vir a alterar as propriedades de 

porosidade e permeabilidade ao interagir com as mesmas, dissolvendo e precipitando substâncias [7]. 

Esta propriedade pode ser definida tal pela Equação 7.  

 

B = v
μd

h1 − h2
 

Em que: 

B- permeabilidade (L2) 

v- velocidade do fluido (L/T) 

μ- viscosidade dinâmica (ML-1T-1) 

d – distância entre montante e jusante (L) 

h1– carga hidráulica a montante (L) 

h2– carga hidráulica a jusante (L) 

 

2.4.3 Condutividade hidráulica 

 
Uma outra propriedade relevante para o tema em análise é a condutividade hidráulica. Constitui uma 

medida da capacidade de movimentação e transmissão da água através de um material poroso e tem 
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dimensões de uma velocidade. Pode ser definida através da forma diferencial da Lei de Darcy, relativa à 

descrição do movimento da água subterrânea através de material saturado, pela Equação 8 [7]. 

 

k =
Bρg

μ
 

Em que: 

k - condutividade hidráulica (LT-1) 

B - permeabilidade (L2) 

ρ – massa volúmica do fluido (ML-3) 

g – aceleração da gravidade (LT-2) 

μ - viscosidade dinâmica (ML-1T-1) 

 
Os materiais de granulometria grossa e elevado grau de fracturação têm, no geral, elevados valores de 

condutividade hidráulica, enquanto que materiais não consolidados e impermeáveis de granulometria fina 

possuem valores mais baixos. Em geral a ordem de grandeza deste parâmero varia consideravelmente, 

abrangendo 12 [8] a 13 ordens de amplitude [32]. 

Para além das propriedades físicas das rochas, é necessário considerar igualmente as propriedades do 

fluido, como o peso específico e viscosidade, que circula e atravessa o material geológico, visto que ambos 

estes parâmetros constituem função da condutividade hidráulica [32]. A condutividade corresponde assim 

à capacidade do solo ou rocha em transportar determinado fluido em função das suas propriedades. A 

permeabilidade possui uma definição semelhante, no entanto não tem em conta as propriedades do fluido 

[36]. 

 

2.4.4 Gradiente hidráulico 
 

O gradiente hidráulico pode ser definido como a variação de energia potencial entre dois pontos quando 

um fluido percorre a distância lateral entre esses pontos, através da Equação 9 [37]. 

 

i =
h1 − h2

d
 

Em que: 

i – gradiente hidráulico 

h1– carga hidráulica a montante (L) 

h2– carga hidráulica a jusante (L) 

d – distância entre montante e jusante (L) 

 

2.4.5 Transmissividade 

 
A transmissividade corresponde à capacidade do aquífero em transmitir água através da sua espessura 

da zona saturada, de acordo com a Equação 10 [8] [38]. 
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T = kb 

Em que: 

T – transmissividade (L2T-1) 

k - condutividade hidráulica (LT-1) 

b – espessura do aquífero (L) 

 

2.4.6 Coeficiente de armazenamento 

 
Relacionado com a capacidade do material constituinte do aquífero em transmitir água, está a sua 

capacidade em armazená-la. O coeficiente de armazenamento corresponde ao volume de água que o 

aquífero é capaz de fornecer por unidade de área e por existência de variação piezométrica, de acordo com 

a Equação 11 [8] [38]. 

S =
∆V

A×∆h
 

Em que: 

s – coeficiente de armazenamento 

∆V – variação do volume armazenado ou fornecido (L3) 

A – área do aquífero (L2) 

∆h - variação no nível piezométrico (L) 

 

2.4.7 Condutância hidráulica 

 
A definição da capacidade de um meio poroso em receber água a partir de fontes subterrâneas designa-

se por condutância hidráulica, pode ser escrita de acordo com a Equação 12 [39] [40]: 

 

𝐶 =
𝑘𝑎

𝐿
 

Em que: 

𝐶 – condutância ((L2T-1)L-1) 

𝑘 - condutividade hidráulica (LT-1) 

𝑎 – área da secção perpendicular à direção do fluxo (L2) 

𝐿 – comprimento do meio poroso segundo a direção do fluxo (L) 

 

2.4.8 Heterogeneidade e anisotropia 

 
A variação relativamente à localização espacial e direção das propriedades definidas anteriormente 

podem inferir particulares características ao solo. Um estrato de um solo cuja propriedade em análise não 

varie segundo as variáveis espaciais designa-se homogéneo e quando varia diz-se heterogéneo. Se o valor 
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de uma certa propriedade não varia com a direção, este estrato é designado de isotrópico e, pelo contrário, 

quando o valor da propriedade varia, o estrato é anisotrópico [7].  

O material constituinte do subsolo tende a ser maioritariamente heterogéneo e anisotrópico, sendo que, 

aquando do estudo de água subterrânea e das suas movimentações, normalmente assume-se que o local em 

análise é homogéneo de modo a restringir a quantidade de informação a tratar [7]. 

 

2.5 Transporte e comportamento de contaminantes da água subterrânea 

 
As propriedades das rochas influenciam os mecanismos de transporte de substâncias dissolvidas na água 

subterrânea bem como de contaminantes solúveis introduzidos por atividades antropogénicas, através de 

interação rocha-água. À medida que o contaminante se move verticalmente no sentido descendente em 

direção ao nível freático, atravessa zonas distintas do subsolo sendo alvo de diferentes processos de 

transporte e alteração, de natureza física, química e/ou biológica [7]. As interações rocha-água dependem 

das características hidrodinâmicas e do tipo de envolvente geológica, bem como das condições 

climatológicas do local que condiciona o processo de recarga. Para além disso, também as características 

relativas ao contaminante, como a constante de Henry (relacionada com a solubilidade e pressão de vapor) 

e os coeficientes de partilha solo-água, determinam a sua distribuição nas diferentes fases [6] [7]. 

Os mecanismos fundamentais de transporte a considerar são: a advecção, dispersão e a difusão 

molecular. Para além destes fenómenos podem ainda ocorrer vários processos como a retardação, atenuação 

e incremento da mobilidade, que afetam o destino dos contaminantes presentes na água subterrânea [7]. 

A advecção consiste no mecanismo transporte em que o movimento dos solutos, originado pela 

existência de um gradiente hidráulico, é realizado pela circulação da água subterrânea no meio poroso, 

adquirindo a velocidade média linear da água nesse meio [35]. As velocidades da água estão posteriormente 

relacionadas com as propriedades e características do meio envolvente, como a sua porosidade, 

permeabilidade e estado de heterogeneidade e anisotropia.  

O mecanismo de dispersão provoca espalhamento dos contaminantes, com consequente diluição dos 

mesmos. Da mesma forma que as velocidades de um escoamento num tubo cilíndrico assumem uma forma 

parabólica, com as maiores velocidades a verificarem-se no eixo e as menores junto às paredes, também no 

meio poroso ou fraturado o mesmo pode ocorrer, com maior complexidade devido aos diferentes tamanhos, 

formas, e orientações que os poros e fraturas possuem. Deste modo, consideram-se dois tipos de dispersão: 

longitudinal e transversal. A do tipo longitudinal flui na direção do escoamento e tem mais relevância que 

a do tipo transversal em que a direção é normal ao escoamento. A baixas velocidades, a dispersão é 

principalmente consequência de fenómenos de difusão, e, pelo contrário, a velocidades mais elevadas os 

mecanismos de dispersão mecânica são os dominantes no transporte. Este mecanismo tem especial 

relevância pois proporciona a propagação do contaminante para além da fonte, em múltiplas direções 

distintas à direção principal do escoamento, formando-se assim plumas de contaminação. Estes movimentos 

permitem a diluição da concentração do contaminante como já referido [35]. 
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A Figura 4 pretende representar de que maneira a advecção e dispersão influenciam o movimento de 

uma pluma de contaminação, originada a partir de uma fonte de contaminação X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para além dos mecanismos descritos, os contaminantes são mobilizados como consequência do 

movimento de partículas (iões e moléculas) devido à existência de um gradiente de concentrações entre 

dois pontos vizinhos, ocorrendo das altas para as baixas concentrações [7] [35]. Este processo é designado 

de difusão molecular e corresponde também a um fenómeno de dispersão com relevância em meios com 

baixas velocidades. Em formações geológicas de elevada permeabilidade, o efeito de difusão é dissimulado 

pelas elevadas velocidades da água subterrânea que aí se verificam. No entanto, em meios de reduzida 

permeabilidade onde as velocidades são mais baixas, o processo de difusão influencia a distribuição das 

partículas. A difusão permite a lenta migração dos solutos e a diminuição do pico das concentrações, sendo, 

portanto, um mecanismo com importância na avaliação do risco de poluição na água subterrânea [35]. Este 

fenómeno não é normalmente considerado quando os processos de advecção e dispersão mecânica são 

predominantes, tipicamente quando se tratam de ambientes de água subterrânea pouco profunda. No 

entanto, em casos como a deposição de resíduos a longo prazo em ambientes geologicamente estáveis com 

baixa condutividade hidráulica e baixo gradiente hidráulico, a difusão constitui um processo relevante [32].  

As substâncias dissolvidas na água subterrânea podem ser alvo de várias reações químicas e biológicas 

que afetam o destino das mesmas. Entre vários tipos de processos, consideram-se principalmente a 

retardação, a atenuação e o incremento da mobilidade.  

Os processos que causam retardação dificultam o transporte dos contaminantes nomeadamente pela 

remoção dos mesmos ou pela sua imobilização. Estes processos são reversíveis e os contaminantes afetados 

não sofrem transformação [7]. 

Os processos de atenuação resultam numa redução da massa dos contaminantes através da passagem do 

contaminante de uma fase para outra ou pela transformação da estrutura molecular das substâncias em 

causa. Estes processos referem-se à remoção irreversível e transformação de substâncias [7]. 

Figura 4 – Efeitos da advecção e dispersão numa pluma de contaminação. A – transporte por advecção apenas; 

B – transporte por advecção e dispersão longitudinal, com diminuição das concentrações à medida que a pluma 

se afasta de X; C – transporte por advecção e dispersão transversal; D – transporte por advecção e dispersão 

(longitudinal e transversal), correspondente à situação mais próxima à realidade. Adaptado de [9] 

 

Figura 21 – Proposta de como a modelação pode ser inserida num projeto de gestão ambiental. Adaptado de 

[40]Figura 22 – Efeitos da advecção e dispersão numa pluma de contaminação. A – transporte por advecção 

apenas; B – transporte por advecção e dispersão longitudinal, com diminuição das concentrações à medida que 

a pluma se afasta de X; C – transporte por advecção e dispersão transversal; D – transporte por advecção e 

dispersão (longitudinal e transversal), correspondente à situação mais próxima à realidade. Adaptado de [13] 
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Por fim, existem ainda processos que aumentam a mobilidade das substâncias presentes no subsolo [7]. 

Na Tabela 3 apresenta-se uma descrição dos vários processos que afetam o destino dos contaminantes. 

 
Tabela 3 – Descrição dos mecanismos que afetam o destino dos contaminantes. (Adaptado de [7]) 

Mecanismo Processo Descrição 

Retardação 

Sorção 

Um dos principais fenómenos de sorção consiste na partilha de solutos 

entre fases, através da adesão de um sorbato (compostos orgânicos) à 

superfície das partículas que constituem o subsolo. Propriedades do 

sorbato como o tamanho, a carga, a hidrofobicidade e a estrutura da 

molécula influenciam este processo. A partilha ocorre a nível molecular e 

é condicionada por fenómenos físicos (forças de Van der Waals), químicos 

(pontes de hidrogénio) e electroestáticos (forças atrativas coulombianas). 

O processo reversível da sorção é a dessorção, que normalmente ocorre 

devido à diminuição da concentração do soluto ou porque a concentração 

do sorbato é demasiado alta. A dessorção constitui um processo que pode 

limitar a aplicação de tecnologias de remedição de bombagem e 

tratamento devido à possibilidade de este ser bastante lento. 

Precipitação 

Ocorre quando a concentração dos solutos presentes na água ultrapassa a 

sua solubilidade. Constitui um processo que tende a ocorrer com metais 

pesados, como níquel e chumbo. Deste modo, se a concentração do 

precipitado diminuir até ser inferior à solubilidade, o processo de 

precipitação torna-se reversível podendo ocorrer a dissolução do mesmo. 

O pH influencia a precipitação na medida em que grande parte dos metais 

precipita a valores de pH elevados, exceto algumas exceções onde a 

aumento deste parâmetro resulta num aumento de solubilidade. 

Permuta iónica 

Consiste num tipo de sorção, envolvendo principalmente metais. A 

capacidade de permuta iónica relaciona-se com a mineralogia do solo e a 

sua capacidade de retenção e captação de catiões quer pela fração orgânica 

como pela inorgânica. Quanto mais elevada a área superficial das 

partículas constituintes do solo e pontos carregados negativamente, mais 

elevada a capacidade de permuta. As propriedades das moléculas que 

influenciam a sua afinidade de permuta iónica incluem a carga elétrica, o 

raio hidratado e a configuração molecular. De uma forma geral, os catiões 

divalentes possuem maior afinidade que os monovalentes, no entanto esta 

circunstância não é absoluta, e uma elevada concentração de catiões com 

cargas baixas podem vir a ser mais fortemente adsorvido que um de carga 

mais elevada. O pH consiste ainda num parâmetro que tem elevada 

influencia neste processo e, para além disso, é devido a alterações no pH 

que a reação de permuta é reversível, libertando catiões adsorvidos no solo 

para a água subterrânea. 

Filtração 

orgânica/inorgânica 

Consiste numa retardação física e tem como consequência a retenção dos 

contaminantes nos poros das formações geológicas aquando da passagem 

da água subterrânea pelo meio poroso. 

Atenuação 

Reações oxidação-

redução 

A oxidação-redução dos solutos inorgânicos está relacionada com a adição 

de reagentes visto a cinética dos processos geológicos ser muito lenta. Por 

outro lado, a oxidação-redução de substâncias orgânicas depende 

principalmente da atividade biológica. Dependendo do estado de oxidação 

dos catiões metálicos em solução, os contaminantes podem ser mais ou 

menos tóxicos. 

Reações biológicas 

A maioria dos compostos orgânicos presentes no subsolo são sujeitos a 

reações biológicas através de processos de biodegradação levados a cabo 

pela atividade metabólica dos microrganismos. 

Hidrólise 

Refere-se à reação entre um composto e a água, e possui elevada 

importância quando os compostos não são facilmente transformados pelos 

processos de biodegradação, como os compostos orgânicos clorados. 
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Volatilização 

Depende de variáveis como a pressão de vapor e a área de contacto entre 

o ar presente no solo e as fontes do subsolo a partir das quais este processo 

pode ocorrer. Os compostos existentes na zona de infiltração possuem 

maior área de contacto com o ar do que os compostos presentes na água 

subterrânea. 

Incremento da 

mobilidade 

Co‐solvatação 

Decorre da mistura da água com um solvente orgânico introduzido no 

subsolo que pode dar origem a movimentações e interações que de outro 

modo não aconteceriam apenas com a água, e que resultam num 

incremento na mobilidade e na diminuição da sorção dos contaminantes. 

Ionização 

Tem como consequência a libertação de protões a partir de compostos 

orgânicos e fenóis que são posteriormente transformados em aniões, 

fazendo com que a sua solubilidade na água aumente consideravelmente. 

Dissolução 
A lixiviação de compostos tem como consequência a dissolução de 

contaminantes e o aumento da mobilidade dos mesmos. 

Complexação 

Resulta num aumento na mobilidade potencial dos metais após a ligação 

coordenada entre um catião metálico e um ligando. Através desta ligação 

é formado um complexo metálico solúvel que reduz a possibilidade de 

ocorrência de fenómenos de sorção dos catiões metálicos livres. 

 
 

2.6 A modelação como ferramenta de previsão do comportamento de um sistema 

subterrâneo 

 
A escolha de melhor tecnologia que permitirá minimizar os impactes sobre as águas subterrâneas não é 

uma tarefa fácil, obrigando a uma abordagem multidisciplinar.  

O trabalho de campo é essencial para medição de parâmetros e recolha de amostras. No entanto, e de 

modo a obter melhores resultados, esta técnica necessita de ser complementada com outras abordagens 

devido aos custos e dificuldades técnicas e operacionais que poderão ter lugar.  

A modelação matemática é uma alternativa que consiste em retratar a realidade, embora de forma 

simplificada, e que permite a simulação e previsão do comportamento de um sistema físico real através da 

resolução de equações matemáticas.  

A modelação relacionada com as águas subterrâneas é uma ferramenta muito utilizada que tira proveito 

da informação que foi sendo coletada através de trabalhos de campo, analisada em laboratório e 

posteriormente interpretada por modelos matemáticos. Na Figura 5 apresenta-se um exemplo de como a 

modelação se insere num projeto de âmbito da gestão ambiental [41]. 

 Figura 5 – Proposta de como a modelação pode ser inserida num projeto de gestão ambiental. Adaptado de [41] 

Aplicação do plano de monitorização

Aplicação das técnicas que apresentaram maior aptidão de serem implementadas  

Aplicação de modelação de forma a prever o comportamento das técnicas aplicáveis 

Identificação de várias técnicas de resolução para o problema

Definição do problema ambiental



Estudo da aplicabilidade de tecnologias in situ de remediação de água subterrânea contaminada com compostos inorgânicos 

Capítulo 2 – Estado de arte   23 

Um modelo corresponde à forma simplificada de uma situação que pretende representar um sistema real 

e as interações que nele podem ocorrer [42]. O modelo conceptual é o termo dado ao conjunto de suposições 

ou hipóteses, devidamente justificadas, que representam a versão simplificada da situação real de um 

sistema de água subterrânea [9].  

A utilização de modelos conceptuais é usualmente aplicada com as seguintes finalidades: caracterização 

do local e previsão do comportamento num determinado horizonte temporal. A intenção da caracterização 

prende-se com a utilização de dados geológicos, hidrogeológicos, propriedades hidráulicas, químicas e 

cinéticas do escoamento da água subterrânea, de forma a compreender de que maneira toda esta informação 

se encontra interligada em determinado sistema hídrico subterrâneo. A previsão é um processo com grande 

utilidade para situações em que se pretende simular contaminações, nomeadamente para uma melhor 

compreensão das características do movimento de lixiviados e a possibilidade de aplicação de técnicas de 

remediação [5]. 

Do ponto de vista matemático, os métodos de resolução dos modelos são baseados em duas abordagens:  

 Solução analítica – consiste na resolução de equações diferenciais aplicáveis ao modelo, com condições 

iniciais e fronteiras adequadamente definidas. Traduz-se numa solução exata das equações através de 

métodos avançados de cálculo e técnicas matemáticas. A resolução analítica pode ser bastante exigente 

e, portanto, esta abordagem é viável apenas para problemas mais simples. Para além disso, tendo em 

conta que as soluções analíticas têm de ser aplicadas a qualquer ponto dentro das fronteiras do modelo 

definidas, as soluções analíticas estão limitadas a situações não heterogéneas [9] [42]. 

 Solução numérica – os sistemas reais são frequentemente muito complexos, de características 

heterogéneas e anisotrópicas. Uma solução numérica recorre quase sempre a métodos iterativos que 

permitem lidar com estas complexidades, à custa de um erro associado à solução. Esta abordagem 

envolve a resolução de um sistema de equações algébricas lineares, em vez de equações diferenciais, 

que pretendem representar o modelo conceptual [9] [42]. 

As duas abordagens podem, e devem ser utilizadas em conjunto de maneira a serem complementares 

uma da outra. As soluções analíticas resultam numa solução exata, proporcionando a verificação da correta 

aplicação das soluções numéricas enquanto estas vão sendo desenvolvidas e aplicadas [9]. 

A modelação relativa à qualidade das águas subterrâneas é tao importante como a previsão das 

movimentações da água. No entanto, este processo requer informação espacial e temporal das 

características qualitativas da água subterrânea, o que não é possível sem primeiro ter em conta as 

velocidades da água e os mecanismos de transporte, o que torna o processo bastante complexo. Os processos 

de transporte de solutos consistem na advecção, dispersão, sorção, degradação, entre outros que podem 

ocorrer dependendo das substâncias e o ambiente envolvente. É ainda usual dividir os efeitos de dispersão 

nas componentes longitudinal e transversal [9]. 

A complexidade aumenta quando se tem em conta que as substâncias presentes na água apresentam 

diferentes formas (como por exemplo espécies iónicas) cujas quantidades nem sempre são possíveis de 

determinar em laboratório [9]. 
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Todos os pontos referidos relativamente à modelação da qualidade das águas subterrâneas resultam 

numa grande quantidade de equações, que serão resolvidas através de métodos numéricos [9]. 

 

2.6.1 O modelo conceptual 

 
A elaboração do modelo conceptual é realizada antes da aplicação dos modelos matemáticos que melhor 

se adequarão ao caso de estudo a simular. Este modelo consiste na definição das propriedades, parâmetros 

e fronteiras referentes ao sistema natural real a representar. 

Para a conceção do modelo conceptual de um sistema hídrico subterrâneo, é necessária informação sobre 

as propriedades hidráulicas das formações litológicas atravessadas (como a condutividade hidráulica, 

porosidade, transmissividade e até mesmo a caracterização da anisotropia e heterogeneidade associados às 

formações geológicas), para a definição mais correta e pormenorizada possível do modelo. Todas as 

entradas e saídas de água no sistema subterrâneo (recarga, existência de poços de extração, nascentes, etc.), 

devem ser adequadamente definidas, bem como as condições fronteiras físicas e hidráulicas do modelo. A 

identificação das diferentes camadas litológicas e os seus limites é igualmente necessária, tendo em conta 

a variação de parâmetros consoante a constituição do material de cada estrato [43]. Grande parte destas 

características depende da informação recolhida durante os trabalhos de campo realizados no local a 

modelar, como a instalação de redes piezométricas que permitem a recolha de amostras litológicas e de 

águas em profundidade e posterior monitorização do local. 

 

2.6.2 O MODFLOW 

 
Estão disponíveis diversos modelos matemáticos capazes de modelar situações referentes ao fluxo de 

água subterrâneo. Um dos mais utilizados é o MODFLOW, desenvolvido pelo United States Geological 

Survey (USGS) [44], que consiste num modelo tridimensional de circulação de água subterrânea que, 

utilizando o método das diferenças finitas na integração do fluxo tridimensional de água subterrânea, 

segundo a Equação 13. Possibilita a simulação do escoamento hídrico subterrâneo em situações com 

caraterísticas anisotrópicas e heterogéneas, no estado estacionário ou transiente [38] [45]. 

∂
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(K𝓏𝓏

∂h

∂𝓏
) − W = SS

∂h
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Em que:  

K𝓍𝓍, Kyy, K𝓏𝓏 - valores de condutividade hidráulica nas coordenadas 𝓍, y e 𝓏 (LT-1) 

h – nível potenciométrico (que representa o nível hipotético a que a água subterrânea ascenderia se não 

fosse confinada por uma formação geológica) (L) 

W- fontes ou saídas de água (T-1) 

SS - armazenamento específico do material poroso (L-1) 

t - tempo (T)  
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13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 
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A sua estrutura modular permite o desenvolvimento de várias aplicações que permitem, através de sub-

rotinas independentes, a simulação de várias características de um sistema de água subterrânea, como a 

existência de rios, drenos, poços, áreas de recarga, evapotranspiração, etc. [6]. 

O modelo é discretizado por uma malha, onde em cada nó constituinte se concentra a informação das 

propriedades hidráulicas que vão sendo introduzida na simulação. Cada nó será representado por uma 

equação diferencial [38] [46]. 

Para além do estabelecimento dos parâmetros do sistema e, tendo em conta que o MODFLOW recorre 

à resolução de equações diferenciais por diferenças finitas, a definição de condições fronteira para a sua 

resolução é necessária. Nos termos do programa, essas fronteiras podem ter em conta limites físicos do 

local que terão influência no escoamento, como camadas impermeáveis ou falhas geológicas, ou limites 

hidráulicos onde as circunstâncias do escoamento permitem definir os contornos do modelo, como a 

presença de linhas de água, rios, etc. [38]. 

O MODFLOW permite a resolução de equações através de processos iterativos, sendo a solução obtida 

a partir de convergência das mesmas. 

 

2.6.3 O MT3DMS  

 
O transporte de contaminantes no meio hídrico subterrâneo, aspeto relevante para o caso de estudo, pode 

ser simulado através do modelo numérico MT3DMS (desenvolvido por Chunmiao Zheng em 1990 com 

apoio parcial da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), o qual permite desenvolver o modelo 

tridimensional de simulação do movimento de um ou vários contaminantes [47]. 

O transporte dos constituintes dissolvidos presentes na água está associado, não só ao fluxo hídrico 

subterrâneo, mas também aos fenómenos físicos, químicos e biológicos incluindo a advecção, dispersão, 

difusão e reações químicas. O MT3DMS foi desenvolvido com o intuito de poder ser utilizado com qualquer 

modelo de diferenças finitas como o MODFLOW [46] [48]. 

No modelo matemático em que assenta MT3DMS, os mecanismos de advecção, dispersão e reações 

químicas são simulados a partir da escolha de métodos numéricos euleriano, lagrangeano ou uma mistura 

dos dois [48].  

O destino e transporte dos contaminantes num sistema de escoamento subterrâneo, é descrito de acordo 

com a Equação 14 [48]:  

∂(𝜃𝑐𝑘)

∂t
=

∂

∂𝓍𝑖
(θD𝑖𝑗

∂c𝑘

∂𝓍𝑗
) −

∂

∂𝓍𝑖
(θv𝑖𝑐

𝑘) + q𝑠c𝑠
𝑘 + ∑ 𝑅𝑛 

Em que: 

𝑐𝑘- concentração da espécie 𝑘 dissolvida (ML-3) 

𝜃 – porosidade do meio subterrâneo (adimensional) 

t – tempo (T) 

𝓍𝑖 – distância ao longo do eixo da respetiva coordenada cartesiana (L) 

14 
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14 

 

14 

 

14 
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D𝑖𝑗- coeficiente de dispersão hidrodinâmica (L2T-1)  

v𝑖- velocidade do fluido (LT-1) 

q𝑠- caudal volumétrico por unidade de volume de aquífero, representando as contribuições de entrada (+) 

e saída (-) do fluido (T-1) 

c𝑠
𝑘- concentração nas fontes ou saídas da espécie 𝑘 (ML-3) 

∑ 𝑅𝑛- termo referente à reação química (ML-3T-1) 

 
 

2.7 Tecnologias de remediação de água contaminada por metais pesados 

 

2.7.1 Introdução às tecnologias de minimização e remediação de contaminação de água 

subterrânea 

 
A contaminação dos solos e a possível contaminação das águas subterrâneas está relacionada com as 

propriedades do solo e com a capacidade de estes poderem apresentar um comportamento idêntico ao de 

um filtro, com função de depuração e imobilização dos contaminantes. Neste sentido, antes dos 

contaminantes atingirem a água subterrânea, verifica-se a sua distribuição na zona não saturada. A constante 

acumulação e deposição de impurezas depositadas no solo pode resultar numa perda da capacidade de 

filtração referida, dependendo da fase em que o contaminante se encontra bem como das características da 

região, sendo possível o seu alcance até à água subterrânea [36]. 

A prevenção da poluição constituirá, evidentemente, a melhor forma de evitar a utilização de técnicas 

de remediação, os custos associados às mesmas e danos no ambiente. Quando a prevenção não é possível 

e a contaminação de água subterrânea constitui uma consequência proveniente de uma fonte de poluição, 

deverão ser aplicadas medidas de remediação e/ou minimização que terão como objetivo a redução dos 

valores de concentração dos contaminantes para níveis que respeitem a proteção do ambiente e saúde 

humana [32] [49]. A seleção de qualquer técnica de remediação, constitui um passo de elevada importância 

visto que a eficiência e o sucesso de aplicação depende fortemente das características do local e dos 

contaminantes. Existem várias tecnologias disponíveis, todavia, não existe uma única adequada para todos 

os contaminantes e diferentes tipos de locais. Sendo assim, alguns aspetos que influenciam a seleção de 

uma ou mais estratégias de remedição incluem: as condições do local, tipos de contaminante, fonte da 

contaminação, medidas de controlo já existentes e o possível impacto associado à aplicação da tecnologia 

[50]. 

As tecnologias in situ constituem a forma de tratamento preferencial em comparação com as ex situ, de 

maneira a evitar contaminações secundárias no local de tratamento e custos adicionais com o seu transporte 

[49]. No entanto, os tempos de tratamento são mais longos e a verificação da sua eficiência mais difícil 

[42]. 

Na Tabela 4 apresenta-se um resumo das várias técnicas de remediação de água subterrânea, bem como 

o seu tipo de aplicação e poluente a tratar. 
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Na situação específica de existência de uma deposição de resíduos, como um aterro, para além da 

aplicação de uma ou mais técnicas apresentadas, é também possível a tentativa de minimização de geração 

de lixiviados, a partir do aterro, que possam atingir as águas subterrâneas. Essa minimização pode ser 

realizada através da aplicação de uma cobertura de baixa permeabilidade sobre a superfície do local de 

deposição de resíduos. 

 
Tabela 4 – Principais tecnologias de remediação. (Adaptado de [2]) 

Tecnologia de remediação Tipo de aplicação Contaminante a tratar 

Extração In situ 

 Compostos orgânicos voláteis e semivoláteis 

 Combustíveis 

 Metais 

 PCB's 

 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

 Solventes halogenados e clorados 

 … 

Lavagem de Solo (Flushing) In situ  Todo tipo de contaminantes 

Barreiras permeáveis reativas In situ 

 Poluentes orgânicos biodegradáveis 

 Metais 

 Nitratos 

 Sulfatos 

Poços de recirculação In situ 

 Tricloroetileno 

 Derivados do petróleo, compostos orgânicos não 

halogenados 

 Semivoláteis 

 Pesticidas 

 Compostos inorgânicos 

Oxidação ultravioleta Ex situ  Amplo espectro de contaminantes orgânicos e explosivos 

Degradação aeróbica por injeção 

de oxigénio (Bioventing) 
In situ  Hidrocarbonetos de petróleo de peso médio, explosivos 

Lodos biológicos Ex situ 

 Compostos orgânicos voláteis e semivoláteis não 

halogenados, 

 Explosivos 

 Hidrocarbonetos de petróleo 

 Petroquímica 

 Solventes e 

 Pesticidas 

Atenuação natural In situ 

 Compostos BTEX 

 Hidrocarbonetos clorados 

 Pesticidas 

 Compostos inorgânicos 

Barreiras verticais In situ  Poluentes orgânicos e inorgânicos 

Barreiras horizontais In situ  Poluentes orgânicos e inorgânicos 

Estabilização físico-química Ex situ 
 Compostos inorgânicos (metais pesados) 

 Poluentes orgânicos e agrotóxicos (eficácia limitada) 

Bombagem e Tratamento In situ/Ex situ  Contaminantes dissolvidos na água 
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No caso de estudo, a ser apresentado posteriormente, serão considerados contaminantes inorgânicos, 

incluindo diversos metais. Desta forma, as tecnologias de remediação detalhadas neste capítulo 

correspondem àquelas cuja implementação é compatível com os contaminantes relativos ao caso prático. 

 

2.7.1.1 Bombagem e Tratamento 

 
Esta técnica consiste num processo físico em que, através de poços de extração instalados numa pluma 

de contaminação, os contaminantes são removidos juntamente com água bombeada.  Posteriormente, com 

auxílio de uma ou mais tecnologias de tratamento, procede-se à remoção dos contaminantes da água. A 

água tratada pode ser injetada no subsolo ou descarregada num curso de água superficial se as propriedades 

após tratamento o permitirem. Os principais objetivos consistem, portanto, na prevenção da propagação da 

contaminação e na remoção de contaminantes da água [50] [32]. 

Os poços de extração são normalmente aplicados de forma a extraírem água a partir do centro da pluma 

para uma remoção de massa eficiente, e minimizar a propagação da pluma. 

Os aspetos a serem considerados na fase de projeto dependem das características e propriedades do local 

como a condutividade hidráulica, transmissividade e gradiente hidráulico [50]. Com esta informação é 

possível a determinação de aspetos como: o numero ótimo de poços de extração, a localização dos poços 

de maneira a que não se verifiquem fugas de água contaminada entre os mesmos, a taxa ótima de 

bombeamento, a seleção da tecnologia de tratamento da água mais adequada e a escolha do método de 

disposição da água mais apropriado tendo em conta as características da mesma após tratamento [32].  

Em relação ao espectro de contaminantes passíveis de serem removidos através da aplicação desta 

tecnologia consideram-se os compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis, combustíveis e metais 

dissolvidos [32] [50].  

A utilização do método bombagem e tratamento não é aplicável em meios fraturados ou argilosos, nem 

para contaminantes com baixa solubilidade ou que são facilmente sorbidos pelo solo. 

Nos dias de hoje, os sistemas bombagem e tratamento são, no entanto, pouco utilizados. Esta técnica é 

normalmente bastante eficaz em diminuir a pluma de contaminação em direção à sua origem, no entanto 

para manter essa diminuição é necessário um bombeamento contínuo da água, o que resultaria em custos 

insuportáveis. Para além disso, torna-se difícil prever o tempo necessário de tratamento quando não existe 

informação suficiente acerca da distribuição dos contaminantes num meio heterogéneo. Deste modo, o 

desenvolvimento de outas tecnologias de remediação foi surgindo e técnicas como a utilização de barreiras 

reativas são, hoje em dia, alternativas viáveis na remediação de água subterrânea contaminada [32] [50].  

Na Tabela 5 encontra-se um resumo de algumas vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia 

bombagem e tratamento. 
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Tabela 5 – Vantagens e desvantagens relativas à técnica de extração. (Adaptado de [50]) 

 
 

2.7.1.2 Barreiras impermeáveis 

 
Este tipo de barreira possui uma condutividade hidráulica muito inferior à das formações geológicas 

envolventes, e a sua função varia ligeiramente consoante a configuração aplicada. Deste modo, as principais 

funções consistem em impedir a movimentação de contaminantes para a água subterrânea ou evitar a 

circulação da água para o local contaminado. 

As barreiras envolventes circundam totalmente o local contaminado tendo como objetivo a contenção 

dos contaminantes. Para evitar a contaminação da água subterrânea podem ser utilizadas barreiras de 

montante que são colocadas entre a água limpa e o local contaminado. Pelo contrário, a aplicação de 

barreiras de jusante permite que a água subterrânea seja utilizada com o propósito de remover os 

contaminantes [7]. 

 

2.7.1.3 Barreiras Reativas Permeáveis  

 
A utilização de barreiras reativas permeáveis (BRP) tem crescido tendo em conta o seu elevado potencial 

de mitigação na propagação de contaminantes presentes na água subterrânea, que não são passíveis de 

tratamento por outras tecnologias, seja por dificuldade de aplicação das mesmas ou pelos elevados custos 

associados [51]. 

As BRP consistem em zonas escavadas no subsolo, projetadas para ser, no mínimo, tão permeáveis 

como o material geológico envolvente de forma a não impedir o escoamento da água através do subsolo, e 

preenchidas por material reativo que permita a remoção de contaminante da água subterrânea através da 

sua conversão de espécies tóxicas a não tóxicas ou de baixa mobilidade, à medida que a água atravessa 

lentamente a barreira [7] [51] [52] [53]. Deste modo, as BRP constituem um obstáculo para o contaminante 

e não para água [51]. 

A aplicação de uma BRP exige sempre um estudo pormenorizado do local. Este projeto de 

caracterização deve envolver aspetos como o conhecimento das propriedades hidrogeológicas, 

Vantagens Desvantagens 

Tecnologia simples de projetar e operar. Elevados tempos de remediação. 

O equipamento necessário está facilmente 

disponível. 
Não é aplicável a meios argilosos nem fraturados. 

É passível de tratar todos os tipos de contaminantes 

dissolvidos. 

Na grande parte dos casos, o tratamento não é 

suficiente para atingir valores apropriados para 

consumo de água. 

É compatível com outras tecnologias de 

remediação. 

Não é compatível com contaminantes facilmente 

sorbidos pelo solo. 

Provoca perturbações mínimas no local onde é 

aplicada. 
Potencial para se verificarem elevados custos. 
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geoquímicas, microbiológicas, geotécnicas e condições climáticas [54]. A título de exemplo, as 

caraterísticas hidrogeológicas permitem determinar a velocidade de escoamento da água através da barreira 

e, posteriormente, estabelecer um tempo de residência adequado para o tratamento eficaz do(s) 

contaminante(s). As características litológicas e estratigráficas impõem o tipo de configuração da barreira 

mais apropriada para o local [51]. 

A aplicação das BRP estende-se até abaixo do nível freático de forma a intercetar a pluma de 

contaminação, onde os contaminantes são aprisionados ou transformados em substâncias não nocivas, 

dependendo do material de preenchimento utilizado que deve ser apropriado ao tipo de contaminantes a 

tratar [50] [53].  

A barreira deve ser dimensionada tendo em conta que esta deve garantir a interceção da pluma sem 

desvios que possibilitem fugas pela base e partes laterais da barreira, e com base num tempo de residência 

suficiente para tratamento. Para além disso, deve ter uma espessura que possibilite o tratamento eficaz dos 

contaminantes [55]. As dimensões devem ser cuidadosamente analisadas em relação às fronteiras da pluma, 

pois a aplicação de uma barreira de profundidade e espessura elevadas não é exequível. Como tal, vários 

fatores devem ser analisados antes da possível aplicação de uma BRP: 

 
a) Material reativo 

O material reativo a utilizar numa BRP não deve ser suscetível de constituir uma possível fonte de 

contaminantes através da formação de produtos secundários adversos ao reagir com os constituintes 

naturais da pluma de contaminantes [51]. 

É possível destacar o ferro zero valente (Fe0) como um material reativo que tem sido frequentemente 

utilizado em aplicações com BRP. O Fe0 é um material proveniente de sucata, de baixo custo e disponível 

em elevadas quantidades que tem como característica a capacidade de tratar diversos tipos de 

contaminantes, incluindo metais, compostos orgânicos clorados e radionuclídeos [51]. 

 
b) Configuração 

As duas principais configurações de BRP, consistem em sistemas em trincheira contínuos e sistemas 

funil e comporta. O primeiro consiste na forma mais básica e simples de uma BRP, em que o local escavado 

é preenchido com material permeável. Através de processos e tecnologias de transferência de massa, os 

contaminantes presentes na pluma de contaminação que atravessa a barreira são removidos.  

A configuração funil e comporta é constituída por barreiras de baixa permeabilidade que têm como 

objetivo o afunilamento da água subterrânea para uma “comporta” constituída por uma BRP, que terá como 

função o tratamento da pluma. Este sistema é utilizado quando as plumas de contaminação são demasiado 

largas ou se encontram a profundidades demasiado elevadas para escavar uma trincheira com a largura 

necessária, num local com estas características de contaminação. Deste modo, o objetivo deste sistema é 

alterar a direção de escoamento de forma a que a água contaminada seja redirecionada para a barreira reativa 

[7] [50].  
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As duas configurações possuem vantagens e desvantagens uma sobre a outra. Enquanto que o sistema 

contínuo previne mais facilmente a ocorrência de fugas, o sistema funil e comporta pode ser preferível 

quando o material reativo apresenta custos mais elevados [55]. 

Na Figura 6 encontra-se um esquema das duas configurações apresentadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A aplicação duma tecnologia baseada em reações entre o contaminante e um material reativo requer 

estudos laboratoriais, e especialmente quando a suscetibilidade de tratamento do contaminante não é 

conhecida ou as capacidades de remediação do meio reativo são desconhecidas [51]. 

 
c) Mecanismos de tratamento/remoção 

 
A remoção de contaminantes inorgânicos através de BRP está relacionada com a utilização de 

mecanismos biológicos e químicos nomeadamente: redução abiótica, redução biótica, precipitação e 

adsorção. 

 
c.i) Redução abiótica: o mecanismo de redução abiótica é utilizado em BRP associado ao Fe0. Este 

ambiente proporciona a existência de um baixo potencial de oxidação na água subterrânea, tendo como 

consequência a precipitação de minerais de baixa solubilidade, permitindo a remoção de contaminantes 

sensíveis à oxidação-redução [52]. 

 
c.ii) Redução biótica: o mecanismo de redução biótica tem início aquando da presença de doadores de 

eletrões e nutrientes, que serão utilizados por microrganismos no seu metabolismo. As condições para a 

ocorrência de redução são geradas no interior da BRP, tendo como resultado a precipitação de metais e 

outros contaminantes inorgânicos. As BRP que utilizam este mecanismo têm sido aplicadas com sucesso 

na remediação de contaminações com metais, sulfatos, nitratos e ácidos, sendo, no entanto, necessárias 

condições adequadas à existência de microrganismos para esta solução de remediação ter sucesso [52]. 

 
c.iii) Precipitação: água subterrânea contaminada com drenagem ácida mineira pode atingir valores de 

pH extremamente baixos e estão, normalmente, presentes elevadas concentrações de ferro e alumínio. A 

remediação pode ser realizada através de BRP preenchidas com calcário que, dissolvido na água ácida, 

permite o aumento da alcalinidade e consequentemente do pH, que se suficientemente elevado possibilita 

Figura 6 – Configurações típicas de BRP. (Adaptado de [51]) 

BRP contínua 

Fluxo de água subterrânea 

Pluma de  
contaminação 

 

“Comporta” com material reativo 

Pluma de  
contaminação 

 

Pluma de contaminação 

BRP Funil e Comporta 

Funil 
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a precipitação de contaminantes metálicos na forma de hidróxidos ou carbonatos de acordo com as 

Equações 15 a 17 [52].  

 
CaCO3[calcário] + H+ = HCO3

− + Ca2+ 

 
Metal2+ + 2(OH)− = Metal(OH)2 

 
Metal2+ + HCO3

− = MetalCO3 + H+ 
 
 

c.iv) Adsorção: o processo de adsorção pode ser utilizado em conjunto com as BRP para remoção de 

contaminantes inorgânicos. Através do adsorvente utilizado como preenchimento na barreira, verifica-se a 

adesão das espécies química aquosas à superfície sólida do mesmo, permitindo a sua remoção física da 

água subterrânea. O carvão ativado e zeólitos constituem exemplos de material utilizado neste tipo de 

barreira [50] [52]. 

 

Com o passar do tempo, os contaminantes e os produtos resultantes do tratamento, vão sendo 

acumulados no material de preenchimento provocando colmatação e consequente diminuição da eficiência 

da barreira no tratamento da água. O material reativo contaminado é escavado e substituído por outro [55] 

[56].  

A Tabela 6 apresenta em resumo algumas vantagens e desvantagens da utilização da tecnologia de 

remedição em análise. 

Tabela 6 – Vantagens e desvantagens relativas às BRP. (Adaptado de [52] [54] [57]) 

Vantagens Desvantagens 

Apresentam versatilidade bem como boa 

adaptabilidade a várias situações. 
 

Remedição in situ do local contaminado, em vez de 

um simples controlo da movimentação da água 

através de barreiras impermeáveis. 

Tecnologia limitada a profundidades não superiores a 

aproximadamente 15 m da superfície. 

A movimentação da água através da barreira depende 

de gradientes naturais, não sendo, portanto, necessário 

induzir um gradiente por meio de bombagem ou 

outros métodos. 

A pluma deve ser delineada e caracterizada com 

elevado pormenor. 

Não são necessárias estruturas à superfície, apenas 

poços de monitorização após instalação. Existência de pouca informação acerca do 

desempenho da tecnologia a longo prazo, incluindo 

acerca da longevidade da barreira e da perda de 

permeabilidade devido a processos de precipitação. 

É possível utilizar esta tecnologia mesmo quando não 

é possível determinar a origem da pluma de 

contaminação. 

Boa relação custo-benefício em comparação outros 

tipos de técnicas. 
 

 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 



Estudo da aplicabilidade de tecnologias in situ de remediação de água subterrânea contaminada com compostos inorgânicos 

Capítulo 2 – Estado de arte   33 

2.7.1.4 Atenuação Natural 
 

Em áreas em que a contaminação de água subterrânea não constitui risco elevado para a saúde humana 

e ambiente, a atenuação natural consiste num processo com potencial de ser aplicado [32].  

Esta alternativa consiste na utilização de diversos processos naturais, in situ, físicos, químicos ou 

biológicos de forma a reduzir a massa, toxicidade, mobilidade, volume ou concentração dos contaminantes 

na água subterrânea ou no solo [7] [32] [58]. 

Dado a natureza passiva da atenuação natural e das relações entre os vários processos, a eficiência torna-

se difícil de avaliar, pelo que a recolha e análise de amostras dos aspetos físicos, químicos e biológicos da 

água e solo do local a tratar e uma monitorização complexa se torna necessária a fim de tirar conclusões 

acerca da capacidade de remediação desta alternativa [7] [50]. Para além disso, é também importante 

determinar se a finalidade da água a remediar passa pelo seu consumo ou não [32]. Deste modo, a 

concentração dos contaminantes deve respeitar certos valores de forma a possibilitar a ação dos vários 

processos passivos, e a ausência de meios recetores que possam ser afetados pela contaminação deve ser 

assegurada [7]. 

Os processos in situ referidos anteriormente, envolvidos durante a atenuação natural podem ser 

classificados em destrutivos e não destrutivos. Os primeiros resultam na redução da massa de contaminante, 

enquanto os segundos permitem criação de situações de equilíbrio entre fases, não possibilitando, no 

entanto, a diminuição da concentração [7] [50]. Estes processos são: 

 Biodegradação (destrutivo): processo no qual microrganismos são responsáveis pela decomposição e 

degradação de substâncias perigosas em substâncias menos tóxicas ou mesmo não tóxicas. Os 

contaminantes orgânicos servem de fonte de energia às bactérias presentes no meio, degradando esses 

compostos durante o processo. A biodegradação pode ocorrer a partir dos processos de fermentação, 

respiração aeróbia e respiração anaeróbia [50]. 

 Diluição e Dispersão (não destrutivo): processo a partir do qual as concentrações dos contaminantes são 

reduzidas ao longo do tempo, por ação da mistura destes com o solo e a água subterrânea [50]. 

 Adsorção (não destrutivo): processo através do qual os contaminantes, com propriedades para tal, são 

assimilados às partículas do solo, impedindo a sua migração [50] para áreas sensíveis que possam ser 

particularmente afetadas pelos contaminantes.  

Esta técnica passiva de remediação tem sido aplicada em locais contaminados por hidrocarbonetos, 

compostos orgânicos voláteis e semivoláteis, inseticidas e tem sido sugerida para diversos tipos de 

contaminantes, incluindo solventes clorados, metais pesados e radionuclídeos [32] [50]. 

Tendo em conta a natureza passiva da atenuação natural, a remedição pode demorar longos períodos de 

tempo, sendo que também se pode verificar a ocorrência de mudanças hidrogeológicas. Deste modo, pode 

ser necessário utilizar estratégias adicionais de forma a melhorar a eficiência do processo de atenuação 

[58]: 

 adição de suplementos, como por exemplo adsorventes, que permitam uma melhor imobilização dos 

contaminantes [58]; 
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 estimulação dos processos biológicos naturais através da adição de nutrientes e outras substâncias que 

permitam o crescimento dos microrganismos, ou pela introdução de microrganismos exógenos no local 

[58]. 

A Tabela 7 consiste num resumo de algumas vantagens potenciais e desvantagens da utilização da 

tecnologia de remedição em análise. 

 
Tabela 7 – Vantagens e desvantagens relativas à atenuação natural. (Adaptado de [59] [60]) 

Vantagens Desvantagens 

Produção de menores quantidades de resíduos 

provenientes da remediação, visto ser um processo 

in situ. 

Longos períodos de remediação, comparando com 

as tecnologias ativas. 

Potencial de contaminação entre meios reduzido. 
Caracterização do local a tratar complexa e 

dispendiosa. 

Baixo risco de exposição humana à contaminação. 

A toxicidade e/ou mobilidade dos produtos 

provenientes da remediação podem exceder a dos 

compostos que lhes deram origem. 

Custos, no geral, reduzidos tendo em conta que 

poucas infraestruturas serão necessárias à 

superfície. 

Necessária monitorização a longo prazo. 

Potencial de aplicação a partes ou à totalidade do 

local contaminado, dependendo da finalidade da 

intervenção. 

Possibilidade de migração de contaminantes 

previamente estabilizados, devido a alterações nas 

características hidrológicas e geoquímicas mais 

sensíveis à atenuação natural. Pode ser aplicada em conjunto com outras 

tecnologias de remediação. 

 
 

2.7.1.5 Cobertura de baixa permeabilidade como forma de minimizar a quantidade de 

lixiviados provenientes de um aterro 

 
Quando o escoamento comercial não é possível, é prática comum o destino final das cinzas ser a 

deposição em aterro [15]. A partir daí, devem ser tomadas medidas de controlo de produção de lixiviados 

e de forma a cumprir todas as disposições presentes no Decreto-Lei n.º 183/2009. As condições climáticas 

do local, aliadas à existência de vegetação e aos declives observados no aterro, influenciam fortemente a 

quantidade e a taxa de lixiviado produzido. A qualidade do lixiviado estará relacionada com as reações 

biológicas, químicas e físicas e, dependerá, em grande parte da composição dos resíduos [61]. 

A impermeabilização da base e dos taludes do aterro e a colocação de uma cobertura final, estão 

previstas na legislação portuguesa, mas tendo em conta que o principal contribuinte para a produção de 

lixiviado é a infiltração superficial pelo aterro [61]. A existência de um sistema de cobertura de baixa 

permeabilidade colocado sobre os resíduos, de maneira a diminuir o contacto da água proveniente da 

precipitação com os mesmos, permite a diminuição da quantidade de água percolada pelo aterro evitando 

assim que o lixiviado atinja a água subterrânea. 

As coberturas para aterro de permeabilidades muito baixas são usualmente constituídas por materiais 

naturais, como argilas, materiais sintéticos ou uma mistura dos dois, sendo os mais comuns os seguintes: 
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 Geomembranas - consiste num material polimérico utilizado devido à reduzida permeabilidade que o 

caracteriza. A espessura deste material varia entre 0,30 a 0,50 mm, com condutividades hidráulicas 

típicas de 10-10 a 10 -13 cm/s [62]. 

 Argilas compactadas - material cuja permeabilidade vai depender do tipo de argila, nomeadamente da 

quantidade de areia, argila e silte presentes. Os teores de água vão influenciar a permeabilidade destes 

materiais na medida em que grandes quantidades podem dificultar a compactação devido ao 

preenchimento dos poros com água. Para a aplicação das argilas compactadas é necessário o 

conhecimento do teor de água ótimo para determinado esforço de compactação [61]. 

 Argilas geossintéticas – material que combina argilas com geossintéticos, numa mistura manufaturada. 

Pode ser utilizado como impermeabilizante e a sua utilização é até considerada preferível às argilas 

compactadas, quando se verifica estabilidade apropriada dos taludes [61]. 

A aplicação deste tipo de materiais deve passar por estudos de compatibilidade de maneira a avaliar a 

resistência das propriedades mecânicas, químicas, biológicas e térmicas dos mesmos. 

O facto de a cobertura não permitir a entrada de água no aterro, pode trazer consequências negativas. As 

camadas de solo subjacente, na zona não saturada, podem secar até ao ponto de fraturarem, podendo 

provocar alterações nas propriedades hidráulicas irreversíveis, especialmente em regiões áridas [63]. 
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Capítulo 3 – Caso de estudo 
 
 
 

3.1 Descrição e historial do local 

 
O aterro de cinzas alvo deste estudo, com uma área de aproximadamente 7 ha, é parte integrante de uma 

central termoelétrica desativada. Incluído também nessa área, de aproximadamente 20 ha, existiu um parque 

de carvão, onde o combustível referido era armazenado até ser utilizado para queima. Durante a sua 

atividade, os resíduos resultantes da queima do carvão foram sendo depositados nas áreas adjacentes à 

central, constituindo o aterro de cinzas. Após o encerramento da central, o aterro foi selado, tendo sido alvo 

de monitorização ambiental desde então. No âmbito da monitorização e, tendo em conta o processo de 

legalização do encerramento de um aterro que consta no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, foi 

realizada, entre outras medidas, a instalação de uma rede piezométrica de controlo [64] [65].  

A rede piezométrica possibilita o controlo e recolha de informação acerca das características mais 

relevantes de interesse para este estudo. Esta é constituída por cinco piezómetros denominados ao longo do 

trabalho por Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4 e Pz 5. O Pz 1 encontra-se fora da zona de influência do aterro, 

proporcionando uma referência de modo a perceber como a contaminação proveniente do aterro de cinzas 

contribui para a variação dos parâmetros da água subterrânea nos restantes piezómetros. O Pz 3 e o Pz 4 

encontram-se dentro da área do aterro e o Pz 2 e Pz 5 fora deste, mas na área da central termoelétrica, onde 

existem restos de carvão e/ou cinzas. 

O aterro foi construído por cima de uma linha de água natural, desaguando no rio, e da qual resta uma 

pequena linha de água para onde são descarregadas as águas provenientes da drenagem pluvial do local e 

também, de uma conduta de fibrocimento da qual é proveniente um pequeno e constante caudal [64]. 

Para além dos piezómetros, serão utilizados ao longo do trabalho valores que resultaram das 

amostragens realizadas no efluente descarregado à saída do tubo de fibrocimento (E) e nas águas do rio (R), 

adjacente à área da central e próximo do local de descarga da linha de água existente do local [65]. 

A construção, à posteriori, de uma infraestrutura conduziu à remoção de parte da área do aterro, o que 

levou a que fosse estabelecido um programa de acompanhamento ambiental complementar ao previamente 

existente [64]. 

Antes da intervenção para remoção de parte do aterro, existia uma outra zona onde quatro lagoas de 

decantação permitiam a decantação das cinzas que lá chegavam por via húmida. O clarificado era 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/15300/0517005198.pdf
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posteriormente descarregado para a linha de água mais próxima, através do tubo de fibrocimento referido, 

e as cinzas decantadas depositados no aterro. [64] 

Na Figura 7 apresenta-se um esquema da área considerada neste trabalho e na Figura 8 a topografia do 

local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Representação esquemática, em vista superior, do local em estudo (sem escala). 
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Figura 8 – Representação topográfica do local. 
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3.1.1 O aterro de cinzas volantes 

 
Hoje em dia existe um conjunto de diplomas legislativos, tanto a nível europeu, através da Diretiva n.º 

1999/31/CE, de 26 de abril, como a nível nacional, através do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto 

que transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva referida, relativos à deposição de resíduos em aterros. 

Para além disso, todos os resíduos são alvo de planeamento e gestão, bem como de classificação de acordo 

com a sua tipologia e diversas origens, através de diplomas legislativos apropriados para esse fim. 

A Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, adota para o normativo nacional a Lista Europeia de Resíduos 

(LER). Segundo esta lista, as cinzas constituintes do aterro da central termoelétrica em análise, têm 

classificação 10 01 02 cinzas volantes da combustão de carvão. No entanto, a exploração do aterro 

constituinte da central em questão deu-se numa época em que a legislação relativa à deposição de resíduos 

em aterro e à definição das cinzas como resíduo não existia. De facto, o aterro foi formado pela deposição 

direta das cinzas no terreno. Mesmo com a implementação do projeto de encerramento, o aterro não possui 

sistema de impermeabilização, de recolha lixiviados no fundo do mesmo ou sistema de drenagem da água 

que infiltra pela superfície. Deste modo, não existe um sistema que possibilite a monitorização completa 

da qualidade ambiental. A instalação dos piezómetros permitiu a análise periódica dos parâmetros químicos 

da água subterrânea e do efluente proveniente da descarga do tubo de fibrocimento, prevista pelo Decreto-

Lei n.º 183/2009, e que permitem caracterizar as águas subterrâneas relativamente às suas características 

químicas [64]. 

Morfologicamente, apresenta taludes elevados e grande inclinação, reforçados com solos grosseiros e 

terra vegetal de forma a promover revestimento vegetal [66]. 

A sua modelação envolveu a remoção de solo constituinte do parque de carvão de forma a ser 

incorporado no aterro [64]. 

 

3.1.2 Constituição do carvão e das cinzas 

 
O carvão, que deu origem às cinzas que constituem o aterro em estudo, foi petrograficamente 

classificado como uma antracite, de composição bastante variável e com elevada percentagem de cinzas e 

de enxofre [67].  

Análises químicas às cinzas permitem identificar a composição química das partículas, e possivelmente 

contribuir para conhecer os elementos que estão presentes no aterro de cinzas, e que contribuem para a 

composição química da água subterrânea que aí circula. 

Na Tabela 8 encontra-se um resumo da composição química das cinzas, considerando apenas os 

elementos de maior relevância para o caso de estudo. Estas amostras de cinzas foram recolhidas e analisadas 

por Moreno et al [68]. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/15300/0517005198.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/15300/0517005198.pdf
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Tabela 8 – Composição, em mg/kg, das cinzas volantes em amostras referentes às cinzas do aterro e dados de cinzas 

volantes da Europa. 

  Cinzas volantes do aterro Cinzas volantes europeias 

E
le

m
en

to
s 

m
a
io

ri
tá

ri
o
s Alumínio 22,27×104 17,60×104 - 35,60×104 

Ferro 65,70×103 26,00×103 - 16,00×104 

Manganês 500 300 - 1000 

E
le

m
en

to
s 

v
es

ti
g
ia

is
 

Arsénio 53,5 22 - 162 

Cobre 56,9 39 - 254 

Níquel 105 49 - 377 

Zinco 108 70 - 924 

 
Verifica-se que as quantidades dos elementos maioritários e vestigiais presentes nas cinzas volantes do 

aterro em estudo se encontram dentro dos limites da gama de valores apresentados para a composição de 

cinzas volantes na Europa. 

 

3.2 Análise hidrogeológica do local 

 

3.2.1 Enquadramento geológico 

 
A área em estudo localiza-se numa região extremamente metamorfizada, constituída por uma espessa 

formação geológica de xistos e grauvaques, dispostos numa sequência cíclica tipo flysch [64]. 

É possível observar, intercalado entre os xistos e grauvaques, bancadas de conglomerados constituídos 

por calhaus de quartzo e quartzito de pequenas dimensões e forma elipsoidal.  

Toda a área foi alvo de processos orogénicos de onde resultaram intensas deformações e, 

nomeadamente, dobramento e fracturação [64]. Como consequência destes fenómenos tectónicos, verifica-

se a existência de filões de quartzo mineralizados (antimónio-ouro, arsénio-ouro e prata-chumbo-zinco) 

[64]. 

Regionalmente, a nível hidrogeológico, esta unidade é considerada homogénea, impermeável e pouco 

produtiva. De natureza essencialmente xistosa, apresenta à superfície uma importante formação argilosa de 

alteração, impermeável, que drena sobre ela a água das chuvas para fora do respetivo afloramento, não 

permitindo infiltrações significativas.  

Trata-se de um meio fraturado e anisotrópico não sendo possível definir um sistema aquífero regional. 
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3.2.2 Hidrodinâmica 

 
A análise dos dados piezométricos e ensaios de caudal realizados em estudos anteriores, não permitiram 

classificar sistemas aquíferos no local da central e da região envolvente [64]. 

O tubo de fibrocimento, que, como anteriormente supracitado, tem a função de descarga de superfície 

da lagoa de decantação ainda existente. À saída desse tubo é possível observar uma escorrência permanente 

e de caudal reduzido, mas relativamente constante de aproximadamente 5 m3/d. No entanto, tendo em conta 

que a lagoa se encontra seca grande parte do ano devido à fraca precipitação nos meses de verão, conclui-

se que existem outras fontes que dão origem a essa escorrência, contudo não foi possível localizar com 

precisão a sua proveniência, mas suspeitando-se que poderão resultar de fissuras e desligamentos das 

manilhas ao longo da conduta [64] . 

No mesmo estudo, outro aspeto que foi possível apurar através de um ensaio de bombeagem no local, 

foi a existência de uma barreira negativa entre o local do piezómetro 3 e o 4. A bombeagem realizada no 

Pz3 fez com que se formasse um cone de depressão do nível da água nesse furo. No entanto, não se verificou 

influência deste ensaio no Pz4, onde o nível de água permaneceu constante. Esta barreira pode dever-se 

existência de uma falha ou outro tipo de característica estrutural geológica, ou à presença de estruturas que 

possam ter uma função drenante. Também foi possível confirmar que não houve influência deste ensaio no 

caudal de escorrência a partir do tubo de fibrocimento, também em proximidade deste piezómetro.  

Todos as particularidades apresentadas sustentam o facto de a central estar localizada num local com 

características hidrogeológicas anisotrópicas e heterogéneas, que provocam padrões piezométricos e de 

escoamento incaracterísticos [64]. 

 

3.2.3 Hidrogeoquímica da água subterrânea 

 
Na Tabela 9, pretende-se expor os valores típicos dos parâmetros físico-químicos de água que circula 

por formações constituídas por xistos e grauvaques. Com o intuito de conhecer o fundo hidrogeoquímico 

das águas subterrâneas da região, e poder caracterizar o tipo e grau de contaminação das águas subterrâneas, 

pesquisaram-se os valores típicos das águas da região em estudo. É feita também uma comparação com os 

valores medidos semestralmente, durante um período de 4 anos, no Pz 1, tendo em conta a sua função de 

referência por estar fora da área de influência do aterro. 

Os valores típicos apresentados correspondem à gama entre os mínimos e máximos observados, para os 

parâmetros de interesse, em amostras provenientes de furos localizados perto da mina de Germunde mas 

na mesma litologia presente na área deste estudo. 
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Tabela 9 – Concentração típica em águas subterrâneas em circulação por locais de formações geológicas de 

xisto/grauvaque, e no local do furo Pz 1. 

Parâmetro 

Água subterrânea nas 

formações geológicas de 

xisto/grauvaques 

Pz 1 

Sulfatos (mg/L) 95,65 – 21,02 164 – 204 

Alumínio (mg/L) 0,0 – 0,072 0,023 – 0,057 

Ferro (mg/L) 0,15 – 5,72 0,008 – 0,090 

Manganês (mg/L) 0,11 – 1,11 1,60 – 2,60 

Cobre (µg/L) 0,80 – 31,60 < 4,00 

Níquel (µg/L) 0,4 – 153 4,00 – 13,00 

Zinco (µg/L) 7,60 – 828 < 10,00 – 31,00 

Condutividade (μS/cm) 250 – 321 479 –554 

 
No geral, os parâmetros referentes ao Pz 1 revelam maiores concentrações, com exceção para o ferro, 

que podem dever-se à sua proximidade ao aterro de cinzas, para além da existente contribuição de elementos 

dissolvidos na água a partir das interações rocha-água. 

 

3.2.4 Características da água subterrânea em circulação e do efluente 

 
De modo a tirar partido de estudos realizados acerca das caraterísticas de efluentes provenientes de 

minas de carvão abandonadas e do facto da problemática de DMA estar relacionada com este caso de 

estudo, é feita uma comparação entre os valores de vários parâmetros relacionados com a drenagem ácida 

e os valores observados no Pz 3, localizado no aterro de cinzas e, onde foram verificados os valores mais 

elevados de concentrações, medidos semestralmente durante um período de 4 anos. Na Tabela 10 é possível 

analisar essa comparação.  

 
Tabela 10 – Concentração observada para diferentes efluentes procedentes de DMA nas minas de carvão de Witbank 

na África do Sul, Youngdong na Coreia, Ynysarwed no País de Gales, e no local do furo Pz 3. 

Parâmetro 

Efluente procedente de DMA de minas de carvão 

Pz 3 Witbank 

[69] 

Youngdong 

[70] 

Ynysarwed  

[71] 

Sulfato (mg/L) 1440 - 3250 3395 1554 4290 - 4863 

Alumínio (mg/L) 84 - 124 93 < 0,5 117 - 190 

Ferro (mg/L) 128 - 248 678 180 105 - 280 

Manganês (mg/L) 9,3 - 18 18 6,1 510 - 620 

Arsénio (µg/L) - - - <4 - 44 

Cobre (µg/L) - - - 630 - 860 

Níquel (µg/L) - - - 5000 - 5600 

Zinco (µg/L) - - 61 7000 - 10000 

pH 1,8 - 3,0 3,4 4,2 3,5 - 3,8 

Condutividade (μS/cm) 2930 - 4710 - - 4950 - 5260 
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Verificam-se semelhanças nas ordens de grandezas observadas para o sulfato e alumínio entre os 

efluentes proveniente de minas e os valores observados no Pz 3. É necessário, no entanto, ter em conta que 

não só as características das cinzas volantes no aterro, mas também o meio geológico envolvente, 

influenciam as características da água subterrânea. 

Na Tabela 11 pretende-se expor a comparação dos valores resultantes da monitorização semestral, 

durante um período de quatro anos, da qualidade da água do efluente proveniente da descarga do tubo de 

fibrocimento (E) com os Valores Limite de Emissão (VLE), definidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 

236/98, referentes às normas de descarga de águas residuais. 

 
Tabela 11 – Concentração observada para o local E, e os VLE referentes à descarga de águas residuais, presentes do 

DL 236/98 [72]. 

Parâmetro 
Tubo de fibrocimento 

(E) 
VLE 

Sulfato (mg/L) 1500 - 2200 10 

Alumínio (mg/L) 1,1 - 23 1,0 

Ferro (mg/L) 17 - 113 1,0 

Manganês (mg/L) 2,7 - 210 2,0 

Arsénio (µg/L) <3 - 96 1,0×103 

Cobre (µg/L) 18 - 99 1,0×103 

Níquel (µg/L) 1000 - 1210 2,0×103 

Zinco (µg/L) 1200 - 1700 - 

pH 2,9 – 5,4 6,0 – 9,0 

Condutividade (μS/cm) 2550 - 2890 - 

 
É possível inferir que a descarga proveniente do tubo de fibrocimento, não respeita nenhum dos valores 

limite de emissão, previstos na legislação portuguesa. 
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Capítulo 4 – Estudo da evolução dos parâmetros medidos a 

      partir da rede piezométrica 

 
A análise da aplicabilidade de tecnologias de remediação in situ através de modelação matemática, 

objetivo principal proposto para este trabalho, requer a introdução de valores relativos às propriedades do 

local. Para tal, neste capítulo será realizada a análise da evolução temporal dos vários parâmetros relevantes 

da água subterrânea medidos a partir da rede piezométrica. 

Os dados interpretados neste capítulo resultam de trabalhos de campo e relatórios de análises por outros 

autores ([64], [65], [66], [73]), na área de estudo. 

 

4.1 Análise piezométrica 

 
Com os vários dados disponíveis relativamente à profundidade dos níveis piezométricos registados na 

rede piezométrica com uma periocidade quinzenal, através das campanhas de amostragem realizadas pelas 

entidades competentes, foi possível traçar o gráfico da Figura 9, com a evolução do nível piezométrico para 

o período compreendido entre Março de 2011 e Dezembro de 2014. 
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Figura 9 – Evolução do nível piezométrico. 
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Na Figura 9 é possível distinguir menores variações de amplitude até ao fim de 2012, sendo que a partir 

desse período verificam-se variações mais acentuadas. De facto, os anos de 2011[74] e 2012 [75] 

constituíram períodos muito secos em Portugal, enquanto que os anos de 2013 [76] e 2014 [77] apresentam 

níveis de precipitação mais elevados, sendo que este último foi um ano muito chuvoso. 

 Os piezómetros 1, 2 e 5 exibem comportamentos normais de recarga e drenagem, apresentando níveis 

de água mais baixos nos meses de verão e mais elevados nos restantes. O Pz 2 apresenta grande 

sensibilidade na resposta aos períodos de precipitação, com elevada oscilação piezométrica ao longo do 

período em análise, apresentando elevada amplitude. Isto poderá dever-se à heterogeneidade geológica do 

local, sendo que neste piezómetro as formações geológicas poderão ser mais permeáveis e/ou porosas. 

Em relação ao Pz 3, observa-se um comportamento muito estável até ao final de 2012, ou seja, o nível 

freático apresenta flutuações muito pequenas, para anos secos. O aumento da precipitação, como aconteceu 

a partir de 2013, influencia o comportamento do nível freático neste local. 

O Pz 4 apresenta estabilidade muito elevada ao longo do período em análise, podendo-se concluir que 

o local onde o piezómetro se encontra é afetado por flutuações mínimas apenas, permitindo inferir que o 

nível da água neste ponto tem comportamento independente da recarga.  
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4.2 Análise litológica 

 
A partir dos logs dos cincos piezómetros, foi possível determinar o perfil litológico pelos quais os furos 

atravessam. Na Figura 10 pretende-se expor um resumo das diferentes litologias principais observadas, bem 

como os níveis piezométricos máximos e mínimos observados durante o período de quatro anos e a sua 

localização relativa aos estratos identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pela análise da Figura 10 é possível identificar três camadas distintas: aterro de cinzas, xisto alterado 

com cor amarela e xisto são cinzento. No Pz 1, houve deposição de entulho, com provável proveniência de 

obras.  

As camadas pertencentes ao aterro de cinzas são naturalmente mais espessas nos locais do Pz 3 e Pz 4 

por se encontrarem dentro da área do aterro. 

Pela análise dos níveis piezométricos, é possível concluir que, no geral, os valores máximos e mínimos 

se encontram na camada de xisto amarelo. As águas de recarga percolam toda a espessura do aterro até 

atingirem a camada referida. O estrato de xisto amarelo alterado possui uma maior permeabilidade, 

Figura 10 – Principais estratos litológicos no local em estudo. 
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conferida pela grande fracturação característica desta camada, que o estrato de xisto são cinzento que se 

encontra por baixo.  

 

4.3 Análise química 

 
Os resultados provenientes das amostras químicas de água dos cinco piezómetros (Pz), do efluente 

proveniente da descarga a partir do tubo de fibrocimento (E) e da margem do rio (R) permitem a análise de 

vários parâmetros de interesse, nomeadamente do pH, da condutividade elétrica, e de espécies químicas 

relevantes como os sulfatos, alumínio, cobre, ferro, manganês, zinco, arsénio e níquel. Os dados que serão 

tratados representam resultados de medições realizadas num período de três anos, em duas estações do ano, 

inverno e verão. Os valores de concentração foram medidos a partir da recolha de amostras dos cinco 

piezómetros a meia altura da coluna de água com recurso a bomba de imersão [65]. 

Nas Figuras 11 e 12 apresenta-se a variação dos valores de pH e condutividade elétrica, respetivamente, 

ao longo do período de tempo registado. Nas Figuras 13 a 20 é possível visualizar a evolução dos valores 

da concentração das espécies químicas já referidas. 

Tendo em conta a falta de informação e pressupostos realizados acerca do local, a apreciação dos valores 

e variações apresentados nos gráficos das figuras não pode ser feita de forma a relacioná-los com uma 

origem exata e definitiva. De facto, as características químicas da água subterrânea são fortemente 

influenciadas pela envolvente rochosa e pelo percurso efetuado através desta. Deste modo, os parâmetros 

referidos anteriormente apresentam valores de concentração elevados ou então são considerados relevantes 

de maneira a perceber o impacto que o aterro provoca na água subterrânea. Para além disso, deve-se ter em 

consideração que as litologias da área em estudo são ricas em alumínio, ferro, manganês e, verificando-se 

também, presença de arsénio [65]. 

 

4.3.1 pH 
 

Antes de analisar o gráfico relativo à variação de pH, é importante referir que na região onde está 

localizada a central e nos tipos de formações rochosas característicos do local, a ocorrência de águas 

subterrâneas com baixos valores de pH é frequente [66]. 

Pela análise do gráfico da Figura 11, é possível observar valores de pH muito baixos nos piezómetros 2, 

3, 4 e E. Valores baixos de pH estão relacionados com elevadas concentrações de sulfatos observadas, 

resultantes do processo de drenagem ácida já referido. Estes valores favorecem a solubilização de metais 

que se encontram ao longo do percurso da água.  

Os valores de pH observados em Pz 1, encontrando-se este fora da área influência do aterro, serão 

maioritariamente originados pelas características do solo, apresentando valores não muito baixos 

relativamente à restante rede piezométrica. 

No Pz 5 verificam-se valores mais elevados que nos restantes piezómetros, o que pode estar relacionado 

com o facto das águas subterrâneas neste local serem independentes e não relacionáveis entre si. 
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Os valores de pH no rio (R), correspondente às águas superficiais, não evidenciam contaminação 

proveniente do aterro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Condutividade elétrica 

 
A observação da Figur a 12 permite a observação de valores muito elevados respeitantes ao parâmetro 

condutividade elétrica, no Pz 3, Pz 4, Pz 5 e E, indicador de águas bastantes mineralizadas.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos locais Pz 1 e Pz 2, verificam-se valores de condutividade elétrica dentro da gama das águas da 

região. Os valores de condutividade elétrica no rio (R), não evidenciam contaminação proveniente do aterro. 

 

4.3.3 Sulfato 
 

Os valores mais elevados de sulfatos, encontram-se no Pz3, Pz4 e E, como é possível averiguar pela 

Figura 13, possivelmente devido à sua proximidade ao aterro. Estes estão relacionados com a problemática 
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Figura 11 – Evolução do pH. 

Figura 12 – Evolução da condutividade. 

 

Figura 52 – Evolução da concentração de sulfato.Figura 53 – Evolução da condutividade. 

 

Figura 54 – Evolução da concentração de sulfato. 

 

Figura 55 – Evolução da concentração de ferro.Figura 56 – Evolução da concentração de 

sulfato.Figura 57 – Evolução da condutividade. 

 

Figura 58 – Evolução da concentração de sulfato.Figura 59 – Evolução da condutividade. 
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ambiental de DMA, constituindo um produto da reação dos minerais de sulfureto constituintes das rochas 

com oxigénio.  

Em toda a rede piezométrica e também no ponto E, verifica-se uma estabilidade nas concentrações de 

sulfato ao longo do período de observação. 

Tendo em conta a associação de sulfato a compostos de elevada solubilidade e ao facto de o enxofre 

possuir forte associação à superfície das partículas de cinza volante, infere-se que este elemento seja o 

principal constituinte solúvel das cinzas [78]. 

Os valores de sulfato no rio (R), não evidenciam contaminação proveniente do aterro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3.4 Ferro, manganês e alumínio 

 
O ferro, o manganês e o alumínio correspondem a metais abundantes em águas subterrâneas típicas de 

locais xistosos, como foi possível observar pela Tabela 9. Deste modo, as concentrações observadas para 

estes parâmetros são as mais elevadas nesta análise. 

É possível observar valores muito elevados e constantes no Pz 3 e Pz 4, pela análise das Figuras 14, 15 

e 16. A concentração observada à saída do tubo de fibrocimento (E) é também bastante elevada, mas 

verifica-se que é um ponto instável, com muita flutuação possivelmente devido aos períodos de precipitação 

característicos da região, visto este tubo servir como descarga de efluentes proveniente da bacia de 

decantação. 

No Pz 5, os valores de concentração de alumínio encontram-se relativamente baixos, ao contrário do 

que se verifica para o ferro e manganês no mesmo ponto, devido às diferentes constantes de solubilidade 

de cada metal e do pH do meio. 

Os valores de manganês apresentam-se bastante elevados no Pz 1, tendo em conta a função de referência, 

ou seja, sem influência do aterro, neste local.  

Os valores de ferro, manganês e alumínio no rio (R), não evidenciam contaminação proveniente do 

aterro. 

Figura 13 – Evolução da concentração de sulfato. 
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Figura 14 – Evolução da concentração de ferro. 

Figura 15 – Evolução da concentração de manganês. 

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

jan/12 abr/12 jul/12 out/12 fev/13 mai/13 ago/13 dez/13 mar/14

C
o
n
ce

n
tr

aç
ão

 (
μ

g
/l

)

Concentração de Ferro

Pz 1 Pz 2 Pz 3 Pz 4 Pz 5 E R

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

jan/12 abr/12 jul/12 out/12 fev/13 mai/13 ago/13 dez/13 mar/14

C
o
n
ce

n
tr

aç
ão

 (
μ

g
/l

)

Concentração de Alumínio

Pz 1 Pz 2 Pz 3 Pz 4 Pz 5 E R

Figura 16 – Evolução da concentração de alumínio. 
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4.3.5 Cobre 

 
Pela análise da Figura 17, os valores mais elevados para este elemento, correspondem aos dados 

relativos ao Pz 3, Pz 4 e E. É possível relacionar esta observação com os valores de pH (Figura 11), tendo 

em conta os baixos valores observados para esses pontos. 

Os valores no ponto de amostragem Pz 1 e alguns do Pz 5 são inferiores ao limite de quantificação do 

método utilizado.  

Observa-se elevada sensibilidade na variação da concentração no Pz 2, que poderá dever-se à elevada 

flutuação do nível piezométrico característica neste ponto, como foi possível concluir pela análise do 

gráfico da Figura 9.  

Os valores de cobre no rio (R), não evidenciam contaminação proveniente do aterro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Zinco e níquel 

 
Mais uma vez, tendo em conta o que já foi referido acerca da solubilidade dos metais, também as 

concentrações de zinco e níquel se apresentam mais elevadas no Pz 3, Pz 4 e em E (Figura 18 e 19). 

Estes dois parâmetros possuem comportamento bastante semelhante, comprovado pelas ordens de 

grandezas associadas a cada ponto de análise. É, no entanto, possível identificar a existência de um valor 

mínimo da concentração de zinco em Fevereiro de 2013 no Pz 4. Não se consegue encontrar explicação 

relativamente a este valor observado.  

No Pz 1, os valores de concentração de cobre apresentam-se abaixo dos limites de quantificação, bem 

como os valores mais baixos verificados na variação da curva respeitante ao Pz 5. 

O níquel apresenta ainda elevada estabilidade na variação das concentrações em todos os pontos de 

amostragem. 

 Os valores de zinco e níquel no rio (R), não evidenciam contaminação proveniente do aterro. 

Figura 17 – Evolução da concentração de cobre. 
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4.3.7 Arsénio 

 
Em grande parte dos carvões, o arsénio apresenta-se associado à pirite, que é decomposta durante a 

combustão. O arsénio condensa na superfície das cinzas volantes produzidas. 

Os valores mais elevados de arsénio são observados à saída do tubo de fibrocimento, como se observa 

pela Figura 20. As águas provenientes desta conduta são, como já foi dito, provenientes da lagoa de 

decantação desativada. Esta lagoa possui ainda cinza, normalmente submersa com água proveniente da 

precipitação. 

Nos restantes pontos de amostragem, os valores de concentração do arsénio estarão abaixo do limite de 

quantificação, salvo algumas exceções que são visíveis na variação das curvas do Pz 3 e Pz 4. 

Os valores de arsénio no rio (R), não evidenciam contaminação proveniente do aterro, apresentando 

valores abaixo do limite de quantificação dos equipamentos utilizados. 

Figura 18 – Evolução da concentração de zinco. 

Figura 19 – Evolução da concentração de níquel. 
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4.3.8 Sumário 

 
A partir da interpretação dos resultados das análises químicas de estudos anteriores, é possível retirar as 

seguintes conclusões:  

 Pz 3, Pz 4 e E são pontos que apresentam concentrações mais elevadas das substâncias em análise. 

 Pz 3 e Pz4 encontram-se dentro da área do aterro, e sofrem influência da elevada espessura de cinzas 

nesses locais (Figura 10) sendo, portanto, de esperar que, conjuntamente com as contribuições das 

formações geológicas do local, os teores dos elementos presentes na água que circula nesses pontos 

sejam mais significativos tendo em conta a presença de um aterro de cinzas. 

 O tubo de fibrocimento (E) corresponde a um ponto de descarga das águas que se acumulam na lagoa 

de decantação ainda existente. A lagoa possui ainda cinzas que juntamente com a possível fracturação 

da conduta resultam em concentrações relativamente elevadas nesse local de amostragem. 

 Nos Pz 2 e Pz 5, verificam-se concentrações menos elevadas do que nos piezómetros anteriormente 

referidos, tendo em conta a menor espessura de aterro de cinzas que influencia estes dois locais (Figura 

10).  

 De forma geral, para os parâmetros analisados, as ordens de grandezas verificadas para o Pz1 estão em 

concordância com as verificadas nas águas subterrâneas típicas desta litologia (Tabela 9). 

 Os teores referentes ao local de amostragem denominado R, correspondem a valores normais da água 

do rio adjacente à área da central, o que mostra que o rio não é contaminado pelas águas do aterro. 

 Os baixos valores de pH estão relacionados com as elevadas concentrações de sulfatos verificadas em 

vários pontos de análise. Para além disso, são verificadas condições de quase anoxia nos piezómetros, o 

que favorece os fenómenos de redução dos metais e maior facilidade de solubilização [65]. 

Figura 20 – Evolução da concentração de arsénio. 
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 A lixiviação e mobilidade na água dos elementos vestigiais das cinzas depende fortemente do pH, mas 

também está relacionada com a sua concentração e modo de ocorrência no carvão de origem, nas 

condições de combustão, nos processos de sorção e dessorção nas condições de oxidação/redução [78]. 

 A solubilidade dos metais é normalmente associada ao pH do meio, sendo que se tornam muito solúveis 

a valores de pH inferiores à neutralidade.  

 As concentrações de enxofre presente nas cinzas influenciam fortemente o pH do sistema hídrico afetado 

pelos lixiviados provenientes das cinzas [78]. 

 

4.3.9 Correlação dos parâmetros químicos 

 

De seguida apresenta-se uma tabela de correlação, realizada a partir da função de Pearson, entre os 

parâmetros químicos anteriormente analisados, de forma a interpretar estatisticamente a hidrogeoquímica 

do local. Para tal, foram utilizados os valores referentes ao mês de Fevereiro e Agosto de 2013, 

considerando 6 amostras provenientes dos piezómetros e tubo de fibrocimento, e 10 variáveis 

correspondentes aos parâmetros químicos. Nas Tabelas 12 e 13 apresenta-se a matriz de correlação 

resultante para os meses referidos, respetivamente. 

 

Tabela 12 – Valores de correlação entre os parâmetros químicos medidos em Fevereiro de 2013. 

 pH Sulfatos Alumínio Cobre Ferro Manganês Zinco Arsénio Níquel 
Cond. 

elétrica 

pH 1,00 -0,63 -0,60 -0,57 -0,31 -0,62 -0,49 -0,39 -0,61 -0,59 

Sulfatos -0,63 1,00 0,95 0,91 0,60 0,98 0,76 0,11 0,96 1,00 

Alumínio -0,60 0,95 1,00 0,98 0,55 0,98 0,79 -0,16 0,99 0,95 

Cobre -0,57 0,91 0,98 1,00 0,36 0,97 0,90 -0,18 0,99 0,90 

Ferro -0,31 0,60 0,55 0,36 1,00 0,49 -0,05 -0,03 0,48 0,64 

Manganês -0,62 0,98 0,98 0,97 0,49 1,00 0,84 -0,01 0,99 0,97 

Zinco -0,49 0,76 0,79 0,90 -0,05 0,84 1,00 -0,02 0,85 0,72 

Arsénio -0,39 0,11 -0,16 -0,18 -0,03 -0,01 -0,02 1,00 -0,11 0,07 

Níquel -0,61 0,96 0,99 0,99 0,48 0,99 0,85 -0,11 1,00 0,95 

Cond. 
elétrica 

-0,59 1,00 0,95 0,90 0,64 0,97 0,72 0,07 0,95 1,00 

 

Tabela 13 – Valores de correlação entre os parâmetros químicos medidos em Agosto de 2013. 

 pH Sulfatos Alumínio Cobre Ferro Manganês Zinco Arsénio Níquel 
Cond. 

elétrica 

pH 1,00 -0,59 -0,58 -0,52 -0,30 -0,62 -0,59 -0,49 -0,59 -0,62 

Sulfatos -0,59 1,00 0,97 0,95 0,80 0,98 0,98 -0,07 0,97 0,99 

Alumínio -0,58 0,97 1,00 0,99 0,67 1,00 1,00 -0,14 1,00 0,94 

Cobre -0,52 0,95 0,99 1,00 0,63 0,98 0,99 -0,21 0,99 0,90 

Ferro -0,30 0,80 0,67 0,63 1,00 0,67 0,71 -0,31 0,67 0,79 

Manganês -0,62 0,98 1,00 0,98 0,67 1,00 1,00 -0,06 1,00 0,96 

Zinco -0,59 0,98 1,00 0,99 0,71 1,00 1,00 -0,14 1,00 0,95 

Arsénio -0,49 -0,07 -0,14 -0,21 -0,31 -0,06 -0,14 1,00 -0,12 0,04 

Níquel -0,59 0,97 1,00 0,99 0,67 1,00 1,00 -0,12 1,00 0,95 

Cond. 

elétrica 
-0,62 0,99 0,94 0,90 0,79 0,96 0,95 0,04 0,95 1,00 
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Considerando que abaixo de 0,5 se denota uma correlação fraca, são destacados os valores acima deste. 

Para além disso estão assinalados os valores que se encontram na gama entre 0,5 - 0,8 (correlação moderada 

a forte) e acima de 0,8 (correlação forte a muito forte). 

Ao analisar as tabelas apresentadas, conclui-se que ambas as situações expostas, Fevereiro e Agosto, 

exibem valores de correlação semelhantes, não sendo evidenciado a influência da época do ano nas 

correlações obtidas. 

Numa primeira abordagem, é possível verificar boa correlação entre os metais indicados, à exceção do 

arsénio. É também possível observar boa correlação entre o sulfato e os metais. Verifica-se que os valores 

correspondentes à correlação do pH com as espécies químicas apresentadas, são negativos, o que vai de 

encontro ao facto de quando o pH é baixo a concentração de metais dissolvidos aumenta, uma vez que a 

geração e solubilidade destes elementos através de reações de dissolução de sulfuretos são dependentes do 

pH. Em drenagem mineira, esta correlação negativa é tipicamente observada entre o pH e as concentrações 

de muitos metais e metalóides, catiões básicos e o sulfato [79]. Destaca-se também boa correlação entre os 

metais e o sulfato. A sua presença é um testemunho de que estão a decorrer processos de drenagem mineira, 

responsáveis pela contaminação das águas [17]. 
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Capítulo 5 –  Aplicação do GMS para construção do modelo 

          conceptual 
 
 

5.1 Introdução 

 
O software utilizado denomina-se de Groundwater Modeling System (GMS), versão 8.0, e consiste 

numa interface que permite a construção de modelos tridimensionais de aquíferos. Este programa suporta 

diversos módulos e rotinas numéricas que permitem realizar uma análise sobre a simulação. Desses 

programas numéricos foram utilizados, para a realização da simulação do presente caso de estudo, o modelo 

numérico de escoamento MODFLOW e o modelo numérico de transporte de contaminantes MT3DMS.  

O MODFLOW e o MT3DMS encontram-se divididos em sub-rotinas que permitem a execução de uma 

função específica. Estes dois modelos são utilizados em conjunto na medida em que este último tira partido 

do ficheiro MODFLOW que apresenta o padrão de escoamento para a parte do transporte da simulação. 

O trabalho de modelação foi realizado de acordo com o esquema apresentado na Figura 21: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Fases aplicadas na realização do trabalho. 

Recolha de dados de 
trabalhos de campo 

(realizado por outros 
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subterrâneo
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Atenuação natural 

 

Análise de uma tecnologia 

de remediação - BRP 

 

Tecnologia de minimização 

de lixiviado – cobertura 

para aterro 

 

Figura 70 – Fases 

aplicadas na realização do 

trabalho.Tecnologia de 

minimização de lixiviado – 

cobertura para aterro 

 

Figura 71 – Fases aplicadas 

na realização do trabalho. 

 

Figura 72 – Fases aplicadas 

na realização do 

trabalho.Tecnologia de 

minimização de lixiviado – 

cobertura para aterro 
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A primeira fase da construção do modelo consiste na introdução dos dados anteriormente analisados 

referentes às características hidrodinâmicas, litológicas e hidrogeoquímicas, e na formulação de 

pressupostos simplificativos da realidade. 

O modelo será simulado no estado estacionário e serão utilizados os dados equivalentes a um só ano 

(2013), dividido em duas situações: 

- inverno, através dos dados relativos a medições realizadas no mês de Fevereiro; 

- verão, que tem como base dados correspondentes ao mês de Agosto. 

 

5.1.1 Aplicação do MODFLOW 

 
A partir da carta militar digitalizada, foi possível traçar a fronteira exterior do modelo. Considera-se que 

apenas na área interior a essa fronteira há fluxo hídrico subterrâneo e que fora dessa limitação este fluxo é 

igual a zero.  

Como em qualquer sistema hídrico natural, existem entradas e saídas de água que definem a 

movimentação do escoamento de água subterrânea. 

De forma a definir todos os pontos e zonas que constituem fontes e saídas de água, foram tidos em conta: 

- os dados disponíveis dos piezómetros para definição do nível da água subterrânea nesses pontos; 

- o fraco e constante caudal de escorrência a partir do tubo de fibrocimento de 5 m3/d, que se considerou 

igual nas duas situações em análise, inverno e verão; 

- a linha de água natural, à qual foi atribuída função drenante, de forma a representar o ocasional escoamento 

de água proveniente das águas subterrâneas, com um valor de condutância hidráulica de 2 (m2/d)/m. 

A partir da Figura 22 é possível observar a área de trabalho, bem como a área do aterro delimitada, a 

localização da linha de água natural, o rio adjacente e a localização das fontes/saídas de água mencionadas.  
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Figura 22 – Representação, em vista superior, da área delimitada para o local em 

estudo e aterro de cinzas, bem como os piezómetros e locais de amostragem E e R. 

 

Figura 88 – Representação, em vista superior, da área delimitada para o local em 

estudo e aterro de cinzas, bem como os piezómetros e locais de amostragem E e R. 
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A partir das curvas de nível da carta militar, foi possível definir a topografia do local. A modelação será 

realizada tendo em conta a clara distinção entre a existência de um aterro de cinzas e a formação geológica 

localizada na base do aterro. Serão então considerados dois estratos: o estrato correspondente ao aterro 

(estrato 1) e o estrato relativo às rochas xistosas (estrato 2). A representação tridimensional do local foi 

conseguida a partir da interpolação do conjunto de pontos que define a topografia da zona. Para este trabalho 

foi utilizado o método do inverso do quadrado das distâncias ponderadas (inverse distance weighted), que 

possibilita o cálculo das localizações cujo valor não é conhecido, com base nos valores mais próximos deste 

que são conhecidos. Os valores mais próximos à localização desconhecida têm maior ponderação para o 

cálculo deste valor que os valores mais distantes, ou seja, essa ponderação diminui em função da distância 

[80]. 

Na Figura 23, pretende-se apresentar o resultado tridimensional resultante do processo de interpolação 

referido. Através da informação disponibilizada a partir da rede piezométrica, foi realizada a reprodução 

desses furos de forma a distinguir as diferentes litologias da zona em estudo, como mostra a Figura 24. 
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Figura 23 – Representação tridimensional do local em estudo. 

Figura 24 – Representação tridimensional das litologias principais. 
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A definição das zonas de recarga é de elevada importância neste estudo, tendo em conta o ambiente 

climático de elevada precipitação em que o local se encontra. A análise dos boletins climatológicos nas 

duas datas de interesse proporcionou a informação relevante a atribuir nas zonas de recarga do local. Na 

Tabela 14 encontram-se os valores de precipitação referentes aos meses do ano em análise, através dos 

boletins climatológicos mensais efetuados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).  

 
Tabela 14 – Valores de precipitação nos meses de Fevereiro [81] e Agosto [82] de 2013, em Portugal. 

 Precipitação (mm) 

Fevereiro 125 

Agosto 1 

 
Foram consideradas duas áreas de recarga: uma correspondente à área do aterro e outra correspondente 

à restante área envolvente. Tendo em conta que, como referido, a área se situa num local onde se encontram 

formações geológicas de xistos e grauvaques, o índice de recarga considerado foi de 5%, de acordo com 

[83]. Para o aterro considerou-se uma percentagem mais elevada, de 10%, neste estrato. 

Com os dados da Tabela 14 e dos índices de recarga referidos, foi possível calcular este componente do 

ciclo hidrológico. Na Tabela 15 apresentam-se os valores de recarga nas duas situações em análise. 

 
Tabela 15 – Valores de recarga de água no aterro e na área envolventes, nas situações de inverno e verão. 

 

Índice de 

recarga 

(%) 

Precipitação no 

mês Fevereiro 

(mm) 

Recarga, por dia, no 

mês de Fevereiro 

(m/d) 

Precipitação no 

mês Agosto 

(mm) 

Recarga, por dia, 

no mês de Agosto 

(m/d) 

Área 

aterro 
10 

125 

𝟒, 𝟎×𝟏𝟎−𝟒 

1 

𝟑, 𝟑×𝟏𝟎−𝟔 

Área 

envolvente 
5 𝟐, 𝟏×𝟏𝟎−𝟒 𝟏, 𝟕×𝟏𝟎−𝟔 

 
 

Foram também atribuídos os valores do nível de água subterrânea, medidos no local através de sondas 

de nível, como propriedades específicas e constantes de cada local onde se encontra um piezómetro, e que 

serão utilizados pelo programa de forma a permitir a interpolação para o resto da área em estudo. De notar 

que os valores do nível de água disponibilizados foram medidos a partir da superfície e, portanto, tiveram 

que ser convertidos de forma que se verificasse concordância com o sistema de coordenadas do GMS. 

A definição das propriedades hidrogeológicas é realizada para cada estrato considerado num modelo. 

Para este trabalho foram considerados dois estratos tendo em conta a diferença de propriedades entre os 

dois, como já foi referido. Segundo a bibliografia consultada, os valores de condutividade hidráulica de 

cinzas volantes mais comuns são de 2,7 ×10−5m/d [84], 2,6 ×10−3m/d e 8,6 ×10−3m/d [85]; já para o xisto a 

bibliografia apresenta valores entre 10-7 e 10-4 m/d [86], havendo também referência a valores de 0,2 m/d 

[87] e 0,3 m/d [88]. 
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Através de processos de calibração por tentativa e erro, foi atribuído para o estrato 1 (correspondente ao 

aterro de cinzas) um valor de condutividade hidráulica de 10-3 m/d e uma anisotropia vertical de 1. Para o 

estrato 2 (constituído pela formação xistosa) selecionou-se um valor de condutividade hidráulica de 10-2 

m/d e uma anisotropia vertical de 2. Ao definir a anisotropia vertical, está-se a definir a distribuição das 

componentes longitudinal e transversal da condutividade hidráulica.  

No Anexo A, encontram-se em formato de gráfico, a variação dos valores conhecidos do nível da água 

que foram introduzidos no programa, nos pontos Pz 1 a Pz 5. 

 

Os valores até agora apresentados permitem a definição das propriedades da área da central e dos estratos 

constituintes no modelo necessárias para a convergência das equações do programa, sendo possível a 

obtenção de resultados concordantes com o sistema real. 

 

5.1.2 Aplicação do MT3DMS 

 
A simulação do transporte de substâncias e/ou contaminantes presentes na água subterrânea, para análise 

do potencial de contaminação a longo termo a partir da área do aterro, requer a definição de diferentes 

critérios. 

Sendo o MT3DMS um modelo que suporta várias espécies, a definição do número e identificação das 

mesmas constitui um dos primeiros passos a executar. Deste modo, foram consideradas sete espécies: 

sulfatos, alumínio, cobre, ferro, manganês, zinco, níquel. O arsénio anteriormente analisado, não serão 

incluídos na simulação visto se ter verificado que maioria dos valores medidos para estes parâmetros se 

encontra abaixo do limite de quantificação dos equipamentos utilizados. 

No Anexo A, encontram-se em formato de gráfico, a variação dos valores conhecidos das concentrações 

que foram introduzidos no programa, nos pontos Pz 1 a Pz 5, E e R. 

Com esta simulação de transporte pretende-se averiguar de que maneira e em que direção a pluma de 

contaminantes proveniente da lixiviação do aterro se dirige. A simulação foi realizada para um período de 

tempo de 100 anos, tendo em conta as baixas velocidades de movimentação de águas subterrâneas [54], em 

intervalos de 146 dias de forma a ser mais prática a visualização dos resultados passado 10, 50 e 100 anos. 

O MT3DMS permite a seleção de vários tipos de mecanismos de transporte de substâncias. Foram 

selecionados os processos de advecção e dispersão. 

Para simulação da advecção, o MT3DMS permite apenas escolher o tipo de método de resolução para 

calcular as alterações de concentração das espécies definidas anteriormente devido a este mecanismo. Para 

tal foi aplicado o algoritmo Third order TVD scheme (ULTIMATE), que é o esquema de solução que o 

modelo utiliza por defeito.  

Para a dispersão é necessário definir algumas características. Para este trabalho definiram-se a 

dispersividade longitudinal e os fatores de dispersão transversal nas componentes horizontal e vertical em 

relação à dispersão longitudinal já definida. Na Tabela 16 encontram-se os valores da propriedade referidas. 
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Tabela 16 – Valores atribuídos à dispersividade longitudinal aos e fatores de dispersão transversal nas componentes 

horizontal e vertical. 

 
Aterro  

(estrato 1) 

Complexo Geológico 

(estrato 2) 

Dispersividade 

longitudinal 
20 m 20 m 

Fator de dispersão 

horizontal 
10% 30% 

Fator de dispersão 

vertical 
20% 10% 

 
Todos os aspetos enunciados permitem a definição dos componentes necessários para correr o programa 

e a possibilidade obter resultados minimamente satisfatórios. 

Foi também tido em consideração o facto de as concentrações das espécies químicas referidas não serem 

provenientes de uma fonte pontual de contaminação, mas sim de uma fonte contínua. 

 

5.1.3 Aplicação das tecnologias de remediação e minimização 

 
No subcapítulo 2.7 foram apresentadas varias técnicas de possível aplicação na situação apresentada. 

No entanto, e considerando as sub-rotinas disponíveis na versão do GMS utilizada, foi possível a simulação 

e analise dos seguintes cenários:  

1- Atenuação natural. 

2 - Aplicação de uma tecnologia preventiva, através de uma cobertura de baixa permeabilidade para o 

aterro. 

3 – Análise de possível aplicação de uma tecnologia de remediação, através da implementação de uma 

barreira reativa permeável. 

Para simular o processo de atenuação natural, não foi preciso submeter o sistema a nenhum tipo de 

perturbação, e portanto, esta situação corresponderá aos resultados do modelo realizado a partir da descrição 

nos subcapítulos 5.1.1 e 5.1.2. 

A simulação de uma cobertura de baixa permeabilidade foi implementada de maneira a diminuir a 

infiltração a partir da precipitação e consequentemente reduzir a recarga e os lixiviados a partir do aterro.  

Considerando os vários tipos de materiais comumente utilizados em aplicações de coberturas referidos 

no subcapítulo 2.7, foi considerado para a realização da simulação uma cobertura com condutividade 

hidráulica na ordem de grandeza de 10-6 m/d [89], tendo em conta os valores encontrados na bibliografia.  

O GMS possui uma sub-rotina que permite a simulação de uma barreira ao escoamento horizontal, não 

tendo sido possível a simulação de um material reativo. A única opção disponível na sub-rotina responsável 

pela simulação de barreiras, é a definição da característica hidráulica que se traduz no quociente entre a 

condutividade hidráulica e a espessura da barreira (Equação 18). A espessura deve ser tal que proporcione 

um tempo de residência da pluma suficiente para redução de concentração. Como tal, apenas se irá 

apresentar uma análise das dimensões do que se pretende que seja uma BRP e, posteriormente, serão 
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incorporados os resultados de trabalhos realizados por outros autores relativamente ao material reativo para 

este caso de estudo, tendo em conta os metais pesados presentes. 

 

HC =
k

T
 

 
Em que: 

HC – característica hidráulica (T-1) 

k – condutividade hidráulica (LT-1)  

T – espessura da barreira (L)  

18 

 

18 

 

18 

 

18 
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18 
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Capítulo 6 –  Resultados e discussão  
 

A abordagem utilizada para construção do modelo envolve a definição das propriedades e características 

dos dois estratos considerados, a partir de várias “coverages”1. O conjunto das coverages resulta na 

conceção do modelo conceptual. A posterior criação de uma malha permite a conversão do modelo 

conceptual numa grelha, possibilitando a definição automática de todos os parâmetros definidos nas 

coverages, numa disposição célula a célula. 

A malha referente ao modelo consiste em 57 linhas e 46 colunas. Todas as células no interior da fronteira 

inicial definida são assinaladas como ativas, sendo as restantes consideradas inativas. 

 

6.1 Resultados do MODFLOW  

 
Através da aplicação do MODFLOW foi possível simular o fluxo de água subterrânea no modelo. As 

Figuras 25 e 26 representam a simulação do nível piezométrico nos estratos 1 (aterro de cinzas) e 2 

(formação geológica) respetivamente, tendo em conta as características definidas anteriormente para as 

duas situações em análise, inverno e verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Conjunto particular de informações, aplicadas por camadas a uma área ativa do modelo a simular. 

Figura 25 – Representação do nível piezométrico 

no estrato 1. 
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Como seria de esperar, as células que constituem o estrato 1 respeitante ao aterro de cinzas, apresentam-

se secas (Figura 25), representadas pelos triângulos vermelhos, tanto na situação de inverno com de verão. 

Pela análise da Figura 10 anteriormente apresentada, os níveis de água subterrânea encontram-se, no geral, 

localizados nas camadas inferiores ao aterro, corroborando a conclusão realizada. A exceção é no Pz 3 cujo 

nível piezométrico máximo observado atinge o aterro de cinzas.  

É possível observar, pela variação do nível piezométrico no estrato 2 (Figura 26), níveis mais elevados 

na situação de inverno (Figura 26 - A), tendo em conta os valores mais elevados de precipitação em 

Fevereiro, e consequentemente maior recarga no modelo. Para além disso, e tendo em conta a topografia 

do terreno, verifica-se que o nível piezométrico vai diminuindo a partir do local de maior altitude, na zona 

onde se localiza o Pz 1, até à margem do rio, cujo nível corresponde ao nível da água da superfície do rio 

naquele local, para ambas as situações em análise. 

As isolinhas relativas aos intervalos dos valores piezométricos, apresentam-se com forma bastante 

irregular em torno de alguns dos pontos respeitantes aos locais onde foram definidos níveis piezométricos 

contantes, ou seja, nos cinco piezómetros, no local de descarga pelo tubo de fibrocimento (E) e na margem 

do rio (R). Os pontos referidos são os únicos locais onde existem valores conhecidos, que provêm das 

medições realizadas nos trabalhos de campo. Estas irregularidades poderão dever-se ao facto de serem 

conhecidos poucos valores, a partir dos quais é realizada a interpolação em toda a área ativa. 

Através das opções do MODFLOW, foi ainda possível estimar o escoamento de água subterrânea que 

atingiu o rio através da leitura do caudal total calculado pelo programa. Assim, na situação de inverno 

observou-se um caudal de 9,72 m3/d a sair da área ativa do modelo e um valor de 6,22 m3/d na situação de 

verão. 
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Figura 26 – Representação do nível piezométrico no estrato 2, na situação de inverno (A) e verão 

(B). 
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6.2 Resultados do MT3DMS 

 
A simulação do transporte de contaminantes, como referido anteriormente, foi realizada considerando 

os mecanismos de advecção e dispersão, para um período de 100 anos, tendo em conta a lenta 

movimentação das águas subterrânea [54].  

A simulação do transporte de contaminantes, sem a aplicação de qualquer tipo de medida de remediação 

ou minimização na contaminação, acaba por corresponder ao processo de atenuação natural. Permite 

visualizar o potencial de migração da pluma de contaminação proveniente do aterro de cinzas.  

A partir da interpolação dos valores conhecidos de concentrações nos cinco piezómetros, no local de 

descarga pelo tubo de fibrocimento (E) e na margem do rio (R), é possível a definição do valor das 

concentrações atuais em toda área de estudo.  

Nas Figuras 27 a 33 é possível observar de que forma as concentrações se encontram distribuídas pela 

área ativa, nas situações de inverno (A) e verão (B), na situação atual. Esta distribuição foi conseguida a 

partir da interpolação, realizada pelo método do inverso da segunda potência das distâncias, dos valores 

conhecidos das concentrações de cada espécie química e que foram importados para o programa.  

Para a realização da simulação foram considerados os seguintes pressupostos: 

 Contaminação proveniente apenas pelo aterro, cujas concentrações serão conhecidas após 

interpolação; 

 Não haverá contaminação pela área envolvente do aterro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o sulfato, nas situações de inverno (A) e verão (B). 
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Figura 28 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 149 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

 

Figura 150 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

 

Figura 151 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

 

Figura 152 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

 

Figura 153 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

 

Figura 154 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

 

Figura 155 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o ferro, nas situações de inverno (A) e verão (B) 

Figura 29 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o manganês, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 165 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o manganês, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 166 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o manganês, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 167 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o manganês, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 168 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o manganês, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 169 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

Figura 30 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o alumínio, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 181 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o alumínio, nas situações de inverno (A) e verão (B). 
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Figura 31 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 197 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 198 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 199 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 200 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 201 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 202 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 203 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o níquel, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

Figura 32 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o cobre, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 213 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o cobre, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 214 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o cobre, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 215 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o cobre, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 216 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o cobre, nas situações de inverno (A) e verão (B). 

 

Figura 217 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

Figura 33 – Representação dos resultados obtidos da interpolação das 

concentrações conhecidas nos pontos Pz 1, Pz 2, Pz 3, Pz 4, Pz 5, E e R, para 

o zinco, nas situações de inverno (A) e verão (B). 
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Os resultados obtidos pela aplicação do MT3DMS, apresentam-se na Figura 34 para a situação de 

inverno (A), verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para um tempo inicial de simulação de 

146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos (T3) e após 100 anos (T4), para o ião sulfato. Os resultados 

dos restantes elementos apresentam-se no Anexo B. 

A simulação do transporte de contaminantes foi realizada para uma situação de pior cenário, no sentido 

em que não foram considerados os mecanismos de sorção, que permitem a retardação da pluma, ou de 

reações químicas que pode provocar diminuição de concentração. 

As escalas apresentadas nos resultados do MT3DMS (Figura 34) não coincidem com as já apresentadas 

aquando da exposição dos resultados da interpolação das concentrações conhecidas. Isto deve-se ao facto 

das isolinhas dos intervalos de concentração demostrarem um comportamento muito irregular, que não 

permitiria a melhor visualização destes resultados. 

É necessário ter presente, mais uma vez, que nos resultados a seguir apresentados não são considerados 

os valores de concentração existentes na envolvente do aterro, porque se pretende analisar a contaminação 

proveniente apenas deste. 
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Figura 34 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), verão 

(B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos (T3) e 

após 100 anos (T4), para o sulfato. 
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De uma maneira geral, a pluma de contaminante alastra-se (mecanismo de dispersão) a partir da área do 

aterro, onde foram definidas as concentrações de cada espécie química. É também possível verificar que a 

pluma tende a mover-se em direção ao rio, sendo este movimento responsável pelo gradiente hidráulico 

existente local (mecanismo de advecção). 

Na situação de verão é possível observar, no interior da área correspondente ao aterro, concentrações 

mais elevadas que na situação de inverno, tendo em conta a menor recarga verificada para esse período. 

Deste modo, menor quantidade de água que se infiltra pelo aterro não permite diluição dos contaminantes 

aí presentes, o que resulta em maiores concentrações. 

A colocação de uma cobertura, na situação de inverno, permite a retardação da chegada da pluma ao rio, 

como é possível observar pela comparação da posição das isolinhas na coluna A e C, da Figura 34. 

Mais uma vez se observa que as isolinhas relativas aos intervalos dos valores das concentrações, 

especialmente na situação de verão e situação de inverno com cobertura, se apresentam com forma bastante 

irregular em torno de alguns pontos, o que será explicado pelo facto de serem conhecidos poucos valores, 

a partir dos quais é realizada a modelação. 

 

6.3 Comparação entre tecnologias (atenuação natural vs cobertura) 

 
Com o intuito de mostrar a evolução das concentrações das espécies consideradas na simulação de 

atenuação natural e na simulação com a cobertura, escolheram-se dois locais perto da margem do rio (C1 e 

C2) (Figura 35), e observaram-se os valores de concentrações simulados para três períodos de tempo 

distintos (aos 10, 50 e 100 anos). Os resultados encontram-se nas Tabelas 17 e 18. 
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Figura 35 – Localização dos pontos de observação considerados. 
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Tabela 17 – Valores correspondentes à concentração de cada espécie química, resultantes da simulação da aplicação 

do processo de atenuação natural, nos pontos de observação C1 e C2. 

  Atenuação natural 

  
10 anos 50 anos 100 anos 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Sulfato 
(mg/L) 

Inverno 167,3 209,4 1169,3 1582,5 1228,3 1999,3 

Verão 42,1 89,3 789,4 1485,8 590,9 2046,5 

Ferro 

(mg/L) 

Inverno 13,36 16,26 96,24 149,99 94,46 183,23 

Verão 2,52 4,50 44,09 101,52 31,24 149,11 

Manganês 
(mg/L) 

Inverno 15,67 16,63 115,60 138,25 126,49 187,52 

Verão 4,30 8,27 75,51 135,22 55,80 193,27 

Alumínio 

(mg/L) 

Inverno 2,80 3,28 26,10 31,10 28,44 42,55 

Verão 0,92 1,61 17,60 29,54 13,20 44,28 

Cobre 
(mg/L) 

Inverno 0,013 0,015 0,139 0,153 0,157 0,217 

Verão 0,003 0,007 0,080 0,122 0,063 0,187 

Zinco 

(mg/L) 

Inverno 0,09 0,10 0,93 0,68 1,12 1,15 

Verão 0,05 0,10 1,01 1,75 0,75 2,57 

Níquel 
(mg/L) 

Inverno 0,79 0,92 1,35 1,55 1,42 1,92 

Verão 0,04 0,07 0,76 1,28 0,57 1,90 

 

Tabela 18 – Valores correspondentes à concentração de cada espécie química, resultantes da simulação da aplicação 

de uma cobertura sobre o aterro, nos pontos de observação C1 e C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na situação de inverno as concentrações tendem a ser mais elevadas quando comparadas com a situação 

de verão, devido à retardação da pluma de contaminação, em C1 e C2, provocada pela menor recarga neste 

período do ano (Tabela 17). 

Parâmetro 

Com cobertura (apenas situação de inverno) 

10 anos 50 anos 100 anos 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Sulfato 

(mg/L) 
75,85 105,30 618,93 1281,28 497,90 1689,57 

Ferro 

(mg/L) 
6,03 8,05 50,72 123,02 36,53 8,05 

Manganês 

(mg/L) 
7,26 8,27 61,02 111,75 52,41 162,60 

Alumínio 

(mg/L) 
1,25 1,60 13,88 25,20 11,92 37,27 

Cobre 

(mg/L) 
0,006 0,007 0,074 0,123 0,068 0,193 

Zinco 

(mg/L) 
0,04 0,05 8,05 0,53 0,51 1,02 

Níquel 

(mg/L) 
0,73 0,88 0,83 1,36 0,72 1,72 
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Da mesma forma, comparando os valores de concentração, da Tabela 17, para a situação de atenuação 

natural no inverno, com os da Tabela 18 referentes à situação com cobertura, é possível observar valores 

de concentração mais baixos na segunda situação, considerando a menor quantidade de água que percola 

pelo aterro devido à impermeabilização provocada pela cobertura. 

É, no entanto, possível começar a observar alguns valores mais elevados na situação de verão em relação 

à de Inverno (Tabela 17) a longo prazo. Isto deve-se ao desenvolvimento da pluma e à sua retardação devido 

aos baixos valores de recarga verificados nesta época do ano, em que as concentrações mais elevadas que 

se encontravam no aterro atingem finalmente os locais C1 e C2. 

 
Através da Figura 36 é ainda possível, com o objetivo de apresentar outra perspetiva de visualização, 

observar a evolução da concentração das espécies químicas num ponto intermédio aos dois referidos 

anteriormente (C3). Para esta análise, foi selecionado o sulfato, tendo em conta as elevadas concentrações 

observadas para este parâmetro. Os resultados da evolução das concentrações das restantes espécies 

químicas encontram-se no Anexo C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pela análise do gráfico da Figura 36 é possível, de forma direta, observar que com a implementação da 

cobertura sobre o aterro, as concentrações de sulfato no local C3 são mais baixas em todo o período de 

análise.  

Para além disso, a concentração aumenta de forma acentuada à medida que o tempo avança, sendo que 

aproximadamente a meio da simulação verifica-se igualmente um aumento, mas de forma mais lenta.  
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Figura 36 – Evolução da concentração de sulfato no local C3, nas situações de atenuação 

natural e após aplicação de cobertura sobre o aterro, no cenário de inverno. 
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6.4 Análise da implementação de uma BRP 

 
Tendo em conta a impossibilidade de simulação do aspeto reativo de uma BRP a partir da sub-rotina 

referente às barreiras, procurou-se perceber, se pelo menos, a implementação de uma barreira seria possível, 

considerando as características topográficas do local. Através de literatura disponível sobre o assunto, 

procurou-se compreender que material reativo seria possível utilizar tendo em conta o tipo de contaminantes 

em estudo. 

Considerou-se que um dos locais mais indicados para instalação de uma barreira seria no troço indicado 

na Figura 37, tendo em conta a direção do fluxo da pluma para o rio, e de forma a captar a maior 

contaminação possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da seleção do local, procurou-se analisar que dimensões a barreira teria que ter para esta 

situação.  

Já foi referido que a única opção disponível na sub-rotina responsável pela simulação de barreiras, é a 

definição da característica hidráulica, que se traduz no quociente entre a condutividade hidráulica e a 

espessura da barreira. A análise da espessura foi realizada tendo em conta que a zona reativa da barreira 

deve permitir não só o escoamento natural da água, mas também um tempo de residência dos contaminantes 

suficiente para haver remediação. 

A característica hidráulica deve ser tal, que a condutividade hidráulica do material constituinte da 

barreira não origine variação significativa do nível piezométrico existente antes da implementação da BRP 

e que proporcione um tempo de residência suficiente para remediação. Assumindo, então, que a barreira 

deve ter uma condutividade hidráulica igual ou superior ao valor correspondente à condutividade do meio 

envolvente, atribuíram-se valores para a característica hidráulica e para diferentes valores de espessura, em 

incrementos de 0,002 e 0,5 respetivamente, que permitiram a construção do gráfico apresentado na Figura 

38. 

 

Figura 37 – Local escolhido para 

colocação de uma BRP, de 

comprimento aproximado de 130 m. 
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Através da Figura 38, é possível avaliar e estabelecer uma espessura para a barreira, de forma a que a 

condutividade se situe acima de 0,01 m/d, valor correspondente à condutividade do meio envolvente, 

assinalando-se uma zona preferencial, até ao dobro da condutividade do terreno. 

Por exemplo, para uma característica hidráulica HC=0,01 d-1 para a qual o aumento do nível 

piezométrico é impercetível, a BRP pode ter entre 1 e 2 m de espessura para uma condutividade hidráulica 

entre 0,01 e 0,02 m/d. 

Para um maior tempo de residência da pluma na BRP, e para um HC=0,007 d-1, a espessura poderá 

variar entre 1,5 e 3 m.  

A cota topográfica no troço selecionado é de 30 m e o nível piezométrico varia entre 18 e 22 m, 

dependendo da época climatológica. A barreira teria, portanto, que ser colocada a partir de cerca de 10 m 

de profundidade a partir da superfície, e com uma altura suficiente para intercetar a pluma de contaminantes, 

que não é conhecida no caso em estudo. 

Para além disso, considerando o comprimento do troço indicado (Figura 37), a existência da linha de 

água natural e a largura da pluma de contaminação, uma barreira contínua naquele local, de maneira a 

intercetar a pluma de contaminação sem se verificarem fugas, teria que ter um comprimento bastante 

grande, o que se iria traduzir no aumento do custo da mesma devido à quantidade de material reativo que 

teria que ser utilizado. A configuração funil e comporta seria a mais apropriada nesta situação, tendo em 

conta os aspetos enunciados. Para além disso, será utilizada uma menor quantidade de material reativo na 

“comporta” quando comparada com a configuração contínua.  
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Figura 38 – Variação da espessura da BRP, em função da condutividade e 

característica hidráulicas. 
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O estudo à escala real de McGregor et al, 2002 [52], envolve tratamento dos parâmetros de sulfatos, 

cádmio, cobre, níquel e zinco, através da utilização de BPR. Foram realizados dois estudos, em locais 

distintos, com duas barreiras: uma projetada para tratamento de efluente com elevado potencial ácido 

proveniente de uma mina desativada (Local 1), e outra projetada para tratamento de água subterrânea 

contaminada com metais pesados (Local 2). 

O material reativo das barreiras consistiu numa mistura de materiais à base de substratos orgânicos 

(como o CH2O) que permitem a conversão de sulfato a um sulfureto, através de bactérias redutoras de 

sulfato. A Equação 19 permite representar, de forma simplificada, a reação de redução que poderá ocorrer. 

 

SO4
2− + 2CH2O → H2S + 2HCO3

− 

 
O sulfureto produzido reage com os metais dissolvidos, formando compostos relativamente insolúveis, 

de acordo com a Equação 20, em que Me2+ corresponde a iões metálicos bivalentes como cobre, ferro, 

níquel e zinco. 

 

H2S + Me2+ → +MeS (s) + 2H+ 

 
Na Tabela 19 está exposto o tipo de misturas utilizadas e as dimensões das mesmas. 

 
Tabela 19 – Descrição das características dos dois locais referidos no estudo e do material reativo utilizado em cada 

BRP. (Apadtado de [52]) 

 Características dos locais Material reativo Dimensões da barreira 

Local 1 

 Deposição de resíduos mineiros 

com uma área de 9,4 ha e uma 

profundidade de 10 m, composta 

por aproximadamente 30 g/kg de 

enxofre. 

- 20% de composto municipal 

- 20% de folhas mortas (mulch) 

- 9% de lascas de madeira 

- 50% de cascalho 

- 1% de calcário 

- 20 m de comprimento 

- 3,5 m de profundidade 

- 4 m de espessura 

Local 2 

 Localização próxima de uma costa 

marítima, que influencia a variação 

do nível piezométrico. 

 Existência de um aquífero não 

confinado de 20 m de 

profundidade, cujo estrato superior 

contem minérios e enxofre 

elementar. 

 A contaminação da água 

subterrânea por metais dá-se nos 

primeiros 15 m do aquífero, com 

valores de condutividade hidráulica 

entre 10-2 e 10-3 cm/s. 

- 15% de folhas mortas 

- 84% de cascalho de pequenas 

dimensões 

- 1% de calcário 

- 10 m de comprimento 

- 6,5 m de profundidade 

- 2,5 m de espessura 

 

A instalação da barreira para redução de sulfatos no Local 1, permitiu a observação de resultados muito 

positivos após decorridos nove meses apenas. Verificaram-se reduções de mais de 1000 mg/L de sulfato, 

sendo que o ferro sofreu reduções de 1000 mg/l para 50 mg /L. Verificou-se redução de acidez, levando ao 
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aumento da alcalinidade. A longo termo (após 3 anos) verifica-se um declínio na eficiência da barreira com 

remoções de sulfato e ferro a diminuírem 50 e 30 % respetivamente. 

A temperatura revelou-se como um parâmetro influenciador no tratamento, considerando que as taxas 

de remoção no inverno foram aproximadamente o dobro das observadas no verão. Isto deve-se à variação 

da temperatura da água subterrânea no interior da barreira entre estas estações do ano, sendo que se verifica 

uma variação de 3 a 15 °C. 

A barreira projetada para tratamento de metais pesados no Local 2, resulta numa eficiente remoção de 

metais até 21 meses após a sua instalação, verificando-se concentrações abaixo dos limites de quantificação 

dos equipamentos de medição utilizados. Verifica-se, portanto, que as reações de sulfureto com os metais 

dissolvidos estão a ser eficientes na precipitação dos mesmos. 

Ambos os projetos proporcionam tratamento das águas até níveis aceitáveis de concentração de metais, 

bem como a redução de acidez. No entanto, o projeto e eficiência da BPR está relacionada com o estudo 

pormenorizado da geologia, hidrodinâmica e hidrogeoquímica do sistema subterrâneo. 

A visualização e explicação mais detalhada dos resultados deste estudo, pode ser consultada em [52]. 

 

A aplicação de BRP a longo prazo é limitada pela acumulação de precipitados resultantes do tratamento 

no material reativo provocando a diminuição de condutividade hidráulica e colmatação na barreira. 
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A água subterrânea constitui um recurso hídrico para proveito do ser humano, para além de servir como 

fonte de águas superficiais que recebem águas que afluem dos sistemas subterrâneos e, consequentemente, 

serão influenciadas pela qualidade desta.   

A avaliação da aplicabilidade de tecnologias in situ para a reabilitação de água subterrânea afetada pelos 

lixiviados de um antigo aterro de cinzas de uma central termoelétrica foi estudada. Para tal, após uma 

exaustiva revisão bibliográfica, foi realizada a análise da evolução temporal dos parâmetros da água 

subterrânea, medidos a partir da rede piezométrica instalada no local, e foi construído um modelo 

conceptual do aterro e da água subterrânea. 

Através da análise dos dados referentes às características hidrogeológicas, foi possível concluir que o 

local onde o aterro se encontra inserido, é caracterizado por condições anisotrópicas e heterogéneas que 

provocam padrões piezométricos e de escoamento incaracterísticos.  

A análise dos parâmetros químicos permitiu concluir a existência de valores de concentração bastante 

elevados, tendo em conta não só as características das cinzas volantes no aterro, mas também o meio 

geológico envolvente. O sulfato merece especial atenção, pois as suas elevadas concentrações podem estar 

relacionadas com a problemática ambiental de drenagem mineira ácida. 

A simulação realizada para um longo período de tempo (100 anos) através dos programas MODFLOW, 

relativo ao fluxo de água subterrânea, e MT3DMS, relativo ao transporte de contaminantes, permitiu avaliar 

aplicação de tecnologias de remediação e/ou minimização de contaminação de água subterrânea.  

A simulação de atenuação natural permitiu a observação de como os mecanismos de transporte de 

contaminantes permitem a redução da concentração da pluma de concentração, à medida que esta avança 

para o rio. Verificou-se que durante períodos de elevada precipitação, a pluma movimenta-se mais 

rapidamente que na situação de verão onde se verificam menores valores de recarga.  

A simulação de uma cobertura de baixa permeabilidade permitiu a retardação da pluma proveniente do 

aterro, de forma semelhante ao que foi simulado relativamente à situação de verão, tendo em conta a menor 

quantidade de lixiviado produzido, consequência das menores quantidades de infiltração de precipitação de 

água no aterro. 

Tendo em conta a impossibilidade de simular o efeito de remediação proporcionado por um BRP, 

decidiu-se analisar pelo menos as dimensões do que se pretende que seja uma BRP no local em estudo. 

Foram consideradas as configurações contínua e de funil e comporta. Considerou-se que a primeira teria 

que ter um comprimento bastante grande para poder intercetar a pluma de contaminação, necessitando de 

elevadas quantidades de material reativo, o que seria o que iria provocar o aumento do custo da mesma. A 
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configuração funil e comporta revelou-se, portanto, mais apropriada para este local, tendo em conta que o 

material reativo apenas se encontra na zona reativa da barreira, sendo a pluma conduzida para a “comporta” 

através das barreiras de baixa permeabilidade laterais. 

Por fim, procurou-se estudar qual o tipo de material reativo que seria mais apropriado para remediação 

da água subterrânea consoante o tipo de contaminantes presentes na pluma de contaminação proveniente 

do aterro de cinzas, tendo em consideração estudos realizados por outros autores. O estudo de McGregor 

et al. (2002), que consistiu na avaliação de remediação de águas subterrâneas com elevado potencial ácido 

e contaminadas com metais pesados através de BRP, permitiu inferir que o material reativo deve ser 

constituído por materiais que sirvam como substrato a bactérias redutoras de sulfato. As bactérias 

possibilitam a conversão deste composto a sulfureto que posteriormente reage com os metais dissolvidos 

dando origem compostos relativamente insolúveis que ficam retidos na barreira. 

É necessário ter em consideração que a aplicação de BRP a longo prazo é limitada pela acumulação de 

precipitados no material reativo, que promovem a redução da eficiência da barreira. 

 

7.1 Recomendações futuras 

 
Durante a construção do modelo, foram considerados alguns aspetos importantes para realização de um 

trabalho mais completo e fiável, mas que por diversas razões não foi possível o seu estudo e 

experimentação, e posterior aplicação. 

Deste modo, em vez de se considerar o modelo no estado estacionário, a sua modelação no estado 

transiente poderia ser vantajosa de maneira a percecionar a variação do nível de água subterrânea ao longo 

de um período de tempo mais alargado e não em dois períodos apenas, como foi considerado neste trabalho 

(uma data no inverno e outra no verão). Desta maneira seria também possível agregar num só modelo todos 

os períodos de tempo, em vez de terem sido considerados dois modelos diferentes (um para a situação de 

inverno e outra para a de verão). 

O MT3DMS apresenta algumas funções que poderiam ser úteis de forma a complementar as 

funcionalidade e opções deste. A título de exemplo, não terem sido consideradas reações químicas neste 

trabalho, embora seja uma opção do MT3DMS, tendo em conta a elevada quantidade de dados que seriam 

necessários para definir corretamente esta opção. Como tal, a utilização de outro(s) software seria uma boa 

maneira de complementar o programa utilizado.  

Apenas os mecanismos de advecção e dispersão foram considerados para a simulação realizada. A 

aplicação de outros processos irá complementar este tipo de trabalho e aproximar o modelo ao sistema real 

natural. Os mecanismos de sorção e reação química disponíveis no programa requerem a introdução de 

informação que se considerou demasiado exaustiva para este trabalho. No entanto a sua aplicação seria de 

elevada utilidade, tendo em conta importantes reações de formação de DMA e de dissolução/precipitação 

de metais pesados. 

O estudo de implementação de uma BRP deve ser muito pormenorizado e requer uma elevada 

quantidade de informação acerca do local a ser remediado. Um estudo mais aprofundado, bem como vários 
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trabalhos de campo, seria necessário para avaliar a possível implementação da barreira. A construção de 

um multipiezómetro teria elevado interesse de aplicação neste estudo, uma vez que estes piezómetros 

permitem a análise das características da agua subterrânea a diferentes profundidades no mesmo local, o 

que permite conhecer a altura da pluma de contaminação. 

 O estudo e análise das propriedades das cinzas do aterro, nomeadamente a sua condutividade 

hidráulica, proporcionaria informação relevante acerca do comportamento da água de se infiltra e percola 

pelo aterro. 
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Anexo A – evolução dos dados utilizados para construção do modelo e da simulação 

 
Os valores introduzidos para a realização da simulação, referentes à variação do nível piezométrico e 

das concentrações das espécies químicas consideradas, podem ser observados nos gráficos das Figuras 39 

a 46.  
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Figura 39 – Variação do nível piezométrico nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 Pz 4 e Pz 5, nas 

datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 

Figura 40 – Evolução da concentração de sulfato nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 
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Figura 42 – Evolução da concentração de cobre nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 

Figura 41 – Evolução da concentração de alumínio nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 
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Figura 43 – Evolução da concentração de ferro nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 
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Figura 46 – Evolução da concentração de níquel nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 
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Figura 45 – Evolução da concentração de manganês nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 
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Figura 44 – Evolução da concentração de zinco nos locais Pz 1, Pz 2, Pz 3 

Pz 4 e Pz 5, E e R, nas datas de inverno e verão utilizadas na simulação. 
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Anexo B – resultados do MT3DMS 

 
Nas Figuras 47 a 52 são apresentados os resultados da simulação do transporte de contaminantes, através 

da aplicação MT3DMS, referentes às espécies químicas não apresentadas no Capítulo 6 (alumínio, cobre, 

ferro, manganês, níquel e zinco) para as situações de inverno (A), verão (B) e com cobertura na situação de 

inverno (C), para um tempo inicial de simulação de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos (T3) e 

após 100 anos (T4). 
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Situação de inverno Situação de verão Situação de inverno com cobertura 
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Figura 47 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), verão 

(B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos (T3) e 

após 100 anos (T4), para o alumínio. 
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Figura 48 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), verão 

(B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos (T3) e 

após 100 anos (T4), para o cobre. 

 

Figura 314 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o cobre. 
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Figura 49 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o ferro. 

 

Figura 330 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o ferro. 
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Figura 50 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o manganês. 

 

Figura 346 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o manganês. 
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Figura 51 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o níquel. 

 

Figura 362 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o níquel. 
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Situação de inverno Situação de verão Situação de inverno com cobertura 
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Figura 52 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na situação de inverno (A), 

verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 anos (T2), após 50 anos 

(T3) e após 100 anos (T4), para o zinco. 

 

Figura 380 – Evolução da concentração de cobre no local C3, nas situações de atenuação natural e após aplicação de 

cobertura sobre o aterro.Figura 381 – Representação dos resultados da simulação do transporte de contaminantes, na 

situação de inverno (A), verão (B) e com cobertura na situação de inverno (C), para o tempo de 146 dias (T1), após 10 
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Anexo C – evolução da concentração das espécies químicas 

 
Nas Figuras 53 a 58 apresenta-se a evolução da concentração, no local C3, nas situações de atenuação 

natural (situação de inverno) e com cobertura no aterro, para as restantes espécies químicas consideradas 

na simulação. 
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Figura 54 – Evolução da concentração de cobre no local 

C3, nas situações de atenuação natural e após aplicação de 

cobertura sobre o aterro. 

Figura 53 – Evolução da concentração de alumínio no 

local C3, nas situações de atenuação natural e após 

aplicação de cobertura sobre o aterro. 

Figura 55 – Evolução da concentração de ferro no local 

C3, nas situações de atenuação natural e após aplicação de 

cobertura sobre o aterro. 

Figura 56 – Evolução da concentração de manganês no 

local C3, nas situações de atenuação natural e após 

aplicação de cobertura sobre o aterro. 

Figura 57 – Evolução da concentração de níquel no local 

C3, nas situações de atenuação natural e após aplicação de 

cobertura sobre o aterro.  

Figura 58 – Evolução da concentração de zinco no local 

C3, nas situações de atenuação natural e após aplicação de 

cobertura sobre o aterro. 


