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Resumo  

O Campo Militar de Santa Margarida é o maior campo de instrução militar em 

Portugal e o único que inclui campos de tiro para manobras táticas de divisões 

mecanizadas. Sendo utilizado há mais de meio século, tem havido interação com o meio 

ambiente, que resultou em impactes em várias zonas. Para avaliar o impacte no solo e 

possíveis riscos, avaliou-se os metais e compostos orgânicos energéticos (COE) em 

amostras de solo recolhidas em 2015, 2016 e 2017, em áreas de treino com fogo real, 

no âmbito do Projeto RASA. 

Concluiu-se que as zonas que apresentavam metais com concentração superior à 

do valor recomendado pela norma Canadiana era a carreira de tiro de armamento ligeiro 

A4 (com Pb, Cu e Sb), e na carreira de tiro de armamento pesado, a zona D. Pedro (com 

Pb, Cu, As e Cd) e a zona Impacto D. Pedro 1 (com Pb, Ba, Zn, Cu, Ni, Cr, Sn, Mo e 

Cd). A concentração de Fe e Al também se apresentou muito superior à da zona de 

referência (Ervideira). Apesar de não haver risco para as águas, pode haver risco por 

inalação de poeiras. 

Através da HPLC, foram detetados diferentes COE nas amostras recolhidas: em 

2015 e 2016 detetou-se 2,6-DNT, 2,4-DNT, 2-NT e 4-NT e em 2017 HMX, RDX e TNT. 

Isto implica que a sua taxa de degradação no solo não permite a sua acumulação. As 

concentrações detetadas, quando comparadas com as de outros estudos, apresentam-

se muito inferiores não havendo indícios de contaminação por COE. 
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Abstract 

Santa Margarida Military Camp is the largest military training area and the only one 

with shooting ranges for tactical military manoeuvres of mechanised divisions. It has 

been used for over half a century thus interacting with the environment which resulted in 

impacts in several areas. To assess these impacts in the soil and its risks, metals and 

organic energetic compounds (OECs) were evaluated, in soil samples collected in 2015, 

2016 and 2017 at live fire exercises’ areas, within the scope of RASA Project. 

It was concluded that the only areas which presented metals in higher concentrations 

than those recommended by the Canadian norm were the light guns’ shooting range A4 

(with Pb, Cu and Sb), and in the heavy guns’ shooting range, the D. Pedro area (with 

Pb, Cu, As and Cd) and Impacto D. Pedro 1 area (with Pb, Ba, Zn, Cu, Ni, Cr, Sn, Mo e 

Cd). Fe and Al concentration in the previous locations was also much higher than that of 

the reference area (Ervideira). Even though these present no risk to the waters there can 

be risk by inhalation of dirt. 

Using HPLC, different OECs were detected in the selected soil samples: 2,6-DNT, 

2,4-DNT, 2-NT and 4-NT in 2015 and 2016 and HMX, RDX and TNT in 2017, meaning 

that the degradation rate in the soil does not allow their accumulation. The detected 

concentrations, when compared to those of other studies, appear to be much lower thus 

indicating no signs of COEs’ contamination. 
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1. Introdução 

O Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) é o maior campo de instrução militar em 

Portugal sendo utilizado há mais de meio século. Tem como missão «o apoio administrativo 

– logístico, e o apoio à formação e ao treino operacional das unidades militares implantadas 

na área de Santa Margarida.» (Exército Português, 2018). Como tal, é a única área de 

treino militar que inclui campos de tiro para manobras táticas militares de divisões 

mecanizadas (Matias et al., 2009). Sendo esta a maior unidade de treino operacional do 

país, tem havido uma interação com o meio ambiente ao longo dos anos, que resulta 

invariavelmente em impactes em várias áreas. Estes podem resultar diretamente dos 

exercícios de fogo, com o abandono de encapsulamentos e detritos de munições e 

maquinaria e da detonação das munições, e indiretamente da lavagem de viaturas ou do 

acondicionamento de sucatas – todos estes agentes passíveis de contaminar os solos de 

forma irreversível e, eventualmente, as águas (Rosa, 2009). Neste âmbito, têm sido 

realizados alguns estudos, ainda que em número reduzido para determinar os impactes de 

exercícios de fogo nos solos dos campos militares, mais especificamente, em carreiras de 

tiro, ao nível da contaminação por metais, quer por compostos orgânicos energéticos 

(COEs). 

Ao nível da contaminação por metais, Cao et al. (1994) recolheu amostras superficiais 

e profundas em cinco carreiras de tiro exteriores na Flórida. Nas amostras superficiais 

foram detetadas concentrações de Pb muito superiores aos valores guia de qualidade dos 

solos (400 mgkg-1), enquanto que, em amostras profundas o Pb se encontrava em 

concentrações até cerca de 10 vezes inferiores. A presença de Pb nestes solos é justificada 

pelo fósforo que promove a formação de fases imóveis de Pb. Nos solos derivados de 

calcários, a elevada CTC induzia a adsorção pelo CaCO3, ao trocar o Pb2- pelo Ca2+. Outra 

justificação apresentada foi a capacidade de retenção de Pb pela matéria orgânica, que se 

encontrava presente em grande teor nesta área nos vários horizontes do solo. Neste 

estudo foram também analisadas águas superficiais próximas das carreiras estudadas e 

em uma delas foram detetados valores deste elemento acima do valor legislado para 

concentração em água potável.  

Hardison et al. (2004) realizou, também na Flórida, análises a amostras de solo, 

recolhidas entre 0,5 m e 1 m de profundidade, num campo de tiro de armamento de mão e 

num campo de tiro de espingarda. Detetou Pb em ambos os campos, sendo que no campo 

de armamento de mão os valores estavam abaixo dos legalmente impostos apresentando-
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se, no entanto, acima dos valores de referência no campo de tiro de espingarda. Os autores 

afirmam ainda que o que torna a contaminação por Pb no Estado da Flórida mais 

preocupante são as condições do solo típicas desta região, nomeadamente, baixo pH, 

baixo teor de argilas e matéria orgânica e grande quantidade de chuva – fatores que irão 

contribuir grandemente para a lixiviação do Pb.  

Os estudos de Clausen and Korte (2009) demonstraram que o Pb, o Sn, o Cu e o Zn 

são os principais contaminantes em solos de carreiras de tiro de armas ligeiras e que, em 

questão de mapeamento de contaminação, é suficiente mapear o Pb e o Cu uma vez que 

apresentam forte correlação estatística com o Sn e o Zn, respetivamente. As 

concentrações encontradas de As, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni e V, elementos que eram expectáveis 

uma vez que fazem parte da constituição das munições utilizadas, não indicavam ter uma 

contribuição antrópica. 

Também Do Nascimento Guedes et al. (2012) analisou um campo de tiro no Rio de 

Janeiro, onde havia destruição de munições não detonadas ou parcialmente detonadas, 

chegando à conclusão que, nos locais de destruição de munições, a concentração de Pb 

detetada excedia a recomendada, mas o contaminante não estava a progredir para as 

camadas inferiores do solo.  

Ao nível da contaminação por COE Jenkins et al. (2001) amostrou três áreas em três 

carreiras de tiro: duas em Fort Lewis, Washington (uma carreira de uso de granadas e uma 

área de disparo de Howitzer 105-mm) e uma em Fort Richardson, Alaska (também uma 

carreira de uso de granadas). Havia em ambas as carreiras de uso de granadas 

concentrações detetáveis de RDX, de produtos de transformação do TNT (2-NT e 4-NT) e, 

menos frequentemente, de HMX. As concentrações de RDX em amostras superficiais eram 

geralmente uma ordem de grandeza acima das observadas em amostras recolhidas a 

maior profundidade.  

Clausen et al. (2004) realizou também um estudo de contaminação por COEs, derivado 

a exercícios de fogo no Camp Edwards, Massachusetts, USA, não só ao nível dos solos 

como ao nível das águas superficiais e subterrâneas. O Camp Edwards tem sido utilizado 

ao longo de 90 anos, com um número de atividades realizadas muito acima da média ao 

longo deste período, tendo ficado em monitorização em 1997, uma vez que foi detetado 

RDX numa fonte proveniente de um aquífero subterrâneo, localizado na área. Neste estudo 

foram identificados como os maiores contaminantes locais o RDX, HMX, PETN, TNT e os 

seus produtos de transformação (2-NT e 4-NT). Os resultados foram coerentes com os de 
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trabalhos anteriores, sendo que a concentração dos COE no solo decresce rapidamente 

com a profundidade e distância ao ponto de detonação.  

Em Portugal, foram já desenvolvidos estudos de avaliação da qualidade da água 

superficial e subterrânea do CMSM em 2003 (Matias et al. 2009), 2015 e 2016 e que 

serviram para o desenvolvimento da dissertação (Pereira, 2018). Na sequência do estudo 

iniciado em 2003, surgiu em 2016 o projeto RASA. Nas últimas três campanhas deste 

projeto, foram também recolhidas amostras de solo, posteriormente utilizadas para o 

desenvolvimento desta dissertação. 

Esta dissertação tem como objetivo proceder a uma avaliação da qualidade dos solos 

do CMSM, localizados em áreas de treino com fogo real, no que respeita a metais e COEs, 

de modo a contribuir para o cumprimento da Política Ambiental definida pelo CMSM. Esta 

política visa identificar, prevenir e remediar a contaminação, caso exista, e contribuir para 

o desenvolvimento de práticas ambientais sustentáveis através do seu Núcleo de Proteção 

Ambiental.  

1.1. Organização da Dissertação 

A presente dissertação está organizada da seguinte forma: 

• O Capítulo 1 apresenta uma breve introdução ao tema em estudo e seus objetivos; 

• no Capítulo 2 são referidas as interações entre as áreas militares e o ambiente, 

focando a contaminação por metais e ou compostos orgânicos energéticos, devido aos 

exercícios de fogo real; 

• no Capítulo 3 são introduzidos o CMSM, as zonas em estudo e os respetivos locais 

de amostragem dos solos; 

• no Capítulo 4 são apresentados a metodologia analítica utilizada e os resultados da 

análise de metais nas amostras de solo, bem como a discussão dos resultados obtidos; 

• no Capítulo 5 são apresentados a metodologia analítica utilizada para a 

identificação dos COE e os resultados desta análise, nas amostras de solo selecionadas 

para o efeito; 

• no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões finais e proposta de trabalho futuro; 

• no final são apresentadas as referências bibliográficas consultadas, seguidas dos 

anexos, onde consta informação referida ao longo do texto que constitui esta dissertação.  
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2. Interação entre as atividades militares e o ambiente 
 

O ambiente no âmbito das Forças Armadas Portuguesas 

As atividades militares sempre interagiram de forma direta e indireta com o meio 

ambiente no decorrer das atividades dos vários setores das Forças Armadas (Exército, 

Força Aérea e Marinha). Assim sendo, a preocupação das Forças Armadas com o mesmo 

surge de forma natural e tem vindo a crescer. 

As primeiras diretrizes nacionais relacionadas com o ambiente no âmbito das Forças 

Armadas Portuguesas surgem em 1989 com a Diretiva Conjunta 1/891 e pretendem a 

eliminação ou diminuição dos eventos que possam interferir com a qualidade do ambiente, 

e a promoção de ações de sensibilização e melhoramento do mesmo. Em 2001 foi 

apresentado o Despacho 77/MDN/20012 com o intuito de implementar um Sistema de 

Gestão Ambiental em todas as unidades/ estabelecimentos/ órgãos que permitisse a 

criação de uma noção ambiental nas Forças Armadas. O despacho aponta para “a 

integração dos aspetos ambientais no planeamento e nas atividades; a prevenção da 

poluição; a poupança de energia e de utilização de recursos finitos; consciencialização, 

formação e treino ambiental; apoio à sociedade civil em caso de desastre ambiental” (Rosa, 

2009).  

As Forças Armadas passariam assim a adotar uma política ambiental que permitisse 

não comprometer os objetivos da missão tendo em consideração os recursos naturais e o 

local da mesma.  

O ambiente no âmbito do Exército Português 

Em 1994, face às diretrizes Nacionais e Diretiva Conjunta de 1/89, é elaborado o Anexo 

G (Plano de Formação para a Proteção do Ambiente) ao Plano de Instrução Militar – Plano 

Charlie 2 pela 6ª Repartição Do Estado-Maior do Exército. Este “engloba o 

desenvolvimento de planos de formação, da responsabilidade do Comando da Instrução, 

e a implementação de uma estrutura baseada na criação de Núcleos de Coordenação da 

Proteção Ambiental (ao nível do Exército, das Regiões/Zonas Militares e das Brigadas) e 

Núcleos de Proteção Ambiental (ao nível das Unidades)” (Rosa, 2009). 

                                                           
1 Política de Ambiente no âmbito das Forças Armadas em tempo de Paz. Diretiva Conjunta do Chefe de 
Estado-Maior-General das Forças Armadas e Chefes de Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Força 
Aérea, de 04 de Janeiro de 1989. 
2 Política Ambiental das Forças Armadas, Despacho do Ministro da Defesa Nacional, Dr. Júlio Castro Caldas, 
de 18 de Abril de 2001. 
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Posteriormente, em resposta ao Despacho 77/MDN/2001, foi elaborada a Diretiva 

nº52/CEME/20033 com o mesmo intuito que o primeiro mas aplicado às Unidades do 

Exército e com a intenção de implementar um Sistema de Gestão Ambiental conforme 

indicado na NP ISSO 140014, que englobaria: i) planeamento das atividades tendo em 

consideração o meio ambiente e impactes ambientais de qualquer atividade; ii) práticas 

ambientais nas Unidades e exercícios; iii) conservação dos patrimónios natural e cultural; 

iv) recuperação de áreas contaminadas resultantes de práticas anteriores; v) formação e 

treino com uma vertente ambiental e  vi) investigação e desenvolvimento (Rosa, 2009). 

O ambiente no Campo Militar de Santa Margarida  

O CMSM é um exemplo de boas práticas ambientais, por excelência. A preocupação 

com a redução da sua pegada ecológica e implementação de práticas com consciência 

ambiental levaram ao desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental certificado 

pela Associação Portuguesa de Certificação desde 2004. No âmbito do Despacho 

77/MDN/2001, foi criado um projeto denominado “O Campo Militar de Santa Margarida: 

Estudo do Impacto Ambiental Após Meio Século de Utilização”. Este suportou alguns 

trabalhos de investigação (Matias et al., 2009) e antecedeu o projeto RASA – Riscos 

associados aos solos e águas superficiais e subterrâneas do Campo Treino Militar de Santa 

Margarida, que financiou o estudo que deu origem a esta dissertação. 

2.1. Os exercícios de fogo real em áreas militares 

As atividades de treino militar, como a realização de exercícios táticos, recorrem ao uso 

de maquinaria e munições de vários tipos. Tanto as viaturas (em bom estado ou em 

decomposição a servir de alvos) como as munições são passíveis de causar impactos no 

meio ambiente de várias formas. A deslocação constante das viaturas provoca a 

compactação do solo e possibilita a sua contaminação com óleos e combustível (Rosa, 

2009). As viaturas em decomposição e o encapsulamento das munições, também, 

contaminam o solo com diversos metais como o Fe, o Ni, o Zn, o Pb, o Cu ou o Al – que 

fazem parte da sua composição. Elementos como o As, o Cd e o Cr também são 

frequentemente encontrados em campos de treino militar, dado que são muitas vezes 

utilizados para proteger as munições contra a corrosão (Flora and Agrawal, 2017).  

                                                           
3 Atualização do Sistema de Proteção Ambiental do Exército, Diretiva do Chefe do Estado-Maior do Exército, 
General Silva Viegas, de 15 de Maio de 2003. 
4 Norma Portuguesa ISO (International Standardization Organization) 
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Os exercícios de fogo real, quando implicam a utilização de explosivos, podem ainda 

contaminar os solos com compostos orgânicos energéticos como o TNT, o HMX, RDX, etc. 

2.1.1. As armas de fogo 

No CMSM é utilizado armamento que requer diferentes tipos de munições. O 

armamento pode ser dividido em Artilharia, Lança Mísseis, Ligeiro e Pesado. A artilharia 

consiste em armas que produzem fogos potentes e profundos, disparando projéteis em tiro 

curvo. Fazem parte desta artilharia os Obus (Figura 1a), cujas munições são projéteis que 

podem ou não ter carga explosiva, conforme o seu propósito (Figura 1b). Em exercícios de 

fogo real, são utilizadas munições com carga explosiva que detonam no local de impacto, 

sendo o alcance máximo de 19 km. Estas poderão provocar contaminação no local de 

impacto com compostos explosivos (da carga que detonou) e/ ou com metais constituintes 

do encapsulamento das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – a) Obus M109 A5 155 mm (Exército Português, 2018) b) Tipos de munição de Obus 

(Streeter, 2018) 

Os Lança Mísseis, tal como o nome indica, constituem equipamento de lançamento de 

mísseis. Do inventário do CMSM fazem parte o Lançador de Míssil Stinger (do tipo Fire 

and Forget), Lançador de Míssil Chaparral (sistemas antiaéreos), Dispositivo de 

Lançamento Tubular Míssil Guiado TOW (Tube launched, Optically tracked and Wire 

command) e o Sistema de Arma Anticarro MILAN (Figura 2). Estas armas, têm um alcance 

médio de 2 km e as munições disparadas detonam no local de impacto. Os mísseis são 

constituídos, de forma geral, por propulsores, sistema de guiagem e carga útil, podendo 

assim provocar contaminação com metais (do encapsulamento) e com explosivos. 

 
 

a)                                                            b) 
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Figura 2 – a) Lançador de Míssil Stinger b) Lançador de Míssil Chaparral c) Dispositivo de 

Lançamento Tubular Míssil Guiado TOW d) Sistema de Arma Anticarro MILAN (Exército 

Português, 2018) 

Do armamento ligeiro fazem parte as espingardas e carabinas, as metralhadores e as 

pistolas, sendo que qualquer um destes é portátil. As munições só possuem carga 

explosiva propulsora, ou seja, que é utilizada para propulsionar a munição para fora da 

arma e a uma determinada distância (Figura 3). Uma vez que a carga propulsora é 

completamente detonada no local de disparo (Figura 4), não se prevê a deteção de 

explosivos no local de impacto da munição, havendo apenas risco de contaminação com 

metais provenientes do projétil da mesma.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

propulsor 

projétil 

cartucho 

  

Figura 3 – Composição de uma munição de uma arma ligeira (adaptado de de 
Souza (2016))  

a)                                                                b)                                    

c)                                                                d)                                    
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O armamento pesado é constituído por canhões (portáteis e não portáteis com alcances 

de 3 e 2 km respetivamente), metralhadoras não portáteis Browning (de alcance 6,75 km) 

e Bitubo (de combate antiaéreo), e morteiros (de alcance 6,5 km) (Figura 5). As munições 

do armamento pesado têm a mesma constituição das munições da artilharia e, como tal, a 

deteção de contaminação por explosivos e metais provenientes destas munições é 

expectável. 

  

 
 

 

Figura 5 – a) Canhão sem Recuo M40A1 106mm b) Metralhadora BROWNING 12,7 mm c) 

Metralhadora BITUBO AA 20 mm M/81 d) Morteiro TAMPELLA 120 mm (Exército Português, 

2018)  

1. Explosivo primário 2. Propulsor iniciado 3. Deslocação da munição 

encapsulado ativado pelo explosivo devido à expansão dos 

pela pancada primário gases resultantes da 

  detonação do propulsor 

Figura 4 - Esquema de um disparo de uma arma de mão (adaptado de (Business Insider, 

2015)) 

a)                                                          b) 

c)                                                           d) 
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2.1.1.1. Contaminação por metais 

Tal como referido no subcapítulo 1.2., a contaminação do solo por metais pode 

acontecer devido a duas fontes principais: as munições utilizadas e as viaturas desativadas 

que servem de alvo. As munições das armas de mão, por exemplo, que não contêm 

componente explosiva, são constituídas maioritariamente por chumbo (Cao et al., 2003), 

já as munições da artilharia pesada têm encapsulamentos constituídos por vários metais 

diferentes como o Pb, o Sb, o Cu e o Zn (Clausen and Korte, 2009). A constituição do 

encapsulamento das munições varia consoante o tipo de arma. Os veículos são 

maioritariamente constituídos por Fe, aço (liga de ferro e carbono), Al, Ti, plásticos e 

cerâmicas (Hazell, 2015). A sua decomposição devido à exposição permanente ao ar livre, 

levará à sua oxidação e posterior lixiviação destes elementos para o solo e para as águas.  

Segundo de Souza (2016), quando em pequenas concentrações, a presença destes 

metais no solo não é preocupante, pois elementos como o Fe, o Cu, o Zn ou o Ni são 

nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas e ao normal funcionamento do ser 

humano, no entanto, quando a sua concentração ultrapassa um determinado limite podem 

tornar-se nocivos, tendo vários efeitos adversos na saúde dos seres vivos através da sua 

exposição.  

A principal ameaça para o ser humano face estas contaminações é a exposição a 

elementos potencialmente tóxicos (PTEs). Fazem parte desta classe elementos como o Ar, 

o Pb, o Cd, o Cr, o Ni, o Zn e o Cu (agrupados por ordem decrescente de perigosidade 

segundo ATSDR (2018)5), sendo que qualquer um deles é passível de ser encontrado em 

locais de treino militar. Esta contaminação poderá representar risco para a saúde humana 

dado que alguns destes elementos são biocumulativos (por exemplo o Pb, o Zn e o Cd) 

provocando graves problemas de saúde humana que se vão agravando ao longo do tempo 

com a exposição (Rosa, 2009). 

O arsénio é considerado um dos poluentes mais perigosos para o ser humano uma 

vez que é dos PTEs mais amplamente distribuído no meio ambiente (Järup, 2003). Ocorre 

principalmente em três estados de oxidação (As3−, As3+, As5+), frequentemente em 

silicatos em substituição do Fe3+, Al3+ ou P5+ no caso dos fosfatos. Na natureza aparece 

associado a basaltos e granitos, com uma concentração média de 2 mgkg−1 e pode atingir 

13 mgkg−1 em xistos (FOREGS, 2005).  

                                                           
5 (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2018) 
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O As3+ é móvel apenas em condições de pH e Eh suficientemente baixas. Em 

condições diferentes, é rapidamente oxidado para As5+, sendo facilmente adsorvido por 

óxidos de Fe e Mn (preferencialmente a pH ácido), argilas e matéria orgânica. De forma 

geral, os compostos de As são rapidamente solubilizados mas a sua migração é difícil 

devido à facilidade com que os seus iões são adsorvidos (FOREGS, 2005). A concentração 

média de As nos solos pode variar entre 1 e 40 mgkg−1 (Järup, 2003). Sendo altamente 

tóxico, quando ingerido em alimentos ou na água ou inalado, provoca distúrbios no sistema 

nervoso central, no sistema cardiovascular e no trato gastrointestinal (onde é 

preferencialmente absorvido). Pode ainda provocar cancro por exposição prolongada ou 

mesmo morte imediata para uma dose letal estimada segundo Ratnaike (2003) entre 100 

e 300 mg (Järup, 2003). 

O chumbo apresenta-se na natureza principalmente nos estados de oxidação 

Pb2+ e Pb4+. A forma Pb2+ é a forma mais comum e também a mais nociva uma vez que 

possui a capacidade de substituir iões metálicos como o Ca2+, Mg2+, Fe2+ e Na+  

(Jaishankar et.al., 2014). Ocorre maioritariamente em rochas ácidas com concentrações 

médias na ordem de 10 a 40 mgkg−1 sendo ligeiramente superior (45 mgkg−1) em xistos 

(Kabata-Pendias and Pendias, 2001). No solo, apresenta pouca mobilidade, precipitando 

na forma de fosfatos, carbonatos, sulfatos e sulfuretos – que correspondem às formas mais 

comuns do Pb no solo (Varennes et al., 2006). A disponibilidade e mobilidade do Pb no 

solo é afetada pela textura do solo, especialmente a fração argila, o pH, a MO e a CTC 

(Adriano, 1986). 

É um dos PTEs mais perigosos uma vez que tem a capacidade de perturbar o 

metabolismo das células, ao substituir iões metálicos, quando entra no organismo por 

ingestão ou inalação (Kabata-Pendias and Pendias, 2001). As maiores concentrações no 

corpo humano encontram-se nos ossos, porém os primeiros efeitos adversos são 

observados no sistema nervosa, medula óssea e rins (Järup, 2003). 

O cádmio é um elemento vestigial e ocorre na crosta terrestre normalmente no estado 

de oxidação Cd2+, em substituição do Hg, Pb, Cu e Zn em minerais sulfurosos 

(especialmente na blenda), sendo por vezes encontrado em silicatos como por exemplo a 

biotite e a anfíbola (Kabata-Pendias and Pendias, 2001). A sua presença no ambiente 

deve-se, no entanto, maioritariamente à industria transformadora do ferro e aço (Rosa, 

2009; de Souza, 2016)  
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Apresenta valores médios de 0,09 mgkg−1 em rochas ígneas (nomeadamente 

granitos), 0,13 mgkg−1 em rochas metamórficas e sedimentares e 0,8 mgkg−1 em xistos. 

No solo a sua concentração varia entre 0,06 e 1,1 mgkg−1 e a sua mobilidade é maior em 

condições oxidantes e de pH < 8. Liga-se mais facilmente a substâncias húmicas do que a 

compostos inorgânicos sendo a matéria orgânica o fator que mais controla a sua 

mobilidade e disponibilidade (Kabata-Pendias and Pendias, 2001). 

Como não desempenha nenhuma função biológica essencial torna-se biodisponível 

tendo maior tendência para bio-acumular em plantas (Jaishankar et al., 2014) resultando 

em problemas de toxicidade. Quando inalado por humanos em partículas de pó ou por 

consumo de tabaco, pode causar danos no pulmão e cancro por exposição prolongada 

(Järup, 2003; Achparaki et al., 2012). 

O crómio apresenta-se em vários estados de oxidação, sendo os mais estáveis a forma 

trivalente (Cr3+) e a forma hexavalente (Cr6+), que figuram na constituição de óxidos, 

sulfatos e cromatos. Ocorre maioritariamente em rochas ultramáficas sendo a sua 

concentração, em média, de 1600 mgkg−1, de 170 mgkg−1 nas rochas basálticas, entre 4 

e 22 mgkg−1 nas rochas graníticas e cerca de 90 mgkg−1 nos xistos (Kabata-Pendias and 

Pendias, 2001). É um elemento de baixa mobilidade nos solos, sendo esta controlada 

essencialmente pelo pH, Eh e matéria orgânica. A sua adsorção por minerais de argila 

diminui com o aumento do pH no estado Cr6+ e aumenta com o aumento do pH no estado 

Cr3+. A presença de matéria orgânica promove a redução do Cr6+a Cr3+ sendo que a taxa 

de redução aumenta com o aumento da acidez. Nos solos a concentração média de crómio 

é de 54 mgkg−1, sendo de 47 mgkg−1 nos solos arenosos e de 12 mgkg−1 nos histossolos 

(FOREGS, 1998).  

A toxicidade do crómio depende do seu estado de oxidação sendo o Cr3+ pouco tóxico, 

enquanto que o Cr6+ é extremamente tóxico (FOREGS, 1998; Barros, 2016; 

CETESB, 2017). O Cr3+ pode ser encontrado em determinados alimentos e, quando em 

pequenas quantidades (entre 50 a 200 μg/dia), desempenha funções fisiológicas 

essenciais ao ser humano. O Cr6+ é altamente tóxico e pode causar dermatites por 

contacto e falência renal quando ingerido. Em exposições prolongadas é altamente 

cancerígeno (Barros, 2016; CETESB, 2017). 
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O níquel apresenta-se em dois estados de oxidação naturais: Ni2+ e Ni3+. É um metal 

siderófilo, ou seja, com afinidade para formar ligações com o ferro, sendo por isso muito 

comum em minerais ferromagnesiano (FOREGS, 2006). Devido a essa afinidade, o Ni 

existe com maior concentração nas rochas ultramáficas (de 1400 a 2000 mgkg−1) sendo 

que a concentração diminui em rochas ácidas (como o granito) passando a variar entre 5 

e 15 mgkg−1. Nas rochas sedimentares pode variar entre 5 mgkg−1 para as rochas 

arenosas e 90 mgkg−1 para as rochas argilosas (Kabata-Pendias and Pendias, 2001) e 

nos xisto a sua concentração pode chegar aos 68 mgkg−1. Na camada superior do solo, a 

média de Ni varia entre 0,2 e 450 mgkg−1, conforme a rocha mãe (FOREGS, 2006). Como 

se encontra maioritariamente em silicatos e óxidos e estes são muito resistentes à 

meteorização, a sua alteração pela água é morosa acontecendo maioritariamente a pH 

reduzido. Assim, o Ni tem maior mobilidade em condições ácidas e oxidantes e, mesmo 

nessas circunstâncias, a sua mobilidade é afetada pela existência de argilas, uma vez que 

é altamente adsorvido por estas. Uma vez lixiviado, pode existir na água sob as formas 

Ni2+, Ni3+ e Ni4+, sendo que a pH = 8 a sua mobilidade diminui drasticamente pela 

formação de coloides. O Ni é também muito utilizado pelas plantas, sendo o pH o fator que 

mais influencia a sua disponibilidade no solo (FOREGS, 2006).  

O Ni não é metabolizado pelo corpo humano podendo apenas alterar a sua forma 

química e ser eliminado (através das fezes, urina e transpiração). A sua toxicidade está 

relacionada maioritariamente com a sua interferência na normal absorção de elementos 

como o Mn, o Zn, o cálcio e o magnésio. O Ni só se torna letal em exposições continuadas 

e prolongadas ao longo de mais de 100 dias, sendo nessas circunstâncias cancerígeno, 

com efeitos no corpo todo (Das et al., 2008). 

O zinco é um mineral calcófilo, ou seja, que tem afinidade pelo enxofre, podendo ser 

encontrado na esfalerite e, mais comummente, como elemento vestigial na anfíbola e 

magnetite (por exemplo em rochas máficas) e na biotite (FOREGS, 1988). A concentração 

é máxima em rochas máficas variando entre 80 e 120 mgkg−1 (valores também detetados 

em rochas argilosas e xistos) sendo menor em rochas graníticas (entre 40 e 60 mgkg−1). 

(Kabata-Pendias and Pendias, 2001). A concentração no solo pode variar entre 10 e 300 

sendo a média global de 6 mgkg−1 (FOREGS, 1988). A sua mobilidade é muito afetada 

pela presença de argilas e da matéria orgânica sendo fortemente adsorvido por estas. A 

adsorção pode ser reduzida quando o pH < 7, o que resultará numa mais fácil mobilização 

e lixiviação do zinco em solos ligeiramente ácidos (Kabata-

Pendias and Pendias, 2001). Devido à sua afinidade com a matéria orgânica e com 
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minerais argilosos, a sua fixação dá-se maioritariamente nas camadas superiores do solo 

(FOREGS, 1988).  

O zinco é um elemento vestigial essencial para o ser humano, tanto que é 

recomendável o consumo de 11,4 mg de Zn por dia para um adulto. A falta de zinco pode 

provocar dermatite e retardação de crescimento, que são efeitos mais adversos do que os 

provocados pela sua toxicidade. A toxicidade do Zn pode ser considerada em casos de 

contactos imediatos com grandes quantidades, dando origem a irritações na pele, vómitos 

e danos no pâncreas.  

O cobre é o elemento mais comum da crosta terrestre em rochas máficas e 

intermédias. É um elemento calcófilo sendo, por isso, encontrado mais frequentemente nos 

sulfuretos ou ainda em biotites, piroxenas e anfíbolas como elemento vestigial. Tem dois 

estados de oxidação naturais: o Cu+ e o Cu+2 (FOREGS, 1985; Kabata-Pendias and 

Pendias, 2001). Pode ser encontrado nos basaltos e gabros em concentrações de 40 a 60 

mgkg−1, em rochas ultramáficas com concentração média de 40 mgkg−1 e no granito em 

concentrações mais baixas (12 mgkg−1). A concentração média no solo encontra-se no 

intervalo de 13 a 24 mgkg−1 (FOREGS, 1985). Tem uma grande capacidade química para 

interagir com a parte mineral e orgânica do solo apresentando por norma baixa mobilidade 

e sendo preferencialmente acumulado nas camadas mais superficiais do solo. Apresenta, 

no entanto, um aumento de mobilidade em condições oxidantes e ácidas, especialmente 

quando a reação do solo se encontra entre 5 e 6. A sua mobilidade é altamente controlada 

pelo pH, uma vez que este controla a carga superficial do solo (FOREGS, 1985; Kabata-

Pendias and Pendias, 2001).  

É um elemento vestigial essencial a todos os organismos e os humanos toleram até 

12 mg/dia. No entanto, quando tomado em grandes quantidades irá afetar o fígado (que é 

o primeiro local de deposição do Cu), os rins e o cérebro (FOREGS, 1985; Gaetke and 

Chow, 2003). 

2.1.1.2. Contaminação por compostos orgânicos energéticos 

As atividades de treino militar, nas quais se inserem os exercícios de fogo real, 

recorrem ao uso de explosivos. Apesar dos explosivos serem compostos orgânicos, não 

se comportam da mesma forma que os contaminantes orgânicos comuns uma vez que são 

materiais energéticos apresentando-se, portanto, como uma ameaça, quando presentes 

em grande quantidade.  
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Estes compostos, que não são exclusivos de atividades militares, podem pertencer a 

três classes (Figura 6) sendo que neste trabalho apenas serão referidos os Propulsores e 

os Explosivos Militares, pela sua relevância para o mesmo. 

 
 

Figura 6 - Classes de explosivos com alguns exemplos (Beveridge, 2011) 

 

a) Propulsores 

Um propulsor é um material explosivo com uma taxa de combustão lenta. Irá queimar 

de forma uniforme após a ignição sem estar dependente da interação com a atmosfera. 

Em teoria, o consumo total do propulsor dá-se no momento em que o projétil sai da arma 

– os grãos são, portanto, feitos de forma a atingir este fim. Os propulsores são deflagrantes 

sendo que os grãos queimam de partícula para partícula a uma velocidade inferior à do 

som. Como tal, não será expectável encontrar nenhum explosivo propulsor nos locais onde 

se realizaram os exercícios de fogo real. 
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b) Explosivos Militares 

Os explosivos militares podem ser divididos em duas categorias principais, os primários 

e os secundários. Esta designação advém da suscetibilidade de iniciação dos mesmos. Os 

explosivos primários, sendo extremamente suscetíveis à iniciação, são normalmente 

referidos como explosivos de iniciação, uma vez que são geralmente utilizados para iniciar 

os explosivos secundários – sendo os últimos os mais utilizados pelo Exército.  

Alguns dos compostos energéticos encontrados com mais frequência em campos 

militares são (utilizando a terminologia IUPAC): 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno (TNT), 1,3,5-

Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (RDX6), 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocane (HMX7), N-

Methyl-N-(2,4,6-trinitrophenyl)nitramide (Tetril) – explosivos primários – e 1-methyl-2,4-

dinitro benzene (2,4-DNT) ou 2,6-DNT e 2,2-Bis[(nitrooxy)methyl]propane-1,3-diyl dinitrate 

(PETN) – explosivos propulsores (que servem para deslocar diferentes tipos de artilharia 

como morteiros e mísseis) (Pichtel, 2012). Os compostos energéticos podem ainda ser 

divididos em três categorias dependendo da sua estrutura química (Figura 8): 

o Nitroaromáticos: o grupo funcional NO2 liga-se a átomos de carbono (C); são 

exemplos desta categoria o TNT, o 2,4-DNT, o TNB, o DNB e o 2,6-DNT  

o Nitroaminas: o grupo funcional NO2 liga-se a átomos de azoto (N); pertencem a 

esta categoria o RDX e o HMX. 

o Nitroesteres: pertencendo a esta categoria o PETN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Estrutura química dos três compostos energéticos mais comuns: TNT, RDX e 

NG (nitroglicerina) (EPA, 2006) 

As nitroaminas (como o RDX e o HMX) têm uma meia-vida no solo de centenas de 

dias, mas os compostos nitroaromáticos e nitroesteres têm uma meia vida muito mais curta  

(Miyares and Jenkins, 2000). 

                                                           
6 RDX – Research Department X 
7 HMX – High Melting point eXplosive 

Nitroaromáticos Nitroaminas 

Nitroesteres 
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O TNT é amplamente utilizado nos explosivos militares uma vez que é muito estável, é 

hidrofóbico (ou seja, não é solúvel em água) e é relativamente insensível ao impacto, 

fricção e energia eletrostática, tornando-o bastante seguro de manusear (Yinon, 1999). 

O 2,4-DNT e o 2,6-DNT são os isómeros mais comuns do Dinitrotolueno (DNT) mas 

não ocorrem naturalmente, sendo geralmente produzidos em conjunto num explosivo 

composto por 76 % de 2,4-DNT e 16 % de 2,6-DNT ou por degradação do TNT. São 

estáveis mas sensíveis ao choque e ao calor – sendo por isso explosivos primários 

(EPA, 2008). O 2,4-DNT é frequentemente detetado nas camadas superficiais dos solos 

nos locais de fogo real de treino militar (Uchimiya, 2010) devido à grande fixação que sofre 

por parte dos ácidos húmicos presentes no solo (Chatterjee et al., 2017). A diminuição de 

DNT no solo é muito lenta e a sua mobilidade baixa uma vez que é altamente adsorvido 

pelas argilas e matéria orgânica (Clausen and Korte, 2011).  

Apesar destes compostos poli-nitroaromáticos (P-NACs) serem classificados como 

potencialmente cancerígenos, tóxicos e persistentes no ambiente, nem a Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2006), nem a legislação portuguesa estabeleceram diretrizes 

para a concentração admissível do TNT e DNT na água ou no solo. No entanto, a Agência 

Ambiental de Nova Jersey (EUA) determinou o limite máximo de TNT nas águas de 

consumo humano em 1 μgL−1 (NJDEP, 2008) e a EPA indicou como limites de 

concentração considerados aceitáveis para o ser humano os seguintes valores: 0,02 mgL- 1 

para o TNT, 0,10 mgL-1 para o 2,4-DNT e 0,04 mgL-1 para o 2,6-DNT (EPA, 2009). Nos 

solos, a EPA (Ayoub et al., 2010) definiu que aqueles que apresentem concentrações 

iguais ou superiores a 17,2 mgkg−1 de TNT devem ser alvo de remediação. Apesar do 

risco que apresenta, o TNT tóxico apresenta baixa mobilidade no solo uma vez que estes 

compostos podem ficar retidos na matéria orgânica sendo também adsorvidos pela fração 

argilosa do solo (Chatterjee et al., 2017).  

O RDX tem sido amplamente utilizados em explosivos militares como booster8 em 

várias munições, especialmente nas cápsulas de artilharia. Isto deve-se à sua relativa 

insensibilidade e à sua grande estabilidade química (apesar de menor que a do TNT), bem 

como ao seu poder explosivo (maior que o do TNT) (Yinon, 1999). Como a dissolução do 

RDX é muito lenta ou não existente, as maiores concentrações podem ser encontradas à 

superfície, onde permanece o ao longo de várias décadas (Clausen and Korte, 2011).  

                                                           
8 Booster: aparelho/ explosivo que garante a iniciação de explosivos menos sensíveis. É 
normalmente um high explosive, ou seja, um explosivo com uma taxa de reação muito alta, com um 
desenvolvimento de alta pressão e formação de uma onda de detonação (Yinon, J., 1999). Também 
serve para acelerar os mísseis de forma a obter a velocidade pretendida depois do disparo (Meyer, 
2005).  
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O HMX tem sido utlizado em cápsulas de artilharia como carga de dispersão (burster 

charge) e em mísseis, como propulsor. Uma vez que o RDX e o HMX têm estruturas 

idênticas têm reatividades químicas similares (Yinon, 1999), no entanto, o HMX apresenta 

uma maior mobilidade uma vez que o processo de adsorção não é significativo em solos 

não argilosos (Clausen and Korte, 2011).  

Apesar do RDX e HMX serem insolúveis em água, apresentam maior mobilidade nos 

solos do que o TNT sendo esta maior em solos com elevado carbono orgânico Têm uma 

meia vida uma ordem de grandeza acima das do TNT e DNT, podendo considerar-se muito 

persistentes (Alavi et al., 2010).  

O Tetril tem sido usado como booster e como carga de base em detonadores e blasting 

caps9.  É muito mais sensível ao impacto e à fricção que o TNT e tem também um maior 

poder explosivo sendo, no entanto, muito estável. Apesar da sua utilização ter sido 

praticamente descontinuada, ainda é possível encontrá-lo em algumas misturas e em 

minas terrestres (Yinon, 1999). Apresenta menor mobilidade do que o TNT (Clausen and 

Korte, 2011). 

O PETN tem sido utilizado como uma base charge em blasting caps, detonadores, no 

centro do cordão detonante e como booster. Tem uma estabilidade química muito alta e 

sofre hidrólise muito rapidamente o que o torna extremamente difícil de detetar depois de 

estar algum tempo no solo. Não é muito sensível à fricção mas, por outro lado, é muito 

sensível a iniciação por outros explosivos e por impacto (Yinon, 1999). O PETN não é 

solúvel em água e a sua dissolução e mobilidade no solo é muito mais lenta que a do TNT. 

No entanto, há evidências da presença de TNT aumentar a dispersão do PETN no solo 

(Clausen and Korte, 2011; Arbeli et al., 2016).  Por norma, não é possível detetar 

compostos como o Tetril, o PETN ou o TNB (composto derivado do TNT) nas zonas de 

impacto das munições uma vez que são maioritariamente utilizados como explosivos de 

iniciação. Em teoria, seria possível identificar estes compostos no local de disparo, no 

entanto, isso não se verifica, sendo rara a sua deteção ao nível do solo (Clausen and Korte, 

2011).  

De referir, igualmente que muitas vezes a contaminação ambiental por qualquer um 

destes explosivos dá-se devido ao abandono ou enterro de munições obsoletas.  

                                                           
9 Blasting caps: Consistem numa carga de base, numa carga intermédia e numa carga de ignição. As 
elétricas são iniciadas por uma faísca elétrica, as não elétricas são iniciadas por um fusível de segurança que 
consiste num centro de pólvora envolvido em fibra com uma cobertura à prova e água. (Yinon, J., 1999) 
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3. O Campo Militar de Santa Margarida 

3.1. Enquadramento geográfico e geo-hidrológico 

O CMSM, que se situa na localidade de Santa Margarida da Coutada, no Município 

de Constância (Santarém), constitui um polígono, de forma irregular, com cerca de 15 km 

de extensão (na direção NO-SE) cobrindo uma área de cerca de 62 km2 (Figura 8).  

   

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8- Enquadramento geográfico do CMSM 

[(a): Escala: 1:10000000 / (b): Escala: 1:5000000 / (c): Escala: 1:366667; Fonte a) e c): Google 

Earth / Fonte b): Carta Militar de Portugal – Abrantes] 
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O CMSM encontra-se na margem esquerda do rio Tejo, na Bacia do Tejo-Sado, uma 

das Unidades Hidrogeológicas de Portugal. Esta encontra-se dividida em duas sub-

unidades, nomeadamente a Bacia de Alvalade e a Bacia do Baixo Tejo, estando o CMSM 

localizado na última, mais especificamente no sistema das aluviões do Tejo (Almeida, et 

al., 2000). Como tal, o substrato litológico é composto essencialmente por depósitos de 

sedimentos fluviais, conglomerados e argilitos, que terão sido depositados no antigo 

estuário (pré rio Tejo), sobre sedimentos do Miocénico e Pliocénico (Matias et al., 2009). 

No sistema de aluviões do Tejo verifica-se uma alternância entre arenitos permeáveis e 

argilas impermeáveis tornando esta zona uma zona de grande vulnerabilidade à poluição 

das águas subterrâneas (Lobo-Ferreira and Oliveira, 1993; Almeida et al., 2000). Os solos 

derivam maioritariamente de arenitos arcósicos ou arcoses (rocha sedimentar detrítica 

composta por quartzo, feldspato, alguns fragmentos líticos e um cimento ou matriz) e são, 

de acordo com a carta de solos (Cardoso et al., 1971), de 4 tipos: Solos Mediterrânicos 

pardos para Solos Hidromórficos (1), Solos Mediterrânicos vermelhos ou amarelos (2), 

Aluvissolos Modernos (3) e Solos Hidromórficos (4). Na World Soil Classifcation da FAO-

UNESCO (2016) os solos dos tipos 1, 2 e 4 classificam-se como Luvissolos e o do tipo 3 

como Fluvissolo.  

O CMSM é constituído por duas zonas com características distintas: uma área “urbana” 

(Figura 9), de aproximadamente 3 km2, onde se alojam cerca de 1500 militares e onde se 

encontram situadas todas as unidades orgânicas da Brigada Mecanizada, infraestruturas 

de apoio, zonas residenciais etc., e uma zona de treino militar bastante extensa, que inclui 

zonas de exercícios táticos e de fogo real para unidades militares, várias carreiras de tiro, 

dois heliportos e uma pista de aviação. 

 

Figura 9 – Vista aérea do CMSM (Google Earth)  

[Escala: 1:154400]  
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3.2. A Certificação Ambiental 

O CMSM desenvolveu um Sistema de Gestão Ambiental, iniciado em 2001, com o 

intuito de promover a proteção ambiental nas atividades militares. Este projeto deu origem 

a 3 Prémios de Gestão e Ambiente (em 1996, 1998 e 2003) e a uma Certificação Ambiental, 

aprovada em 2004, de acordo com a ISO 14001, atribuída pela APCER (Ferreira, 2014). 

Aplicam-se várias práticas, ambientalmente conscientes, derivadas do Sistema de Gestão 

Ambiental implementado.  

Refere-se, por exemplo, a lavagem dos carros de combate após os treinos militares, a 

condução das águas residuais de lavagem por caleiras a um separador de hidrocarbonetos 

que as vai depositar, depois de limpas, numa conduta normal e a separação e 

encaminhamento de todos os resíduos (perigosos ou não) para a reciclagem. Foi ainda 

selada a lixeira e o terminadas as fossas séticas. O CMSM tem também uma Estação de 

Tratamento de Águas Residuais onde trata os seus esgotos. Com estas práticas, o CMSM 

consegue evitar a infiltração de óleos e lubrificantes nos solos que poderiam poluir as 

águas subterrâneas e ainda garantir que a legislação ambiental é estritamente cumprida 

(Ferreira, 2014). 

«A preocupação da Brigada Mecanizada (BrigMec) com o meio ambiente é constante, 

e visa a diminuição da sua pegada ecológica, procurando possíveis lacunas no seu 

Sistema de Gestão Ambiental» (Exército Português, 2018). 

 

3.3. Os locais em estudo e a amostragem de solos 

Como referido anteriormente, o CMSM encontra-se dividido em várias zonas, 

nomeadamente a zona urbana e as zonas de treino (Figura 10). As atividades de treino 

militar com recurso a armamento ligeiro e pesado, são conduzidas respetivamente nas 

zonas Carreira de Tiro A4 e A (mais antiga e mais recente, respetivamente) e Carreira de 

Tiro A7, composta pelas áreas D. Pedro (P), Impacto D. Pedro (IP) e Delta Porco (DP), 

sendo a zona da Lagoa do Meio (LM) uma antiga carreira de tiro que já não se encontra 

em utilização. 
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Figura 10 - Localização da zona urbana e dos locais de estudo no CMSM (Google Earth) 

[Escala: 1:169230] 

Para esta dissertação, selecionaram-se como local de estudo áreas de impacto de 

munições de armamento ligeiro e pesado, onde decorrem atividades de treino militar com 

fogo real (Figura 11a). Nestas áreas de impacto foram recolhidas, manualmente e com 

uma pá, 46 amostras compósitas de solo (Figura 11b) com 1,5 a 2 kg, até uma 

profundidade de 10 cm (amostras superficiais - S) e em alguns casos entre 20 e 40 cm 

(amostras profundas – P). Recolheu-se igualmente uma amostra de solo na zona da 

Ervideira (amostra 12 da Figura 16) fora da área de treinos, para ser usado como solo de 

referência. Estas amostras foram recolhidas ao longo de 4 campanhas que decorreram em 

2015, 2016 e 2017, tendo o orientando participado na amostragem da campanha de 2016 

e na primeira campanha do último ano.  

 

  

Figura 11 – a) Exercício de fogo real. b) Recolha de amostra de solo compósita. 
 

Zona Urbana 

Carreiras de Tiro de 

Armamento Ligeiro  

A4 e A  

D. Pedro 

Impacto D. Pedro 

Delta Porco 

Lagoa do Meio 

a)                                                                       b) 
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3.3.1. Carreiras de Tiro de Armamento Ligeiro 

As carreiras de tiro onde decorrem treinos com armamento ligeiro (por exemplo a 

pistola Walter) localizam-se na parte norte do CMSM, próximo à Zona Urbana. As amostras 

recolhidas nesta área, assinaladas na Figura 16 com os números 11 e 13, representam, 

respetivamente, solos da carreira de tiro mais antiga (A4) e da carreira de tiro de construção 

mais recente (A). As amostras foram recolhidas em três campanhas, tendo a amostra 11 

sido recolhida na campanha de 2015, as amostras 11.2 e 13 na campanha de 2016 e as 

amostras 13.2 e 13.3 na 1ª campanha de 2017. 

Nestas carreiras de tiro (Figura 12), dado que só decorrem treinos com armas 

ligeiras, não é expectável que existam resíduos de explosivos quer na zona de disparo 

quer na zona de impacto, uma vez que todo o explosivo existente é necessário à 

deslocação da munição. Por este facto, só será avaliada a contaminação metálica nestas 

amostras de solo.  

 

Figura 12 – a) Zona de alvos da Carreira de Tiro Nova. b) Cápsula de munição com lápis para 
escala. 

3.3.2. Carreira de Tiro de Armamento Pesado A7 

3.3.2.1. Zona D. Pedro 

A zona D. Pedro (P) corresponde ao local onde se posicionam as unidades 

mecanizadas usadas para o lançamento das munições de armamento pesado (Figura 13) 

como por exemplo granadas, morteiros e mísseis. Apesar dos equipamentos e as 

munições serem diferentes, o funcionamento/ princípio de funcionamento é o mesmo que 

o descrito anteriormente, logo todo o explosivo disponível, não encapsulado na munição, 

será necessário para propulsão da mesma. Como tal, também não será expectável 

encontrar contaminação com explosivos nesta área. 

a)                                                                     b) 
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Figura 13 - Disparo de artilharia na zona de D. Pedro. 

Na zona D. Pedro (P) foram recolhidas 3 amostras, a amostra 4, a 15 e a 16, tendo 

a primeira sido recolhida na campanha de 2015 e as duas restantes na campanha de 2016 

pelo orientando (Figura 16).  

3.3.2.2. Zona Impacto D. Pedro 

A zona IP corresponde à primeira linha de alvos dos projéteis, a qual dista entre 300 e 

600 m da zona P. As munições detonadas nesta zona resultam de armamento de menor 

alcance sendo, portanto, de menor calibre. Apresenta restos de alguns carros de combate 

que se encontram em fase avançada de decomposição. 

Neste local, a colheita das amostras de solo foi realizada preferencialmente nas 

depressões que resultaram do impacto de projéteis. Foram recolhidas um total de 20 

amostras (assinaladas na Figura 16): 3 amostras na campanha de 2015 (5, 6 e 7), 3 na 

campanha de 2016 (17, 18 e 19), tendo sido amostrada uma à profundidade de 20 cm (18), 

2 na primeira campanha de 2017 (33 e 34) e as restantes 12 na segunda campanha de 

2017 (37 a 48). A amostragem foi levada a cabo pelo orientando na campanha de 2016 e 

na primeira amostragem de 2017, tendo a amostragem na segunda campanha de 2017 

sido realizada pela Aspirante Máximo, funcionária do CMSM. Na última campanha 

realizada, das 12 amostras recolhidas, 3 localizam-se a uma maior distância das restantes 

17 (46, 47 e 48), tendo essa área sido analisada à parte.  

3.3.2.3. Zona Delta Porco 

Esta zona constitui a segunda linha de alvos dos projéteis e dista 2000 a 2500 m da 

zona P (Figura 16), correspondendo à zona de impacto de munições de armamento pesado 

e artilharia, como por exemplo mísseis de obus e morteiros. Apresenta-se igualmente como 

um “cemitério de artilharia pesada” havendo vários carros de combate em fase avançada 

de decomposição (os quais constituem os alvos de tiro) e vários encapsulamentos de 

munições de diferentes tipos (Figura 14). 
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Figura 14 - Tanques em avançado estado de composição (a) e encapsulamento de mísseis (b) 

Na Zona Delta Porco (DP) foram recolhidas 13 amostras de solo: 3 na campanha de 

2015 (8, 9 e 10), 6 na campanha de 2016 (20 a 25), tendo duas delas sido recolhidas à 

profundidade de aproximadamente 20 cm (22 e 25) e as restantes 4 em 2017 (29 a 32) 

pelo orientando, com mais uma amostra colhida em profundidade (32).  

3.3.3. Zona Lagoa do Meio 

A Lagoa do Meio localiza-se na zona mais a sul do CMSM (Figura 16) e numa área de 

lagoas sazonais temporárias (Figura 15). Esta foi utilizada no início da formação do CMSM 

como zona de treino, sendo também um ponto de detonação de munições. Como tal, foram 

encontrados resíduos de antigas munições. Foram recolhidas pelo orientando.3 amostras 

de solo desta área, em depressões, na primeira campanha de 2017. 

 

Figura 15 - Zona da Lagoa do Meio na estação seca.  
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       Figura 16 - Localização das amostras recolhidas em cada zona do CMSM 

                                     (Google Earth) [Escala: 1: 41245] 
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4. Caracterização das amostras de solo relativamente a 

metais 

4.1. Metodologia Analítica 

No laboratório de Mineralogia e Petrologia do IST (LAMPIST), as amostras foram 

submetidas, pelo orientando, a secagem à temperatura ambiente, homogeneização e 

quartilha, e crivagem para se obter a fração terra fina (< 2 mm). As amostras de solo foram 

separadas em várias sub-amostras laboratoriais, para determinação de diversos 

parâmetros físico-químicos. Foi também realizado, em algumas amostras, um ensaio de 

lixiviação com água ultrapura. Este consistiu numa agitação de 1 g de solo durante 2 horas 

com água ultrapura. A solução de extração resultante foi filtrada e analisada por 

espectrometria de absorção atómica no LAMPIST. 

As frações granulométricas areia, silte e argila, matéria orgânica total (MO), pH(H2O) e 

a capacidade de troca catiónica (CTC) foram determinados no laboratório do Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) em Lisboa. A análise química 

multielementar das amostras de solos foi realizada, após extração parcial com água régia10 

a 90ºC num microprocessador de digestão, sendo a solução posteriormente diluída e 

analisada por Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy - Mass Spectrometry 

(ICP/ES-MS) no Actlabs (Método Ultratrace 2), um laboratório canadiano certificado. 

Apesar de terem sido analisados 63 elementos pelo Actlabs, e tendo em atenção o âmbito 

desta dissertação, apenas serão apresentados e discutidos, no sub-capítulo 4.2, os 

elementos cujos valores excedem os valores de referência, ou seja, da amostra 12 (zona 

Ervideira). Para a discussão de resultados serão também utilizados os valores referência 

(VR) do CCME (2017), como recomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 

e que consta no Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano Ambiental (APA, 2011). 

Analisaram-se os Hidrocarbonetos Aromáticos Policiclicos (PAHs), nomeadamente 

Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, 

Pireno, Benzo(a)antraceno, Criseno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, 

Benzo(a)pireno, Indeno(1,2,3-cd)pireno, Dibenzo(a,h)antraceno e Benzo(g,h,i)perileno, no 

Laboratório de Análises do IST (LAIST).  

                                                           
10 Mistura (3:1) de ácido nítrico e ácido clorídrico. 
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4.2. Resultados e Discussão 

Uma vez que todos os PAHs analisados, nas amostras de solo recolhidas, se 

encontravam abaixo do limite de deteção respetivo, este parâmetro não será apresentado 

ou discutido nesta dissertação.  

Para a caracterização físico-química das amostras de solo, foram utilizados vários critérios 

classificativos de acordo com as referências indicadas no Anexo A, nas Tabelas 20, 21, 22 

e 23, apresenta-se, respetivamente, as classificações relativamente ao pH(H2O), de acordo 

com escala de Pratolongo, da CTC do solo e da MO em função da “textura de campo” 

(Costa, 2011). 

4.2.1. Zona da Ervideira 

A zona da Ervideira foi escolhida como zona de referência por não ser um local de 

treino, ou de qualquer outra atividade, e poder ser representativa dos Luvissolos presentes 

no CMSM. Nesta zona foi apenas recolhida uma amostra de solo em 2015 (Figura 17).  

.  

Figura 17 - Localização da amostra 12, na zona da Ervideira, no CMSM (Google Earth) 

[Escala: 1:6080] 

O solo da zona Ervideira apresentou uma reação neutra, uma concentração MO 

medianamente alta e uma CTC baixa, sendo a sua textura franco-arenosa (Tabela 1).  

Tabela 1 – Valor das característica físico-químicas da amostra de solo da Ervideira 

 
pH 

(𝐇𝟐𝐎) 

MO 

(%) 

CTC(7,0) 

(cmolC/kg) 

Textura do solo 

(%) 

Areia Limo Argila 

12 6,86 5,1 6,91 78,6 11,9 9,5 
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É possível verificar no Anexo B, na Tabela 23, que não ocorre para qualquer elemento 

uma concentração superior aos valores estabelecidos na norma canadiana (CCME, 2017), 

pelo que se pode concluir que este solo não apresenta indícios de contaminação para os 

elementos em estudo. Como o Fe e o Al não têm VR, mas são expectáveis elevadas 

concentrações nas outras zonas estudadas (CT A, CT A4 e CT A7), serão utilizados os 

teores destes metais na amostra de solo da Ervideira (Anexo B) como valores de 

referência. 

4.2.2. Carreiras de Tiro A4 e A 

As carreiras de tiro CT A4 e CT A apresentam ambas solos com textura franco-arenosa 

(Tabela 2). O solo na CT A4 (amostras 11, Figura 18a) apresenta uma reação neutra (pH 

entre 6,9 e 7,59), um teor de MO baixo e uma CTC muito baixa. A carreira A (amostras 13, 

Figura 18b), tem uma reação ácida (pH entre 5,5 e 5,8), MO (entre 0,6 e 1,0 %) e CTC 

(entre 5,35 e 6,51 cmolc/kg) baixas. 

 

 

Figura 18 - Locais de amostragem dos solos no CMSM (a), evidenciando as amostras da zona 

CT A4 (11) e CT A (13) (b) (Google Earth) 

[Escala a): 1:183333 / Escala b): 1:9913] 

Tabela 2- Valores médios das características físico-químicas das amostras de solo da Carreira de 

Tiro A4 (11) e Carreira de Tiro A (13) 

 
pH 

(𝐇𝟐𝐎) 

MO 

(%) 

CTC(7,0) 

(cmolC/kg) 

Textura do solo 

(%) 

Areia Limo Argila 

11 
(N=2) 

7,12 0,5 3,70 79,6 8,9 11,5 

13 
(N=3) 

5,67 0,80 5,93 73,22 9,39 17,38 

a) b) 
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Na Figura 19 (dados completos no Anexo B, Tabela 25), é possível verificar que as 

amostras da CT A4 apresentam concentrações médias de Pb, Cu e Sb superiores aos 

respetivos VR. Estes valores vão de encontro ao esperado, uma vez que a CT A4 é uma 

zona de tiro de armamento ligeiro, cujos projéteis e encapsulamentos são compostos 

maioritariamente por Pb, Cu, Al e Fe, entre outros. No caso da CT A, também as 

concentrações médias de Pb, Cu e Sb se apresentam acima dos respetivos VR (Figura 19 

e dados completos no Anexo B, Tabela 25). A concentração de Pb detetada nas duas 

carreiras é também muito superior às concentrações detetadas por Hardison et al. (2004) 

de 193 mgkg-1 numa carreira de tiro de armamento ligeiro e de 1142 mgkg-1 numa carreira 

de tiro de metralhadoras. Por outro lado, é inferior às concentrações de 12700 a 48400 

mgkg-1 detetadas por Cao et al. (1994). 

Tendo em conta os elevados teores em Pb (superiores a 5000 mgkg-1) obtidos quer na 

CT A4 quer na CT A, decidiu-se realizar uma lixiviação nas amostras de solo das duas 

carreiras de tiro. Os resultados não demonstraram a possibilidade de remoção do Pb em 

solução com água. Este resultado mostra que a água da chuva não terá, possivelmente, 

capacidade para remover o Pb para camadas mais profundas, ou em consequência, para 

as águas. 

 

Figura 19 - Concentração média e variação de Pb, Cu e Sb nas Zonas CT A4 e CT A e respetivos 
VR 

O Al e o Fe apresentam, também, concentrações maiores do que o dobro das obtidas 

na Ervideira. No entanto, pode verificar-se que os valores de CT A4 são mais elevados, 

exceto no caso do Al (Figura 20 ). Este é um resultado expectável uma vez que a CT A4, 

sendo uma carreira de tiro mais antiga, esteve durante mais tempo exposta a exercício de 

fogo real e, como tal, apresenta maiores concentrações dos metais constituintes dos 

projeteis e encapsulamentos. O facto do Al apresentar valores mais elevados em CT A do 

que em CTA4, poderá ter a ver com as diferenças nas características físico-químicas dos 

dois solos. 
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Figura 20 – Concentração média e variação de Fe e Al na zona da Ervideira e nas CT A4 e CT A 

4.2.3. Carreira de Tiro A7 

4.2.3.1. Zona D. Pedro 

O solo, na zona D. Pedro (P), amostras 4, 15 e 16 da Figura 21, apresenta reação 

neutra (pH entre 6,6 e 7,3), um teor de MO baixo e uma CTC muito baixa e textura franco-

arenosa (Tabela 3). As características físico-químicas obtidas nesta zona são semelhantes 

às obtidas na zona CT A.  

 

 

Figura 21 – Locais de amostragem dos solos no CMSM (a), evidenciando as amostras da zona D. 

Pedro (b) (Google Earth) 

[Escala a): 1:183333 / Escala b): 1:8222] 

 

Tabela 3 – Valores médios das características físico-químicas das amostras do solo da zona D. 
Pedro (P) 
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pH 

(𝐇𝟐𝐎) 

MO 

(%) 

CTC(7,0) 

(cmolC/kg) 

Textura do solo 

(%) 

Areia Limo Argila 

P 
(N=3) 

7,13 0,65 2,99 74,58 12,39 13,02 

a) 
b) 
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As amostras da zona P apresentam poucos elementos com concentração superior ao 

VR (dados completos no Anexo B, Tabela 29). Detetou-se apenas na amostra 16, 

concentrações de Cu e As (71,8 e 13,4 mgkg−1, respetivamente) ligeiramente superiores 

aos respetivos VR. No entanto, a concentração média destes elementos nesta zona é 

inferior ao VR. Nas amostras 4 e 15 foram detetadas concentrações de Pb (275 e 

114 mgkg−1) e de Cd (1,66 e 3,02 mgkg−1), superiores aos respetivos VR estando, por 

este motivo, as concentrações médias de Pb e Cd acima do VR (Figura 22). 

 

Figura 22 - Concentração média e variação de Cu, As, Cd e Pb na Zona P e respetivo VR 

Ao comparar as concentrações de Fe e Al obtidas na zona P com as da Ervideira 

(Figura 23) verificou-se que estas eram aproximadamente 2,3 e 1,5 vezes superiores 

(dados completos no Anexo B, Tabela 30).  

 

Figura 23 – Concentração média e variação de Fe e Al na zona da Ervideira e zona P   
 

Tal como referido em capítulos anteriores, a zona P corresponde à zona de 

posicionamento do armamento pesado, ou seja, ao local de lançamento das munições, no 

qual não ficam, à partida, resíduos de encapsulamentos ou munições o que justifica que, 

para a maior parte dos elementos, as concentrações estejam abaixo do VR (CCME, 2017) 

e, nas amostras em que o VR é excedido, não sejam apresentadas concentrações muito 

altas. A presença destes elementos nesta área poderá dever-se à realização esporádica 

de exercícios táticos em que são utilizadas granadas de fumo (com invólucros metálicos) 
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e algumas armas ligeiras (metralhadoras) cujas munições podem conter Pb, Cu, Fe, Al, 

entre outros, justificando os teores identificados. 

4.2.3.2. Zona Impacto D. Pedro 

Tal como referido no subcapítulo 3.3.2.2. a zona IP foi dividida em duas sub-zonas 

devido à distância que as amostras recolhidas apresentavam entre si, facto que se pensou 

poder vir a afetar a semelhança entre as amostras da zona (Figura 24).  

 

 

Figura 24 - Locais de amostragem dos solos no CMSM (a), evidenciando as amostras das zonas 

Impacto D. Pedro 1 e 2 (b) (Google Earth) 

[Escala a): 1:183333 / Escala b): 1:22563] 

Nas Tabela 4 é possível verificar as diferenças entre o solo das áreas Impacto 

D. Pedro1 (IP1) e Impacto D. Pedro 2 (IP2), afastadas em cerca de 400 m lineares. A área 

IP apresenta reação subácida, teor em matéria orgânica baixo e CTC muito baixa. Por 

outro lado, a zona IP2 apresenta uma reação ácida, um teor em matéria orgânica alto e 

CTC baixa. As amostras de ambas as zonas apresentam textura franco-arenosa. 

Tabela 4 – Valores médios das características físico-químicas das amostras de solo de Impacto D. 
Pedro 1 (IP1) e Impacto D. Pedro 2 (IP2) 

 

 
pH 

(𝐇𝟐𝐎) 

M.O. 

(%) 

CTC(7,0) 

(cmolC/kg) 

Textura do solo 

(%) 

Areia Limo Argila 

IP1 
(N=10) 

6,20 1,91 3,37 73,76 13,87 12,38 

IP2 
(N=3) 

4,84 5,40 7,35 75,86 15,36 8,78 

a) b) 
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Com base nos valores estabelecidos pela norma canadiana (CCME, 2017), é possível 

verificar (Anexo B, Tabela 31 e Tabela 33) que foram detetados em IP1 vários elementos 

(Cr, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Ba e Pb) cuja concentração é superior ao VR, em 80 a 100% 

das amostras da zona IP1 (Figura 25 e Figura 26). No entanto, também é observável uma 

grande amplitude entre os valores mínimos e máximos de concentração obtidos. Esta 

variabilidade poderá dever-se à maior ou menor proximidade do local de colheita ao local 

de impacto (presença de resíduos de munições) ou a carros de combate em fim de vida.  

Apesar da zona IP1 corresponder à primeiro zona de impacto de tiro de armamento 

pesado, os teores de Pb são muito inferiores aos detetados em CT A e CT A4. No caso de 

Hardison et al. (2004) a diferença de teores de Pb encontrada nas diferentes carreiras é 

justificada pela diferença nos calibres das munições utilizadas, no entanto, sendo utilizados 

calibres menores nas carreiras de tiro A4 e A do que na carreia de tiro A7, a justificação 

deverá prender-se com a frequência de utilização das mesmas. 

Também foram identificadas nesta área algumas amostras (menos de 50%) em que a 

concentração de As e B era superior ao VR. Na segunda área (IP2) não foi detetado 

nenhum elemento com concentração superior ao VR. 

 

Figura 25 - Concentração média e variação de Pb, Ba, Zn, Cu, Ni e Cr na Zona IP1 e respetivo VR 

 

Figura 26 – Concentração média e variação de Sn, Mo e Cd na Zona IP1 e respetivo VR 
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No que respeita à concentração de Fe obtida na zona IP1, esta encontra-se muito 

acima da obtida na Ervideira sendo mais de 2 vezes superior à obtida em P. No entanto, a 

concentração de Al encontra-se apenas ligeiramente acima do valor detetado em P, e 

apenas 2 vezes superior à concentração na zona da Ervideira (Figura 27). 

No caso da zona IP2 as concentrações de Fe e Al são ligeiramente superiores às da 

Ervideira (Figura 27), o que poderá dever-se à sua distância à linha de tiro (P), que diminui 

a probabilidade de detonação das munições nesta área. 

 

Figura 27 – Concentração média e variação de Fe e Al na zona da Ervideira e zonas IP1 e IP2 

A maior quantidade de Fe e Al detetado no solo IP2, comparativamente à Ervideira, 

poderá ser justificada pelo menor pH do solo (4,84), que aumenta a solubilização dos 

mesmos, e pelo elevado teor de matéria orgânica (semelhante ao da Ervideira) o que 

proporciona a sua fixação, de acordo com Cao et al. (1994). Estas características fazem 

também da zona IP2 uma zona de risco uma vez que, no futuro, caso seja exposta às 

mesmas condições que a zona IP1, terá um maior potencial de contaminação, se as 

referidas características físico-químicas se mantiverem. 

4.2.3.3. Zona Delta Porco 

As amostras recolhidas na zona DP (Figura 28) apresentam em média reação ácida, 

teor de MO baixo a medianamente alto (entre 0,90 % e 3,20 %) e CTC muito baixa. Como 

nas restantes zonas, o solo apresenta em média textura franco-arenosa (Tabela 5), apesar 

de em dois pontos de colheita o solo apresenta textura franca. Esta variabilidade deve-se 

à grande extensão da zona que apresenta, portanto, diferenças nas suas características 

físico-químicas.  
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Figura 28 - Locais de amostragem dos solos no CMSM (a), evidenciando as amostras da zona 

Delta Porco (b) (Google Earth) 

[Escala a): 1:183333 / Escala b): 1:19000] 

 
Tabela 5 – Valores médios das características físico-químicas das amostras de solo de Delta 

Porco 

É possível verificar no Anexo B, Tabela 35, que nenhum elemento foi detetado em mais 

do que 3 amostras, e que apenas para o B, se verificou uma concentração média 

(2,4 mgkg-1) acima do VR (2 mgkg-1).  

Comparando as concentrações de Fe e Al obtidas nesta área (Anexo B, Tabela 36) 

com as da amostra de referência (Ervideira), é notório que as concentrações se aproximam 

das desta última (Figura 29), sendo a concentração de Al ligeiramente superior. Isto poderá 

dever-se à grande percentagem de fração argila e ao pH idêntico ao de IP2, que irão 

aumentar a fixação de Al. É visível uma grande variabilidade de concentração, quer para o 

Fe (10300 a 19000 mgkg-1), quer para o Al (7600 a 17900 mgkg-1). Uma vez que os valores 

máximos de Fe e Al não correspondem à mesma amostra, e que a localização espacial 

das amostras não aparenta estar relacionada com os picos de concentração dos metais 

restantes, estes podem dever-se a resíduos sólidos de munições que foram recolhidos 

juntamente com a mesma (Figura 31).  

 
pH 

(𝐇𝟐𝐎) 

MO 

(%) 

CTC(7,0) 

(cmolC/kg) 

Textura do solo 

(%) 

Areia Limo Argila 

DP 
(N=8) 

4,97 2,14 3,38 70,59 16,89 12,52 

a) b) 
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Estas diferenças também poderão dever-se à variabilidade nas características físico-

químicas das diferentes amostras, uma vez que a zona DP abrange uma grande área de 

solo. 

 

Figura 29 – Concentração média e variação de Fe e Al na zona da Ervideira e na zona DP  

De forma resumida, é possível verificar que as áreas da CT A7 com maior concentração 

de Fe e Al são a zona P e a zona IP1 (Figura 30).  

A zona IP1 corresponde à primeira zona de impacto de munições de armamento 

pesado, tendo ainda vários carros de combate e artilharia em decomposição avançada. 

Como tal, os valores mais elevados de Fe e Al serão mais uma consequência da 

composição quer das munições quer do próprio armamento.  

No caso da zona P, os elevados teores de Fe e Al, face às zonas IP2 e DP, podem ser 

justificados pelos exercícios táticos realizados esporadicamente nesta área. 

 

Figura 30 - Concentração média e variação de Fe e Al na zona da Ervideira e na CT A7  
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Figura 31 - Pedaços metálicos provenientes das munições, recolhidos com a amostra de solo e 

posteriormente moídos com a mesma (área cinzenta). 

 

Os resultados obtidos demonstraram que Fe e o Al foram os elementos com maior 

expressão nas zonas de impacto de munições, nomeadamente a zona P, IP, DP e as CT 

A4 e CT A. Estes resultados são concordantes com os obtidos por Matias et al. (2009), 

uma vez que foi determinado que as munições são maioritariamente constituídas por Fe, 

Mn e Al e os invólucros por Zn, Cu e Fe.  

4.2.4. Zona Lago do Meio 

O solo da zona Lagoa do Meio (amostras 26, 27 e 28 na Figura 32) apresenta reação 

ácida, CTC baixa e teor em MO baixo, como regra geral acontece nos solos do CMSM, no 

entanto apresenta textura franco-argilosa (Tabela 6). 

  
 

Figura 32 - Locais de amostragem dos solos no CMSM (a), evidenciando as amostras da zona 

Lagoa do Meio (b) (Google Earth) 

[Escala a): 1:183333 / Escala b): 1:42000] 

a) b) 
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Tabela 6 – Valores médios das características físico-químicas das amostras de solo de Lagoa do 
Meio 

 

No solo da LM pode-se considerar que, não havendo nenhum elemento com 

concentração superior ao VR (Anexo B, Tabela 37), este não é um local contaminado.  

Comparando as concentrações de Fe e Al nas amostras da LM com a amostra Ervideira 

(Figura 33), é possível verificar, mais uma vez, que a concentração de Fe é da mesma 

ordem de grandeza das zonas IP2 e DP (Figura 30), apesar de ser superior à da zona 

Ervideira. No entanto a concentração de Al são mais elevados, estando este metal em 

maior concentração aqui do que em qualquer outra zona estudada anteriormente.  

 

Figura 33 – Concentração média e variação de Fe e Al na zona da Ervideira e na Zona LM 

É referido em (Pereira, 2018) que foram detetadas nas águas superficiais 

correspondentes a zonas de impacto de projéteis (nomeadamente na água da Lagoa do 

Meio), concentrações de Al, Fe, Cr, Pb e Mn relativamente mais elevadas (especialmente 

em Fe e Al), comparativamente a outras águas superficiais. A causa apresentada para este 

resultado, que não parece estar a influenciar as águas subterrâneas, é precisamente a 

presença de munições, cuja composição explica os metais detetados.  
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4.2.5. Relação dos teores de Fe e Al com as características físico-químicas 

das amostras 

Para avaliar a relação entre o Fe e o Al e as características físico-químicas no solo, 

principalmente nas zonas CTA, DP e LM, onde a concentração destes metais se afasta da 

tendência geral, decidiu-se realizar uma Análise em Componentes Principais (ACP) e 

determinação do coeficiente de Pearson, recorrendo ao software AnDad, desenvolvido no 

Instituto Superior Técnico por Sousa (2007). Uma vez que a ACP não deu resultados 

significativos (Anexo C), decidiu-se determinar a correlação direta entre o Al e o Fe e assim 

tentar agrupar as amostras conforme a sua correlação com esses fatores. Foi possível 

separar as amostras em dois grupos: no primeiro grupo as amostras com as concentrações 

em Fe e Al mais elevadas (amostras 11, 13 e 13.2 (zona CT A4  CT A), 15 (zona P), 26 

(zona LM), 5, 33, 34, 38, 40, 42 e 43 (zona IP1)) e no segundo grupo as restantes (amostras 

4 (zona P), 12 (zona da Ervideira), 8, 21, 23, 24, 29, 30 e 31 (zona DP), 17, 46 e 47 (zona 

IP1 e IP2), 28 (zona LM)), no Anexo C, Figura 48. Para esta análise não foram utilizadas 

as amostras colhidas a profundidade superior a 20 cm.  

Uma vez que o AnDad não tem em consideração os p-values das correlações, decidiu-

se, para efeitos de discussão de resultados, considerar significativos apenas coeficientes 

acima de 0,5. 

Para as amostras do primeiro grupo (Tabela 7), a concentração de Al apresenta uma 

correlação direta com a percentagem de fração limo e argila e com o teor de MO, e 

correlação inversa forte com a percentagem de fração areia. A concentração de Fe, por 

outro lado, apresenta apenas correlação direta com a MO. 

Tabela 7 – Coeficiente de Pearson entre o Al e o Fe e pH, MO, CTC e textura do solo para as 

amostras do primeiro grupo (N=12) 

 pH MO CTC % Areia % Limo % Argila 

Al -0,188 0,589 0,196 -0,673 0,599 0,533 

Fe 0,301 0,601 -0,357 0,044 0,284 -0,442 

 

Analisando as correlações obtidas nas amostras do segundo grupo (Tabela 8), é 

possível verificar que, no caso do Al, este apresenta correlação direta forte com a fração 

argila e correlação inversa muito forte com a fração areia. O Fe não apresenta correlação 

significativa com nenhum dos parâmetros avaliados.  
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Tabela 8 – Coeficiente de Pearson entre o Al e o Fe e pH, MO, CTC e textura do solo para as 

amostras do segundo grupo (N=11) 

 

 

 

 

Estes dados permitiram corroborar as hipóteses assinaladas em sub-capítulos 

anteriores e assim concluir que: 

• a CT A (primeiro grupo) apresenta uma maior concentração de Al, apesar de ser 

utilizada há menos tempo que a CT A4, uma vez que tem maior fração argila + limo que 

a carreira de tiro antiga; 

• na zona DP (segundo grupo) o teor mais elevado de Al foi detetado na amostra 31 

sendo também a amostra com menor fração areia e maior fração argila;  

• a zona LM (primeiro e segundo grupo) apresenta a concentração mais elevada de 

Al uma vez que apresenta as frações argila + limo mais elevada de todas as áreas 

estudadas. 

Estes factos demonstram a aplicabilidade dos coeficientes de Pearson nestas 

amostras. 

4.2.6. Amostras Superficiais e Profundas 

Tal como referido no capítulo da amostragem, em determinados locais foram recolhidas 

amostras superficiais (0-10 cm) e profundas (20 cm) no mesmo ponto, de forma a 

determinar se a concentração de determinado elemento varia com a profundidade. 

Observando as diferenças nas características físico-químicas entre amostras 

superficiais e profundas (Anexo D, Tabela 40), é possível verificar que o pH e a MO 

diminuem com a profundidade e, por outro lado, a fração argila aumenta (exceto na amostra 

DP 10P em que diminui, aumentando a fração areia). Na Figura 34, é possível verificar que 

existe uma tendência para que as concentrações dos elementos sejam, no geral, menores 

nos horizontes mais profundos do solo., com exceção da amostra DP 7.  

 

 pH MO CTC % Areia % Limo % Argila 

Al -0,272 -0,350 0,019 -0,911 0,481 0,979 

Fe 0,097 -0,013 0,245 -0,344 0,132 0,403 
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Esta tendência é recorrente em trabalhos prévios sendo que Cao et al. (1994), Hardison 

et al. (2004) e Do Nascimento Guedes et al. (2012) também reportam Pb em menor 

concentração (ou não detetado) em horizontes mais profundos. No caso das amostras DP 

7, tanto a quantidade de Pb como a quantidade de Cu aumentaram bastante com a 

profundidade.  

 

Figura 34- Concentração de Pb, Cu e Ba em determinadas amostras recolhidas a diferentes 
profundidades. 

Quanto ao Fe e Al (Figura 35), a tendência já não é tão linear uma vez que tanto um 

elemento como o outro aumentam ou diminuem de concentração conforme a amostra. 

 

Figura 35 - Concentração de Fe e Al em determinadas amostras recolhidas a diferentes 
profundidades.  
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5. Caracterização das amostras de solo relativamente a 

compostos orgânicos energéticos  

5.1. Amostragem e amostras de solo selecionadas 

Para estudar o impacto dos exercícios militares com fogo real ao nível dos compostos 

orgânicos energéticos, na região afeta ao CMSM, selecionaram-se as áreas com maior 

probabilidade de apresentar contaminação por explosivos, uma vez que são os locais em 

que munições detonam por impacto (zona IP (Figura 36a) e na zona DP (Figura 36b)). A 

colheita foi realizada preferencialmente em depressões resultantes do impacto de projéteis. 

Em todos os locais a amostragem realizou-se na camada mais superficial do solo (0-10 cm) 

e nalguns casos a 20 cm. As amostras recolhidas no mesmo ponto mas a profundidades 

diferentes (ex: DP5 e DP7) foram identificadas com S e P para distinção das profundidades 

de colheita., tal como referido no subcapítulo 3.3.. Estas amostras servirão para verificar, 

caso haja contaminação, se os compostos se concentram em zonas mais superficiais ou 

em zonas mais profundas do solo. Das amostras colhidas apenas algumas foram 

selecionadas para análise, por motivos logísticos e de tempo disponível para utilização das 

instalações do LPC.  

  

Figura 36 – Localização geográfica dos pontos amostrados na área IP (a) e na área DP (b) 

(Google Earth) 

[Escala a): 1:9733 / Escala b): 1:13615] 

 

 

a) b) 
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Na Tabela 9 identificam-se as amostras recolhidas durante a campanha de 2016 e 2016 

na zona DP, que foram analisadas durante o estágio pelo orientando.  

 

 

 

  

 

 

Na Tabela 10, encontram-se as amostras recolhidas durante as campanhas de 2017, 

na área DP (pelo orientando) e na área IP (pela Aspirante Máximo), que foram analisadas 

durante a dissertação. Estas amostras foram recolhidas em duas fases: depois de um 

primeiro exercício de fogo real (amostras 38 e 42) e depois de um segundo exercício de 

fogo real (amostras 43 e 46). Os exercícios de fogo tiveram um intervalo de uma semana 

entre eles, tendo a zona de impacto da maioria das munições correspondido à zona IP. 

Com estas amostras pretende-se verificar a degradação dos compostos orgânicos 

energéticos ao longo do tempo. 

Tabela 10- Amostras analisadas para identificação e quantificação de COE  

 

 

 

 

 

 

 

  

Data de Recolha Referência Identificação 

14/10/2015 

8 DP 1 

9 DP 2 

10 DP 3 

09/07/2016 

21 DP 5S 

22 DP 5P 

24 DP 7S 

25 DP 7P 

Data de Recolha Referência Identificação 

25/10/2017 

29 DP 8 

30 DP 9 

31 DP 10S 

32 DP 10P 

11/2017 

38 IP 9D 

42 IP 11D 

43 IP 12D.2 

46 IP 15D.2 

Tabela 9 - Amostras analisadas para identificação e quantificação de COE 
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5.2. Metodologia Analítica 

A identificação e quantificação dos COE, presentes nas amostras de solo selecionadas, 

foi desenvolvido no Laboratório de Polícia Científica (LPC) recorrendo à Cromatografia 

Líquida de Alta Precisão (HPLC) - método utilizado pela Polícia Judiciária para deteção de 

explosivos. Este método foi utilizado pelo orientando ao longo do estágio curricular no LPC, 

e durante o desenvolvimento da parte prática da dissertação. 

5.2.1. A Cromatografia Líquida de Alta Precisão 

A cromatografia é um método de separação de misturas por excelência. Esta permite 

isolar e por vezes quantificar determinados explosivos em matrizes complexas, processo 

essencial por exemplo na investigação forense de explosivos. A cromatografia permite a 

identificação de compostos a partir do seu tempo de retenção - tempo que determinado 

composto demora desde que foi injetado até meia eluição11. A cromatografia opera com o 

mesmo princípio da extração, ou seja, de forma a transferir um soluto de uma fase para 

outra, no entanto, uma fase fica estacionária enquanto a outra a atravessa (Yinon and 

Zitrin, 1981; Harris, 1995).  

No caso da HPLC (Figura 37) utiliza-se uma coluna de fase-reversa, o que implica que 

a fase móvel (o solvente que se desloca na coluna) é um líquido de polaridade moderada. 

A fase estacionária é normalmente composta por partículas sólidas cobertas de um líquido 

viscoso apolar. O processo de passagem de um líquido pela coluna designa-se eluição. 

Quando o líquido entra na coluna designa-se eluente, e quando sai eluante. O tempo de 

retenção é maior para moléculas de natureza apolar, enquanto as moléculas polares eluem 

mais rapidamente. A partição dos solutos entre a fase móvel e a fase estacionária provoca 

a separação. A HPLC utiliza alta pressão para forçar o eluente a passar pela coluna que 

está cheia de partículas. A amostra em solução é injetada, através do injetor, para a coluna, 

a qual é o cerne da análise cromatográfica. Esta coluna terá entre 15-30 cm e um diâmetro 

3-4 mm e está preenchida com várias partículas, que são por norma de sílica, com 5-10 

μm de diâmetro. A camada orgânica e o solvente deverão ter polaridades diferentes para 

evitar miscibilidade das fases (Harris, 1995). O detetor mais utilizado em HPLC é o 

espetrofotómetro UV, sendo a deteção baseada no facto de que muitos compostos 

orgânicos absorvem a luz UV, dado que são transparentes nesta região (ou pelo menos 

em parte dela).  

                                                           
11 Eluição: processo de passagem através da fase estacionária por ação da fase móvel 
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A HPLC, além de método de separação, pode ainda ser utilizado para determinar 

compostos desconhecidos através da comparação do seu tempo de retenção com o tempo 

de retenção de um composto conhecido (Yinon and Zitrin, 1981). Este processo encontra-

se esquematizado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Esquema do processo de deteção de compostos por HPLC (adaptado de 

(Laboratoryinfo, 2015)) 

Os métodos para HPLC utilizados para detetar e quantificar os resíduos de explosivos 

presentes nas amostras, foram desenvolvidos por um estagiário no LPC em 2010. Como 

tal, a metodologia analítica é confidencial e não será disponibilizada na presente 

dissertação.  

A metodologia compreendeu a utilização dois métodos (Método 1 e Método 2). Todas 

as amostras foram submetidas a ambos os métodos de forma a validar (ou rejeitar) os 

resultados obtidos. A sequência do trabalho laboratorial envolveu: 

1. Extração dos compostos orgânicos energéticos (COE); 

2. Filtragem com filtro de seringa; 

3. Injeção do líquido filtrado no equipamento de HPLC (Figura 38); 

4. Deteção dos compostos energéticos aplicando o Método 1 e 2, sequencialmente. 

Antes da análise das amostras injetou-se o padrão ou padrões e entre cada amostra 

de extração, sempre que era detetado algum composto, era necessário injetar o branco 

(acetona) para evitar contaminações entre amostras. 
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Figura 38 - Equipamento de HPLC utilizado. 

5.2.2. Extração 

A metodologia adotada para a extração (Figura 39) foi aplicada da mesma forma 

sempre que realizada. Os parâmetros que variaram nas análises realizadas foram o tempo 

de extração e o extrator (acetona ou acetonitrilo). A quantidade de extrator utilizada era a 

suficiente para saturar a amostra de solo. 
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Figura 39 - Esquematização da metodologia utilizada para a extração dos COE das amostras 

de solo. 
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5.2.2.1. Seleção do solvente de extração 

Durante o estágio foram testados dois solventes de extração, o acetonitrilo e a acetona. 

Após extração com ambos os solventes, chegou-se à conclusão que o melhor seria a 

acetona e, como tal, este foi o solvente aplicado às seguintes amostras de solo em estudo. 

5.2.3. Deteção dos Compostos Orgânicos Energéticos 

5.2.3.1. Padrões 

Durante o trabalho laboratorial desenvolvido no estágio, por forma a validar os 

resultados e para quantificar, posteriormente, os compostos, foram utilizados dois padrões 

de explosivos:  

✓ Mistura A (Mix A12) com concentração individual de 1 mgL-1 de HMX, RDX, TNB, 

DNB, Tetril, TNT, 2-A, 4-A, 2,6-DNT e 2,4-DNT  

✓ Mistura B (Mix B13): com concentração individual de 5 mgL-1 de NB, 2-NT, 3-NT, 4-

NT e PETN. 

Para realizar uma melhor interpretação dos resultados a obter, procedeu-se também à 

identificação do limite de deteção dos compostos orgânicos energéticos, concluindo-se que 

os limites eram: 

✓ Método 1: 0,3 mgL-1 para a Mix A e 0,2 mgL-1 para a Mix B 

No Método 1 não foi detetada, em nenhuma concentração da Mix A, o composto DNB 

e não podendo ter a certeza da sua identificação (por não se poder comparar com o 

padrão), este não foi considerado na análise de resultados. 

✓ Método 2: 0,2 mgL-1 para a Mix A e 0,1 mgL-1 para a Mix B  

No Método 2 não foi detetado PETN isolado, como era espectável. Como tal, 

pressupôs-se que também este composto não estaria presente nas misturas, como seria 

suposto. 

 

                                                           
12De referência 80950 Calibration Mix A, da RESTEK, cujas características se encontram no Anexo E, 
Secção 1. 
 
13 De referência 8095 Calibration Mix B, da RESTEK, cujas características se encontram no Anexo E, Secção 2. 
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Determinado o limite de deteção, fez-se uma mistura dos dois padrões (A e B) e 

adicionou-se ainda o PETN, criando um padrão único (daqui em diante denominado Padrão 

1) com concentração 1,5 mgL-1 de A e B e 30 mgL-1 de PETN (Figura 40 e Figura 41). Este 

padrão serviu validar os resultados, comparando os cromatogramas obtidos no início do 

dia com os do final do dia, de forma a identificar possíveis desvios nos tempos de retenção.  

 

 

Figura 40 - Cromatograma típico do Padrão 1 no Método 1 

 

 

Figura 41 - Cromatograma típico do Padrão 1 no Método 2 

Com o Padrão 1 e após conclusão da extração dos COE das amostras de solo, a 

solução resultante de cada extração é injetada no equipamento de HPLC para iniciar a 

deteção dos compostos com um dos métodos. A sequência de injeção aplicada foi: Padrão 

1 → Branco → Solução(i) → Branco → Padrão 1. Finalizada a sequência com as soluções 

no Método 1, volta a repetiu-se a metodologia com o Método 2.   
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5.2.3.2. Solo de referência 

De forma a validar os Métodos 1 e 2, utilizou-se um solo de referência14, isto é, um solo 

contaminado com 2,4-DNT, 2,6-DNT, 2-A, 4-A, RDX, 2-NT, 3-NT, 4-NT, PETN, TNT e HMX, 

de concentrações definidas. Foi feita uma extração a 1 g de solo (como aconselhado no 

certificado), utilizando a mesma metodologia esquematizada na Figura 37, tendo-se depois 

injetado o líquido filtrado e aplicado os Métodos 1 e 2 (Figura 42 e Figura 43, 

respetivamente). Os compostos foram identificados tendo em conta o seu tempo de 

retenção médio. 

 

 

Figura 42 - Cromatograma obtido na análise a 1 g de solo referência no Método 1 

 

 

 

Figura 43 - Cromatograma obtido na análise a 1 g de solo referência no Método 2 

  

                                                           
14 De referência CRM137-10G, da SIGMA-ALDRICH, cujas características se apresentam Anexo E, Secção 3. 
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5.2.3.3. Amostras selecionadas 

As amostras selecionadas foram submetidas a todo o procedimento analítico referido 

anteriormente, tendo a extração dos COE sido realizada com cerca de 20 mL de acetona, 

num banho ultrassónico durante 20 minutos, para uma quantidade média de 30 g de solo 

por amostra – condições ideias determinadas durante o estágio (Pereira, 2017).Tendo em 

consideração que na análise dos resultados obtidos no estágio concluiu-se que as 

amostras de solo de fração < 2 mm moída (M) permitiam melhor definição dos picos de 

deteção dos compostos (comparativamente às de fração < 212 µm (E)), todas as novas 

amostras foram moídas durante 15 minutos (em ciclos de 5 minutos com paragens 

intercalares) e homogeneizadas. Procedeu-se de seguida à extração destas amostras e 

aplicou-se todo o procedimento necessário à deteção dos COE.  

Após cada injeção, realizou-se uma análise visual, com recurso ao software da Agilent 

Chem Station, e estabeleceu-se, tal como no decorrer do estágio, que os compostos cuja 

deteção estivesse abaixo do limite de deteção não seriam considerados, de forma a agilizar 

o processo posterior de quantificação. Por exemplo, na Figura 44, em que se pode ver o 

branco na linha vermelha e o solo 9E na linha azul, é notório que, apesar do software fazer 

uma deteção no minuto 8,577 (NB), esta se encontra muito abaixo do limite de deteção do 

mesmo (Figura 45) e, como tal, não será considerada. Aliás, são visíveis deteções de “lixo” 

(compostos que não estão a ser analisados) com maior concentração do que o composto 

correspondente ao minuto referido.  

 

 

 

 

Figura 44 - Sobreposição da amostra 9E com o Branco antecedente no Método 2 e altura do pico 

de deteção do NB no cromatograma representado 

 

 

 

NB (8,577) 

Altura (mAU) 0,172504 
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Figura 45 - Cromatograma do limite de deteção da Mix B e altura do pico de deteção do NB no 

cromatograma representado 

De todo este processo, considerou-se que as amostras de solo com compostos a 

quantificar seriam as: 8E, 9E, 9M, 10E,10M, 21E, 24E, 24M, 29, 31, 38, 42, 43 e 46. 

5.2.4. Quantificação dos compostos orgânicos energéticos 

Não havendo um método para quantificação de COEs utilizado no LPC, decidiu-se 

utilizar os métodos de identificação de COEs disponíveis. Para tal, foi necessário criar uma 

reta de calibração. Para a sua construção, foram utilizados três padrões de concentrações 

conhecidas que eram injetados no equipamento de HPLC, no início e no final da série, 

como se segue: Série de padrões (da menor concentração para a maior) → Branco → 

Solo(i) → Branco → Série de padrões. Os padrões utilizados resultaram de uma mistura do 

padrão Mix A e o padrão Mix B, na mesma proporção. Não se considerou relevante 

acrescentar PETN nesta mistura, dado que este composto se encontrava abaixo do limite 

de deteção em todas as amostras analisadas.  

5.2.4.1. Seleção da concentração dos padrões de quantificação 

A concentração dos padrões em cada método foi escolhida comparando os 

cromatogramas obtidos nas soluções de extração das amostras de solo, com o do limite 

de deteção e com o do Padrão 1 (1,5 mgL-1). Assim, decidiu-se a concentração dos padrões 

consoante a proximidade do pico de determinado COE ao limite de deteção (concentração 

mínima) ou ao Padrão 1 (concentração máxima). Foram então utilizadas as concentrações 

0,7, 1,0 e 1,3 mgL-1 para o Método 1 e 0,4, 0,7 e 1,0 mgL-1 para o Método 2 (no qual também 

o limite de deteção era menor).   

NB (8,826) 

Altura (mAU) 0,691337 
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5.3. Resultados e Discussão 

5.3.1. Identificação dos COE 

5.3.1.1. Solo de referência 

Realizado o procedimento referido no subcapítulo 5.2.2., foram identificados todos os 

compostos presentes no solo de referência, detetáveis pelos métodos referidos. Como tal, 

tendo por base os tempos de retenção médios registados para o solo de referência (Tabela 

11 e Tabela 12), foi possível proceder à identificação dos COEs presentes nas amostras 

selecionadas. 

Tabela 11 - Tempos de retenção, em segundos, dos COEs registados para o solo de referência no 
Método 1 

 

Tabela 12 - Tempos de retenção, em segundos, dos COEs registados para o solo de referência no 
Método 2 

COE 
HMX 

+ 
RDX 

TNB 
+ 

DNB 
NB 

4-A 
+ 

2-A 

2,6-DNT 
+ 

2,4-DNT 
 

TNT 
+ 

Tetril 
+ 

2-NT 

4-NT 3-NT 

Tempo 
de 

Retenção 
5,3 8,2 8,8 9,7 11,7 12,5 13,2 13,6 

  

COE HMX RDX TNB Tetril 
NB 
+ 

TNT 

4-A 
+ 

2-A 

2,6-
DNT 

+ 
2,4-
DNT 

2-NT 
PETN 

+ 
4-NT 

3-NT 

Tempo 
de 

Retenção 
4,2 8,5 10,6 14,0 17,9 19,9 24,6 26,1 26,8 27,4 



69 
 

5.3.1.2. Amostras de solo selecionadas 

Foram também identificados nas amostras selecionadas os compostos referidos na 

Tabela 13 (durante o estágio) e Tabela 14 (durante a dissertação), através dos respetivos 

tempos de retenção. 

Tabela 13 – Compostos orgânicos energéticos identificados nas amostras de solo selecionadas 

Método COE 8E 9M 10E 10M 21E 24E 24M 

M1 

2,6-DNT+2,4-DNT ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2-NT ✓  ✓     ✓   

PETN+4-NT    ✓     

M2 

2,6-DNT+2,4-DNT ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

TNT+Tetril+2-NT ✓  ✓     ✓   

4-NT    ✓     

Pode observar-se que os COEs identificados com maior frequência são o 2,6-DNT e o 

2,4-DNT e compostos derivados do TNT (2-NT e 4-NT). Será ainda de salientar que apesar 

de se ter detetado outros COEs, sempre que essas deteções não eram coincidentes nos 

dois métodos, esses compostos eram excluídos. Na Tabela 13, também não se encontram 

incluídos os compostos cuja deteção tem a mesma ordem de grandeza do limite de 

deteção. 

Neste caso, as amostras de solo estavam divididas nas frações E e M e foi possível 

observar que a fração E permitiu, no geral, obter deteções em mais amostras implicando 

que os compostos estarão adsorvidos na fração mais fina da amostra. No entanto, quando 

os compostos foram detetados em ambos as frações, a fração M apresentou, por norma, 

picos mais acentuados, uma vez que foi aumentada a área superficial das partículas 

permitindo uma melhor ação do extrator. Nas amostras de solo analisadas durante a 

dissertação, todas as amostras foram moídas, tal como referido anteriormente, 

encontrando-se os resultados na Tabela 14. 

Nos pontos de amostragem em que foram recolhidas amostras à superfície e à 

profundidade de 20 cm, só foram detetados COE nos primeiros. Pode então inferir-se que 

estes compostos se encontram na camada superficial do solo e não estão a ser lixiviados 

e concentrados em profundidade.  
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Este resultado é coerente com as conclusões de J. L. Clausen & Korte (2011) e 

Chatterjee et al. (2017) que referem a dissolução muito lenta ou inexistente do RDX e a 

baixa mobilidade do TNT. Caso os COEs estejam de facto a ser lixiviados, apresentam-se 

em concentrações abaixo do limite de deteção do HPLC, ou seja, 0,2 mgkg-1.  

Tabela 14 – Compostos orgânicos energéticos identificados nas amostras de solo selecionadas  

Método COE 29 31 38 42 43 46 

M1 

HMX ✓   ✓  ✓    

RDX   ✓  ✓  ✓  ✓  

NB+TNT  ✓      

M2 
HMX+RDX ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  

TNT+Tetril+2-NT  ✓      

 

Na Tabela 14, é possível verificar que os COEs detetados nas amostras analisados 

durante o período da dissertação (mais recentes) não são os mesmos que foram detetados 

nas amostras analisadas durante o estágio (mais antigas). Neste caso, foi detetado HMX 

ou RDX em todas as amostras exceto a 31, em que foi detetado TNT.  

Sendo o TNT, o RDX e o HMX os explosivos mais utilizados nas munições militares, 

estes resultados demonstraram que as amostras mais recentes estiveram muito menos 

tempo expostas às condições atmosféricas desde o momento de detonação até ao 

momento da análise, o que levou a que houvesse menos tempo para que os COEs se 

degradassem. Como as amostras 38, 42, 43 e 46 foram recolhidas pouco depois dos 

exercícios de fogo, a sua exposição foi mais curta.  

No caso das amostras analisadas durante o estágio (mais antigas), os compostos 

observados eram maioritariamente derivados da decomposição do TNT, nomeadamente o 

2-NT, o 4-NT e os DNT. Quanto ao RDX e ao HMX, apesar de serem COEs mais 

persistentes, não foram detetados em nenhuma amostra., o que comprova a ocorrência de 

degradação dos COEs nos solos. 

Tendo em consideração que os exercícios de fogo com armamento pesado, se realizam 

no máximo uma vez por mês, conclui-se que não existe utilização de explosivos suficiente 

para provocar acumulação de COEs duradoura nos solos das zonas avaliadas. 
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Não foram detetados Tetril, PETN ou TNB, a concentração acima do limite de deteção, 

o que poderá ser justificado pela utilização destes COEs maioritariamente como explosivos 

de iniciação (Clausen and Korte, 2011). 

5.3.2. Quantificação dos COE 

A quantificação dos compostos foi feita com recurso a retas de calibração (Figura 46), 

criadas a partir de padrões com diferentes concentrações (tal como referido no subcapítulo 

5.2.4.). Tendo em conta a área do pico do COE, determinada pelo software Agilent 

Chemstation (Figura 47), era inferida a concentração do mesmo na amostra de solo, 

através da respetiva equação da reta de calibração. 

 

Figura 46 – Exemplo de uma reta de calibração dos COE 4-A+2-A 
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Assim, virá que, do exemplo utilizado: 

61,5692 = 65,731x + 4,7095 ⇔ 𝑥 =
61,5692−4,7095

65,731
 ⇔ 𝑥 ≈ 0,87 mgL−1 em 1 mL 

de solução de extração, uma vez que a solução de extração foi evaporada até 1 mL.  

Logo, na amostra exemplo, os compostos encontram-se à concentração 

0,87 ×  10−3 mgL−1.  

Tendo em conta que se extraiu de (por exemplo) 10 g de solo, isto implica uma 

concentração de: 
0,87×10−3

10 g de solo
=

𝑥

1000 g de solo=1 kg
 ⇔ 𝑥 = 0,087 mgkg−1 de 4-A+2-A 

extraído da amostra de solo.  

  

Figura 47 - a) Exemplo de pico de COE e respetivo tempo de retenção 

b) Área determinada pelo software Agilent ChemStation a partir do pico do COE escolhido 

a) 

b) 
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5.3.2.1. Solo de referência 

Para o solo de referência, foram feitas quantificações a partir dos cromatogramas 

obtidos no Método 1 e no Método 2, tal como exemplificado no subcapítulo anterior. Os 

resultados obtidos (concentração inferida pela área) foram comparados com as 

concentrações dos COEs presentes no certificado de análise (Anexo E, Secção 3), de 

forma a avaliar a precisão do método em termos de quantificação. Foi ainda calculada 

concentração relativa de determinado COE (% relativa inferida) face à concentração total 

de COE detetados na amostra, [% 𝐶𝑂𝐸 = (
𝐶𝑂𝐸(𝑥𝑖)

∑(𝐶𝑂𝐸(𝑥))
) × 100], para determinar a eficiência 

de extração para todos os compostos. Esse valor foi também comparado com a % COE 

calculada a partir dos valores do certificado (% relativa a partir do certificado).  

Nas Tabela 15 e Tabela 16 é possível verificar que as concentrações inferidas são muito 

inferiores às concentrações no solo de referência, o que pode significar que a quantidade 

de amostra utilizada (1 g) não foi suficiente para a solução de extração utilizada. Por outro 

lado, os métodos utilizados não estão otimizados para a quantificação dos COEs mas sim 

para a sua deteção, o que poderá afetar a qualidade dos obtidos.  

No entanto verificou-se que foi possível obter melhores resultados a partir do Método 

1, uma vez que, no Método 2, o PETN não é detetado e as percentagens relativas inferidas 

de COE não se mantêm face às percentagens no solo de referência, sendo obtidas por 

vezes percentagens relativas inferidas superiores às do certificado (como no caso dos 

TNB+DNB, NB, 4-NT e 3-NT). 
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Tabela 15 – Comparação da concentração de determinado COE inferida pela área (em mgkg−1) e a sua % relativa inferida, com a concentração do mesmo 

COE existente no solo de referência (em mgkg−1) e a respetiva % relativa, para o M1 

COE HMX RDX TNB Tetril NB+TNT 
4-A 

+ 2-A 

2,6-DNT 
+ 

2,4-DNT 
2-NT 

PETN 
+ 4-NT 

3-NT Total 

Concentração 
inferida pela área 

1,76 2,28 0,75 3,30 3,25 0,61 3,46 0,77 7,09 6,21 29,45 

Concentração no 
certificado 

6,88 3,37 2,03 2,72 11,29 5,43 8,22 8,36 19,18 12,50 79,98 

% relativa inferida 6,00 7,70 2,50 11,20 11,00 2,10 11,70 2,60 24,10 21,10 100,00 

%relativa a partir 
do certificado  

8,60 4,20 2,50 3,40 14,10 6,80 10,30 10,50 24,00 15,60 100,00 

  

Tabela 16 - Comparação da concentração de determinado COE inferida pela área (em mgkg−1) e a sua % relativa inferida, com a concentração do mesmo 

COE existente no solo de referência (em mgkg−1) e a respetiva % relativa, para o M2 

COE 
HMX 

+ RDX 
TNB 

+ DNB 
NB 

4-A 
+ 2-A 

2,6-DNT 
+ 

2,4-DNT 

TNT 
+ Tetril 
+ 2-NT 

4-NT 3-NT PETN Total 

Concentração 
inferida pela área 

2,03 3,68 3,09 0,87 1,56 4,19 7,11 5,58 0,00 28,10 

Concentração no 
certificado 

10,25 2,03 5,50 5,43 8,22 16,87 12,20 12,50 6,98 79,98 

% relativa inferida 7,20 13,10 11,00 3,10 5,50 14,90 25,30 19,80 0,00 100,00 

% relativa a partir 
do certificado 

12,80 2,50 6,90 6,80 10,30 21,10 15,30 15,60 8,70 100,00 
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5.3.2.2. Amostras de solo selecionadas 

Tendo em conta os resultados obtidos no subcapítulo 5.3.2.1., optou-se pelas 

quantificações obtidas a partir das deteções do Método 1 (Tabela 17 e Tabela 18). É 

possível verificar nessas tabelas que as amostras de solo mais recentes apresentam 

uma maior concentração de COEs. Este facto era expectável uma vez que, tal como 

referido, estas amostras não só estiveram menos tempo expostas às condições 

atmosféricas após as detonações, como houve menos tempo entre a sua colheita e a 

análise. 

A diferença entre as duas tabelas permite inferir que, de facto, não existe utilização 

suficiente do campo (exercícios de fogo real frequentes) para que haja contaminação 

do solo por COEs, uma vez que a sua taxa de degradação é rápida e, no período de 2 

anos, os compostos mãe, como o TNT, já nem se encontravam no solo, ou 

encontravam-se em quantidades não detetáveis pelo método. 

Das amostras analisadas, as que apresentam maior concentração de COEs são as 

29 e 42 que correspondem a zonas completamente distintas, estando a amostra 29 na 

zona Delta Porco e a 42 na zona Impacto D. Pedro 1. Isto significa que, tal como 

esperado, as crateras de impacto (onde foram recolhidas as amostras) são os locais 

mais afetados, independentemente da zona onde se encontram. 

Tabela 17 – Concentração em mgkg−1, de COE obtidas no Método 1, nas amostras de solo 

selecionadas, durante o estágio 

Método COE 8E 9M 10E 10M 21E 24E 24M 

M1 

2,6-DNT+2,4-DNT 0,026  0,076 0,018 0,014 0,029 0,011 

2-NT 0,041 0,015    0,077  

PETN+4-NT    0,129    

 

Tabela 18 - Concentração em mgkg−1, de COE obtidas no Método 1, nas amostras de solo 

selecionadas, durante a dissertação 

Método COE 29 31 38 42 43 46 

M1 

HMX 0,330  0,056 0,210   

RDX   0,109 0,045 0,009 0,100 

NB+TNT  0,048     
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Comparando a concentração máxima obtida de TNT (0,048 mgkg-1), é possível 

verificar que esta é inferior à detetada em Fort Lewis (0,075 mgkg-1), mas superior à 

detetada em Fort Richardson por Jenkins et al. (2001). Além disso, dada a grande 

utilização das carreiras referidos (600 disparos de Howitzer durante o mês anterior à 

recolha) face aos poucos exercícios de fogo real realizados no CMSM (1 ou 2 por mês 

com cerca de 10 disparos de Howitzer cada) os valores de DNT são muito inferiores aos 

detetados nas primeiras (valor máximo detetado de 0,076 mgkg-1 face a concentrações 

compreendidas entre 0,458 e 273 mgkg-1).  
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6. Conclusões 

Do estudo realizado a partir da amostragem de solos realizada em duas carreiras de 

tiro de armamento ligeiro (CT A e CT A4), uma de armamento pesado (CT A7), zona da 

Ervideira e zona da Lagoa do Meio (LM), do CMSM, com o objetivo de proceder a uma 

avaliação da qualidade dos solos, localizados em áreas de treino com fogo real, no que 

respeita a metais e COEs, foi possível chegar às conclusões que a seguir se 

apresentam.  

Nas zonas CT A4 (mais antiga) e CT A (mais recente) as concentrações de Pb, Cu 

e Sb (10949, 461 e 412 mgkg-1 e 4147, 135 e 66 mgkg-1, respetivamente) ultrapassam 

largamente os respetivos VR (70, 63 e 20 mgkg-1). O facto das concentrações serem 

mais elevadas em CT A4, confirma que quanto maior for a utilização de determinada 

zona em exercícios de fogo real, maior a concentração destes metais, mesmo no caso 

do CMSM em que os encapsulamentos e munições das armas ligeiras são recolhidos 

após os exercícios. A CT A4 apresenta, em relação ao solo da zona da Ervideira (solo 

de referência local), concentração de Fe e Al 2,8 e 1,9 vezes superior, respetivamente. 

Em contrapartida, a CT A apresenta concentração de Fe e Al 2 e 2,2 vezes superior, 

respetivamente. A ocorrência de Al em concentração mais elevada na CT A pode estar 

relacionada com o facto dos solos desta zona apresentarem pH ácido, que promove a 

disponibilização do Al metálico das munições, e retenção por adsorção na fração argila, 

que se apresenta em maior percentagem face à CT A4. 

Na zona P foram detetadas concentrações médias superiores aos VR de Pb e Cd 

(146 e 1,8 mgkg-1 face a 70 e 1,4 mgkg-1. As concentrações em metais não são, tal como 

era esperado, tão elevadas quanto as das zonas de impacto das munições, uma vez 

que esta é uma zona de disparo. No entanto, as concentrações de Fe e Al são 

aproximadamente 2,3 e 1,5 vezes superiores à observada na zona da Ervideira, sendo 

também superiores às detetadas na zona IP2 e DP. A presença destes elementos nesta 

área poderá dever-se à realização esporádica de exercícios táticos, em que são 

utilizadas granadas de fumo (com invólucros metálicos) e algumas armas ligeiras 

(metralhadoras), cujas munições podem conter Pb, Fe, Al, entre outros. 

Com a divisão da zona IP em IP1 e IP2 foi possível verificar igualmente que, o 

aumento da distância do local de colheita ao local de disparo das munições, diminui a 

concentração em metais. 
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A zona IP1 é a zona mais crítica, dado que mais de 80 % das amostras apresentam 

(Pb, Ba, Zn, Cu, Ni, Cr, Sn, Mo e Cd) cuja concentração é muito superior ao respetivo 

VR, enquanto que a zona IP2 não apresenta nenhum metal com concentração superior 

ao VR em mais de 50 % das amostras. O facto aparenta ser uma possível consequência 

da zona IP1 corresponder à primeira zona de impacto de munições de armamento 

pesado, tendo ainda vários carros de combate e artilharia em decomposição avançada. 

Ademais, a zona IP1 apresenta uma grande amplitude entre os máximos e mínimos de 

concentração dos vários elementos, que poderá dever-se à maior ou menor proximidade 

do local de colheita ao local de impacto (presença de resíduos de munições) ou a carros 

de combate em fim de vida.  

No caso da zona IP2, crê-se que a sua distância à linha de tiro (P) diminui a 

probabilidade de detonação das munições nesta área. No entanto, esta área apresenta 

uma maior concentração de Fe e Al, comparativamente à zona da Ervideira, que pode 

dever-se ao menor pH do solo (que aumenta a solubilidade dos metais), e ao mais 

elevado teor de matéria orgânica, semelhante ao da Ervideira (que proporciona a sua 

fixação, por adsorção ou quelatilização). Assim, indica-se que a zona IP2 pode constituir 

uma zona de risco uma vez que, no futuro, caso seja exposta às mesmas condições 

que a zona IP1, terá um maior potencial de contaminação, se as referidas características 

físico-químicas do solo se mantiverem. 

A zona DP não apresentou indícios de estar contaminada, e a sua concentração 

média de Fe e Al aproxima-se da detetada na zona da Ervideira, sendo a concentração 

de Al mais elevada provavelmente devido à alta percentagem de fração argila e ao pH 

similar ao da zona IP2, que irão aumentar a fixação do Al por adsorção. 

A zona LM também não apresentou indícios de ser uma zona contaminada, 

apresentado, também concentração de Fe com a mesma ordem de grandeza das zonas 

IP2 e DP. A concentração mais elevada de Al aqui detetada, pode resultar da maior 

percentagem da fração argila deste solo, comparativamente a qualquer outra área 

estudada. A forte correlação direta entre a fração argila e o Al nos solos foi observada 

através do coeficiente de Pearson. 

Foi possível dividir as amostras de solo recolhidas, através da correlação entre a 

concentração de Al e Fe das mesmas, em dois grupos: um primeiro grupo que 

apresentava uma maior correlação com Fe e Al (teores mais elevados) e um segundo 

grupo com teores inferiores.  
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Através do cálculo dos coeficientes de Pearson para os dois grupos, observou-se 

algumas correlações com as características físico-químicas analisadas nos solos: no 

primeiro grupo o Al está diretamente correlacionado com a percentagem de fração argila 

e o Fe com a percentagem de matéria orgânica, e no segundo grupo o Al mantém uma 

correlação direta com a fração argila enquanto que o Fe não apresenta nenhuma 

correlação significativa. 

Na caracterização das amostras relativamente a COEs, foi possível verificar que os 

compostos identificados variam consoante o tempo de recolha das amostras, sendo que 

nas mais antigas (de 2015 e 2016) identificou-se o 2,6-DNT e o 2,4-DNT e compostos 

derivados do TNT (2-NT e 4-NT), e nas mais recentes (2017), o HMX ou o RDX em 

todas as amostras e TNT numa amostra. As amostras de solo mais recentes tiveram 

menos tempo de degradação desde o momento da detonação até ao momento da 

análise, logo foram detetados os compostos mais utilizados nas munições militares 

(TNT, RDX e HMX). Por outro lado, nas amostras mais antigas os compostos 

observados foram maioritariamente os derivados da degradação do TNT, e os DNT. Nas 

amostras profundas não foram detetados COEs. 

Nos solos do CMSM, apresentam-se concentrações baixas de COEs, quer nas 

amostras mais antigas (concentração máxima detetada de 0,129 mgkg-1 de 4-NT) quer 

nas mais recentes (concentração máxima detetada foi 0,330 mgkg-1 de HMX), o que 

poderá dever-se à pouca regularidade dos exercícios de fogo com armamento pesado 

(realizados no máximo uma vez por mês), em que a utilização de explosivos não é 

suficiente para causar acumulação de COEs nos solos das zonas analisadas.  

Com base nestes resultados é possível verificar que, apesar dos mais de 50 anos 

de utilização, o solo do CMSM apresenta indícios de contaminação por metais apenas 

em áreas de impacto de munições, quer de armamento ligeiro quer de armamento 

pesado, com utilização mais frequente (CT A4 e IP1), não estando contaminado pelos 

COEs identificados.  

Tendo em conta os estudos de Matias et al. (2009) e Pereira (2018), e o resultado 

da lixiviação de Pb realizada no LAMPIST, que previu que a água da chuva não terá 

grande capacidade para remover o elemento do solo, pode concluir-se que os solos das 

zonas em estudo não acarretam riscos de contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. Assim não existem, para já, impactos negativos diretos no meio ambiente 

circundante das atividades de fogo real realizadas no CMSM. 
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6.1. Trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros sugere-se aprofundar a questão da lixiviação dos metais e 

COE pelas águas da chuva realizando ensaios de lixiviação com a água da chuva do 

local e lixiviações sequênciais para verificar em que fase do solo os elementos estão 

retidos e qual a facilidade de remoção dos mesmos. Seria também importante um 

estudo mais aprofundado ao nível da correlação das características físico-químicas do 

solo com os vários metais detetados nos solos do CMSM, bem como dos metais entre 

si. 
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Anexo A – Tabelas de apoio à classificação das amostras de solo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tabela 22 - Designação da "textura de campo" 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

pH(𝐇𝟐𝐎) 

≤ 𝟒, 𝟓 Hiperácido 

4,6 a 5,5 Ácido 

5,6 a 6,5 Subácido 

6,6 a 7,5 Neutro 

7,6 a 8,5 Subalcalino 

8,6 a 9,5 Alcalino 

≥ 𝟗, 𝟔 Hiperalcalino 

CTC 
(𝐜𝐦𝐨𝐥𝐜/𝐤𝐠) 

Muito Baixa <5 

Baixa 5 - 10 

Média 10 - 20 

Alta 20 - 40 

Muito Alta >40 

M.O. 
(%) Designação indicativa 

do nível de M.O. 
Textura ligeira Textura média a 

pesada 

20 - 10 30 - 15 Muito alto 

10 - 5 15 - 7 Alto 

5 - 3 7 - 5 Medianamente alto 

3 - 2 5 - 2 Médio 

2 - 0,5 2 - 1 Baixo 

< 0,5 < 1 Muito baixo 

Designação da 
"textura de 

campo" 
Classes de textura 

Ligeira 
Arenosa 

Franco-arenosa 

Média 
Franca 

Franco-limosa 

Pesada 

Franco-argilosa 

Argilo-arenosa 

Argilo-limosa 

Tabela 20 - Designação do solo em 

relação à capacidade de troca catiónica 

Tabela 19 – Escala de pH com a designação de 

Pratolongo 

Tabela 21 - Designação do solo em relação ao teor 

de matéria orgânica 
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Anexo B – Tabelas da concentração de determinados elementos nas amostras de solo 
 

Tabela 23 - Concentração (em mgkg-1) de determinados elementos no solo da Ervideira e respetivo VR 

 

Tabela 24 - Concentração (em mgkg-1) de Al e Fe no solo da Ervideira 

 

 

 

 

Tabela 25 - Concentração (em mgkg-1) de determinados elementos no solo da CT A4 e respetivo VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

11 0,8 2 80 37 36 7,4 20,7 494 83,9 5,1 0,69 0,04 1,82 474 128 10021 4,9 < 0,01 

11.2 0,9 2 90 42 40 7,4 21,5 428 94 4 0,48 0,02 2,16 349 133 11876 4,9 < 0,01 

 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 750 70 23 6,6 

Ervideira 0,3 2 230 10 8 1,6 5,3 15,2 43,2 4,6 0,27 0,03 1,79 2,84 38,5 21,9 1 < 0,01 

Elemento Al Fe 

Ervideira 9000 9500 
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Tabela 26 - Concentração (em mgkg-1) de Al e Fe no solo da CT A4 

 

 

 

 

 

Tabela 27 - Concentração (em mgkg-1) de determinados elementos no solo da CT A e respetivo VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

13.1 0,5 < 1 90 36 31 6,4 16,1 54,8 63,2 5 0,27 0,02 0,96 15,5 99,9 2440 2,2 < 0,010 

13.2 0,2 < 1 100 32 28 5,5 14,5 156 76,6 3 0,25 0,03 1,05 46,3 87,6 5000 2,1 0,4 

13.3 0,7 < 1 80 28 23 4,4 11,6 197 67,2 3,6 0,19 0,09 3,31 136 78,6 5000 1,8 < 0,010 

 

Tabela 28 - Concentração (em mgkg-1) de Al e Fe no solo da CT A 

 

 

 

 

 

Elemento Al Fe 

11 16300 26300 

11.2 17800 28200 

Elemento Al Fe 

13 22100 20800 

13.2 18900 19500 

13.3 19700 17900 
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Tabela 29 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de determinados elementos nas amostras de solo da zona D. Pedro e respetivo VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

Mínimo 0,4 2 70 16 12 1,5 3,4 25 41,3 6,4 0,75 0,82 2,95 1,6 25,6 48,7 1,4 < 0,010 

Médio 0,47 2,33 86,7 25,3 18,0 1,73 5,7 48,9 55,2 9,30 0,83 1,83 3,79 2,67 29,8 145,9 1,67 0,4 

Máximo 0,50 3,00 100 35,0 21,0 2,0 7,4 71,8 78,9 13,4 0,95 3,02 4,57 4,64 36,0 275,0 1,90 < 0,010 

 

Tabela 30 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de Al e Fe nas amostras de solo da zona D. Pedro 

 

 

 

 

 

Tabela 31 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de determinados elementos nas amostras de solo da zona Impacto D. Pedro 1 e respetivo 
VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

Mínimo 0,1 1 90,0 1,0 10 1,6 7,8 34,4 25,8 1,4 0,85 0,33 1,51 0,97 32,5 30,1 0,9 0,04 

Médio 0,2 6,9 357 16 301 20,4 232 1618 606 11,9 70,9 19,7 18,7 4,22 629,4 327 1,2 0,23 

Máximo 0,4 69 700 40 2520 93,9 1510 3420 964 23 387 47,1 41,9 9,25 1250 713 1,5 0,97 

Elemento Al Fe 

Mínimo 9100 13300 

Médio 14500 20667 

Máximo 17300 27900 
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Tabela 32 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de Al e Fe nas amostras de solo da zona Impacto D. Pedro 1 

 

 

 

 

 

Tabela 33 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de determinados elementos nas amostras de solo da zona Impacto D. Pedro 2 e respetivo 
VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

Mínimo < 0,1 < 1 180,0 14,0 12,0 1,6 7,0 42,3 38,7 4,6 0,2 0,9 1,3 0,5 34,7 34,5 1,0 < 0,010 

Médio < 0,1 < 1 203,3 15,7 13,3 1,9 8,4 61,9 41,7 5,1 0,2 1,2 2,8 0,7 35,6 53,3 1,0 0,017 

Máximo < 0,1 < 1 220,0 18,0 15,0 2,0 10,1 97,1 46,8 5,4 0,2 1,5 4,0 1,0 36,3 81,0 1,1 0,03 

 

 

Tabela 34 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de Al e Fe nas amostras de solo da zona Impacto D. Pedro 2 

 

 

 

Elemento Al Fe 

Mínimo 5000 9400 

Médio 18731 52463 

Máximo 34400 98600 

Elemento Al Fe 

Mínimo 7900 11300 

Médio 11233 13233 

Máximo 15100 16300 
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Tabela 35 - Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de determinados elementos nas amostras de solo da zona Delta Porco e respetivo VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

Mínimo 0,10 2 90 8 9 0,9 3,3 7,2 14,2 1,9 0,07 0,03 0,65 0,1 22,2 8,8 1,2 0,01 

Médio 0,35 2,40 154 13,9 13 1,60 6,28 39,3 52,5 3,28 0,98 1,11 1,36 0,41 37,6 22,2 1,5 0,02 

Máximo 0,50 7 210 20 22 2,30 11,4 112 112 7,40 2,48 0,53 2,93 1,16 54,6 53,5 2,0 0,03 

 

 

Tabela 36 – Concentração mínima, média e máxima (em mgkg-1) de Al e Fe nas amostras de solo da zona Delta Porco 

 

 

 

 

 

Tabela 37 - Concentração (em mgkg-1) de determinados elementos no solo da Lagoa do Meio e respetivo VR 

Elemento Be B S V Cr Co Ni Cu Zn As Mo Cd Sn Sb Ba Pb U Hg 

VR 4 2 500 130 64 40 45 63 200 12 5 1,4 5 20 500 70 23 6,6 

Mínimo 0,30 1 230 23 18,0 4,40 8,20 7,90 24,5 5,62 0,16 0,05 0,20 0,03 109 26,2 0,18 0,01 

Médio 0,60 1 237 25 19,3 4,97 8,57 20,8 32,1 6,10 0,19 0,07 0,34 0,03 113 29,8 0,19 0,02 

Máximo 0,90 1 250 26 21,0 5,70 9,30 28,7 39,7 6,82 0,24 0,09 0,45 0,03 121 34,7 0,20 0,04 

Elemento Al Fe 

Mínimo 7600 8100 

Médio 13460 11240 

Máximo 17900 20000 



A7 
 

 

 

Tabela 38 - Concentração (em mgkg-1) de Al e Fe no solo da Lagoa do Meio 

 

 

 

 

 

 

  

Elemento Al Fe 

Mínimo 24200 12300 

Médio 25767 14667 

Máximo 27800 16800 
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Anexo C – Resultado do AnDad 

 

Tabela 39 – Informação sobre os eixos fatoriais resultantes da ACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Projeção das variáveis no 1º plano fatorial da ACP e consequente separação das 
amostras tendo em dois grupos 
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Figura 49 - Relação entre a concentração de Al e de Fe nas amostras de solo 

estudadas 
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Anexo D – Características físico-químicas das amostras 

superficiais e profundas 
 

 

Tabela 40 - Valores das características físico-químicas das amostras de solo conforme a 
profundidade de amostragem 

 

  

 

pH 

(𝐇𝟐𝐎) 

MO 

(%) 

CTC(7,0) 

(cmolC/kg) 

Textura do solo 

(%) 

Areia Limo Argila 

IP 4S 5,3 1,70 2,86 77,6 12,9 9,6 

IP 4P 4,9 0,35 4,82 55,6 12,9 31,6 

DP 5S 4,1 1,85 3,37 77,6 12,9 9,6 

DP 5P 4,1 1,65 3,30 77,6 12,9 9,6 

DP 7S 5,2 3,20 4,43 81,7 7,9 10,4 

DP 7P 4,9 0,75 2,70 75,7 8,9 15,4 

DP 10S 4,8 0,90 3,73 62,2 16,9 20,9 

DP 10P 4,6 0,70 2,61 68,2 15,9 15,9 
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Anexo E – Certificados 

1. Mistura A – Mix A  
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2. Mistura B – Mix B 
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3. Solo de Referência 
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