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Resumo 

 

A contaminação das águas subterrâneas é uma temática de preocupação geral, dado que se trata cada 

vez mais de um recurso fundamental para o Homem. Por conseguinte é importante arranjar métodos 

para avaliar e monitorizar o estado destas águas, de forma a garantir a sua boa qualidade para 

gerações futuras. O método de caracterização tradicional ativo assente na implementação de 

piezómetros para a avaliação e monitorização do estado dos aquíferos, tem como desvantagem os 

elevados custos da sua aplicação. Perante este cenário os métodos alternativos, como o método 

passivo é apontado como sendo mais económico, de fácil aplicação e com resultados fidedignos. Este 

trabalho teve como objetivo comparar os dois métodos, ativo e passivo para um caso de estudo. Um 

sistema de amostragem passiva foi implementado em solos também servidos por piezómetros e usados 

para calibração dos amostradores passivos. Os métodos foram correlacionados para o benzeno. 

Outros COV foram identificados, nomeadamente hidrocarbonetos de petróleo, tendo sido traçada a 

respetiva pluma de contaminação. Os resultados dos dois métodos apresentaram uma excelente 

correlação e complementam-se na avaliação do estado do aquífero. A simulação dos teores de 

contaminantes na fase não saturada, e.g., com o software, VLEACH disponibilizado pela USEPA, ajuda 

a interpretar os resultados e a influência da humidade e da fração de carbono orgânico no solo e 

temperatura no teor de contaminantes da pluma. 

 

Palavras-chave: Águas subterrâneas, Amostragem passiva, Amostragem ativa, Benzeno, 

Hidrocarbonetos, Pluma de contaminação 
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Abstract 

 

Groundwater contamination is one of the actual biggest problems, because water it is an important 

resource for Man. For this, is important to have cost-effective water quality monitoring methods to assess 

and to monitor the groundwater, to ensure its good state to the future generations. The traditional active 

method that consists in the implementation of piezometers is an intensive time and money consuming 

one. Consequently, it came up the passive methods, using passive samplers placed in the vadose zone 

soil. This method is described as more economic, easy to apply and with reliable results. This work had 

the objective to compare the effectiveness of both methods in a case study area. A set of soil-gas 

samplers were installed in the vadose zone of an area already served by piezometers also used for 

calibration of passive samplers. Methods correlated for benzene. Others COV, e.g., TPH were identified 

and the respective plume was established. The results of the two methods led to an excellent correlation 

factor. The methods complement each other, and it was important the application of a software, in this 

case, VLEACH (USEPA), to help to explain the results. The influence of parameters such as humidity 

and foc are difficult to estimate, so it’s advisable to do some scenarios. 

 

Keywords: Active sampling method, Benzene, Groundwater, Passive sampling method, Plume of 

contamination, TPH 
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1. Introdução 

 

1.1. Motivação 

 

O objetivo desta tese surgiu com a necessidade de averiguar a capacidade de sistemas de 

monitorização passiva da qualidade de aquíferos vs sistema convencional de amostragem ativa já 

implementado na área do caso de estudo. Para o efeito deveria selecionar-se o método/amostradores 

solo-ar adequados, traçar o perímetro de análise e a malha de amostragem, pedir cotação, adquirir e 

implementar o sistema, incluindo para o efeito, o conhecimento da altura do nível freático, do tipo de 

solos existentes no local, e das propriedades do solo, como a porosidade, humidade e fração de 

carbono orgânico. O elevado custo do método convencional baseado em piezómetros e amostragem 

ativa seguida de caracterização laboratorial, implicando custos elevados de investimento e de 

manutenção/operação deveria ser comparado com a capacidade efetiva de resposta do sistema 

passivo, incluindo fiabilidade dos resultados associados ao custo de cada um dos métodos como 

instrumento de apoio à decisão no futuro 

 

1.2. Relevância do estudo 

 

1.2.1. Solos 

 

O solo pode ser designado como “a camada superficial da crosta terrestre, composta por partículas 

minerais, matéria orgânica, água, ar e por organismos vivos” (Comissão Europeia - Direcção Geral do 

Ambiente, 2016). Este recurso é considerado não renovável, dado que apresenta uma “taxa de 

formação de 0,3 a 0,15 mm/ano” (Neves, 2012). Deste modo, são necessários 11 anos para que cerca 

de 1 cm de solo seja formado, considerando a taxa de formação média. 

Dado que a taxa de formação de solo é inferior à sua taxa de degradação, foi necessária a 

implementação de medidas, de forma a proteger este recurso. Em 2006, a Comissão Europeia 

identificou as principais ameaças ao solo como sendo:  erosão, compactação, diminuição da matéria 

orgânica, contaminação, desabamentos de terra e inundações, perda de biodiversidade, salinização e 

a impermeabilização (Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 

quadro para a protecção do solo e altera a Directiva 2004/35/CE, 2006). 

No caso de Portugal, por enquanto, não existe qualquer base jurídica para proteção dos solos, ou seja, 

não existe nenhuma referência das medidas a adotar no caso de existirem locais contaminados. No 

documento mais recente de legislação, acerca da Lei de bases gerais da politica pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo é apenas indicado no 2º Artigo que se deve “evitar a 
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contaminação do solo, eliminando ou minorando os efeitos de substâncias poluentes, a fim de garantir 

a salvaguarda da saúde humana e do ambiente” (DL n.º 31/2014 de 30 de Maio - Lei de bases gerais 

da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, 2014). Contudo, sabe-se que 

está em elaboração uma nova Lei de base para os solos, que deverá ser divulgada brevemente. 

O solo é um importante recurso, desempenhando funções fundamentais, quer para o Ambiente, quer 

para o Homem. A Figura 1 mostra de forma sintética essas funções. 

 

Figura 1 - Principais funções desempenhadas pelo solo (adaptado de Neves, 2012). 

O solo desempenha a função de suporte, quer para atividades humanas, como agricultura, habitação, 

indústrias e vias de transporte; quer para a fixação de raízes das diferentes espécies vegetais. O solo 

é também uma fonte de diversas matérias primas, tais como a argila, areias, minerais e turfa. Além 

destas funções, o solo apresenta outras como por exemplo, servir de habitat a uma grande 

biodiversidade, pois “é um meio vivo e dinâmico, onde se encontra a maior quantidade e variedade de 

organismos vivos, que servem de reservatório de nutrientes” (Confragi, 2009). Devido a esta grande 

biodiversidade no solo há atividade biológica, que dependendo da quantidade de matéria orgânica 

existente no meio, pode decompor matéria orgânica e outros poluentes em componentes mais simples, 

que usualmente são menos nocivos. O solo desempenha também uma importante função de 

conservador de património cultural, ao preservar vestígios do nosso passado. 

Por todas estas funções que o solo desempenha é importante existirem medidas de prevenção e de 

remedição para combater as ameaças a que este recurso está submetido. A importância da 

implementação destas medidas ganha mais ênfase considerando que as contaminações que ocorrem 

nos solos podem passar para outro recurso cada vez mais importante e valorizado, a água subterrânea 

(descrito no ponto 1.2.2). 
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1.2.2. Águas subterrâneas 

 

Águas subterrâneas são “todas as águas que se encontram abaixo da superfície do solo na zona de 

saturação e em contato direto com o solo ou com o subsolo” (Directiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 que estabelece um quadro de acção comunitária no 

domínio da política da água, 2000). 

 As águas subterrâneas constituem a principal fonte de água doce para abastecimento das populações, 

sendo que “fornecem cerca de 75% da água potável da União Europeia (UE)” (Stoerring, 2017). Neste 

sentido foi criada a Diretiva Quadro da Água, designado por DQA, (Diretiva 2000/60/CE) com o objetivo 

de preservar e delimitar parâmetros de qualidade padrão para todos os recursos aquáticos. Esta 

Diretiva refere que a poluição emitida pela indústria, pela agricultura e pelos aterros provoca grave risco 

para a saúde (Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 

que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, 2000). “Além do 

requisito de bom estado, deverá ser identificada e investigada qualquer tendência significativa e 

persistente para o aumento da concentração de poluentes” (Directiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 que estabelece um quadro de acção comunitária no 

domínio da política da água, 2000). Esta Diretiva reforça que as massas de água devem apresentar 

bom estado quantitativo e químico. Nesta sequência foi criada a Diretiva 2006/118/CE - relativa à 

proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração que, em conjunto com a Diretiva 

Quadro da Água estabelece critérios de avaliação de bom estado químico e quantitativo para as águas 

subterrâneas. De forma a transpor para a lei interna a Diretiva Quadro da Água, cada Estado-Membro 

procedeu à elaboração do seu Plano de Gestão de Redes Hidrográficas (designado por PGRH), que 

deve ser atualizado de 6 em 6 anos, desde a sua implementação. O PGRH tem como objetivos para 

as águas subterrâneas: inverter qualquer tendência significativa persistente para aumentar a 

concentração de poluentes; manter e alcançar o bom estado das águas, quer o bom estado químico, 

quer o bom estado quantitativo, garantindo o equilíbrio entre as captações e as recargas; evitar ou 

delimitar as descargas de poluentes nas massas de água e evitar a deterioração do estado de todas 

as massas de água (Agência Portuguesa do Ambiente, 2017). 

No PGRH de primeiro ciclo, referente ao período de 2009 a 2015, foi delimitado que, para os nitratos, 

a sua concentração não pode exceder os 50 mg/L. Já para as substâncias ativas dos pesticidas, 

incluindo os respetivos metabolitos e produtos de degradação e de reação, o seu valor não pode 

exceder os 0,1 µg/L. A soma de todos os pesticidas individuais detetados e quantificados durante o 

processo de monitorização, incluindo os respetivos metabolitos e produtos de degradação e de reação, 

não deve ultrapassar os 0,5 µg/L. Na Tabela 1, é apresentada a listagem mínima dos poluentes para 

os quais os Estados-Membros devem definir limites de concentração (Diretiva 2006/118/CE). 
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Tabela 1- Listagem mínima dos poluentes a considerar limites por parte dos Estados-Membros (adaptado da 

Diretiva 2006/118/CE, Anexo II, parte b). 

Substâncias e iões que podem ocorrer naturalmente ou como resultado de atividades humanas 

Arsénio Cádmio Chumbo Mercúrio Azoto 
amoniacal 

Cloreto Sulfato 

Substâncias sintéticas artificiais 

Tricloroetileno Tetracloroetileno 

 

Na caraterização do estado quantitativo é utilizado o regime dos níveis freáticos, em que se considera 

que este se encontra em bom estado quando “o nível de água na massa de águas subterrâneas é tal 

que os recursos hídricos subterrâneos disponíveis não são ultrapassados pela taxa média anual de 

captação a longo prazo” (Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 

Outubro de 2000 que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, 

2000). 

No Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre a execução da DQA, de 2012, 

foi admitido que o estado de algumas massas de água subterrâneas possa vir a demorar mais tempo 

para obter a classificação de “bom estado” por conseguinte, foi permitido aos Estados-Membros 

recorrerem, com base nas condições naturais de massa de água, com vista à obtenção de uma 

extensão do prazo até 2027 ou até mais tarde. Porém, este pedido tem de ser muito bem fundamentado 

para ser aceite (Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução da 

Diretiva-Quadro Água (2000/60/CE) Planos de gestão de bacia hidrográfica, 2012). 

1.3. Caracterização da zona de estudo 

 

A região em estudo situa-se na região de Estarreja, que está englobada na sub-bacia do rio Vouga, 

que por sua vez está inserida no sistema aquífero Quaternário de Aveiro. Sendo considerado aquífero 

o conjunto formado por uma ou mais camadas subterrâneas de rocha ou outros estratos geológicos 

suficientemente porosos e permeáveis para permitirem um fluxo significativo de águas subterrâneas ou 

a captação de quantidades significativas de águas subterrâneas” (Directiva 2000/60/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 que estabelece um quadro de acção comunitária no 

domínio da política da água, 2000). “O sistema Quaternário de Aveiro é composto por 3 unidades: um 

aquífero freático, localizado em depósitos pliocénicos; um aquífero, em grande parte confinado ou 

semiconfinado, montado nos depósitos da base do Quaternário; e por um aquífero freático instalado 

em dunas e aluviões modernos” (Almeida, et al., 2000). Apresenta uma área de aproximadamente 931 

km2. O sistema é poroso, estando uma das unidades instalada nas dunas, apresentando assim uma 

elevada vulnerabilidade para eventos de contaminação. A principal fonte de recarga deste aquífero é a 

pluviosidade. As atividades nesta região são essencialmente a agricultura e as indústrias 

transformadoras existentes no local, incluindo vários complexos químicos industriais. No PGRH de 

primeiro ciclo o estudo da zona é referido nos documentos como estando inserida na RH4.  
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O PGRH de primeiro ciclo considerou o regime do nível do freático para a análise do estado qualitativo 

da água, com uma rede ativa constituída por 33 piezómetros, sendo este número de pontos muito 

pouco representativo para a extensa área do aquífero. Para a análise química das águas subterrâneas, 

o PGRH teve em conta a avaliação dos seguintes parâmetros: pH, Condutividade elétrica (CE), Cloretos 

(Cl-), Sulfatos (SO4
2−), Nitratos (NO3

−), Arsénio (As), Amónio (NH4
+), Cádmio (Cd) e o Chumbo (Pb). Em 

relação ao Mercúrio (Hg) e aos compostos orgânicos como a anilina, benzeno, nitrobenzeno e cloreto 

de vinilo, o PGRH indica a necessidade de analisar as concentrações destes compostos; porém dado 

a escassez de dados de monitorização a que tiveram acesso decidiu não definir limiares para estes 

compostos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2012). A rede de análise química no Quaternário de 

Aveiro é composta por 35 piezómetros. Na Tabela 2 é apresentada a listagem dos parâmetros medidos 

no aquífero entre 2007 e 2010 e os respetivos valores de referência. 

Tabela 2 - Valores medidos entre 2007 e 2010, no Quaternário de Aveiro, PGRH 1ºCiclo (adaptado de PGRH 

1ºCiclo, RH4, Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico; 5.2 - Águas subterrâneas, adaptado do Quadro 

5.2.46). 

Parâmetro Valor de referência Normas de 
qualidade 

(Decreto-Lei 
n.º 306/2007) 

Mediana Média 

CE(µS/cm) 490 627 2500 

pH 6,7 6,7 6,5-9,0 

Cl- (mg/L) 42,0 41,1 250 

SO4
2-(mg/L) 41,0 51,7 250 

NO3
-(mg/L) 29,5 53,4 50 

As(mg/L) 0,001 0,001 0,100 

NH4
+(mg/L) 0,1 0,11 0,5 

Cd(mg/L) 0,0001 0,0003 0,005 

Pb(mg/L) 0,003 0,005 0,01 

 

No documento PGRH foram considerados como valores de referência para comparação os exigíveis 

no Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de agosto, para qualidade da água para consumo humano. O PGRH 

considerou para todos os parâmetros uma mediana e uma média. No presente documento comparou-

se os valores de mediana com os valores fixados pelo Decreto-Lei, anteriormente referido, e verificou-

se que todos os valores de mediana são inferiores aos valores presentes no Decreto-Lei. No caso dos 

valores médios a análise realizada foi exatamente a mesma, com exceção do valor médio de nitratos, 

cujo valor era superior ao valor limite considerado (valor médio: 53,4 mg/L > valor do Decreto-Lei 

n.º306/2007: 50 mg/L). Devido a este parâmetro, o sistema foi classificado como “Medíocre” em relação 

ao seu estado químico. Já em relação ao seu estado quantitativo, o sistema encontrava-se em “Bom 

estado”. Sendo que o estado global é a pior classificação entre o estado quantitativo e o estado químico, 

por conseguinte o sistema foi classificado como “Medíocre” (Administração da Região Hidrográfica do 

Centro, 2012). Na listagem apresentada na Tabela 2 faltam os valores de referência e das substâncias 

ativas dos pesticidas e do teor de oxigénio, dado que estes parâmetros não foram monitorizados. Em 

relação às substâncias perigosas (Tabela 1) também não existem dados disponíveis para o período de 

tempo considerado. 
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No documento PGRH do segundo ciclo foi indicado que a concentração de nitratos já se encontra a 

diminuir. Para este sistema foi estabelecida como meta para o seu “Bom estado” o ano de 2021. O 

pedido da extensão do prazo foi feito com base na viabilidade da técnica, dado que foi justificado que 

as medidas de controlo de poluição difusa de origem agrícola não surtiram efeito até 2015, uma vez 

que o processo é lento e gradual (Administração da Região Hidrográfica do Centro2, 2016). 

Dado que se trata de uma zona com bastante indústria torna-se fulcral encontrar outros meios para 

analisar a presença de compostos como o Hg, o benzeno (Bz), anilina (ANL), MNB e cloreto de vinilo, 

entre outros.  

 

1.4. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo a utilização de dois métodos de amostragem de compostos orgânicos 

voláteis (COV) e semi-voláteis (COSV). Um dos métodos é o método intrusivo convencional, realizado 

através da análise de dados recolhidos, como por exemplo – o nível freático, pH, condutividade elétrica; 

e das amostras de água retiradas dos piezómetros instalados no terreno. Por outro lado, o método 

passivo consiste na utilização de amostradores passivos de gás-solo, que recolhem os COV’s e os 

COSV’s na fase gasosa, presentes na zona não saturada. Neste trabalho é feita a comparação dos 

resultados obtidos através dos dois métodos e ainda a delimitação da pluma de contaminação de 

Benzeno, e de TPHs através dos resultados obtidos do método passivo.  

 

2. Estado de Arte 

 

2.1. Contaminação de águas subterrâneas por compostos orgânicos 

voláteis e semi-voláteis  

 

Considera-se contaminação a “introdução direta ou indireta, em resultado da atividade humana, de 

substâncias ou de calor no ar, na água ou no solo, que possa ser prejudicial para a saúde humana ou 

para a qualidade dos ecossistemas aquáticos ou dos  ecossistemas terrestres diretamente 

dependentes dos ecossistemas aquáticos, que dê origem a prejuízos para bens materiais, ou que 

prejudique ou interfira com o valor paisagístico/recreativo ou com as outras utilizações legítimas do 

ambiente” (Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Outubro de 2000 que 

estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, 2000). Estas 

contaminações provêm essencialmente das atividades agrícolas, das indústrias, atividades urbanas 

(como por exemplo os transportes) e dos aterros, porém pode ocorrer naturalmente a presença de 

contaminantes existentes em sedimentos ou em rochas (Perlman, 2016). Uma das formas de 

contaminação dos solos e das águas subterrâneas é através de compostos orgânicos. Estes definem-
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se como sendo “qualquer composto que contenha pelo menos o elemento carbono e um ou mais dos 

elementos de hidrogénio, oxigénio, enxofre, fósforo, silício ou azoto, e halogéneos, à exceção dos 

óxidos de carbono e dos carbonatos e bicarbonatos inorgânicos” (MAMAOT, 2013). A contaminação 

das águas subterrânea por compostos orgânicos voláteis, COV, pode acontecer principalmente através 

de aterros, atividades da indústria, particularmente fugas em tanques de armazenamento enterrados 

e, ou derrames; e também devido à agricultura, em que os pesticidas e os herbicidas utilizados podem 

acumular e migrar para o nível freático (Perlman, 2016). 

Os COV são compostos orgânicos que apresentam uma pressão de vapor igual ou superior a 0,01 kPa, 

a 20ºC, ou com uma volatilidade equivalente nas condições de utilização específicas (MAMAOT, 2013). 

Estes compostos distinguem-se por apresentarem baixo ponto de ebulição (inferior a 200ºC), baixa-

média solubilidade em água (exemplos: Benzeno: 1,780 mg/L a 25ºC; TCE: 1,280 mg/L a 25ºC; MTBE: 

36,200 mg/L a 25ºC) ( (USGS, 2006). Os COV apresentam ainda uma constante da lei de Henry entre 

a ordem de 10-3 a 10-5 atm.m3/mol (ThermoFisher, 2017). 

Os COV estão presentes na constituição de vários produtos como tintas, solventes, combustíveis, 

refrigeradores, adesivos e em desinfetantes. Este tipo de compostos têm a particularidade de poderem 

ser hidrofóbicos, ou seja, são insolúveis em água, ou hidrofílicos, sendo solúveis em água. Geralmente, 

os COV estão na fase gasosa devido à sua volatilidade (Lopes & Dionne, 1998). 

Os COV podem causar graves problemas de saúde, desde o sistema respiratório, sistema nervoso, 

cancro, danos no fígado, anemia, problemas gastrointestinais, irritações na pele, exaustão, perda de 

peso e problemas de visão (Perlman, 2016).  

Os compostos orgânicos semi-voláteis (designados por COSV) apresentam uma constante da Lei de 

Henry na ordem entre 10-5 – 3x10-7 atm.m3/mol, apresentam elevado ponto de ebulição (superior a 

200ºC) e uma baixa pressão de vapor, entre 10-14 e 10-4 atm (ThermoFisher2, 2017). Estes possuem 

também a particularidade de permanecerem no ambiente, devido ao facto de apresentarem uma grande 

afinidade com a matéria orgânica existente nos solos e nos sedimentos (Bao, et al., 2015). Os COSV 

podem encontrar-se na fase gasosa na atmosfera ou podem ser adsorvidos/absorvidos pelas partículas 

atmosféricas, podendo assim serem transportados para uma longa distância (Alvarez, et al., 2016). 

Estes compostos estão presentes em vários produtos, tais como, plásticos, corantes, desinfetantes, 

nos hidrocarbonetos do petróleo, nos compostos fenólicos, nos ftalatos e nos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (HAP) (Lopes & Dionne, 1998). Os COSV são compostos geralmente 

hidrofóbicos e têm uma tendência moderada para volatizar (Lopes & Dionne, 1998). Preferencialmente, 

os COSV estão distribuídos em fases orgânicas, como em tecidos ou em sedimentos que contêm 

carbono orgânico. As contaminações com COSV merecem alguma atenção, dado que se podem 

acumular até valores de concentrações que podem ser prejudiciais para os organismos aquáticos, em 

especial os bentos, que são seres vivos que vivem nos sedimentos aquáticos (Lopes & Dionne, 1998), 

como por exemplo, microalgas, ostras, caranguejos, amêijoas e estrelas do mar. Estes organismos 

fixam-se nas rochas ou na zona de sedimentos, onde estão os COSV. Neste caso pode ocorrer 

bioconcentração dos COSV e pode ocorrer uma biomagnificação, afetando os níveis superiores dos 



 

8 
 

níveis tróficos das cadeias alimentares, podendo causar a mortes dos organismos, redução da 

fertilidade e problemas de crescimento (Lopes & Dionne, 1998). 

 

2.2. Classificação das zonas do solo 

 

O solo pode ser dividido em duas zonas principais: a zona não saturada e a zona saturada, Figura 2. 

 

Figura 2 - Representação da classificação das zonas do solo. 

O nível freático separa a zona não saturada da zona saturada, sendo que acima do nível freático existe 

a franja capilar, que pode apresentar poros parcialmente preenchidos por água ou por ar. 

 

2.2.1. Zona não saturada: Mecanismos e fatores de transporte 

 

A água movimenta-se num meio poroso não saturado, através dos poros, devido à ação da gravidade. 

Esta movimentação designa-se por infiltração/percolação (Neves, 2012). A infiltração num solo 

permeável depende principalmente de três fatores: disponibilidade de água à superfície do solo, das 

características do solo e da quantidade de água no solo (Hipólito & Vaz, 2014). Fatores como a variação 

temporal da precipitação ou fontes antropogénicas de água podem fazer com que a zona não saturada 

esteja sempre sujeita a um fluxo contínuo de água (Wealthall, et al., 2010).  A água pode ser 

continuamente absorvida, retida ou transmitida movendo-se verticalmente, no sentido descendente, na 

direção do aquífero (Wealthall, et al., 2010). Por outro lado, em zonas pouco profundas, a água pode ir 

no sentido ascendente devido á evaporação e evapotranspiração que possa ocorrer da vegetação 

existente no local (Wealthall, et al., 2010). A capacidade de retenção de água dos solos da zona não 

saturada depende de fatores como a textura do solo e da sua estrutura (Wealthall, et al., 2010). 
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O transporte dos COV’s na zona não saturada pode ocorrer através dos seguintes processos: 

volatilização, dissolução, advecção, dispersão, difusão e sorção (Rivett, et al., 2011). Na Figura 3 estão 

ilustrados os diferentes mecanismos de transporte na zona não saturada e na zona saturada. 

 

Figura 3 - Ilustração dos mecanismos de transporte nas diferentes zonas do solo (Adaptado de: EPA, 2017). 

O processo de volatilização consiste na passagem de uma substância no estado líquido ou no estado 

sólido para o estado de vapor ou gasoso (Gordon, 2014). A volatilização na fonte de origem da 

substância pode formar uma pluma de vapor que pode sofrer perdas para a atmosfera, a partir da 

superfície do solo; ou então pode sofrer partição para a água dos poros e pode ocorrer uma potencial 

contaminação do aquífero (Rivett, et al., 2011). A volatilização dos COV’s nas águas contaminadas 

pode ocorrer através do equilíbrio entre as concentrações do composto na fase gasosa (Cg) e na fase 

aquosa (Cw), expressas em mg/L, descrito pela Lei de Henry, Eq. 1: 

H =
Cg

Cw

 
(Eq.1) 

A constante da Lei de Henry, H, neste caso, é adimensional, sendo bastante influenciada pela 

temperatura, como expresso pela equação de Van’t Hoff, Eq. 2 (Rivett, et al., 2011): 

logHt = A −
B  (K)

T  (K)
  

(Eq. 2) 

Em que A e B são constantes características de cada composto A é adimensional. Por exemplo, para 

o benzeno, os valores de A e B são de 5,053 e 1693 K, respetivamente (Wealthall, et al., 2010). 

O escoamento aparente da água em meios porosos, homogéneos, isotrópicos pode ser descrita pela 

Equação de Richards válida quer na zona saturada, quer na não saturada: 

v =  −K (Ø𝑤)∇i (Eq.3) 
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onde, v representa a velocidade aparente do fluido, [m/s], K representa a condutividade hidráulica [m/s], 

em função da humidade (Øw) existente no solo; e ∇𝑖 representa o gradiente hidráulico. 

O transporte dos COV’s da zona não saturada para a zona saturada ocorre devido ao movimento de 

infiltração da água, que pode arrastar os compostos nesse sentido. O processo é descrito como de 

advecção, i.e., existe transporte de um poluente através de um fluido, neste caso da água, descrita pela 

Eq. 4 (Ribeiro, 1999). 

∂c

∂t
= −vx

∂c

∂x
 

(Eq. 4) 

A variação da concentração do poluente, ao longo do tempo,
𝜕𝑐

𝜕𝑡
, é dado pela velocidade do fluido na 

direção x multiplicado pela diferença de concentrações no espaço percorrido, 
∂c

∂x
. 

Os COV’s que estão na fase gasosa podem ser libertados lentamente para a atmosfera (Wealthall, et 

al., 2010), neste caso, ocorre também o processo de advecção, sendo o ar o agente responsável pelo 

seu transporte. Outro tipo de transporte que há que ter em conta na zona não saturada é a dispersão 

mecânica, sendo que suas propriedades semelhantes às da difusão, em que o escoamento é 

proporcional ao gradiente de concentração. A Eq. 5 descreve matematicamente a dispersão mecânica, 

[m2/s] (Ribeiro, 1999). 

∂c

∂t
= αv 

(Eq. 5) 

O termo α representa a dispersividade, [m] no meio poroso e v representa a velocidade do fluido, [m/s]. 

Na difusão, o transporte depende do gradiente de concentrações. A Eq. 6 exprime a segunda Lei de 

Fick, para o transporte numa dimensão. 

∂c

∂t
= −D∗

∂2c

∂x2
 

(Eq. 6) 

Em que o termo D*, [m2/s], é obtido através da Equação 7 (Ribeiro, 1999). 

D∗ = wD (Eq. 7) 

No termo da difusão é preciso ter em conta o termo da tortuosidade (w), que é usado para descrever a 

difusão em meios porosos, como em solos. D, representa o termo da difusão, [m2/s]. 

A difusão da fase gasosa é influenciada pelo teor de água existente na zona não saturada, sendo que 

quanto maior o teor em água, menor a taxa de difusão. A temperatura também pode influenciar a 

movimentação da fase gasosa, por exemplo, maior a temperatura, menor o teor de água e, 

consequentemente, uma maior taxa de difusão (Wealthall, et al., 2010). A difusão efetiva total (De
t), 

[m2/s], pode ser expressa pela Eq. 8: 

Dt
e = Da

0 ×
Øg

10/3

Ø2
+ Dw

0
Øw

10/3

Ø2
 

(Eq. 8) 

Da
0, [m2/s], é o coeficiente da difusão livre no ar; Dw

0, [m2/s], representa o coeficiente de difusão aquosa; 

Øg representa a porosidade preenchida pelo gás; Ø representa a porosidade; Øw representa a 
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porosidade preenchida pela água. Neste caso, o coeficiente de difusão aquosa é muito inferior ao 

coeficiente de difusão livre no ar, pelo que pode ser desprezável, exceto em condições perto da 

saturação (Rivett, et al., 2011). 

 

2.2.2. Zona saturada: Mecanismos e fatores de transporte 

 

Na zona saturada os mecanismos principais de transporte de poluentes são a advecção, a dispersão e 

a adsorção. Os processos de advecção e de dispersão são comuns à zona não saturada. 

A sorção é o processo de partição reversível de fases que causa o retardamento da migração das fases 

móveis gasosa e aquosa.  

O coeficiente de partição pode influenciar o transporte dos COV’s, no sentido em que se tiver uma 

maior concentração dos compostos em fase gasosa, existe uma maior difusão radial em volta da fonte 

de contaminação e menos em profundidade (Wealthall, et al., 2010). 

A sorção dos contaminantes dissolvidos pode ser descrita segundo a isotérmica de Freundlich na sua 

forma geral, Eq. 9 (Pinto, 2015): 

qe = KF × Ce
1/n

 (Eq. 9) 

Em que qe representa a quantidade adsorvida no equilíbrio; KF representa uma constante 

(adimensional); Ce representa a concentração no equilíbrio; n é o expoente da equação de Freundlich. 

Esta equação pode ser ainda escrita como (Duarte, 2008): 

S = KdCn (Eq. 10) 

A isotérmica de Freundlich, com n=1 é um caso especial, em que temos uma expressão linear. S 

representa a massa sorvida quimicamente por unidade de massa de sólido; Kd é o coeficiente de 

partição; C representa a concentração do composto químico dissolvido; n é uma constante que tem 

valores entre 0,7 e 1,2 (Ribeiro, 1999). 

A isotérmica de Langmuir na sua forma mais geral, pode ser expressa pela Eq. 11 (Pinto, 2015): 

qe =
bqmCe

1 + bCe

 
(Eq. 11) 

Em que qe representa a quantidade adsorvida no equilíbrio, [mg/g]; b é uma constante de Langmuir, 

[L/mg]; Ce representa a concentração no equilíbrio, [mg/L]; qm representa a capacidade máxima do 

adsorvente, [mg/g]. 

A isotérmica de Langmuir pode também ser descrita pela Eq. 12 (Duarte, 2008): 

S =
Q0KdC

1 + KdC
 

(Eq. 12) 
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Q0 representa a capacidade de sorção máxima da superfície sólida [mg/g]; S representa a massa 

sorvida quimicamente por unidade de massa de sólido [mg/g]; Kd é o coeficiente de partição. 

 

A Equação da continuidade pode ser aplicada neste caso, indicando que o caudal que entra no 

aquífero, incluindo a recarga, menos o caudal de saída, dá a variação de volume armazenado por 

unidade de tempo (Hipólito & Vaz, 2014),   Eq. 13: 

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝑞𝑧

𝜕𝑧
= 𝑆𝑆

𝜕𝜙

𝜕𝑡
                                                 (Eq. 13) 

onde, qi= x,y e z representa o caudal específico que se escoa em cada direção, [m3s-1/km2]. Ss representa 

o armazenamento específico, [m-1]; 𝜙 representa o potencial hidráulico, [m].  

2.3. Compostos Orgânicos Aromáticos 

 

Dos compostos orgânicos aromáticos existentes, o benzeno (C6H6) é um dos que importa realçar. 

Apresenta uma estrutura básica, composta por seis átomos de carbono e por seis de hidrogénio. Este 

composto incolor apresenta-se no estado líquido à temperatura ambiente, é pouco solúvel em água e 

tem um aroma agradável (Carneiro, 2010). As principais fontes de emissão de benzeno são os 

transportes e as indústrias, em especial as que fazem o processamento, distribuição e armazenamento 

do petróleo. Este composto, cujas propriedades físico-químicas estão resumidas na Tabela 3, é 

inflamável, tóxico e altamente cancerígeno (EPA, 2009). Através do benzeno é possível obter vários 

compostos, como o naftaleno, antraceno ou o benzopireno. Os compostos orgânicos aromáticos 

merecem maior destaque, porque apresentam um “ponto de ebulição e de fusão elevado, um valor de 

pressão de vapor baixa e uma baixa solubilidade em água e quanto mais anéis o composto apresenta, 

menos solúvel é” (Mansour & S.M., 2016).  Estes novos compostos são obtidos consoante o número 

de substituições de átomos de hidrogénios por outros átomos ou por um grupo de átomos no anel 

benzénico. 

Tabela 3 - Propriedades do Benzeno (Fonte: EPA, 2017). 

Fórmula Química C6H6 

 Nº de CAS 71-43-2 

Peso Molecular (g/mol) 78,11 

Solubilidade (T=26,5ºC) (g/L) 1,79 

Coeficiente de Partição (T=25ºC) 2,13 

Constante da Lei de Henry 0,221 

Constante da Lei de Henry (atm.m3/mole) 5,56X10-3 

Difusão de B no ar livre (m2/dia) (T=26,5ºC) 0,804 

Pressão parcial (T=25ºC) (kPa) 12,7 

Densidade (T=20ºC) (g/cm) 0,88 

Ponto de ebulição (ºC) 80,1 

Ponto de fusão (ºC) 5,5 
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O mononitrobenzeno, designado por MNB, (C6H5NO2) apresenta um cheiro característico de amêndoas 

amargas, é insolúvel na água e pode-se apresentar como um líquido incolor ou amarelado, sendo 

matérias primas para a sua síntese: o benzeno, e o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. O MNB é bastante 

utilizado na indústria química e na indústria farmacêutica, como molécula base, e.g., na produção do 

paracetamol (CUF Químicos Industriais, 2014). 

Compostos orgânicos, como por exemplo o benzeno, são designados por líquidos de fase não aquosa 

(NAPL) como se aborda, seguidamente. 

2.4. Líquidos de fase não aquosa (NAPL) 

 

Os líquidos de fase não aquosa, designados por NAPLs, são “hidrocarbonetos que existem separados, 

numa fase imiscível, quando em contacto com água e/ou ar” (Newell, 1995). Esta fase imiscível é devida 

às diferentes propriedades físicas e químicas de ambos. 

Na ocorrência de uma descarga de NAPL no solo, este vai se movimentar pela zona não saturada, 

devido à força da gravidade, onde uma parte vai ficar retida nos poros devido às forças capilares. Por 

conseguinte a massa de contaminante vai diminuindo (Moreira, et al., 2007). “Os NAPLs possuem uma 

maior pressão de vapor e estão sujeitos a uma maior perda de massa na fase de vapor e por 

espalhamento lateral” (Rivett, et al., 2011).  

Os principais fatores que influenciam o transporte do contaminante são: a densidade e a viscosidade 

do composto, a tensão superficial, a pressão capilar, a saturação, a saturação residual e a 

permeabilidade relativa.  

 Os NAPL podem ser subdivididos em líquidos leves de fase não aquosa, - LNAPLs, e em líquidos 

densos de fase não aquosa, - DNAPLs. 

2.4.1. Líquidos de fase não aquosa leves (LNAPL) 

 

Os líquidos de fase não aquosa leves possuem uma densidade inferior à da água. Estes tipos de 

compostos estão relacionados com fugas de produtos de petróleo que podem levar à contaminação de 

aquíferos; estes produtos de petróleo podem ser uma mistura de vários compostos e, por isso, 

apresentar diferentes solubilidades (Govindarajan, 2014). Compostos como o benzeno e o tolueno são 

ligeiramente solúveis em água. 

Em 1995, Newell já alertava para o fato dos LNAPLs representarem uma fonte potencial de 

contaminação a longo prazo para os aquíferos em vários locais. No caso da ocorrência de uma 

descarga substancial de LNAPL este vai migrar pelo solo até encontrar uma barreira física, como por 

exemplo, uma camada com baixa porosidade, ou então até que seja afetado pela força de impulsão 

perto do nível freático”. Esta zona junto ao nível freático costuma designar-se por franja capilar e nesta 

zona o LNAPL pode mover-se lateralmente ao longo do limite de água na zona saturada, devido às 

forças capilares e à gravidade (Newell, 1995). 
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Na zona não saturada, os compostos LNAPL podem estar em três fases: fase aquosa, fase gasosa e 

fase sólida (adsorvidos). A distribuição não é um processo estático, pois varia ao longo do tempo, com 

os processos naturais que podem ocorrer no meio (Newell, 1995). 

2.4.2. Líquidos de fase não aquosa densos (DNAPL) 

 

Os líquidos de fase não aquosa densos apresentam uma densidade superior à densidade da água. 

Compostos como o TCE (Tricloroetileno), PCE (Tetracloroetileno) fazem parte deste tipo de compostos 

(Alazaiza, et al., 2016). 

O transporte na zona não saturada é idêntico ao dos LNAPL. Na zona saturada o composto mais denso 

que a água continua o movimento vertical até encontrar uma barreira física, por exemplo, uma camada 

com baixa permeabilidade, (Huling & Weaver, 1991). 

 

2.5. Biodegradação 

 

Os compostos orgânicos podem sofrer biodegradação, dependendo das condições existentes no meio. 

A biodegradação corresponde à mineralização completa dos contaminantes orgânicos em dióxido de 

carbono e água pela população microbiana existente no solo e na água pela via assimilativa ou então 

a transformação do complexo contaminante orgânico em compostos orgânicos mais simples, por 

enzimas extracelulares secretados por bactérias e, ou fungos (Das & Chandran, 2011). É graças ao 

facto de existirem no meio uma grande variedade de espécies de bactérias e de fungos que existe um 

potencial elevado de biodegradação de muitos compostos orgânicos (Fritsche & Hofrichter, 2008).A 

atividade microbiana e, portanto, a taxa de degradação e a extensão desta, é ainda influenciada por 

fatores como a temperatura, o pH e a disponibilidade do azoto e do fósforo (Fritsche & Hofrichter, 2008). 

A temperatura tem um papel bastante importante, pois afeta diretamente a química do poluente e a 

fisiologia e a diversidade da flora microbiana no meio. A temperatura influencia a solubilidade do 

poluente sendo que para baixas temperaturas, a viscosidade do poluente aumenta, enquanto a 

volatilidade dos hidrocarbonetos de baixo peso molecular é reduzida.  (Das & Chandran, 2011). A 

temperatura tem ainda um papel importante, no tipo de população microbiana que estará disponível 

para degradar os compostos aromáticos. Para baixas temperaturas (abaixo de 20ºC) tem-se os 

organismos psicrófilos. Para temperaturas ambiente (entre os 15 e os 45ºC) a população mesofílica, e 

acima de 50ºC a termofílica (Sihag, et al., 2014). Assim, é expectável que em diferentes alturas do ano 

existam diferentes tipos de microrganismos a degradar os compostos. No meio aquoso, a solubilidade 

dos compostos aumenta, quando a temperatura aumenta e, por conseguinte, os compostos ficam mais 

disponíveis para a biodegradação. Por outro lado, com o aumento da temperatura, o teor em oxigénio 

dissolvido na água diminui, o que faz com que a a taxa de metabolização seja menor (Sihag, et al., 

2014). 
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 Alguns dos nutrientes, como por exemplo o azoto, fósforo e, em alguns casos o ferro, podem ser um 

fator limitante e afetar o processo de biodegradação (Das & Chandran, 2011). Por norma, a 

biodegradação ocorre primeiramente pelas bactérias e depois pelos fungos e apresentam intervalos de 

eficiência de biodegradação de 0,13 a 50% e de 6% a 82%, respetivamente (Das & Chandran, 2011). 

A degradação dos compostos orgânicos pode ocorrer também devido a associações entre bactérias e 

plantas (McGuinness & Dowling, 2009). As plantas podem realizar vários processos: fito extração -  que 

envolve a absorção do composto e a acumulação do composto na biomassa da planta; fito 

transformação  - envolve a modificação enzimática que resulta na desativação do composto, através 

da degradação (processo de fito degradação) ou imobilização do composto (processo de fito 

estabilização); fito volatilização – processo que envolve a remoção do composto do solo e a libertação 

do composto pelas folhas, através da evapotranspiração; rizo filtração - que envolve a filtração de água 

através das raízes, que promove a remoção do poluente (McGuinness & Dowling, 2009). 

Compostos com elevado peso molecular, como por exemplo os HAP, podem não ser completamente 

degradados (Das & Chandran, 2011). Porém é, em condições aeróbias, que se favorece mais a 

degradação completa e a velocidade como esta ocorre, dependendo do tipo de composto alvo. A adição 

de surfactantes também tem sido apontada como podendo melhorar a biodegradação dado, que fazem 

aumentar a biodisponibilidade dos poluentes. No ponto 2.6 é dado mais foco aos surfactantes e aos 

mecanismos por detrás destes. 

O pH pode também afetar o processo de biodegradação, como por exemplo, meios ácidos podem 

limitar a biodegradação dos compostos aromáticos. O intervalo de pH mais favorável para a degradação 

destes compostos é entre 6,5 e 8,0. Enquanto que para o crescimento microbiano o intervalo é de 5,5 

a 8,8 (Sihag, et al., 2014).  

A condutividade elétrica, CE, é a capacidade do meio, por exemplo: solo ou água, de transmitir corrente 

elétrica (Guerreiro, 2011). Se o conteúdo de sais existentes no meio for elevado, a velocidade da 

degradação será menor (ICSS, 2006). 

O potencial redox, Eh, indica se o meio é oxidante ou redutor; sendo expresso em mV. Para valores 

superiores a 0 mV considera-se o meio como sendo oxidante; por outro lado para valores inferiores a 

0 mV considera-se o meio como redutor (Suthersan, 1999). 

Nos ambientes naturais encontramos meios com potencial redox desde +800mV (elevado teor de O2) 

a -400 mV (elevado teor de H2). (Suthersan, 1999). Como exemplo do modo como este parâmetro 

influencia a biodegradabilidade dos compostos resume-se na Tabela 4 os diferentes tipos de 

aceitadores de eletrões e os produtos finais de cada reação de transformação do benzeno em função 

do potencial redox do meio.  
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Tabela 4 - Biodegradação do Benzeno, segundo os diferentes tipos de aceitadores de eletrões, potencial de redox, 

tipos de reação e produtos finais de cada reação (Fontes: Suthersan, 1999 e (DeLaune & Reddy, 2005)). 

Potencial Redox (mV) Tipo de reação Aceitador de eletrões Produtos finais 

>400 Aeróbico O2 CO2; H2O 

400 a 200 Desnitrificação NO3
- NO2

- ; N2; CO2; H2O 

200 a 100 Redução de valência Mn(IV) MN(II); CO2; H2O 

100 a (-100) Redução de valência Fe(III) Fe(II); CO2; H+ 

(-100) a (-200) Redução do sulfato SO4
2- S2

- ; CO2; H2O 

(-200) a (-300) Metanogénese CO2 CO2; CH4 

 

O azoto e o fósforo, designados por macronutrientes, têm um papel importante na biodegradação. A 

presença destes é essencial no meio para que ocorra o processo de biodegradação e para o 

crescimento microbiano. É frequente o consumo dos nutrientes, sendo depois necessária a adição 

destes para continuar a haver degradação dos compostos (Sihag, et al., 2014). Os micronutrientes, 

como o potássio, enxofre, magnésio, cálcio e ferro existem, por norma, em quantidades elevadas no 

meio (Suthersan, 1999). 

O conteúdo de água no solo é fulcral para que ocorra biodegradação. O excesso de água no solo pode 

provocar défice de ar e conduzir a formação de zonas anaeróbicas (Sihag, et al., 2014). Geralmente, 

para que a degradação microbiana ocorra em condições ótimas o conteúdo de água deve ser entre 40 

a 60% na zona não saturada (ICCS, 2006) sendo que  os valores ótimos de conteúdo de água no solo 

vão depender do clima e do tipo de solo (Sihag, et al., 2014). 

O tipo de solo também afeta o processo de degradação dos compostos, nomeadamente solos mais 

argilosos apresentam maior capacidade para reter nutrientes e água e apresentam maior teor em 

matéria orgânica (Guerreiro, 2011). Por outro lado, solos mais arenosos apresentam maior 

permeabilidade e capacidade de arejamento (Guerreiro, 2011).  

As propriedades dos compostos também afetam a biodegradação. As bactérias preferem compostos 

pequenos a compostos grandes com 25 a 40 carbonos, uma vez que estes são geralmente 

hidrofóbicos, mais difíceis de degradar e possuem baixa solubilidade na água. Estes compostos 

apresentam ainda um ponto de ebulição elevado e uma maior resistência à biodegradação (Sihag, et 

al., 2014). 

2.5.1. Degradação aeróbia 

 

Os compostos químicos aromáticos produzidos pelo Homem, designados também por compostos 

xenobióticos podem ser convertidos enzimaticamente em intermediários naturais da degradação, como 

por exemplo em catecol (Fritsche & Hofrichter, 2008). 
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O ataque inicial envolve sempre uma molécula de oxigénio, pois trata-se de um processo oxidativo. 

Neste processo são bastante importantes as oxigenases e as peroxidases, pois vão estimular a 

ativação e a incorporação do oxigénio. O oxigénio é necessário no ataque inicial e no final da cadeira 

respiratória (Fritsche & Hofrichter, 2008). Na Figura 4 estão representadas esquematicamente os dois 

processos de biodegradação que o benzeno e compostos similares podem sofrer em condições 

aeróbias.  

 

Figura 4 - Esquemas da degradação do benzeno em condições aeróbicas. (a) Reação com a enzima 

de monooxigenase; (b) Reação com a enzima de dioxigenase (adaptado de Fritsche, W. & Hofrichter, 

M., 2008). 

No esquema da Figura 4 (a) pode observar-se a sequência dos processos de transformação do 

benzeno na presença de oxigénio, com formação de uma molécula de água e do óxido de areno, 

catalisada por uma monooxigenase. Este composto por sua vez é hidrolisado, dando origem à formação 

do composto trans-dihidrodiol. O diol obtido é sequencialmente convertido em catecol pela ação de 

uma desidrogenase.  

O esquema (b) da Figura 4 é bastante semelhante ao (a), sendo que, neste caso, não existe a formação 

do composto do óxido de areno, dado que a oxidação do benzeno reage com a molécula de oxigénio 

formando um diol, o cis- dihidrodiol (mudando apenas a posição onde se encontra um dos OH, 

hidróxidos); - neste caso, os átomos de oxigénio vão todos reagir com o substrato, não havendo 

formação da molécula de água. O resto do processo é idêntico ao do esquema (a). Na reação em (b) 

ilustra a atuação da enzima dioxigenase. Por sua vez o catecol pode reagir com o oxigénio e podem 

ocorrer dois tipos de clivagem, a clivagem-orto e a clivagem-meta.  

 

2.5.2. Degradação anaeróbia 

 

Os locais onde existam concentrações elevadas de contaminantes ou matéria orgânica (servem como 

dadores de eletrões) são mais favoráveis para o desenvolvimento de condições anaeróbias na zona 

não saturada (Rivett et al., 2011). 
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Segundo Karthikeyan e Bhandari, 2001, os caminhos de degradação anaeróbica e aeróbica são 

distintos e bastante diferentes.  

Os compostos aromáticos sem grupos funcionais, como por exemplo o benzeno, são compostos difíceis 

de biodegradar em ambientes aeróbicos (Kalaichelvan, et al., 2003). Por outro lado, compostos 

orgânicos clorados, como por exemplo o hexaclorobenzeno, são melhor degradados em condições 

anaeróbias (Kalaichelvan, et al., 2003). Segundo Aronson e Howard, 1997, estudos recentes em 

aquíferos têm demonstrado que a degradação do benzeno em condições anaeróbias não ocorre 

(Weelink, 2008). Recentemente, a degradação deste composto tem sido observada em culturas 

isoladas enriquecidas (Weelink, 2008). 

2.6. Remediação de solos 

A descontaminação dos solos é importante a fim de garantir a proteção da saúde pública e do ambiente 

e para garantir que os solos possam ser usados no futuro para atividades como a agricultura, indústria 

ou para futuras habitações (Neves, 2012). 

Na atualidade existem várias tecnologias que podem ser aplicadas para remediação dos solos, quer a 

nível de remoção do contaminante, quer de lavagem do solo, quer técnicas de descontaminação de 

aquíferos. Na seleção do tipo de tecnologia de descontaminação a usar deve ter-se em conta a área 

onde vai ser aplicada a técnica e um diagnóstico da evolução da contaminação que pode ocorrer no 

local, identificar qual o processo mais adequado para o tipo de contaminante (Castelo-Grande, et al., 

2007). 

As técnicas de descontaminação de solos podem ser divididas em técnicas in-situ ou ex-situ. Dentro 

desta categorização podemos ainda separar em processos físico-químicos e processos biológicos 

(Guerreiro, 2011). Os processos físico-químicos consistem na transferência dos contaminantes para 

um aceitador de fase líquida/gasosa (Neves, 2012). Estes processos são geralmente, mais viáveis 

economicamente e podem ser aplicados durante curtos espaços de tempo, em comparação com os 

processos biológicos (Lodolo, 2017). Os processos biológicos baseiam-se na degradação ou remoção 

dos poluentes através de microrganismos e de plantas. A principal desvantagem é o período de tempo 

necessário para a sua aplicação e geralmente é complicado indicar se o composto foi completamente 

removido/degradado. A principal vantagem deste processo é o baixo custo de implementação (Lodolo, 

2017). 

As técnicas in-situ consistem em técnicas de descontaminação que são aplicadas no local. Estas 

apresentam como vantagens não haver necessidade de transporte e de escavação no local; como 

contrapartida os valores de investimento são superiores aos das técnicas ex-situ, de uma forma geral, 

pois dependem também até onde se escava (Guerreiro, 2011).  Por outro lado, as técnicas ex-situ são 

aplicadas fora do local, pelo que envolvem a escavação do solo e o transporte deste para unidades de 

recuperação. Geralmente, esta metodologia é aplicada para pequenas quantidades de solos 

contaminados ou quando as condições do tipo de solo ou do contaminante não são favoráveis à 

aplicação de técnicas in-situ (Guerreiro, 2011). 
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De seguida na Tabela 5 é apresentada uma lista das diferentes tecnologias existentes para a 

remediação de solos. 

Tabela 5 - Tabela resumo das diferentes técnicas existentes para a remediação de solos (Adaptado da Tese de 

Mestrado de Susana Guerreiro, 2011). 

In-situ Ex-situ 

Físico-Químicas Biológicas Físico-Químicas Biológicas 

Extração de vapores 

do solo 

Bioventing Incineração Landfarming 

Eletromigração Bioslurping Dessorção térmica Biopilhas 

Neutralização Ciclos hidráulicos Solidificação Bioreactores 

Solidificação Funnel and Gate Extração por 

solvente 

Compostagem 

Tratamento químico Biosparging Separação física Fitoremediação 

Lavagem do solo Fitoremediação Tratamento químico  

Vitrificação Atenuação natural 

monitorizada 

Lavagem do solo  

  Estabilização  

  Vitrificação  

 

Segundo a EPA (U.S. EPA, 2006) as duas técnicas de aplicação in-situ, mais aconselháveis para a 

remoção de COV e COSV’s no solo são a: (1) a técnica de extração de vapores do solo, mais aplicada 

no tratamento de COV, COSV, compostos inorgânicos, bifenis policlorados e dioxinas na zona não 

saturada , (2) a lavagem de solos pode ser aplicada também a COV, COSV, metais pesados e 

pesticidas (Neves, 2012). 

2.6.1. Extração de Vapores do solo 

 

A extração de vapores do solo, também conhecida por ventilação do solo, ou por extração em vácuo é 

uma técnica de remediação de contaminantes COV’s e COSV’s, aplicável a solos não saturados, de 

preferência em zonas permeáveis e homogéneas (Khan, Husain and Hejazi, 2004). 

Esta técnica consiste na aplicação de movimento ao vapor presente na zona não saturada que é 

extraído através de poços de extração que recolhem o vapor (Khan, Husain and Hejazi, 2004). Os 

vapores extraídos são tratados, geralmente, com carvão ativado (Khan, Husain and Hejazi, 2004). A 

movimentação do ar vai promover a biodegradação dos contaminantes, em particular dos compostos 

menos voláteis (Khan, Husain and Hejazi, 2004). 

A extração de vapores do solo apresenta vantagens, tais como, o tempo de aplicação é curto, podendo 

ir de meses a 2 anos, dependendo das condições ótimas; os distúrbios causados no local são mínimos, 

pode tratar grandes volumes de solos contaminados, apresentando custos de operação entre 20 a 50 
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dólares por tonelada de solo contaminado (Khan, Husain and Hejazi, 2004). 

Este método apresenta algumas desvantagens, sendo que não pode ser aplicado a solos com elevado 

teor de humidade pois diminui a eficiência do processo; sendo que reduções de concentração acima 

de 90% são difíceis de obter; em solos que tenham o nível freático inferior a 0,9 m,  o método não pode 

ser utilizado (Khan, Husain and Hejazi, 2004). Na Figura 5 está representado um exemplo do 

funcionamento da técnica de extração de vapores do solo. 

 

Figura 5 - Exemplificação da técnica de extração de vapores do solo (Adaptado de “In Situ Treatment 

Technologies for Contaminated Soil”, U.S, EPA, 2006). 

2.6.2. Lavagem do solo 

 

A lavagem do solo é uma das técnicas utilizadas para a remoção de COV’s, COSV’s, pesticidas e 

metais pesados quando temos um solo arenoso (Neves, 2012). Esta técnica, aplicada in-situ, “consiste 

na extração de contaminantes do solo, através da dissolução, suspensão em soluções aquosas ou 

através da reação química, com o líquido que passa pelas camadas de solo contaminadas” (Castelo-

Grande, et al., 2007). O fluído aplicado, por norma a água, é injetado no solo através de furos de 

injeção; A água depois é extraída através dos poços de extração e sujeita a tratamento para remoção 
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dos contaminantes (Castelo-Grande, et al., 2007) . Esta técnica pode também ser aplicada ex-situ, 

sendo necessário as seguintes fases: Escavação, fragmentação, separação granulométrica, lavagem 

das diferentes frações e decisão acerca dos resíduos finais do processo (Castelo-Grande, et al., 2007). 

Para a remoção de hidrocarbonetos podem ser usados surfactantes, os quais são discutidos no 

subcapítulo a seguir (2.6.3) (U.S.EPA, 2006). 

Esta técnica apresenta algumas limitações: por exemplo, não pode ser aplicada no caso de termos 

uma mistura de poluentes, nem pode ser usada em solos com baixa permeabilidade ou com elevado 

teor de matéria orgânica.  

O custo do tratamento do solo contaminado, através desta técnica, pode rondar os 100 a 200 € por m3 

de solo contaminado (Neves, 2012). Na Figura 6 encontra-se ilustrado a aplicação da técnica de 

lavagem do solo, in-situ. 

 

Figura 6 - Exemplificação da técnica de lavagem de solo, in-situ (Adaptado de Conjunto de slides 11, 

Remediação Neves, 2012). 

2.6.3. Surfactantes 

 

No início do ano de 1900 começou-se a falar na aplicação de surfactantes para a recuperação de óleos 

(Negin, et al., 2017). A sua aplicação não teve sucesso, tendo levado à construção de uma teoria em 

volta da produção de surfactantes in-situ (Negin, et al., 2017). Em 1960 houve uma grande aposta na 

investigação na produção de surfactantes sintéticos, usando as matérias primas mais baratas possíveis 

e para cada situação específica (Negin, et al., 2017). 

Os surfactantes podem ser usados para melhorar o processo de biodegradação de contaminantes, 

dado que aumentam a solubilização destes e melhoram a sua remoção (Das. N & Chandran P. et al, 

2011). 

Na  Tabela 6 é apresentada uma listagem de alguns tipos de surfactantes usados.  
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Tabela 6 - Listagem de surfactantes existentes (adaptado de Negin, et al., 2017). 

Surfactante Tipo Fonte 

Alkyl aryl sulfonates  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aniónico 

Showell, M. et al, 1997; RD, Shupe et al, 1978; 
Hirasaki, G. et al, 2011 

Alkyl benzene sulfonate linear (ABS) Oya, M. et al, 2008; Pena, A.L.M.L. et al, 2015 

Alkyl sulfate (AS) SigmaAldrich et al, 2015; Procter & Gamble et 
al, 2014 

N-ethoxy sulfonate (NES) Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013 

Sodium dodecyl sulfate (SDS) Esmaeilzadeh,P. & Hosseinpour, N. et al, 2014; 
gbiosciences et al, 2014; Shupe et al, 1978 

Alcohol Propoxy Sulfate (APS) Szlendak, SM & Nguyen, NM et al, 2013 
Levitt, D. & Jackson, A. et al, 2006 
Srivastava, M. & Zhang, J. et al, 2009 

Alkyl (or alcohol) Ethoxy Sulfate (AES) Adkins, S. & Liyanage, P.J. et al, 2010;  
Procter & Gamble et al, 2014 

Alpha-Olefin Sulfonate (AOS) ArokorHolding, et al 2013; 
Rieger, M. & Rheim, L.D. et al, 1997 

Alpha olefin sulfate Hirasaki, G. et al, 2011 

Alkyl polyalkoxy alkyl sulfonate or alkyl aryl 
polyalkoxy alkyl sulfonate 

RD, Shupe et al, 1978; 

Branched alkyl benzene sulfonate Negin, C.& Ali, S. et al, 2016 

Docusate sodium Dang, CTQ. & Nguyen, NTB. et al, 2012 

Ethoxy or propoxy glycidyl sulfonates Hirasaki, G. et al, 2011 

Alkyl ether sulfates Kathel,P. & Mohanty, K.et al, 2013; 
RD, Shupe et al, 1978 

Guerbet alkoxy sulfate Levitt, D. & Dufuor, S. et al 2012;  
Adkins, S. &Liyanage, P.J. et al, 2010 

Gemini Anionic Surfactants Gao et al, 2013 

Internal olefin sulfonate (IOS) Hirasaki, G. et al, 2011 
Szlendak, SM & Nguyen, NM et al, 2013 
Levitt, D. & Jackson, A. et al, 2006 
Srivastava, M. & Zhang, J. et al, 2009 
Shell, 2015 

Sulfonated, ethoxylated alcohol or alkyl 
phenol 

RD, Shupe et al, 1978 

Sodium petroleum sulfonate Loza, R. & Cooper, Aj et al, 1990; 
 RD, Shupe et al, 1978 

TDA-9PO-sulfate Sharma, MM. & Gao, B. et al, 2014 

Alkyl alcohol propoxylated sulfate Wu, Y. & Lglauer, S. et al, 2010 

Alkyl ethoxy Carboxylated  
 

Não iónico 

Friedli, F. et al, 2001; 
 Levitt, D. & Jackson, A. et al, 2006 

Alkyl Polyglycoside (APG) Santa, M. & Alvarez-Jürgenson, G. et al, 2011 

NEODOL Shell, 2015 

NEODOL ethoxylate 91-8 Alamdari, B. & Kiani, M. et al 2012; Shell, 2015 

NEODOL 67 propoxylated sulfate (N67-
7POS) 

Hirasaki, G. et al, 2011; Flaaten, A. & Nguyen, 
Q.P. et al 2009.; Shell, 2015 

Nonylphenol “N” ethoxylate Company TDC, 2010  

Polyethoxylated alkyl phenols RD, Shupe et al, 1978 

Poly (Ethylene/Propylene) gylcol ether Bernhard, De GM et al 1941; Levitt, D. & 
Jackson, A. et al, 2006 

Secondary Alcohol “N” 
ethoxylate/propoxylate 

Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013;Mohan, 
K. et al, 2009; Evetts, S.K.C & Levin, M. et al, 
1995 

Synperonic® PE/F68 Dang, CTQ. & Nguyen, NTB. et al, 2012 

Tridecyl Alcohol 30 Ethoxylate (TDA 30 EO) Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013; 
ArokorHolding, et al 2013 

Triphenylmethane (TPM) Siggel, L. & Santa, M. et al, 2012 

Tergitol surfactants Mandal, A. & Bera, A. et al, 2012 

Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide (CTAB)  
Catiónico 

Vatanparast, H. & Alizadeh, A.H. et al, 1884 
Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013 

Coco Alkyl Trimethyl Ammonium Chloride Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013. 

Stearyl Trimethyl Ammonium Chloride Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013 
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Dodecyl Trimethyl Ammonium bromide 
(DTAB) 

Sharma, G. & Mohanty, K. et al, 2013 

Ethoxylated alkyl amine Chen, Y. & Elhaget, A.S.et al, 2012 

Combination “A”- mixture of alkyl ether 
sulfate and alkyl propoxy Ethoxy Sulfate 

 
 

Combinação 

Mohan, K. et al, 2009 

Combination “B”- mixture of alkyl propoxy 
sulfate and alkyl ethoxy sulfonates 

Mohan, K. et al, 2009 

Surfactante produzido a partir de óleo de 
castor 

Sal inerte Zhang, Q.-Q. & Cai, B.-X. et al, 2015 

Polpa de fruta de S. mukorossi Natural Kommalapati, R. & Valsaraj, K. et al, 19971 
1 – Retirado do artigo “Aqueous Solubility enhancement and desorption of hexachlorobenzene from soil using a plant based 

surfactant”, de Kommalapati, R. & Valsaraj, K. et al, 1997.    

Algumas bactérias como as Rhodocci ou as Pseudomonas são capazes de produzir biosurfactantes. 

Na Tabela 7 é apresentada uma listagem dos biosurfactantes e dos microrganismos que as produzem. 

Tabela 7 - Listagem de biosurfactantes e seus produtores (Fonte: Microbial Degradation of Petroleum 

Hydrocarbon Contaminants: An Overview, de Das, N. & Chandran, P, 2010). 

Biosurfactante Microrganismo produtor Referência 
 

Sophorolipids Candida bombicola A. Daverey, A. & Pakshirajan, K. et al, 2009 
Rhamnolipids Pseudomonas aeruginosa Kumar, M. & Leon, V. et al, 2008 
Lipomannan Candida tropicalis Muthusamy, K. & Gopalakrishnan, S. et al, 2008 
Rhamnolipids Pseudomonas fluorescens Mahmound, A. & Aziza, Y. et al, 2008 
Surfactin Bacillus subtilis Youssef, N. & Simpson, D.R. et al, 2007 
Glycolipid Aeromonas sp. Ilori, M.O. & Amobi, C.J. et al, 2005 
Glycolipid Bacillus sp. Tabatabaee, A. & Assadi, M.M et al, 2005 

 

Os biosurfactantes são moléculas constituídas por uma parte hidrofílica e por outra lipofílica. Na Figura 

7 exemplifica-se a produção e utilização do biosurfactante, Rhamnolipid, por parte das Pseudomonas 

sp.. 

 

Figura 7 - Exemplo da produção do Rhamnolipids pela Pseudomonas sp e absorção dos hidrocarbonetos 

(adaptado de Das. N & Chandran P., 2011). 
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Estas moléculas atuam como agentes de emulsificação, diminuindo a tensão superficial e formando 

micelas, que contêm os hidrocarbonetos no meio, as quais vão ser absorvidas e degradadas pela 

bactéria. O interesse no uso de surfactantes tem vindo a aumentar, dado que permitem que ocorra 

degradação de compostos insolúveis em meio aquoso. 

2.7. Monitorização da pluma de contaminação  

 

O método passivo surge devido à necessidade de um método de avaliação e monitorização superior 

ao que é fornecido pelo método tradicional ativo. 

O método ativo possui algumas desvantagens, nomeadamente as seguintes: problemas na recolha de 

amostras principalmente em solos pouco permeáveis, tipicamente para um intervalo de composto entre 

C1 a C5, pode ser influenciado pela produção de compostos gerados durante processos biológicos que 

ocorrem na superfície do solo (exemplo: produção de metano); é também influenciado por variações 

atmosféricas, e variações do aquecimento solar (Amplified Geochemical Imaging, 2015). 

Segundo Hodny Whetzel Junior e Anderson (2009) o método passivo possui as seguintes vantagens:  

➢ Simples; 

➢ Implantação de custo reduzido; 

➢ Menos variabilidade dos dados obtidos; 

➢ Reduz o potencial de erro humano; 

➢ Não requer energia durante o tempo de exposição; 

➢ Capacidade de amostragem em solos com baixo e elevado conteúdo volumétrico de água; 

➢ Capacidade de amostragem em solos com baixa e elevada porosidade; 

➢ Fácil uso em zonas de acesso limitado (exemplo: áreas com elevado tráfego); 

➢ Aplicável em vários meios (zonas não saturadas, zonas saturadas, espaços ao ar livre, espaços 

interiores); 

➢ Rápida e alta resolução de amostragem e de conjunto de dados; 

➢ Concentrações estimadas através de métodos estatísticos ou através de métodos baseados 

em fatores físicos; 

➢ Aplicável a locais onde não é possível usar o método ativo. 

A monitorização da pluma pode ser efetuada através de dois métodos: o método passivo e o método 

ativo. A principal diferença entre estes dois métodos consiste no facto do método passivo não requerer 

qualquer fonte de energia, durante o processo de monitorização do contaminante. A fase gasosa do 

contaminante é adsorvida pelo adsorvente existente dentro do amostrador, sem e existência de uma 

fonte energética, não necessita da existência de uma bomba. Já o método ativo necessita de uma fonte 

energia para o processo de recolha de água, por exemplo: uso de uma bomba para a extração de água 
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2.7.1. Método passivo 

 

Os amostradores passivos, designados por PSG, focam-se na difusão e na adsorção e podem ser 

usados para a amostragem de COV e COSV, sendo que o tipo de adsorvente e o tipo de membrana 

difusiva depende dos compostos alvo (W.L.Gore & Associates, Inc, 1998). 

Os amostradores selecionados apresentam uma membrana de politetrafluoretileno, ePTFE, (Gore-

Tex®), quimicamente inerte, permeável ao vapor, impermeável à água e não retarda a transferência de 

vapor. A membrana possui ainda poros, cujo  tamanho é 1000 vezes maior que a maior molécula 

orgânica semi-volátil de vapor e uma área de abertura superior a 80% (Anderson, 2006). O amostrador 

apresenta um adsorvente, que possui uma grande afinidade para a maior parte dos COV, COSV e de 

HAP. Os compostos que se encontram dentro da membrana são imediatamente adsorvidos (Amplified 

Geochemical Imaging LLC, 2017). 

Os amostradores passivos de gás-solo  possuem várias aplicações, como a delimitação da fonte e da 

sua extensão de contaminação de aquíferos em meios porosos e fraturados e a monitorização do 

progresso de ações de remediação in-situ; fornecem dados reais acerca das transferências que 

ocorrem e das investigações realizadas; bem como informação acerca das intrusões de vapor; reduzem 

custos de implementação e de manutenção de piezómetros e também fornecem informação relevante 

para o modelo conceptual do local (Amplified Geochemical Imaging, 2015). 

A amostragem pode ser influenciada por vários fatores, desde a temperatura, que tem influência na 

pressão de vapor, influenciando diretamente as concentrações do composto alvo na fase gasosa e na 

fase aquosa. A pressão de vapor indica a facilidade do composto em evaporar. Compostos com baixa 

pressão de vapor podem ser detetados, porém as concentrações do contaminante no solo devem ser 

elevadas e as camadas de solo permeáveis (EPA, 1997). 

O tipo de solo influencia a amostragem, os solos arenosos que são mais porosos, requerem um tempo 

de exposição mais curto (ASTM International, 2017). 

 

2.7.2. Método ativo 

 

Os piezómetros consistem em perfurações no solo para ter acesso à água presente no aquífero. A 

extração da água é realizada através de um tubo e de uma bomba (The Groundwater Foundation, 

2017). 

Os piezómetros são constituídos por um tubo de PVC perfurado para permitir que a água subterrânea 

flua para dentro do piezómetro. No topo existe uma base de cimento que protege o piezómetro da 

entrada de pluviais. Em redor do piezómetro há uma camada de bentonite e areão que permite filtrar a 

água, evitando a entrada de finos dentro do piezómetro. 
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Este método ativo permite a recolha periódica de amostras de água, para que seja realizada a 

monitorização de iões e de COV e COSV.  

2.8. Conceitos de Modelação 

2.8.1. Vadose Zone Leaching (VLEACH) 

 

No mercado existem vários softwares para simular o transporte de contaminantes no solo, sendo que 

o software escolhido foi o Vadose Zone Leaching (VLEACH) por ser um software disponível 

gratuitamente. 

O software VLEACH foi desenvolvido pela United States Environmental Protection Agency (USEPA), 

que serve para simular o transporte, numa dimensão, de compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis 

na zona não saturada do solo. O software não tem em conta a biodegradação e reações químicas que 

possam ocorrer no local contaminado. O VLEACH foi utilizado para estimar o tempo de exposição dos 

amostradores passivos de gás-solo, tendo em conta que os amostradores saturam acima de 100 µg. A 

área do polígono definida foi de 36m2, devido ao espaçamento considerado no plano de amostragem. 

O software simula, tendo em conta o intervalo de tempo considerado, as concentrações existentes no 

polígono na fase gasosa, líquida e adsorvida. O software fornece os resultados graficamente, 

apresentado o fluxo mássico do contaminante ao longo do tempo de simulação; e também o perfil de 

concentração do contaminante no solo. 

 

2.8.2. Parâmetros a ter em conta na modelação 

 

Na Tabela 8 encontram-se os parâmetros a ter em conta na modelação do software VLEACH, o 

acrónimo utilizado, a sua definição e as unidades de cada parâmetro. 

Tabela 8 - Parâmetros a ter em conta na modelação no programa VLEACH (Fonte: EPA,1997). 

Parâmetro Acrónimo Definição Unidades 

Altura do 

polígono 

 

h representa a altura da camada da zona não saturada que 

vamos ter em cada cenário 

m 

Área do 

polígono 

Ap A área foi definida com base no espaçamento mínimo entre 

amostradores, cerca de 6m e assumindo que a célula da 

grelha de amostragem considerada é quadrada (36m2) 

m2 

Concentração 

inicial no solo 

Cinicialsolo define a concentração inicial de contaminante no solo, numa 

única célula ou num conjunto de células 

µg/kgsolo 

Coeficiente de 

difusão livre no 

ar 

DAB indica a transferência do contaminante no ar devido ao 

movimento Browniano 

m2/dia 
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Constante da 

Lei de Henry 

HCC constante empírica que descre a partição líquido-gás do 

contaminante. Este parâmetro pode ser obtido de várias 

formas 

adimensional 

Dimensão 

vertical das 

células 

d O tamanho vertical das células é dado pela razão entre a 

altura do polígono e o número de células 

 

m 

Dry Bulk Density DBD descreve a massa de solo seco presente num volume de 

solo 

g/cm3 

Fração orgânica 

de carbono no 

solo 

foc descreve a quantidade de carbono orgânico presente no 

solo. Este parâmetro indica a potencial de COV e COSV, 

quantidade que pode ser adsorvida pelo solo 

adimensional 

Humidade H descreve a quantidade de água presente no solo, 

geralmente apresentado em percentagem. Este parâmetro é 

assumido como constante no tempo e no espaço, o que 

raramente acontece na realidade. A humidade não pode 

exceder a porosidade do solo e não pode ser inferior ao 

conteúdo de água no solo irredutível 

 

% 

Lower Boundary 

Vapour 

Condition 

LBVC define a concentração do contaminante nas águas 

subterrâneas, na base da zona não saturada 

mg/L 

Organic Carbon 

Distribution 

Coefficient 

koc descreve a partição do contaminante com o carbono 

orgânico 

mL/g 

Porosidade 

Efetiva 

Ø relação entre o volume de espaços vazios que podem ser 

ocupados pela água que circula por gravidade e o volume 

total do solo. 

adimensional 

Solubilidade na 

água 

S Descreve a solubilidade do contaminante na água mg/L 

Taxa de Recarga TRec Diz respeito á água que se infiltra no solo e que vai se 

armazenar no aquífero. A recarga tem de ter em conta a 

precipitação anual existente no local e a evapotranspiração 

real que pode ocorrer no local, devido à presença de 

culturas existentes no local. No manual do software é 

indicado que é um parâmetro difícil de estimar e que se 

deve efetuar a simulação dos cenários com vários valores 

m/ano 

Upper Boundary 

Vapour 

Condition 

UBVC define a concentração do poluente na atmosfera acima do 

solo. 

mg/L 

 

 

 



 

28 
 

3. Materiais e Métodos 

 

3.1.  Método Passivo: Amostradores passivos de gás-solo (PSG) 

 

Foi feita uma pesquisa de mercado e selecionou-se os amostradores da empresa AGI (Amplified 

Geochemical Imaging), que usam a tecnologia “Gore-Sorber®”. 

A Figura 8 exemplifica o amostrador selecionado para o trabalho prático. Este tipo de amostrador pode 

ser usado para a amostragem em solos ou em água (Namieśnik et al., 2005). Os amostradores 

escolhidos são do tipo 8 e permitem adsorver compostos orgânicos com 4 a 20 carbonos (Amplified 

Geochemical Imaging, 2016). 

 

Figura 8 - Exemplificação do amostrador utilizado no trabalho prático, indicado pela seta (Fonte: Cost-Effective, 

Accurate Environmental Investigations Using Passive Soil Gas Sampling, 2009). 

O tempo de exposição é crítico, porque tem de ser suficiente para permitir que o amostrador adsorva 

quantidades acima do limite de deteção (0,04 µg) e do limite de quantificação (0,05 µg), mas, por outro 

lado deve evitar a saturação dos amostradores (a partir dos 100 µg). 

 

3.1.1. Plano de amostragem amostradores passivos 

 

Na Figura 9 está representado o mapa de amostragem, onde estão assinalados os amostradores 

e os piezómetros utilizado no trabalho de campo. 
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Figura 9 - Plano de amostragem utilizado no trabalho prático. 

No local de estudo já existem piezómetros de onde são monitorizados: pH, potencial redox, nível 

freático, condutividade elétrica, concentrações de cloretos, nitritos, nitratos e sulfatos e de orgânicos. 

No plano de amostragem foram usados 50 amostradores passivos de gás-solo, tendo sido distribuídos 

por três zonas: dentro do sector de produção e em dois terrenos fora da fábrica. Dentro do sector de 

produção foram colocados 26 amostradores, distribuídos de forma heterogénea, com o objetivo de 

adquirir informação de concentrações de COV e COSV em locais onde não existem piezómetros e a 

comparação dos resultados obtidos entre os dois métodos. O composto alvo escolhido foi o benzeno. 

Nas duas outras zonas, cada célula da malha foi definida com uma aresta de 6m e com uma geometria 

quadrada, permitindo a obtenção de uma malha mais extensa e mais precisa.  

O amostrador 1 foi colocado com o intuito de ser um ponto de referência e foi colocado perto da sonda 

S205. Para se poder realizar a comparação dos resultados obtidos através do método passivo com o 

método ativo foram montados 13 amostradores perto dos piezómetros S102, S103, S104, S2, S205, 

S206, S401, S403, S405, S407, S501, S502 e S503. Por outro lado, outros 13 amostradores foram 
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colocados em pontos estratégicos, a fim de se evitar a sua colocação no meio de vias onde seja 

frequente a passagem de veículos pesados e em que os amostradores foram colocados em locais em 

que não existia conhecimento do estado do solo. A área de amostragem é de, aproximadamente, 40922 

m2. Dos 26 amostradores, 23 foram colocados em solo e 3 em betão. A sinalização da posição dos 

amostradores foi efetuada com pedras numeradas, para os locais em solo, e com corretor nos locais 

de betão. 

No terreno maior fora da fábrica foram montados 16 amostradores numa área de aproximadamente de 

5889 m2. Uma vez que o fluxo do escoamento das águas subterrâneas é de nordeste para sudoeste o 

principal foco no terreno foi colocar amostradores perto da margem direita e no meio do terreno. A meio 

do terreno existe a sonda S503, onde foram instalados 2 amostradores à sua volta, sendo que um deles 

está colocado perto da sonda e o outro a uma distância de 18m (aproximadamente). Neste terreno 

temos presente uma malha que foi definida com base em critérios definidos pela equipa envolvida no 

projeto. 

No outro terreno foram instalados 8 amostradores, com uma distância entre eles de 20m, 

aproximadamente, apresentando uma malha aleatória. A área de amostragem deste terreno é de, 

aproximadamente, 2626 m2. A empresa AGI recomenda um espaçamento entre amostradores de 7,62 

a 21,34m. A ASTM International recomenda um espaçamento entre amostradores de 3 a 30m, sendo 

que para locais com falta de informação deve-se optar por um espaçamento entre 7,5 a 15m. 

A empresa AGI, que forneceu o material, aconselhou tempos de exposição entre 3 a 5 dias, para casos 

onde as concentrações do contaminante sejam desconhecidas. Para a realização do trabalho prático 

foram utilizados 5 dias. 

3.1.2. Instalação dos amostradores passivos 

 

Antes do processo de perfuração, quer em solos, quer em betão, foi necessário garantir que para a 

profundidade de 1 metro não seriam encontrados cabos ou a tubagem da rede de incêndios. 

Para a instalação dos amostradores no solo ou no betão foi necessária a realização de um furo com 

1m de profundidade e com cerca de 1,27 a 2,54 cm de diâmetro. Na realização destes furos é 

aconselhado o uso de um martelo rotatório ou de um martelo furador para efetuar o furo. No nosso 

caso foi usado um berbequim com uma broca de um diâmetro de 25mm para a realização dos furos 

em betão; nos furos realizados em solo foram usados um martelo e uma estaca, com um comprimento 

de aproximadamente 1,15m. 

Para a fixação do amostrador foi usado um fio com um comprimento de cerca 2m, que fixa, numa das 

extremidades, a rolha de cortiça ao amostrador, tal como exemplificado na Figura 10, do lado direito. 

De seguida, para a colocação do amostrador no furo, foi usada uma ferramenta de inserção que encaixa 

na ponta inferior do amostrador, como demonstrado na Figura 10, do lado esquerdo. A ferramenta de 

inserção é retirada logo após a colocação do amostrador no furo. A rolha de cortiça serve para tapar o 

furo a fim de isolar o amostrador da atmosfera (Anderson, 2006).  
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Figura 10 – Do lado esquerdo temos a exemplificação da colocação da ferramenta de inserção no bolso de 

inserção do amostrador; do lado direito temos a exemplificação da fixação do fio à superfície da rolha e ao 

amostrador. 

 

A Tabela 9 sumariza os amostradores que foram colocados no solo e no betão. No solo foram colocados 

47 amostradores e 3 em betão. 

Tabela 9 - Identificação dos amostradores colocados no solo e no betão. 

Zonas Solo Betão 

Amostradores 1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17-50 4,10,12 

 

Durante a instalação dos amostradores passivos foram registadas as coordenadas dos locais onde 

estes foram implantados, o número de série de cada amostrador e o respetivo número do frasco, bem 

como a data e hora de colocação do amostrador. A instalação dos amostradores foi realizada em dois 

dias: os amostradores de 1 a 22, 25 e 26 foram colocados no dia 4 de outubro de 2017. Os 

amostradores 23, 24, 27-50 foram colocados no dia 6 de outubro de 2017, durante o período da manhã. 

 

3.1.3. Recolha dos amostradores passivos 

 

Os amostradores foram puxados pelo fio que os segurava; antes de colocar os amostradores dentro 

do frasco foi retirado o fio e foram retiradas partículas de solo e alguma água, com auxílio de papel. 

Seguidamente, colocou-se a tampa e o selo para garantir que não fossem abertos durante o período 
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de viagem até ao laboratório. Para cada recolha foi registada a hora a que foi feita.  Para evitar a 

ocorrência de trocas, foi feita a verificação do número de série de cada amostrador e o número do 

frasco. Os amostradores foram colocados dentro dos respetivos recipientes. No dia 9 de outubro de 

2017 foram recolhidos os amostradores 1 a 22, 25 e 26, tendo sido todos recuperados com sucesso. 

No dia 11 de outubro foram recolhidos os restantes amostradores, tendo sido todos recuperados com 

sucesso. No entanto, é de realçar que o amostrador 42 foi encontrado fora do seu local de instalação, 

tendo sido encontrado ao pé da vegetação local. 

3.1.4. Brancos 

 

Em conjunto com os 50 amostradores passivos, vieram mais 2 amostradores. Estes 2 amostradores 

foram utilizados como brancos no trabalho prático. O objetivo dos brancos é verificar se existe 

contaminação durante o processo de transporte. Para tal, os amostradores foram mantidos dentro dos 

respetivos frascos e selados, sendo só abertos no momento da sua análise nos laboratórios para a sua 

análise.  

3.1.5. Análise dos amostradores passivos 

 

Após a recolha dos amostradores, estes foram enviados para a empresa (AGI) que forneceu o material, 

a fim de serem analisados. Os amostradores foram analisados através do GC/MS, segundo o método 

US EPA 8260/8270 modificado, que recorre à cromatografia gasosa, deteção seletiva de massa, após 

a dessorção térmica.  O método aplicado foi o método da concentração, em que existe quantificação 

dos resultados, massa adsorvida do composto pelo amostrador (µg), durante o período de amostragem 

e em que é posteriormente calculada a concentração (µg/m3), com base no tempo de exposição, 

profundidade do amostrador e tipo de solo.  Para desenhar a pluma de contaminação de cada composto 

foi utilizado o software ARCMAP, com a licença de estudante da Universidade de Lisboa e com o uso 

da ferramenta de interpolação IDW (“Inverse Distance Weighted”). Os resultados de concentração 

podem ser obtidos através da seguinte equação (Whetzel, et al., 2013): 

 

Concentração = (massa/ tempo de exposição) /Eficiência da dessorção/ SR (Eq. 14) 
 

Nesta expressão o parâmetro de massa está em µg; o tempo de exposição em horas; SR indica a 

taxa de amostragem em L/h. O valor de SR varia com o tipo de composto. No Anexo III encontra-se 

alguns valores de referência para SR. 
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3.2. Método ativo: Piezómetros 

 

3.2.1. Plano de amostragem dos piezómetros 

 

No dia 4 de outubro de 2017 foram recolhidas amostras de água dos piezómetros S102, S103, S104, 

S2, S205, S401, S403 e S405. A recolha das amostras coincidiu com a primeira fase de instalação dos 

amostradores, dentro da fábrica, exceto os amostradores 23 e 24. 

Nos dias 6 e 9 de outubro de 2017 foram recolhidas amostras de água dos piezómetros anteriormente 

descritos e ainda dos piezómetros S206, S407, S501, S502 e S503. No dia 9 foram retirados os 

amostradores que tinham sido colocados na fábrica, exceto os amostradores 23 e 24. 

Por fim no dia 11 de outubro de 2017 foram recolhidas amostras de água dos piezómetros S206, S407, 

S501, S502 e S503. Neste dia foram retirados os amostradores 23 e 24 (dentro da fábrica) e os 

amostradores que foram colocados nos terrenos exteriores. 

As amostras foram recolhidas em frascos com a capacidade de 100ml. 

Nos piezómetros S102, S103, S205, S206, S401, S405 e S407 as amostras foram recolhidas com o 

uso de uma bomba, para ser feita a bombagem da água e foram recolhidos, respetivamente de uma 

profundidade de 3,9 m, 3,4m, 4,7m, 3,12m, 4,5m, 1m, 0,9m e 1 metros. Nos piezómetros S501, S502 

e S503 as águas foram recolhidas com um recurso a um com um bailer. Este sistema não requer 

qualquer fonte elétrica para que seja feita a recolha da água, sendo o sistema constituído por um tubo 

em plástico e uma corda.  Os recipientes foram passados por água 2 a 3 vezes, com a água bombada. 

A água foi bombada de uma profundidade de aproximadamente 6 metros. 

No piezómetro S2 a amostra foi recolhida a uma profundidade de 7 metros. 

No piezómetro S104 são retiradas duas amostras a profundidades diferentes, a 4 e a 7 metros e foi 

analisada a amostra composta. A água do piezómetro S403 é bombeada de uma profundidade de 

7metros. 

3.2.2. Preparação das amostras de água 

 

Na determinação do teor de benzeno (Bz) e mononitrobenzeno (MNB), por cromatografia gasosa com 

detetor de FID (Flame Ionization Detector) as amostras são injetadas diretamente. 

Na cromatografia gasosa com espectroscopia de massa acoplada (GC/MS) e em que se utilizou um 

amostrador do tipo Headspace (HS), foram preparados frascos de análise (22 mL) com 3,5 g de 

carbonato de sódio e 5mL de amostra posteriormente encapsulados. A colocação do sal, diminui o 

coeficiente de partição, facilitando que os COV volatilizem e sejam aspirados pela agulha do HS para 

injeção no GC-MS.  
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3.2.3. Quantificação dos compostos orgânicos nas amostras de água subterrânea por GC 

Na análise foi utilizado um cromatógrafo gasoso Agilent Technologies 6890N Network GCSystem (GC 

9L), usando o canal da frente GC 9L/SFT6L. Para injetar as amostras foi usada uma agulha microliter 

TM#7001 e foi injetado 0,4 µL de cada amostra com um caudal total de gás de 200mL/min e uma razão 

de split de 10:1 A temperatura estabelecida foi de 220ºC, com uma pressão de 8 psi. A coluna instalada 

é Chrompack CPS:15CB de dimensões 30m (comprimento) x 0,25 mm (diâmetro interno). A 

temperatura inicial estabelecida foi de 110ºC, aumentando cerca de 6ºC/min até atingir uma 

temperatura de 135ºC. Uma vez atingida esta temperatura, vamos ter uma nova rampa de 

aquecimento, 10ºC/min. A temperatura do detetor FID era de 250ºC, com um caudal de H2 de 30 mL/min 

e um caudal de ar de 300 mL/min. A análise de cada amostra demorou cerca de 9 minutos e meio. As 

análises foram realizadas nos laboratórios da empresa. 

3.2.4. Determinação de compostos orgânicos nas amostras de água subterrânea por 

HS/GC/MS 

 

Foi utilizada para determinar as concentrações de Bz e MNB nas amostras de água. No Anexo I 

encontra-se uma breve descrição da técnica. A análise foi efetuada nos laboratórios da universidade. 

O cromatógrafo usado é o Agilent Technologies 6890N Network com o amostrador Agilent 7697A 

Headspace Sampler (com o software GCMS/Enhanced) e a análise dos cromatograma foi realizada 

com o software GMS Data Analysis. O gás de arrasto utilizado foi hélio e a injeção pelo HS foi realizada 

com as seguintes condições: caudal total: 19,5 mL/min, split 7,24:1, caudal de gás na coluna de 2 

mL/min, temperatura de injeção de 150ºC. A coluna instalada é DB5 de dimensões 60m (comprimento) 

x 250µm (Diâmetro interno) x 1µm (espessura do filme). A temperatura inicial do forno é de 90ºC, na 

qual a amostra está durante 1 min; de seguida o forno aquece cerca de 12ºC/min até aos 250ºC; depois 

é mantido a esta temperatura durante 11,5min. O tempo de análise de cada amostra foi de 

aproximadamente 28 minutos. 

 

3.3. Parâmetros a modelar 

 

Para a simulação dos diferentes tipos de solo presentes em cada sonda é necessário simular para uma 

gama de valores de certos parâmetros que possam ter maior influência nos resultados. Para os 

diferentes tipos de solo é preciso alterar os parâmetros de porosidade, humidade, foc e de DBD. Por 

fim, ao alterar o parâmetro de LBVC é necessário alterar a concentração do poluente inicial no solo, 

devido ao equilíbrio entre as concentrações do poluente na fase gasosa e aquosa. Além destes 

parâmetros, a altura do polígono e a humidade são, igualmente, parâmetros importantes a considerar. 

A altura do polígono, uma vez que o nível freático ao longo do terreno varia, ou seja, o nível freático 

nas sondas não é igual. No caso da humidade trata-se de um parâmetro de difícil estimativa, pelo que 

é aconselhado fazer-se uma projeção com diferentes valores de humidade. Nas simulações efetuadas 
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foram usados os valores de conteúdo mínimo de água, tendo sido feitas pequenas oscilações desses 

valores, mostrando que para pequenas variações do parâmetro da humidade, o programa era 

moderadamente sensível. É importante realçar que as concentrações no solo que interessam 

correspondem a um metro de profundidade, local onde é colocado o amostrador passivo de gás-solo. 

Na secção 4.7 foram feitas oscilações aos parâmetros de humidade e de foc. 

 

 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Interpretação dos resultados 

 

A deteção de massas de COV e COSV nos amostradores indicam que existe uma zona em redor dos 

amostradores contaminada com aquele composto. Para poder relacionar a massa detetada com um 

valor de concentração de um contaminante no nível freático, é importante ter em conta a pressão de 

vapor, a solubilidade em água, peso molecular, constante de Henry. O conhecimento acerca da 

geologia do local é importante, nomeadamente a sua estrutura e a geoquímica são determinantes para 

determinar o potencial de adsorção do contaminante ao solo e a sua velocidade e caudal de difusão no 

solo. 

A relação entre os resultados dos amostradores passivos e as análises recolhidas nos piezómetros 

serão estudadas de acordo com a lista de amostradores e piezómetros presentes na Tabela 10.  

Tabela 10 - Listagem dos Amostradores que foram colocados perto de piezómetros para comparação dos 

resultados através de dois métodos diferentes. 

Número do Amostrador (PSG) Piezómetro 

1 S205 (referência) 

3 S2 

4 S104 

5 S403 

6 S405 

7 S102 

11 S103 

20 S401 

24 S206 

28 S501 

29 S407 

30 S502 

34 S503 
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Nos subcapítulos 4.2 e 4.3 apresentam-se os resultados obtidos, respetivamente, da análise das águas 

no GC, no HS/GC/MS e da análise dos amostradores passivos. Os valores apresentados encontram-

se normalizados numa escala entre 0 e 1. A escala de normalização aplicada aos resultados do método 

ativo consistiu em dividir todos os valores obtidos pela concentração máxima do composto no dia de 

amostragem. Para os resultados do método passivo a normalização foi realizada ao dividir a 

concentração obtida em cada amostrador pela concentração máxima obtida para o mesmo poluente.  

4.2. Caracterização da zona saturada 

Na Tabela 11 está representada a concentração de Bz e MNB, durante o período de 

amostragem. Nenhum dos amostradores utilizados saturou. 

Tabela 11 - Resultados obtidos da análise das águas subterrâneas, no GC. 

Piezómetro 
Bz 

(Dia1) 
MNB 
(Dia1) 

Bz 
(Dia2) 

MNB 
(Dia2) 

Bz 
(Dia3) 

MNB 
(Dia3) 

Bz 
médio 

MNB 
médio 

Desvio 
padrão 

Bz 

Desvio 
padrão 
MNB 

S102 0,00 0,03 0,00 0,02 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03 0,00 

S103 0,00 0,04 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 

S104 0,00 0,06 0,10 0,02 0,31 0,04 0,14 0,04 0,13 0,02 

S2 1,00 0,56 1,00 0,43 1,00 0,64 1,00 0,54 0,00 0,09 

S205 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,01 

S206 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,08 0,00 0,04 0,00 0,03 

S401 0,00 0,06 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,02 

S403 0,00 0,00 0,41 0,01 0,52 0,03 0,31 0,01 0,22 0,01 

S405 0,00 0,25 0,00 0,16 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,04 

S407 0,87 0,03 0,80 0,02 0,65 0,04 0,77 0,03 0,09 0,01 

S501 0,67 1,00 0,60 1,00 0,54 1,00 0,60 1,00 0,05 0,00 

S502 0,19 0,76 0,14 0,41 0,17 0,74 0,17 0,64 0,02 0,16 

S503 0,16 0,13 0,19 0,12 0,21 0,19 0,19 0,15 0,02 0,03 

 

Na Tabela 12 estão representadas as concentrações de Bz e MNB, durante o período de amostragem.  

 Tabela 12-  Resultados obtidos da análise nas águas no HS/GC/MS. 

 

Piezómetro 
Bz 

(Dia1) 
MNB 
(Dia1) 

Bz 
(Dia2) 

MNB 
(Dia2) 

Bz 
(Dia3) 

MNB 
(Dia3) 

Bz 
médio 

MNB 
médio 

Desvio 
padrão 

Bz 

Desvio 
padrão 
MNB 

S102 0,20 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 

S103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S104 0,00 0,00 0,20 0,00 0,28 0,00 0,16 0,00 0,12 0,00 

S2 1,00 1,00 1,00 0,26 0,87 0,37 0,96 0,54 0,06 0,33 

S205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S403 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,21 0,00 0,15 0,00 

S405 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,13 0,00 0,10 0,00 0,07 

S407 0,77 0,00 0,55 0,00 1,00 0,00 0,77 0,00 0,18 0,00 

S501 0,28 0,55 0,33 1,00 0,47 0,36 0,36 0,64 0,08 0,27 

S502 0,23 0,58 0,15 0,44 0,35 1,00 0,24 0,67 0,08 0,24 

S503 0,23 0,08 0,15 0,13 0,38 0,21 0,25 0,14 0,10 0,05 
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Em relação aos resultados seria de esperar que ao longo dos 5 dias em que foram feitas 3 recolhas de 

águas que os resultados fossem constantes. Pela análise dos valores das tabelas verifica-se que as 

concentrações de cada composto orgânico variam ao longo de cada dia e em cada piezómetro. 

 

4.3. Caracterização da zona não saturada 

 

Na Tabela 13 estão representados os valores de Bz, TPH, PCE e MNB da amostragem passiva. 

Tabela 13 - Resultados dos amostradores passivos. 

Amostradores [Bz] [TPH] [PCE] [MNB]  Amostradores [Bz] [TPH] [PCE] [MNB] 

1 0,07 0,11 0,10 0,00  26 0,00 0,07 0,01 0,00 

2 0,00 0,00 0,02 0,00  27 0,00 0,00 0,01 0,00 

3 0,15 0,00 0,01 0,00  28 0,00 0,05 0,01 0,02 

4 0,08 0,13 0,02 1,00  29 0,00 0,09 0,02 0,00 

5 0,00 0,00 0,05 0,00  30 0,00 0,04 0,01 0,00 

6 0,00 0,04 0,00 0,00  31 0,00 0,07 0,03 0,00 

7 0,00 0,12 0,36 0,00  32 0,00 0,12 0,03 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,02  33 0,00 0,00 0,01 0,00 

9 0,11 1,00 0,01 0,05  34 0,00 0,08 1,00 0,00 

10 0,08 0,21 0,02 0,02  35 0,00 0,00 0,02 0,00 

11 1,00 0,08 0,01 0,00  36 0,00 0,06 0,04 0,00 

12 0,00 0,12 0,03 0,00  37 0,00 0,00 0,07 0,00 

13 0,10 0,07 0,01 0,00  38 0,00 0,08 0,06 0,00 

14 0,00 0,09 0,00 0,02  39 0,00 0,06 0,02 0,00 

15 0,00 0,00 0,00 0,00  40 0,00 0,11 0,05 0,00 

16 0,00 0,18 0,00 0,00  41 0,00 0,08 0,06 0,00 

17 0,11 0,04 0,04 0,00  42 0,34 0,14 0,01 0,04 

18 0,00 0,00 0,01 0,00  43 0,00 0,10 0,00 0,00 

19 0,16 0,04 0,00 0,00  44 0,00 0,09 0,00 0,00 

20 0,00 0,07 0,00 0,00  45 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,09 0,93 0,01 0,04  46 0,00 0,11 0,00 0,00 

22 0,14 0,00 0,03 0,00  47 0,00 0,09 0,00 0,00 

23 0,00 0,09 0,01 0,00  48 0,00 0,10 0,00 0,00 

24 0,00 0,06 0,00 0,00  49 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 0,00 0,08 0,01 0,00  50 0,00 0,09 0,00 0,00 
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4.3.1. Concentração de Benzeno: 

 

A Figura 11 representa um mapa com a pluma de contaminação de Bz, obtida através da interpolação, 

do método da Distância inversamente ponderada (IDW), ferramenta do ARCMAP.  

 

Figura 11 - Mapa com a interpolação dos valores das concentrações de Bz obtidas através do software 

ARCMAP, com o uso da ferramenta de interpolação IDW. 

Dos 50 amostradores colocados, 12 apresentaram valores de concentração de Bz superiores ao limite 

de deteção. Os amostradores 3,4,11 indicam a presença de Bz no solo.  Esta informação é concordante 

com a análise das amostras recolhidas respetivamente dos piezómetros S2 e S104, que indicavam a 

presença de Bz; as amostras de água provenientes do piezómetro S103 não indicavam a presença de 

Bz. O mesmo se verificou para o piezómetro S205. 

Nos piezómetros S102, S403, S407, S501, S502 e S503 foi detetada a presença de Bz, no entanto os 

amostradores próximos não indicaram a presença do composto. 

Nos piezómetros S206, S401 e S405 e nos amostradores circundantes a estes piezómetros, não foi 

detetada a presença de Bz. 
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Os amostradores 9,10, 13, 17, 19, 21, 22 e 42 indicaram a presença de Bz no solo. No amostrador 13 

a presença de Bz pode ser devido ao alcatrão, que possui na sua constituição derivados deste. 

 

4.3.2. Concentração de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (TPH): 

 

Os Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (designados por TPH) representam de uma forma geral, 

compostos derivados do petróleo bruto, como por exemplo: benzeno, tolueno, xileno, naftaleno, entre 

outros. Na  Figura 12 estão representados os amostradores onde foi detetado TPH. 

 

Figura 12 - Mapa com a interpolação dos valores das concentrações de TPH obtidas através do software 

ARCMAP, com o uso da ferramenta de interpolação IDW. 
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Nos 50 amostradores, 37 detetaram concentrações de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo, sendo que 

o maior valor foi obtido no amostrador 9, perto da zona de produção, sendo que o segundo amostrador 

foi o 21. Neste caso foram obtidas concentrações dentro da fábrica e nos terrenos exteriores. 

 

 

4.3.3. Concentração Percloroetileno (PCE): 

 

 O PCE trata-se de um composto bastante utilizado como solvente, em especial em atividades de 

limpeza a seco. Este composto é bastante utilizado nas lavandarias. A Figura 13 representa um mapa 

com a pluma de contaminação de PCE, obtida através da interpolação, do método da Distância 

inversamente ponderada (IDW), ferramenta do ARCMAP.  

 

Figura 13 - Mapa com a interpolação dos valores das concentrações de PCE obtidas através do software 

ARCMAP, com o uso da ferramenta de interpolação IDW. 

Dos 50 amostradores, 34 detetaram concentrações de PCE superiores ao limite de deteção. Neste 

caso foi no amostrador 34 que se detetou a maior concentração, seguido do amostrador 7. O composto 

PCE foi detetado dentro da fábrica e no maior terreno exterior.  
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4.3.4. Massa adsorvida de MNB, ao fim de 5 dias: 

 

A Figura 14 representa um mapa com a pluma de contaminação de MNB, obtida através da 

interpolação, do método da Distância inversamente ponderada (IDW), ferramenta do ARCMAP.  

 

 

Figura 14 - Ilustração das massas de MNB obtidas e respetivos amostradores, no software ARCMAP. 

Dos 50 amostradores colocados, 7 apresentaram valores de massa de MNB superiores ao limite de 

deteção. 

O amostrador 4, perto do piezómetro S104, indicou o maior valor de massa de MNB. Este valor pode 

estar relacionado com o facto de terem existido neste local tanques enterrados de tratamento de 

efluentes de MNB. Nas amostras dos piezómetros S102, S103, S206, S401, S403, S407 não foi 

detetada a presença de MNB e o composto também não foi detetado nos amostradores circundantes 

ao piezómetro. 

As amostras de água dos piezómetros S2, S405, S502 e S503 indicavam a presença de MNB, porém 

os amostradores mais próximos não detetaram a presença de MNB. 



 

42 
 

As amostras analisadas na sonda S501 indicavam a existência de MNB. O amostrador 28 detetou a 

presença de MNB no solo. Os amostradores 8, 9,10, 21 e 42 também indicaram a presença de MNB 

no solo. 

4.4. Correlação entre os resultados obtidos dos amostradores passivos e 

os resultados das amostras de água  

 

Os resultados da concentração de Bz dos amostradores passivos foram comparados com os valores 

médios obtidos da análise das águas, realizadas através do HS/GC/MS. Nesta análise foram utilizados 

os amostradores 1, 3, 4, 6 e 7 que foram colocados perto dos piezómetros, respetivamente, S205, S2, 

S104, S405 e S102. Na Figura 15 estão representados os resultadas da análise, com a indicação da 

equação da reta, com melhor ajustamento. 

 

Figura 15 - Correlação dos resultados dos amostradores passivos 1,3 4,6 e 7 com os resultados das análises das 

águas dos piezómetros mais próximos (Composto: Bz). 

Através da relação linear estabelecida é possível estimar a concentração de Bz na água subterrânea 

em toda a área com base na informação dos amostradores passivos. Na Figura 15 está representada 

a estimativa da concentração de água subterrânea.  
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Tabela 14- Estimativa da concentração de Bz na água subterrânea através das concentrações de Bz obtidas nos 

amostradores passivos. 

 

Com os valores de concentração de Bz normalizados estimados na água subterrânea foi feita a 

interpolação, através da ferramenta IDW para desenhar a pluma de contaminação. Na Figura 16 temos 

a representação da pluma de Bz normalizada estimada na água subterrânea.  

Amostradores [Bz] 
normalizada 

nos 
amostradores 

[Bz] normalizada 
estimada na 

água 
subterrânea 

Amostradores [Bz] 
normalizada 

nos 
amostradores 

[Bz] normalizada 
estimada na água 

subterrânea 

1 0,07 0 26 0 0 

2 0 0 27 0 0 

3 0,15 1,06 28 0 0 

4 0,08 0,13 29 0 0 

5 0 0 30 0 0 

6 0 0 31 0 0 

7 0 0 32 0 0 

8 0 0 33 0 0 

9 0,11 0,53 34 0 0 

10 0,08 0,13 35 0 0 

11 1 12,36 36 0 0 

12 0 0 37 0 0 

13 0,1 0,4 38 0 0 

14 0 0 39 0 0 

15 0 0 40 0 0 

16 0 0 41 0 0 

17 0,11 0,53 42 0,34 3,59 

18 0 0 43 0 0 

19 0,16 1,19 44 0 0 

20 0 0 45 0 0 

21 0,09 0,26 46 0 0 

22 0,14 0,93 47 0 0 

23 0 0 48 0 0 

24 0 0 49 0 0 

25 0 0 50 0 0 
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Figura 16 - Mapa com a interpolação dos valores das concentrações de Bz, estimadas nas águas subterrâneas, 

obtidas através do software ARCMAP, com o uso da ferramenta de interpolação IDW. 

  

4.5. Avaliação dos dois métodos de amostragem 

 

Os resultados obtidos entre as análises realizadas por GC e por HS/GC/MS para os compostos de Bz 

e MNB foram diferentes. 

As concentrações de Bz obtidas através do HS/GC/MS foram superiores às obtidas pelo GC. Porém 

os resultados obtidos pelos dois métodos encontram-se na mesma ordem de grandeza.  

Em relação às concentrações de MNB obtidas através do HS/GC/MS foram inferiores às obtidas pelo 

GC e nas amostras dos piezómetros S102, S103, S104, S205, S206, S401, S403 e S407 não foram 

detetadas concentrações de MNB pelo HS/GC/MS. 

Com base no que foi referido no capítulo 2.7, o método passivo e o método ativo são métodos que se 

complementam. As informações obtidas através do método ativo são bastantes relevantes para a 

monitorização da qualidade das águas subterrâneas e permite a recolha de dados importantes. O 

método passivo apresenta várias vantagens, nomeadamente, os custos associados e o facto de 
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poderem ser colocados quer em zonas de solo, quer em zonas de betão. A aplicação deste método 

permitiu adquirir informação acerca da presença de certos compostos orgânicos, presentes na fase 

gasosa no solo. Em relação aos valores de Bz e de MNB seria expectável que nos amostradores 

colocados perto dos piezómetros os resultados fossem sempre concordantes, porém a altura do nível 

freático, o tipo de solo, a humidade do solo e a concentração do contaminante a fase líquida podem ter 

influência na amostragem. Para entender tal relação torna-se fulcral a aplicação de um software, neste 

caso o VLEACH, que ajude a simular as condições existentes no solo. 

A comparação económica entre os dois métodos não é possível de realizar, dado que os dados de uma 

amostragem não podem ser considerados representativos, uma vez que os resultados entre os 

diferentes métodos não foram coincidentes. A amostragem passiva é bastante influenciada por 

parâmetros como a humidade e foc, como indicado na secção 4.7. A temperatura também se trata de 

um parâmetro importante, pois vai afetar o equilíbrio entre as concentrações nas fases gasosa e líquida 

do contaminante. Para ajudar a validar o método seria necessário aplicar novamente o método passivo. 

Neste caso, também não é possível indicar que a cada amostrador passivo corresponderia a instalação 

de um piezómetro, uma vez que existem zonas onde foram colocados amostradores com uma distância 

entre eles de 20 m, nessas situações poderiam corresponder 1 piezómetro a 2 amostradores passivos, 

por exemplo. Nesta situação seria necessário a verificação de cada caso.  

 

4.6. Modelação dos resultados obtidos 

Para a determinação do tempo de exposição foi utilizado, como indicado no Capítulo 2.8, o uso do 

software VLEACH, para se obter uma estimativa dos valores de concentração que se poderia encontrar 

no terreno. O solo em torno de cada um dos piezómetros é composto por diferentes camadas 

(informação gentilmente fornecida pela empresa). Assim, foi necessário simular a influência dos 

diferentes parâmetros (porosidade, humidade e foc) para cada um dos tipos de solo. Para as 

simulações efetuadas foram utilizados cenários com o uso apenas de um polígono, sendo as 

propriedades consideradas para este polígono os valores médios das camadas que compõe o terreno 

de cada local. As propriedades que se consideraram foram a humidade, porosidade, DBD e foc. Para 

as simulações foi necessário criar um polígono para piezómetro, sendo o nível freático, o valor a utilizar 

para a altura do polígono; as propriedades de porosidade, foc e humidade são valores médios da 

composição existente em cada polígono. No caso da humidade foi utilizado sempre o valor mínimo de 

4,5%. Para os piezómetros S501, S502 e S503 utilizou-se o valor do nível freático da S407, para efeitos 

de simulação. As Tabelas 15, 16, 17 e 18 representam os dados comuns utilizados em todas as 

simulações efetuadas. Os valores de LBVC utlizados foram os obtidos na análise das águas 

subterrâneas no dia de amostragem 3 (presentes na secção 4.2), analisadas através do GC. Já o valor 

de Cinicialsolo foi calculado com base na Equação 1 (página 9). A Tabela 19 representa as concentrações 

de Bz, ao fim de 5 dias, a uma profundidade de 1m, tendo em conta os diferentes tipos de solos 

existentes em cada piezómetro. 
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Tabela 15 - Dados temporais comuns a todas as simulações no software VLEACH. 

Dados iniciais: Unidades (dias) 

Tempo de simulação 5 

Delta t 1 

Intervalo de tempo dos 
resultados 

1 

Intervalo do perfil de tempo 1 

 

Tabela 16 - Dados do polígono comuns a todas as simulações. 

Parâmetro do polígono: Unidades (m2) 

Área do polígono 36 

 

Tabela 17 - Dados das condições de fronteira comuns a todas as simulações. 

Condições de Fronteira: Unidades (mg/L) 

Concentração do composto 
na taxa de recarga 

0 

UBVC 0 

 

Tabela 18 - Dados do Bz e do Tipo de solo comuns a todas as simulações efetuadas. 

Parâmetros do Bz  Unidades 

Koc 58 mL/g 

HCC (T=26,5ºC) 0,221  

S (T=26,5ºC) 1790 mg/L 

DBA (T=26,5ºC) 0,804 m2/dia 

Parâmetros do Tipo de solo   

Tipo de solo: Arenoso  

DBD 1,6 g/cm3 

 

Tabela 19 – Simulação dos teores de Bz, a uma profundidade de 1 m, pelo software VLEACH, considerando a 

porosidade média do perfil solo apresentado no Anexo II, para uma Humidade média constante de 4,5%. 

Piezómetro Nível freático 
médio (m) 

Porosidade 
média 

foc médio Cgás5dias 

S102 3,28 0,297 0,0075 0,006 

S103 3,27 0,297 0,0075 0,000 

S104 3,51 0,297 0,0075 0,016 

S2 3,48 0,340 0,0075 0,074 

S205 2,26 0,420 0,0054 0,000 

S206 2,59 0,420 0,0075 0,000 

S401 2,78 0,393 0,0061 0,000 

S403 3,24 0,340 0,0075 0,056 

S405 4,23 0,393 0,0061 0,000 

S407 1,53 0,420 0,0075 0,001 

S501 1,53 0,340 0,0050 1,000 

S502 1,53 0,420 0,0050 0,387 

S503 1,53 0,420 0,0080 0,351 
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No cenário do piezómetro S501 foi obtido o maior valor de concentração de Bz, na fase gasosa, no 

solo. Nos piezómetros S103, S205, S206, S401 e S405 os valores de concentração de Bz na fase 

gasosa foram zero, uma vez que as concentrações na fase líquida também o eram.  

  

4.7. Análise sensitiva dos parâmetros mais relevantes (2 parâmetros: 

Humidade e foc)  

 

Segundo uma análise de sensibilidade efetuada ao modelo, verificou-se que os parâmetros que têm 

maior influência nos resultados do perfil de concentração de contaminante no solo foram o foc, LBVC, 

TR, tipos de solo, temperatura e humidade. Por exemplo, o parâmetro de Temperatura vai afetar as 

propriedades do benzeno, como a solubilidade, constante da lei de Henry e difusão do composto no ar 

livre. Por conseguinte, a concentração do poluente na fase aquosa e gasosa também irá variar, ou seja, 

variar os parâmetros de LBVC e de concentração inicial no solo. Neste subcapítulo foram variados dois 

parâmetros: a humidade e o foc. O cenário escolhido para realizar as variações foi do piezómetro S104. 

Na Figura 17 está representado o perfil de concentração, a 1 metro de profundidade, ao longo dos 5 

dias. Para o parâmetro de LBVC foi considerado o valor de Bz do terceiro dia de amostragem. 

 

Figura 17 - Perfil de concentração de Bz, a 1m de profundidade, ao longo de 5 dias, ao variar o parâmetro de H 

entre 4,5 e 20%, com os seguintes dados constantes: Koc=58 mL/g; HCC = 0,221; S = 1790 mg/L; DBA = 0,804 

m2/dia; com AP = 3,51 m, com uma dimensão vertical das células = 0,09 m; nº de células= 40; sendo o solo 

arenoso com DBD = 1,6 g/cm3; P=0,297; foc= 0,0075; TR= 0,6 m/ano. 

Pela figura anterior é verificado que o máximo de concentração do composto é obtido com o mínimo 

conteúdo volumétrico de água; quanto mais próximo do valor de porosidade, menor a concentração na 

fase gasosa, porque também passa a existir menos espaço ocupado por ar. 
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Verifica-se que o modelo é bastante sensível a variações do teor volumétrico de água existente no solo, 

pelo que reforça a necessidade de aplicar novamente o método passivo para corroborar o método. 

Na Figura 18, o parâmetro que foi analisado foi a fração de carbono orgânico no solo. As simulações 

foram realizadas no mesmo cenário anterior. 

 

 

Figura 18 - Perfil de concentração de Bz, a 1m de profundidade, ao longo de 5 dias, ao variar o parâmetro de foc 

entre 0,0015 e 0,0075, com os seguintes dados constantes: Koc=58 mL/g; HCC = 0,221; S = 1790 mg/L; DBA = 

0,804 m2/dia; com AP = 3,51 m, com uma dimensão vertical das células = 0,09 m; nº de células= 40; sendo o 

solo arenoso com DBD = 1,6 g/cm3; P=0,297; H= 4,5%; TR= 0,6 m/ano. 

Pela figura anterior verifica-se que a máxima concentração é obtida para o valor mais baixo de foc, 

contudo é de notar que para um foc de 0,0075 vamos ter valores superiores do que para um foc de 

0,0055. 
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5. Conclusões e Propostas de Trabalho futuro 

 

O presente trabalho permitiu avaliar, através do método ativo, o estado das águas subterrâneas, em 

13 piezómetros diferentes, sendo que foram recolhidas amostras durante 3 dos 5 dias, em que os 

amostradores passivos foram colocados no solo. As amostras recolhidas foram analisadas no GC da 

fábrica e através do HS/GC/MS da faculdade. As concentrações de Bz obtidas através do HS/GC/MS 

foram superiores às obtidas pelo GC. Porém os resultados obtidos pelos dois métodos encontram-se 

na mesma ordem de grandeza. Em relação às concentrações de MNB obtidas através do HS/GC/MS 

foram inferiores às obtidas pelo GC e nas amostras dos piezómetros S102, S103, S104, S205, S206, 

S401, S403 e S407 não foram detetadas concentrações de MNB pelo HS/GC/MS. Perante os 

resultados seria de esperar que as concentrações dos compostos orgânicos fossem aproximadamente 

constantes ao longo do período de amostragem, o que, no global, não se verificou. 

Neste trabalho surgiu a oportunidade da aplicação de um método mais recente e inovador, através da 

colocação de 50 amostradores passivos, dentro da fábrica e em dois terrenos próximos. Os compostos 

alvo deste método foram o Bz e o MNB, sendo que ainda foram apresentados os valores de TPH e de 

PCE que foram reportados. Em relação ao composto Bz, dos 50 amostradores, 12 detetaram a 

presença deste. O maior valor deste composto foi encontrado no amostrador 11, sendo que as análises 

das águas recolhidas do piezómetro S103 não indicavam a presença de Bz no local. Os amostradores 

3 e 4 indicaram a presença de Bz na fase gasosa, sendo concordantes com as análises das águas dos 

piezómetros S2 e S104, que indicavam a presença de Bz na fase líquida. As análises das águas dos 

piezómetros S206, S401, S405 não indicavam a presença do poluente na fase líquida e os 

amostradores também não detetaram o poluente na fase gasosa. Porém, o amostrador 1, colocado 

perto do piezómetro S205 detetou o poluente na fase gasosa, contudo nas análises das águas não 

indicavam a existência do poluente. Já no caso dos piezómetros S102, S403, S407, S501, S502 e S503 

os amostradores não detetaram Bz na fase gasosa, contudo a amostragem ativa indicava a presença 

do composto na fase líquida. 

Para o composto TPH dos 50 amostradores, 37 detetaram concentrações deste, sendo que o maior 

valor foi obtido no amostrador 9, perto da produção de Ácido Sulfanílico, sendo que o segundo 

amostrador foi o 21. 

No caso do composto PCE, dos 50 amostradores, 34 detetaram concentrações deste. Neste caso foi 

no amostrador 34 que se detetou a maior concentração, seguido do amostrador 7. 

Por fim, para o composto MNB, dos 50 amostradores colocados, 7 apresentaram valores de massa de 

MNB superiores ao limite de deteção. O amostrador 4, perto do piezómetro S104, indicou o maior valor 

de massa de MNB. Este valor pode estar relacionado com o facto de ter existido neste local tanques 

enterrados de tratamento de efluentes de MNB. O amostrador 28, colocado perto do piezómetro S501, 

indicou também a presença de MNB, confirmando os resultados obtidos através da análise das águas. 
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No caso das análises das águas recolhidas nos piezómetros, S2, S405, S502 e S503 indicavam a 

presença de MNB na fase líquida, porém os amostradores passivos não mostraram a presença do 

composto na fase gasosa do solo. Em relação às análises das águas dos piezómetros S103, S205, 

S206, S401, S403 e S407 assinalavam a inexistência de MNB na fase líquida e os amostradores 

também mostraram a ausência de MNB na fase gasosa no solo. Os amostradores 8, 9,10, 21 e 42 

assinalaram a presença de MNB no solo. 

Estes dois métodos complementam-se, dado que ambos fornecem informação relevante acerca do 

contaminante, em duas fases distintas. Neste trabalho foi ainda realizado a correlação entre os 

resultados obtidos da amostragem passiva e os resultados obtidos na análise das águas subterrâneas, 

através do HS/GC/MS, com valores médios. 

A comparação económica entre os dois métodos não é possível de realizar, dado que os dados de uma 

amostragem não podem ser considerados representativos, uma vez que os resultados entre os 

diferentes métodos não foram coincidentes. A amostragem passiva é bastante influenciada por 

parâmetros como a humidade e foc, como indicado na secção 4.7. A temperatura também é um 

parâmetro importante, pois vai afetar o equilíbrio entre as concentrações nas fases gasosa e líquida do 

contaminante. Para ajudar a validar o método seria necessário aplicar novamente o método passivo. 

Neste caso, também não é possível indicar que a cada amostrador passivo corresponderia a instalação 

de um piezómetro, uma vez que existem zonas onde foram colocados amostradores com uma distância 

entre eles de 20 m, nessas situações poderiam corresponder 1 piezómetro a 2 amostradores passivos, 

por exemplo. Nesta situação seria necessário a verificação de cada caso.  

Pelo facto de estes dois métodos serem complementares um do outro, tornou-se relevante a aplicação 

do software VLEACH para simular os mecanismos de transporte do contaminante, tendo sido o ponto 

de partida os valores obtidos através da análise das águas subterrâneas, recolhidas no terceiro dia de 

amostragem, analisadas no GC. O software permite estimar as concentrações de Bz, na fase gasosa, 

a 1 metro de profundidade. Os valores obtidos através deste programa podem ser comparados com os 

valores obtidos através da amostragem passiva. Porém, é necessário realizar a simulação para 

diferentes valores de humidade e de foc, sendo que estes parâmetros são de difícil estimativa.  

Uma vez que o objetivo desta tese era averiguar a capacidade de sistemas de monitorização passiva 

da qualidade de aquíferos versus sistema convencional de amostragem ativa já implementado na área 

do cado de estudo verificou-se que o sistema de monitorização passiva necessita de mais estudos para 

comprovar os resultados obtidos deste trabalho.  

Para futuro trabalho seria interessante a aplicação de uma malha mais pequena para tentar descobrir 

a localização da fonte de contaminação, para depois a aplicação de uma ação de remediação. Nesta 

aplicação seria interessante em certos locais a colocação de dois amostradores no mesmo local, sendo 

um deles enviado para o laboratório da empresa que fornece os amostradores e o outro amostrador 

poderia ser alvo de análise, na empresa ou na universidade. Os possíveis resultados poderiam depois 

ser comparados; neste caso, o trabalho poderia ter algumas vantagens para as empresas, (exemplo: 
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redução de custos no envio dos amostradores, eliminação do tempo de envio e maior rapidez na 

obtenção dos resultados). 

Outra proposta interessante seria a análise dos amostradores passivos existentes no mercado, por 

exemplo das duas grandes marcas a nível internacional -  AGI e BEACON; comparar os resultados 

obtidos pelos amostradores de ambas empresas e ver se existem diferenças significativas. Por último, 

a análise da qualidade do ar na fábrica e nos terrenos onde foi realizado o trabalho pratico seria 

importante para verificar se existe nas mediações contaminantes em constante volatilização do solo 

para a atmosfera. 
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Anexo I – Breve descrição da técnica usada no HS/GC/MS 

A amostragem através do Headspace consiste numa técnica usada para separar compostos voláteis 

de uma matriz de amostragem mais leve, que depois é injetado e analisado num cromatógrafo gasoso 

(PerkinElmer, 2013). A amostra presente no vial é aquecida a uma certa temperatura, que depende do 

composto orgânico alvo, durante um certo tempo, para que alcance um estado de equilíbrio entre as 

duas fases. Este aquecimento serve para que os compostos mais voláteis estejam na fase gasosa, na 

fração analisada pelo cromatógrafo gasoso.  Todo este processo contribui para que o cromatograma 

seja mais rápido, mais limpo e mais simples de ler (PerkinElmer, 2013). Na cromatografia gasosa o 

eluente não interage com o soluto, que pode ser um gás inerte (exemplo: Azoto, Hélio ou Hidrogénio) 

(Duarte & Conceição, 2013). A amostra é rapidamente evaporada no injetor e é arrastada através da 

coluna pelo gás arrastador (Duarte & Conceição, 2013). O coeficiente de partição (Kd) representa a 

razão entre a concentração na fase líquida(CL), [mg/L], presente na amostra, e a concentração na fase 

gasosa dentro do vial (CG), [mg/L], em condições de equilíbrio, representada na Equação 15 (RESTEK, 

2000). 

𝐾𝑑 =
𝐶𝐿

𝐶𝐺
                                                                    (Eq. 15) 

Os compostos que apresentam valores de K elevados favorecem a fase líquida; por outro lado, valores 

de Kd baixos favorece a fase gasosa (PerkinElmer, 2013). Na Tabela 20 estão representados alguns 

exemplos de valores de Kd entre a fase aquosa e a fase gasosa, para uma Temperatura de 60ºC. 

Tabela 20 - Exemplos de alguns valores de coeficiente de partição (Kd) entre a fase aquosa e a fase gasosa, 

para uma Temperatura de 60ºC (Fonte: “An Introduction to Headspace Sampling in Gas Chromatography 

Fundamentals and Theory”, 2007). 

Composto Kd 

Dioxano 642 

Etanol 511 

n- Butanol 238 

Acetato de etilo 29,3 

Benzeno 2,27 

Tolueno 1,77 

n-Hexano 0,043 
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Anexo II – Dados utilizados para simular as condições existentes 

em cada piezómetro no software VLEACH 

Tabela 21 - Dados utilizados para simular as condições existentes em cada piezómetro, dados fornecidos pela 

empresa. 

Piezómetro Tipo de solo Prof camada 
(m) 

Nível Freático Agosto-
Setembro (m) 

Porosidade Pmedio foc focmedio 

S102 aterro 1 3,28 0,5 0,297 0,0075 0,0075 

areia castanha 2 0,34 
 

0,0075 
 

areia lodosa 1 0,05 
 

0,0075 
 

S103 aterro 1 3,27 0,5 0,297 0,0075 0,0075 

areia castanha 2 0,34 
 

0,0075 
 

areia lodosa 1,3 0,05 
 

0,0075 
 

S104 aterro 1 3,51 0,5 0,297 0,0075 0,0075 

areia castanha 2 0,34 
 

0,0075 
 

areia lodosa 1 0,05 
 

0,0075 
 

S2 areia castanha 8,5 3,48 0,34 0,340 0,0075 0,0075 

S205 aterro 0,5 2,26 0,5 0,420 0,0075 0,0054 

areia 5,3 0,34 
 

0,0033 
 

S206 aterro 1 2,59 0,5 0,420 0,0075 0,0075 

areia castanha 2 0,34 
 

0,0075 
 

S401 aterro 0,2 2,78 0,5 0,393 0,0075 0,0061 

areia castanha 1,8 0,34 
 

0,0075 
 

areia 4,5 0,34 
 

0,0033 
 

S403 areia castanha 7,5 3,24 0,34 0,340 0,0075 0,0075 

S405 aterro 0,3 4,23 0,5 0,393 0,0075 0,0061 

areia castanha 1,2 0,34 
 

0,0075 
 

areia 3,3 0,34 
 

0,0033 
 

S407 aterro 1 1,53 0,5 0,420 0,0075 0,0075 

areia castanha 9 0,34 
 

0,0075 
 

S501 areia castanha 1,5 * 0,34 0,340 0,0075 0,005 

areia 6 0,34 
 

0,0033 
 

silte argilosa 2 0,42 
 

0,0022 
 

xisto 0,2 0,05 
 

0,0001 
 

S502 aterro 0,5 * 0,5 0,420 0,0075 0,005 

areia 10,8 0,34 
 

0,0033 
 

xisto 0,2 0,05 
 

0,0001 
 

S503 aterro 0,5 * 0,5 0,420 0,0075 0,008 

areia castanha 0,5 0,34 
 

0,0075 
 

areia 2 0,34 
 

0,0033 
 

areia argilosa 4,5 0,3 
 

0,0022 
 

silte argilosa 2,8 0,42 
 

0,0022 
 

xisto 0,2 0,05 
 

0,0001 
 

*sem informação acerca do nível freático. Nas simulações dos cenários da S501, S502 e S503 utilizou-

se o nível freático igual ao da S407, piezómetro mais perto (aproximação considerada). 
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Anexo III – Valores de Referência para SR 

 

De seguida é apresentado na Tabela 22 valores de referência para a taxa de amostragem, a título 

ilustrativo (Whetzel, et al., 2013). 

 

Tabela 22 - Valores de referência para SR (Adaptado de: Whetzel, et al., 2013). 

Composto SR (T=298,94K) 
[L/h] 

Composto SR (T=298,94K) 
[L/h] 

MTBE 1,1 PCE 2,33 

T12DCE 1,08 CIBENZ 3,05 

C12DCE 1,51 EtBENZ 3,02 

CHCl3 1,18 mpXYL 3,02 

BENZ 1,91 135TMB 3,19 

CCl4 0,93 124TMB 3,35 

TCE 1,83 13DCB 3,97 

112TCA 2,4 14DCB 4,09 

TOL 2,54 12DCB 3,93 

 

 

 


