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Resumo  
O solo constitui um substrato essencial para a biosfera terrestre desempenhando 
diferentes funções ecológicas, tais como: 

 Meio de Suporte para a produção de biomassa, uma vez que, é ele que assegura o 
aprovisionamento em alimentos, é um substrato físico para o sistema radicular das 
plantas e, simultaneamente, é um substrato nutritivo que assegura a utilização de 
água e outras substâncias necessárias ao crescimento vegetal (Sampaio, 2004).  

 Regulador ambiental, funcionando como filtro, acumulador, amortecedor e 
transformador de diversos compostos que circulam entre a atmosfera, a hidrosfera 
e os organismos vivos, fazendo parte integrante do ciclo hidrológico e de outros 
ciclos biogeoquímicos (Sampaio, 2004). 

 Reserva de biodiversidade, funcionando como meio de crescimento e habitat de 
uma miríade de organismos, macro e microscópicos (Sampaio, 2004).  

 
Para que o solo desempenhe bem estas funções, a sua qualidade deve ser protegida e 
vigiada, tentando que as atividades humanas não degradem nem contaminem o solo, 
reduzindo ao máximo o seu impacto ambiental. 

De facto, algumas atividades humanas, como a agricultura, a construção industrial ou 
urbana, a atividade mineira, e, no caso em estudo, as atividades militares, podem provocar 
a contaminação dos solos. 

No caso de solos utilizados para a realização de atividades militares o principal risco é o 
da contaminação do solo com diferentes elementos traço, como metais e metaloides. De 
facto, com os anos de utilização, muitos materiais utilizados em munições e explosivos, 
os quais podem conter na sua constituição elementos como o cobre, níquel, zinco, 
chumbo, mercúrio e, estanho, atingem os solos. No solo esses materiais vão sofrer 
corrosão e libertar estes elementos, os quais podem ser mobilizados e, consequentemente, 
assimilados por organismos vivos ou lixiviados pelas águas de escorrência superficial ou 
de infiltração. 

O Campo de Tiro de Alcochete (CT), é uma unidade pertencente à Força Aérea 
Portuguesa, onde são realizadas todas as atividades de campo da organização e também 
do Exercito Português e da Marinha Portuguesa. Os solos na área de atividade do CT de 
Alcochete sofrem um potencial impacto ambiental por parte desta atividade. 

 Por isso, é importante perceber o tipo de contaminação presente, se existir, e propor 
algumas soluções de remediação que poderão ser uma mais-valia para a organização, caso 
esta decida implementar as soluções propostas. 

Foi efetuado um pedido de autorização à Força Aérea para que sejam efetuadas as visitas 
necessárias ao Campo de Tiro para a recolha do solo para análise. 

O solo recolhido no Campo de Tiro de Alcochete será analisado em laboratório, através 
de análises físico-químicas, com a finalidade de caracterizar o solo, assim como o grau e 
a extensão da sua potencial contaminação.  
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Esta análise vai proporcionar um estudo mais completo uma vez que será possível 
determinar, no caso de haver contaminação, o nível de migração dos contaminantes para 
os lençóis freáticos e, também, se é possível implementar um sistema de remediação no 
local. 

Devido à existência de avaria no espectrómetro de absorção atómica da escola agrária de 
Beja, as análises aos metais encontram-se por fazer, assim sendo apenas serão 
apresentados os resultados das análises que foram possíveis de efetuar até ao momento 
da entrega da presente dissertação, contudo, é objetivo que as análises aos metais sejam 
realizadas até à apresentação da dissertação. 

Palavras-chave  

Contaminação do solo, atividades militares, metais pesados, biodisponibilidade, 
remediação de solos. 

 

Abstrat  
Soil constitutes an essential substrate for the terrestrial biosphere performing different 
ecological functions, such as: 

 Supporting medium for the production of biomass, since it provides the food 
supply, it is a physical substrate for the root system of the plants and, at the same 
time, it is a nutrient substrate that ensures the use of water and other necessary 
substances to plant growth. 

 Environmental regulator, working as a filter, accumulator, buffer and transformer 
of several compounds that circulate between the atmosphere, hydrosphere and 
living organisms, forming an integral part of the hydrological cycle and other 
biogeochemical cycles. 

 Biodiversity reserve, functioning as a growth medium and habitat of a myriad of 
organisms, macro and microscopic. 

In order for the soil to perform these functions well, its quality must be protected and 
monitored, so that human activities do not degrade or contaminate the soil, minimizing 
its environmental impact. 

In fact, some human activities, such as agriculture, industrial or urban construction, 
mining, and, in the case under study, military activities, can cause soil contamination. 

In the case of soils used to carry out military activities the main risk is the contamination 
of the soil with different trace elements, such as metals and metalloids. In fact, over the 
years of use, many materials used in ammunition and explosives, which may contain 
elements such as copper, nickel, zinc, lead, mercury and tin, affect the soils. In the soil 
these materials will undergo corrosion and release these elements, which can be mobilized 
and consequently assimilated by living organisms or leached by surface runoff or 
infiltration waters. 
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The Alcochete Shooting Range (CT) is a unit belonging to the Portuguese Air Force, 
where all the field activities of the organization are carried out, as well as the Portuguese 
Army and the Portuguese Navy. The soils in the area of activity of the CT of Alcochete 
suffer a potential environmental impact by this activity. 

Therefore, it is important to understand the type of contamination present, if any, and to 
propose some remedial solutions that may be of added value to the organization, if it 
decides to implement the proposed solutions. 

An authorization request was made to the Air Force to make the necessary visits to the 
Field of Shooting for the collection of the ground for analysis. 

The soil collected at the Alcochete Range will be analyzed in the laboratory, through 
physical-chemical analyzes, with the purpose of characterizing the soil, as well as the 
degree and extent of its potential contamination. 

This analysis will provide a more complete study as it will be possible to determine the 
level of contaminant migration to the groundwater in the event of contamination and 
whether an on-site remediation system can be implemented. 

Due to the existence of a fault in the spectrometer of the Escola Agrária, the analyzes of 
metals are still to be done, thus only the results of the analyzes that were possible to be 
performed up to the moment of delivery of the present dissertation will be presented. the 
analysis of the metals are carried out until the presentation of the dissertation. 

 

Key words 

Soil contamination, military activities, heavy metals, bioavailability, soil remediation. 
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Introdução geral 
 

O conflito tem sido um aspeto sempre presente da civilização humana. De fato, a 
manifestação de conflitos em combate direto e compromissos militares tem 
continuamente atormentado o mundo ao longo dos tempos levando a mais de 100 milhões 
de mortes humanas em uma série de guerras maiores e menores (Michael J. Lawrence, 
2015). 

Além dos impactos negativos óbvios da guerra nas populações humanas, a guerra humana 
também tem sido documentada como tendo uma influência significativa na biosfera 
através de uma gama de escalas ecológicas. O grau em que a guerra pode exercer um 
impacto sobre um ecossistema e suas populações consiste inteiramente na natureza da 
perturbação, na sensibilidade do sistema biológico (incluindo a resiliência) e na escala de 
tempo dos impactos (Michael J. Lawrence, 2015). 

Consequentemente, o conflito humano tem o potencial de transmitir uma ampla gama de 
impactos sobre a biodiversidade e na estrutura e função do ecossistema. Curiosamente, 
embora se possa presumir que todo conflito é esmagadoramente "negativo" num contexto 
ecológico, na realidade as consequências da guerra geram um continuum de resultados 
que vão desde altamente positivo a altamente prejudicial. Embora se conheça um vasto 
conjunto de conhecimentos das consequências da guerra sobre a dinâmica ecológica de 
uma variedade de sistemas biológicos, ainda não foi realizada uma avaliação exaustiva 
destes impactos. As revisões atuais sobre o tema, geralmente enquadram mudanças 
ecológicas no contexto maior de fatores socioeconómicos e interações humanas, que são 
frequentemente restritas à megafauna terrestre de mamíferos (Michael J. Lawrence, 
2015). 

A estrutura dos ecossistemas foram afetadas por meios além da poluição sonora das 
aeronaves militares. Por exemplo, durante a II Guerra Mundial, as aeronaves atuaram 
como um vetor para o transporte de espécies exóticas, onde as ervas daninhas e as 
espécies cultivadas foram trazidas para ecossistemas de ilhas oceânicas através dos 
mecanismos de aterragem das aeronaves utilizadas para reabastecimento e estações, 
durante operações no teatro do Pacífico. Antes da guerra, essas ilhas isoladas eram o lar 
de uma série de espécies sensíveis e endémicas que naturalmente se dispersaram para suas 
posições atuais. No entanto, na sequência de eventos de guerra aérea, um grande número 
de espécies invasoras se tinham estabelecido sobre essas pequenas ilhas, o que alterou as 
vias evolutivas das espécies nativas causando exclusão competitiva, predação e extinção 
de espécies endémicas (Michael J. Lawrence, 2015). 

A guerra aérea também teve grande influência na alteração direta da dinâmica 
populacional. Assaltos ar-terra são conhecidos por causar elevações na mortalidade de 
animais selvagens e destruir habitat natural, ambos os quais podem contribuir para um 
declínio populacional localizado. As armas de assalto aéreo convencionais são 
geralmente categorizadas em quatro grupos, que incluem: fragmentação altamente 
explosiva, armas incendiárias, munições de explosão avançadas, todos os quais têm 
potencial para destruir animais selvagens e habitat natural em diferentes formas e com 
graus variados de gravidade (Michael J. Lawrence, 2015). 
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Esses impactos foram ilustrados em várias espécies, incluindo elefantes asiáticos e 
leopardos de neve, onde foram observadas manobras de combate aéreas para dizimar 
ecossistemas florestais inteiros deixando para trás cepos e crateras, ao lado de solos 
contaminados e desestabilizados (Michael J. Lawrence, 2015). 

O rápido desenvolvimento da indústria e do uso de substâncias químicas em atividades 
industriais e militares, como galvanoplastia, metalurgia, refinarias, atividade mineira e 
produção de munições geram metais contaminados por produtos que são responsáveis por 
grande parte dos locais contaminados com metais em solos (S.BILGIN, 2016). 

Estudos recentes demonstraram que as áreas de tiro usadas para treino militar podem 
constituir fontes importantes de contaminação por metais pesados em ecossistemas 
terrestres (Massimo Migliorini, 2003). 

As comunidades de artrópodes que habitam solos constituem uma parte essencial deste 
ecossistema, tais comunidades são caracterizadas por uma grande diversidade de espécies 
e estão envolvidas na decomposição da matéria orgânica, regulação da atividade 
microbiana e ciclos de nutrientes para a troca de energia e matéria (Massimo Migliorini, 
2003). 

O intrigante relacionamento dos invertebrados edáficos com os seus nichos ecológicos no 
solo, o fato de que muitos deles vivem uma vida bastante sedentária e a estabilidade da 
composição comunitária em um local específico, fornecem bons pontos de partida para a 
identificação de mudanças nas propriedades do solo e o impacto de atividade humana 
(Massimo Migliorini, 2003). 

Alguns cientistas observaram que o significado de associações locais e regionais de 
animais do solo precisam ser claramente entendidas, como, a escala de perturbação, 
tamanho de mosaicos de habitat, especialização fisiológica ou tolerância de esforço por 
algumas espécies ou grupo de espécies e dispersão por outros devem ser considerados 
(Massimo Migliorini, 2003). 

Em trabalhos anteriores foi descoberto que os organismos invertebrados (artrópodes, 
moluscos e minhocas) são afetados negativamente pelos metais, embora tenham sido 
encontradas diferenças consideráveis na suscetibilidade de diferentes grupos taxonómicos 
(Massimo Migliorini, 2003). 

Os campos de tiro de armas de pequenas porte representam uma significativa entrada de 
metais pesados e metaloides no ambiente, de contaminantes como chumbo (Pb), cobre 
(Cu) e o antimónio (Sb).  

O antimónio é utilizado como agente endurecedor em invólucros de chumbo, que contêm 
entre 2 e 8% de Sb . Na Noruega, cerca de 103 toneladas de Pb e 12 toneladas de Sb são 
depositadas anualmente em campos de tiro de armas de pequeno porte. Ambos, Pb e Sb 
estão listados como poluentes prioritários pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA, 
devido à sua presença generalizada e toxicidade. Compostos inorgânicos de Pb e trióxido 
de Sb (Sb2O3) são considerados como provavelmente carcinogénicos para os seres 
humanos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o cancro (IARC). 

O chumbo é o principal componente das balas (> 90%), mas, além disso, as munições 
também contêm certas quantidades de Sb, Arsénio (As),Cadmio (Cd), Cobre (Cu),Niquel 
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(Ni) e Zinco (Zn). A maioria dos estudos ambientais sobre a poluição do solo em campos 
de tiro focou-se em Pb e sua liberação em ecossistemas (H.M. Conesa, 2010). 

As maiores concentrações de metais pesados em campos de tiro são normalmente 
detetadas nos solos das zonas de berma de encosto (armadilhas) e na área adjacente. No 
entanto, as balas usadas podem se espalhar por grandes áreas, dependendo dos locais de 
destino. 

Concentrações muito acima dos níveis recomendados por lei, já foram encontradas 
próximas às áreas de alcance de tiro, tanto na água subterrânea como na superficial. 
Assim, a lixiviação de metais pesados de áreas de tiro pode representar um grave risco 
ambiental a longo prazo. 

Na Suíça, mais de 2.000 campos de tiro são usados para a prática regular de tiro de 
milícias civis ou por desporto, resultando em uma deposição anual de mais de 400 
toneladas de Pb nos solos.  

Alguns autores estimaram o tempo para a dissolução completa e transformação de 
munições em um solo de tiro, de cerca de 200 anos. Sendo que outros autores mostraram 
que a liberação de Sb pela bala é proporcional à liberação de Pb. Tendo em conta que as 
balas geralmente contêm entre 2 e 5% Sb, é grande a concentração que entra nos solos de 
campos de tiro (H.M. Conesa, 2010). 

Os solos contaminados com metais pesados derivados de atividades antropogénicas são 
um problema mundial. Os campos de tiro ou carreiras de tiro, são a segunda maior fonte 
de contaminação por Pb, que variam de 10 a 60.000 toneladas de depósitos anuais em 
diferentes países. Têm havido várias investigações sobre estudos de remediação de campo 
de tiro poluídos com Pb, com a ênfase principal em tecnologias de imobilização. 

Assim, é objetivo desta dissertação: 

 Avaliação da qualidade do solo do Campo de Tiro de Alcochete; 

 A identificação e quantificação do teor em elementos potencialmente tóxicos 
(EPT) presentes no solo da área de treino; 

 A avaliação da biodisponibilidade dos EPT presentes em concentrações 
significativas no solo da área de treino; 

 Em função dos resultados da potencial contaminação dos solos da área do CT 
de Alcochete, propor medidas de prevenção ou de remediação desses solos. 
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Capitulo I – O solo 
 

Não existe uma forma única de definir o solo. Do ponto de vista geológico, o solo é a 
parte superficial móvel da crosta terrestre resultante da transformação da rocha-mãe. O 
solo cobre um substrato rochoso, é produzido por desintegração e decomposição física e 
química das rochas, podendo ou não conter matéria orgânica. Para um agrónomo, solo é, 
simplesmente a capa superior, isto é, a terra arável homogeneizada por práticas culturais 
(Costa, Brito, Vendas, Lopes, & Caramelo, 2015).   

Porém, para a temática que aqui é tratada, pode-se dizer que o solo constitui um substrato 
essencial para a biosfera terrestre e contribui, num sistema complexo e interativo, para 
regularizar o ciclo hidrológico e condicionar a quantidade e qualidade da água, 
nomeadamente através da sua capacidade de transformação, filtro e tampão. 

A preservação do solo é uma questão importante, não só a nível nacional ou regional, mas 
também a nível mundial. O solo não é apenas a base para cerca de 90% de todo o alimento 
humano, ração animal, fibras e combustível, mas fornece, também, mais do que as 
funções produtivas. 

 

1.1 Classificação dos solos  
 

Dada a multiplicidade de combinações possíveis quanto à natureza do clima, organismos 
do solo, características da rocha-mãe, formas de relevo e tempo de ação dos dois 
primeiros fatores, é óbvio que (sem considerar a influência humana), o solo pode 
apresentar características e propriedades extremamente variadas. Há, portanto, uma 
enorme variedade de solos, oferecendo grande diversidade de condições para a vida das 
plantas. Para ordenação e sistematização de conhecimentos, torna-se assim indispensável 
a classificação de solos.   

Através da observação da morfologia dos solos, da caracterização laboratorial de 
amostras colhidas a várias profundidades, procura-se interpretar a génese e estabelecer a 
classificação de solos. Na classificação pedológica, à semelhança do que se faz em 
classificação botânica, zoológica e outras, sendo a mais geralmente reconhecidas classe, 
subclasse, grupo, subgrupo, família, série e tipo de solos. 

A classificação de solos é descrita numa carta de solos, onde consta todos os termos acima 
descritos.  

Uma carta de solos é um documento que consta de peças desenhadas e de peças escritas, 
as primeiras indicam a ocorrência de unidades-solo pertencentes a determinada ou 
determinadas categorias taxonómicas, ou de associação ou complexos de tais unidades e 
a segunda dando não só a descrição minuciosa desta, como inclui dados analíticos, por 
exemplo, indicações relativas à sua localização, topografia, drenagem e modo de 
aproveitamento, breve discussão acerca dos principais fatores pedogenéticos e ainda 
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apresentando sugestões quanto ao modo de utilização das unidades descritas (Costa J. B., 
1975).  

 

1.2 Funções do solo 
 

As funções do solo são descritas em nove funções distintas, sendo: 

Função de produção, o solo suporta a produção agrícola, florestas e pastagens, que direta 
ou indiretamente providenciam os materiais de origem biológica, incluindo alimentos, de 
que o homem necessita. 

Função de ambiente biótico, o solo constitui a base da biodiversidade terrestre, 
fornecendo habitat biológico e reserva genética para as plantas, animais e 
microrganismos, acima e abaixo do solo. 

Função hidrológica, o solo regula o armazenamento e fluxo das águas subterrâneas, 
influenciando a sua quantidade e qualidade. 

Função de armazenamento, o solo constitui uma fonte de matérias-primas, tanto inertes 
como minérios. 

Função de controlo da poluição, o solo atua como recetor, como filtro e como tampão, 
permitindo a transformação de alguns compostos perigosos. 

Função de construção de habitação, o solo constitui a base física da edificação de 
estruturas para habitações, vias de comunicação, fábricas, etc. 

Função de arquivo patrimonial, o solo constitui o meio de armazenamento do 
património histórico da humanidade, estudado na arqueologia, constituindo uma fonte de 
informação de ocupações de solo ancestrais, bem como de alterações climáticas passadas. 

Função de conexão espacial, o solo proporciona o espaço para o transporte de pessoas, 
bens materiais, e para o movimento de plantas e animais entre áreas de ecossistemas 
naturais discretos (Alvarenga, Conceitos fundamentais em ciências do solo - 1ª parte, 
2016). 

 

1.3 Formação e constituição do solo 
 

Para descrever as principais características morfológicas dos solos, tanto externas quanto 
internas, são utilizados critérios consagrados como padrões pelas entidades de ciências 
dos solos. Entre as características morfológicas externas destacam-se o relevo, drenagem, 
erosão, vegetação, material rochoso, que têm influência marcante no planeamento de 
obras de engenharia. As caraterísticas morfológicas internas são os tipos de horizontes, a 
espessura e transição entre os mesmos, a cor, textura, estrutura, consistência, entre outros, 
por afetarem a maioria dos parâmetros usados nos solos (Filho, 2008). 
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Em um contexto tao diversificado como são os solos, os agrupamentos simples, em um 
único nível, não são suficientes para salientar as relações desejadas. Por isso, os mapas 
pedológicos classificam os solos como sistemas, baseados sobre as propriedades do solo 
(variáveis dependentes) e nos fatores de formação de solos. Há três princípios para a 
classificação dos solos: 

 Os processos físicos e químicos da génese dos solos são qualitativamente os 
mesmos em qualquer lugar. 

 As diferenças de clima, vegetação, topografia e material de origem influenciam 
quantitativamente nos processos, produzindo diferentes solos. 

 Nos solos jovens, as propriedades herdadas do material de origem predominam. 
Com o tempo, começam a dominar os agentes climáticos e elas cedem lugar às 
propriedades adquiridas.  

A conclusão é que, depois de tempo considerável, a influência do material de origem é 
obscurecida. Os solos de grandes regiões podem ser diferenciados, principalmente, na 
base do clima e da vegetação. São os chamados Grupos de Solos, denominados solos 
zonais, de extensão continental. Por sua vez, em uma dada região, podem haver fatores 
locais que influenciem fortemente o solo resultante, independentemente do clima regional 
(Filho, 2008).  

Os solos são materiais que resultam da meteorização das rochas, por desintegração 
mecânica ou decomposição química. 

Por desintegração mecânica, através de agentes como a água, temperatura, vegetação e 
vento, formam-se as partículas grossas (Areias), intermédias (Limo) e em condições 
especiais as partículas finas (Argilas) (CAPUTO, 1988). 

Por decomposição química entende-se o processo em que há modificação química ou 
mineralógica das rochas de origem. O principal agente é a água e os mais importantes 
mecanismos de ataque são a oxidação, hidratação, carbonatação e os efeitos químicos da 
vegetação (CAPUTO, 1988). 

Assim sendo, o solo é constituído por minerais, matéria orgânica, água, ar, e organismos 
vivos. 

O solo, enquanto capital natural, oferece ainda vários serviços, entre os quais se destacam 
o facto de proporcionar fontes de energia, alimento e materiais, de permitir a regulação 
do clima e da água, de ser um sumidouro para os gases com efeito de estufa. 

 Este também influencia os ciclos da água, dos nutrientes, e do carbono, uma vez que o 
solo tem funções como: 

 Produção de biomassa; 

 Armazenamento; 

 Filtragem e transformação de nutrientes; 

 Reserva de biodiversidade; 

 Reservatório de carbono; 
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Propriedades Químicas: 

 Capacidade de armazenamento de macro e micro nutrientes; 

 Disponibilidades destes mesmos nutrientes; 

 pH 

Propriedades Biológicas: 

 Diversidade microbiana   

Estas propriedades são diferentes de solo para solo e como tal um solo contaminado por 
metais pesados, dependendo das suas propriedades a contaminação é maior ou menor. 

 

Propriedades físicas 

 

1.4.1 Textura  
 

A textura pode apresentar variações enormes de horizonte para horizonte e é 
extremamente importante para propriedades como a capacidade de retenção de água e de 
elementos químicos no solo, bem como para a permeabilidade à água e ao ar, embora 
estas últimas dependam também da estrutura do solo (RIBEIRO, 2013). 

A textura corresponde à distribuição granulométrica, ou do tamanho, das partículas 
minerais do solo. Assume-se geralmente que o tamanho das partículas é bem representado 
pelo seu diâmetro equivalente. 

A textura do solo é expressa pela proporção de areia, limo e argila, complementada pela 
abundância de elementos grosseiros (diâmetro> 2mm). Existem vários sistemas de 
divisão das classes de partículas que constituem a terra fina (diâmetro <2 mm) (RIBEIRO, 
2013). 

Em Portugal é adotada a escala de Atterberg (Tabela 1), recomendada pela International 
Union of Soil Sciences (IUSS), que divide a areia em 2 subclasses e cria um total de 4 
classes: areia grossa (2-0,2 mm), areia fina (0,2-0,02 mm), limo (0,02-0,002 mm) e argila 
(<0,002mm). 
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O processo de quelatização consiste na forte retenção de um ião (em geral metálico) no 
interior da estrutura em anel de um composto, por meio de múltiplas ligações de valência, 
deste modo o ião não poder ligar-se com outras substâncias em solução (Alvarenga, 
Conceitos fundamentais em ciências do solo - 1ª parte, 2016). 

 

O complexo argilo-húmico que é um complexo adsorvente do solo retém à superfície, 
catiões metálicos provenientes da solução do solo, ocorre uma troca entre estes iões, 
fixados no complexo e os existentes na solução do solo, até atingir o equilíbrio. 

Esta capacidade de troca, mede a totalidade de catiões que um solo pode adsorver ou 
trocar a determinado pH, esta capacidade está relacionada com a textura do solo, mas 
também com o tipo de argila existente, quantidade e tipo de matéria orgânica, e pH 
(Alvarenga, 2016).  

Outro fator importante a referir, é a salinidade do solo que está relacionada com a 
concentração de sais solúveis existentes na solução do solo. A solução do solo, quer seja 
em consequência da sua própria origem, quer seja devido a uma acumulação de iões 
provenientes de atividade antropogénica, pode sofrer aumentos de pressão osmótica. 

Quando este se torna inferior ao potencial osmótico da planta, esta poderá deixar de 
absorver água e a maioria dos nutrientes, apresentando o seu crescimento restringido pela 
falta de água, falta de nutrientes e, também por desequilíbrio entre estes (Alvarenga, 
2016). 

 

1.4  Degradação da qualidade do solo  
 

O homem é o principal responsável pela degradação do solo, nomeadamente através da 
erosão, da sua inadequada utilização e da poluição. 

A perda de qualidade do solo deve-se a degradação química e física do solo, sendo que: 

Degradação química: 

 Perda de nutrientes e de matéria orgânica; 
 Salinização; 
 Sodificação; 
 Poluição e acidificação. 

Degradação física: 

 Através da compactação, resultante da utilização inadequada de maquinarias; 
 Impermeabilização e encharcamento. 
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Capitulo II – Conceitos em Avaliação 
Ambiental  
 

2.1 Definição de contaminação e poluição  
O termo contaminação é utilizado muitas vezes como sinonimo de poluição, mas existem 
diferenças nas definições, tornando essa utilização da palavra incorreta. Assim o termo 
contaminação implica que a concentração da substância em causa é superior ao que 
ocorreria naturalmente, mas não significa que a substância esteja a causar qualquer tipo 
de dano. O termo poluição deve ser usado quando a concentração da substância é superior 
ao valor em que ocorreria naturalmente, sendo que, para além disso, a substância está a 
causar algum tipo de dano (Alvarenga, 2016).  

Podendo-se concluir pelas definições dos termos que, um solo pode estar contaminado 
mas não poluído. 

É também de interesse para o estudo a definição de poluente, sendo este um material ou 
um composto químico fora do local ou presente em concentrações acima do normal, que 
possui efeito adverso em qualquer organismo (Alvarenga, 2016). 

O poluente pode ser classificado de acordo com a sua origem, antropogénica ou natural, 
e de acordo com a fonte, fonte pontual com ponto de descarga conhecido ou, fonte difusa 
com ponto de descarga desconhecido. 

2.2 Classificação dos poluentes 
Existem vários tipos de poluentes, os de origem orgânica (Ex: combustíveis, pesticidas, 
compostos policíclicos aromáticos (PAH), os Policlorobifenilos (PCB) e as dioxinas e 
furanos) e os de origem inorgânica (Ex: metais pesados), através da tabela 2 pode 
verificar-se os tipos de poluentes existentes e o meio que será afetado com a sua presença. 

Tabela 2- Classificação dos Poluentes 

Categoria do 
poluente 

Exemplos 

Meio Afetado 

Solo 
Água 

Ar 
Subterrânea Superficial 

Nutrientes Azoto e Fosforo * * *  
Pesticidas Inseticidas/ Herbicidas * * *  
Substancias 
Perigosas 

Combustíveis/ 
Solventes 

* * * * 

Acidificação Chuvas Ácidas * * * * 
Salinidade/ 
Sodicidade 

Águas Salobras * * *  

Elementos 
traço 

Metais * * *  
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utilizados para o cunho de moedas, fabrico de armas, em joias e como símbolos de 
ostentação (RIBEIRO, 2013). 

Os metais são um grupo de elementos químicos, sólidos no seu estado puro (com exceção 
do mercúrio), dentro do grupo destes elementos existem alguns que apresentam uma 
densidade ainda mais elevada do que a os demais, e, por isso são denominados metais 
pesados. Além da elevada densidade (>4,0 g/cm3), os metais pesados também se 
caracterizam por apresentarem valores elevados de número atómico, massa específica e 
massa atómica (RIBEIRO, 2013). 

As principais propriedades dos metais pesados, são os elevados níveis de reatividade e 
bioacumulação. Isto significa que estes elementos, além de serem capazes de desencadear 
diversas reações químicas não metabolizáveis (os organismos vivos não conseguem 
degradá-los),também tem a capacidade de serem cumulativos ao longo da cadeia 
alimentar (RIBEIRO, 2013).  

Alguns metais pesados desencadeiam toxicidade preferencialmente nas plantas, podendo 
afirmar-se que são fitotóxicos, é o caso do Cu, Ni e Zn (Alvarenga, 2016). 

As principais fontes antropogénicas de metais pesados incluem atividades mineiras, 
atividades de fundição de metal, atividades de agricultura (em que há introdução de 
pesticidas e fertilizantes com componentes metálicos), queima de combustíveis fósseis, 
atividades industriais metalúrgicas, atividades de eliminação de resíduos, atividades de 
tiro ao alvo e treinamento militar (RIBEIRO, 2013). 

No caso das atividades militares os metais encontram-se predominantemente na forma 
sólida, isto é, pouco disponíveis. O maior problema está associado à degradação de 
fragmentos finos que se libertam durante a corrosão do projétil, estes compostos 
dispersam-se rapidamente no solo (Alvarenga, Conceitos fundamentais em ciências do 
solo - 1ª parte, 2016).   

 

3.1 Fontes de metais pesados no solo 
 

A análise de metais pesados no solo permite a deteção de poluentes que podem ou não 
estar ausentes ou em baixas concentrações no meio, fornecendo um registro espacial e 
temporal de uma possível contaminação numa determinada região ou ecossistema 
(RIBEIRO, 2013).  

Todos os solos contêm uma maior ou menor concentração de metais pesados, sendo que 
existe uma grande variedade de valores, podendo ate existir concentrações abaixo do 
limite de deteção de determinados métodos analíticos. 

Estas concentrações podem ser divididas em concentrações totais e concentrações 
disponíveis. Sendo que as concentrações disponíveis de determinado elemento dizem 
respeito à fração de concentração total disponível ao organismo. As concentrações totais 
dizem respeito a todas as formas dos elementos disponíveis no solo, como compostos 
iónicos ligados a cristais de minerais primários e secundários; compostos adsorvidos a 
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minerais como a argila, óxidos e carbonatos, compostos ligados à M.O, iões disponíveis 
e compostos orgânicos e inorgânicos. 

Apesar das concentrações totais de determinado elemento não ser suficiente para 
determinar o potencial de captação desse mesmo elemento pelas plantas, permite 
averiguar se o solo encontra-se contaminado por determinado elemento ou se existe um 
enriquecimento geoquímico natural e se existe um risco de toxicidade para as plantas, 
fauna e microrganismos (RIBEIRO, 2013). 

As concentrações de metais pesados no solo não provem só da rocha-mãe, mas também 
de várias fontes antropogénicas, que na maior parte das vezes contêm metais pesados. 

Os elementos químicos, alvo de estudo neste trabalho, são o Hg, Ni, Pb, Zn, Cu, Cr, Cd, 
sendo estes os elementos expectáveis da contaminação por atividades militares. 

 

3.2 Critérios de classificação dos metais 
 

Existem algumas definições que se devem considerar, quando se fala no papel dos metais 
em interações solo-planta, pois não se utiliza a definição clássica do metal que se refere 
quase exclusivamente às propriedades físicas do seu estado elementar. 

Como tal, existe a necessidade de utilizar definições funcionais para classificar os metais 
em estudos bioambientais. 

Metal Traço: é um metal que se encontra em baixas concentrações (normalmente ppm 
sendo que pode ser encontrado em concentrações inferiores), em determinada fonte 
específica, sendo por vezes designado por microelementos. 

Metal Essencial: este tipo de metal como a designação sugere, é necessário no ciclo de 
vida completo do organismo, embora em pequenas quantidades, e cuja ausência produz 
sintomas específicos de deficiência, ultrapassáveis apenas com a administração desse 
metal. 

Metal Tóxico: apesar das designações anteriores, todos os metais são tóxicos, mas o grau 
de toxicidade varia enormemente de metal para metal e de organismo para organismo. A 
toxicidade, tal como a essencialidade, pode ser definida na forma de curva de dose-
resposta, correspondendo a toxicidade a doses superiores às usualmente consideradas 
essenciais. 

Metal pesado: esta designação faz referência ao número atómica do elemento >20, 
embora não seja um termo muito preciso , é muito associado a elementos como o Cd, Cr,  
Cu, mercúrio(Hg), Ni, Zn, Pb, estes elementos são normalmente associados a problemas 
de poluição e toxicidade.  

Alguns metais pesados desencadeiam toxicidade preferencialmente nas plantas, podendo 
afirmar-se que são fitotóxicos. É o caso, por exemplo, do Cu, Ni, Zn. Outros metais, como 
Cd e o Hg, são mais zootóxicos que fitotóxicos e são geralmente fonte de maior 
preocupações para o Homem. 
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Metal disponível: este tipo de metal encontra-se na forma passível de ser assimilado pelo 
organismo vivo. A quantidade de metais disponíveis é avaliada através da 
biodisponibilidade. 

 

3.3 Mobilidade no solo 
 

A distribuição dos contaminantes no meio depende da tipologia e estrutura dos materiais 
rochosos que vão influenciar a constituição mineralógica do solo, a sua granulometria e 
permeabilidade, conteúdo argiloso, pH, química e microbiologia do meio pelo que, a 
mobilidade, toxicidade e disponibilidade dos poluentes no solo dependem do pH, da MO, 
do conteúdo argiloso, microbactérias e composição química do solo (Costa, Brito, 
Vendas, Lopes, & Caramelo, 2015) 

A mobilidade dos metais no solo é de extrema importância, quer em termos da sua 
disponibilidade para as plantas e entrada na cadeia alimentar, quer em termos do potencial 
de migração para as águas subterrâneas. 

Os metais no ambiente do solo existem em diferentes formas/associações: 

 Na solução do solo; 

 Especificamente adsorvidos; 

 Ligada a substâncias húmicas; 

 Compostos precipitados ou insolúveis; 

 Nos minerais. 

Todos os metais contaminantes no solo de origem antropogénica encontram-se 
normalmente na solução do solo ou em compostos precipitados. Sendo que os que se 
encontram na solução do solo estão na forma Biodisponivel. 

 

3.4 Biodisponibilidade dos metais no Solo 
 

A biodisponibilidade é a medida da quantidade de determinado contaminante presente no 
solo que pode ser absorvida ou metabolizada pelo Homem ou por outros recetores 
ecológicos, ou que se encontra disponível para interagir com os sistemas biológicos.  

Esta depende do organismo alvo em causa e do contaminante específico, e inclui os 
seguintes aspetos que constituem incertezas na avaliação da biodisponibilidade: 

 Tempo de exposição; 
 Transferência do contaminante do solo para o organismo; 
 Acumulação do contaminante no organismo e seus efeitos subsequentes; 
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 Alguns organismos, como as plantas, podem modificar as características do solo 
tornando os contaminantes mais ou menos biodisponiveis. 

A biodisponibilidade de um metal determina-se pela facilidade em que a fração do metal 
que está solúvel na solução do solo é extricável sob determinadas condições (Alvarenga, 
2016).  

E por isso, a quantidade de metal biodisponivel é mais importante para a avaliação da 
toxicidade de um solo do que a quantidade de metal total. 

Esta influência é exercida ao nível das constantes de equilíbrio das diferentes reações que 
transferem os metais de uma fase para a outra: precipitação e dissolução, complexação e 
descomplexação, adsorção e dessorção (Laneiro, 2012) 

 

Para além disso, as plantas variam muito na quantidade de metais pesados que retiram do 
solo, quer de espécie para espécie, quer ao longo de vários estádios de crescimento, com 
as condições ambientais, etc, apresentando absorções diferentes, para o mesmo tipo de 
metal (Alvarenga, 2008). 

A avaliação dos metais disponíveis para a planta pode ser realizada utilizando 
extractantes. Os extractantes são geralmente soluções diluídas (< 1 M) de ácidos 
orgânicos ou minerais, sais simples e agentes complexantes orgânicos ou inorgânicos 
(Alvarenga, 2008). 

Eles são geralmente utilizados com três finalidades diferentes: 

 Avaliação do estado nutritivo do solo; 
 Prever a absorção de elementos traço pelas culturas; 
 Fracionamento químico do solo.  

 

3.5 Fatores que influenciam a biodisponibilidade do metal  
 

Enquanto o metal permanecer fortemente ligado à fração solida sólida do solo e o seu teor 
disponível permanecer baixo, haverá poucos efeitos ambientais. No entanto, quando 
houver alguma alteração das condições do solo ou um fornecimento do metal tóxico 
acima de determinados valores, a sua concentração na solução do solo pode aumentar e 
constituir um problema. Estas mudanças geralmente são graduais e por esse motivo a 
contaminação do solo é um assunto considerado invisível. 

Esta biodisponibilidade é influenciada por vários fatores como: 

 O pH; 

 O teor em MO e a sua composição; 

 O potencial redox; 

 A concentração de sais e de agentes complexantes; 
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 O teor de catiões e aniões da solução do solo. 

 

3.5.1 Influência do pH 
 

Sempre que existe uma descida do pH, uma acidificação do meio, a solubilidade dos 
metais aumenta, aumentando também, por isso, a sua disponibilidade para as plantas é 
maior. 

Assim, nos solos mais ácidos é mais provável o desencadear de fototoxicidade, este 
fenómeno é bastante importante pois é mais acentuado nalguns metais do que noutros. 

Por exemplo, o zinco e o cádmio vêm a sua solubilidade aumentada mais rapidamente 
que o cobre e o chumbo e, também, com a maior afinidade destes dois em formar 
complexos estáveis com compostos orgânicos. 

Por outro lado, em meio alcalino, estes metais tendem a formar compostos pouco 
solúveis. 

 

3.5.2 Influência da Capacidade de Troca Catiónica (CTC) 
 

A maioria dos metais presentes no solo tem cargas positivas. A CTC de um solo, define-
-se pela quantidade total de catiões de troca que esse solo consegue adsorver, variando 
com a quantidade relativa dos vários coloides nele presente e com a capacidade de troca 
catiónica de cada tipo de coloide. Quanto maior a CTC de um solo, maior a capacidade 
do solo acumular os metais em formas pouco disponíveis para as plantas (Alvarenga, 
2008). 

 

3.6 Efeitos na Saúde humana e meio Ambiente 
 

Todas as formas de vida são afetadas pelos metais dependendo da dose recebida e da sua 
forma física, ou seja, todo o organismo necessita de metais para o seu crescimento, no 
entanto, as quantidades requeridas são baixas pois de outra forma pode danificar o sistema 
biológico do organismo. No total de 80 metais conhecidos pelo Homem, cerca de 30 
apresentam toxicidade. O desenvolvimento tecnológico do Homem moderno tem causado 
além de benefícios e de bem-estar, efeitos adversos de intensidade variável no meio 
ambiente, comprometendo a qualidade de vida dos organismos que com ele coabitam 
(Silva, 2015). 
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A tabela 3 apresenta alguns efeitos dos metais mais comuns na saúde humana e no meio 
ambiente. 

Tabela 3- Efeitos dos metais pesados 

Metal Efeito na Saúde Efeito no Meio Amb. 

Chumbo (Pb) 

 Provoca alterações 
no Sangue e na 
Urina; 

 Problemas 
respiratórios; 

 Problemas em todo 
o sistema 
neurológico. 

 

 Poluição da água, 
ar, e solo; 

 Contamina toda a 
cadeia alimentar, 
devido ao seu 
efeito acumulativo. 

Mercúrio (Hg) 

 Afeta o sistema 
nervoso; 

 Afeta o sistema 
cardiovascular; 

 Dificuldade 
motora; 

 É facilmente 
absorvido pelos 
organismos vivos e 
vai acumulando-se 
de forma contínua 
durante toda a 
vida; 

 Contaminação da 
água, ar e solo. 

Cádmio (Cd) 

 Problema no 
sistema 
respiratório; 

 Afeta o sistema 
nervoso e rins; 

 Perda de olfato. 

 Contaminação do 
solo, água e ar; 

 É bioacumulativo 
na cadeia 
alimentar. 

 

 

O chumbo, o mercúrio e o cádmio são metais que não existem naturalmente em nenhum 
organismo. Não desempenham funções nutricionais ou bioquímicas em microrganismos, 
plantas ou animais, ou seja, a presença destes compostos em organismos vivos indica que 
existe contaminação no local onde estão inseridos. Estes são os metais que mais 
contribuem para os casos de intoxicação prolongada ou crónica, uma vez que estejam 
presentes nos alimentos e na água de consumo (Silva, 2015). 

Capitulo IV – Toxicologia Ambiental 
 

4.1 Toxicidade e Tolerância aos metais pesados 
 

Os metais são importantes para a vida das plantas, mas o excesso dos mesmos pode 
tornar-se tóxico provocando deficiências profundas no crescimento e morfologia das 
plantas. Concentrações excessivas de alguns metais nos solos, que produzem sintomas 
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tóxicos, podem surgir devido a uma variedade de causas naturais ou antropogénicas. É 
importante definir o que se entende por toxicidade do metal, e avaliar exatamente quanto 
e como é que os metais se podem tornar tóxicos (Alvarenga, 2008) . 

4.1.1 Toxicidade  
 

A toxicidade é muitas vezes simplesmente definida como um efeito nocivo num 
organismo, podendo ser aguda (dose elevada num tempo de exposição curto, 
normalmente letal), ou crónica (dose pequena durante um longo período de exposição, 
que pode ser letal ou sub-letal) (Alvarenga, 2008). 

Em qualquer estudo toxicológico devem ser considerados cinco características: 

 Quantidade do elemento tóxico; 
 Forma de exposição ao mesmo; 
 Distribuição da dose/tempo de exposição; 
 Grau do dano; 
 Tempo necessário para provocar o dano. 

Os metais diferem de qualquer outro tóxico porque não podem ser sintetizados ou 
degradados pelo homem. Podem deixar de estar num determinado ecossistema por 
precipitação, e outros, mas não podem ser destruídos (Palma, 2014). 

A sua utilização pelo homem influência a sua potencial ação toxicológica de duas formas: 

 Transporte Ambiental; 
 Alterações de especiação ou forma bioquímica; 

A toxicidade dos metais nas plantas resulta frequentemente em alterações na morfologia 
dos frutos ou raízes, que se demonstram de várias formas. O efeito toxico mais comum é 
a clorose (consiste no amarelecimento das folhas por falta de clorofila, seguido de 
degenerescência da planta). No entanto, outros sintomas podem ser evidenciados, como 
o raquitismo e a necrose, sendo que aqui a ordem de toxicidade observada é diferente da 
primeira (Alvarenga, 2008). 

Assim sendo, é necessário ter presente que o “quanto de efeito tóxico”, ou “que 
combinação de efeito tóxico”, é necessário para produzir efeitos visíveis e sintomas de 
toxicidade varia de planta para planta, de solo e das condições ambientais. 

4.1.1.1 Cádmio  
 

Apresenta peso molecular de 112.4 g.mol-1, e um ponto de ebulição de 321ºC. 

O seu tempo de semivida é de 10 a 25 anos. 

 Exposição: 
É usado em chapas de ferro e aço; 
O cádmio é o metal mais facilmente adsorvido pelas plantas. 
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 Toxicidade: 

A toxicidade do cádmio afeta o metabolismo do cálcio, resultando em 
modificações esqueléticas; 
O cádmio encontra-se na categoria I de ação cancerígena, uma vez que é o 
principal causador de cancro do pulmão; 
 

 Efeito nas plantas: 

O cádmio é acumulado por todas as plantas, o pH do solo é o fator mais importante 
em relação à acumulação do cádmio sendo os solos com pH ácidos que mais 
favorecem o seu “uptake”, assim sendo o cádmio em condições laboratoriais inibe 
a germinação e elongação das plantas. 

 

4.1.1.2 Mercúrio  
 

É o único metal que é líquido à temperatura ambiente, contem maior diversidade de 
efeitos correspondentes às diferentes espécies químicas. 

Existem três formas de mercúrio: o elementar, o orgânico e o inorgânico, cada um com 
toxicocinética e efeitos tóxicos diferentes. 

Os tempos de semi-vida do mercúrio varia entre:  

o Mercúrio Orgânico → 70 dias 
o Mercúrio inorgânico → 40 dias 
o Mercúrio elementar → 35 a 90 dias 

 
 

 Exposição:  

A maior fonte de poluição de mercúrio é natural, no entanto, as minas, fundições 
e descargas industriais são fatores de contaminação ambiental; 

Usado em barómetros, baterias, combustíveis e outros aparelhos metálicos. 

 Toxicidade: 
 
Para todos os tipos de mercúrio podem provocar desde, reações de 
hipersensibilidade, bronquites corrosivas, toxicidade para o feto, aberrações 
cromossómicas,  
 

 Efeito nas Plantas: 

Todas as plantas acumulam e concentram mercúrio, este processo apenas 
depende da deposição no solo, da espécie da planta e do tipo de solo. O mercúrio 
provoca diminuição da germinação e atrasos no crescimento. 

 Efeito nos Animais: 
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Os peixes acumulam grandes quantidades de mercúrio, esta concentração é 
influenciada pela temperatura, assim no Verão há maior concentração que no 
Inverno. A sua toxicidade aumenta com o aumento da temperatura. 

Os pássaros concentram elevadas quantidades nos rins e no fígado. 

4.1.1.3 Chumbo  
 

Apresenta um ponto de ebulição de 365ºC, é bastante maleável, o seu peso molecular é 
de 207.2 g.mol-1. 

 Exposição: 

Este metal é usado, fundamentalmente, no fabrico de tubos de canalização, de 
chapa, munições, chumbo e cartuchos para caça e cabos elétricos,etc. 

No solo, podem ser encontrados em duas formas. 

 Toxicidade:  

Afeta o sistema nervoso central, provocando dor de cabeça, sonolência, agitação, 
tremores musculares e perdas de memória, alucinações. 

Provoca anemias. 

 Efeitos nas Plantas: 

Plantas expostas a elevadas concentrações e chumbo através do ar ou do solo, 
podem acumular o metal, no entanto, existe inibição da geminação. 

 Efeito nos Animais: 

Algumas espécies de peixes são moderadamente resistentes ao chumbo devido 
á sua abundante secreção através das guelras, mas os pássaros são muito 
sensíveis a este metal, a ingestão através do alimento provoca-lhes a morte após 
várias semanas de exposição. 

 

 

4.1.1.4 Cobre 
 

O cobre é o primeiro elemento do grupo dos metais de transição contendo um peso 
molecular de 63.5 g.mol-1  

 Exposição: 

O cobre é utilizado na indústria elétrica e eletrónica, atividade mineira e militar. 

É um metal que é utilizado desde os tempos antigos. 

 Toxicidade: 
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Para o ser humano, todo o cobre que não se encontra ligado a uma proteína é 
toxico.  

O consumo de quantidades relativamente pequenas de cobre livre pode provocar 
náuseas e vómitos.  

 

4.1.1.5 Níquel 
 

O Ni ocorre naturalmente no meio ambiente apesar de ser raramente na sua forma 
elementar. Este elemento tem a capacidade de formar compostos em vários estados de 
oxidação.  

Principais utilizações do Ni são a produção de ligas de acço inoxidável, baterias e 
elétrodos de soldadura. 

 

 

 Toxicidade  

Os sais solúveis de Ni são cancerígenos para o Homem, podendo afetar o pulmão e os 
tecidos nasais. Devido à sua toxicidade, o níquel pode ter como efeitos, após a sua 
inalação, bronquite crónica, asma, redução sa capacidade vital e enfisema pulmonar. 

 Efeito nas plantas 

A fitodisponibilidade do Ni está relacionada com a atividade dos iões de Ni em solução 
no solo, sendo que a absorção deste pelas plantas também depende das propriedades do 
solo, como o valor do pH, a quantidade de MO.  

As plantas têm diferentes capacidades de tolerância ao Ni, sendo que as espécies com 
maior capacidade de absorção deste metal são as leguminosas. 

 

 

4.1.1.6 Zinco  
 

O Zn é um metal de transição que no seu estado puro apresenta um ponto de fusão de 
419ºC e um ponto de ebulição de 907ºC. 

 

 Exposição  

O principal uso do Zn resume-se à aplicação como proteção anticorrosiva do Fe e aço, 
aplicação em baterias e produção de ligas metálicas, latão e bronze. 
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4.1.2 Tolerância  
 

Uma vez que todas a plantas possuem pelo menos um metal nos seus tecidos, elas são 
incapazes de excluir completamente os metais potencialmente tóxicos. Ou seja, muitos 
dos metais absorvidos pelas plantas apresentam propriedades semelhantes, ou muito 
próximas, dos metais que lhes são essenciais, e por isso elas simpresmente restringem a 
sua absorção ou transporte na planta, tornando-se tolerantes ao metal. 

Para examinar se uma planta é tolerante a determinada metal podem executar-se testes de 
“alongamento da raiz” para plantas a crescer em soluções nutritivas, determinando-se um 
índice de tolerância (T.I). 

 

Capitulo V – Impactes ambientais de 
atividade militar no mundo 
 

A mobilidade dos metais no solo é de extrema importância, quer em termos da sua 
disponibilidade para as plantas e entrada na cadeia alimentar, quer em termos do potencial 
de migração para as águas subterrâneas (Alvarenga, 2016). 

Os metais no ambiente do solo existem em diferentes formas ou associações, sendo que 
os de origem antropogénica se encontram normalmente livres na solução do solo, ou, na 
forma de compostos precipitados ou insolúveis, nomeadamente óxidos, carbonatos e 
hidróxidos (Alvarenga, 2016). 

Numa área destinada para treino militar à medida que os anos passam os impactes 
ambientais expectáveis não iram só afetar a zona, também, se houver migração da 
contaminação poderá afetar outros ecossistemas e compartimentos ambientais. Algumas 
consequências associadas a este tipo de atividade passam pela potencial contaminação do 
solo e pela possibilidade de poluição das águas que escorrem superficialmente e que 
lixiviam através destes solos.  

As espécies que por ali habitam, ou habitavam, podem correr risco de extinção ou até 
mesmo sofrerem mutações genéticas com a inserção destes compostos na cadeia 
alimentar. Como consequência disso, pode verificar-se uma perda da biodiversidade 
nestes solos. 

Existem já estudos feitos em outros países que demonstram o impacto causado por estas 
atividades, propondo medidas de minimização do efeito adverso dos metais pesados no 
solo. 

Na Suíça foi efetuado um estudo a uma área destinada para treinamento militar 
combinado com tiro desportivo, e forma encontradas 400 ton de Pb em mais de 2000 
carreiras de tiro espalhados por todo o país. 
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Vários autores afirmam que existe redução na atividade enzimática em solos de campo 
de tiro, a migração dos elementos tóxicos para a cadeia alimentar ou para a água potável 
pode reduzir o funcionamento do ecossistema em larga escala e pode representar um risco 
para a saúde humana (Brett H. Robinson, 2008). Outros autores relatam que o Pb pode 
lixiviar e contaminar águas recetoras como as águas subterrâneas e superficiais. 

Perto de um campo de tiro suíço, foi encontrado a bioacumulação de Pb por invertebrados 
que ali habitam. Embora as fases dos elementos com baixa solubilidade possam migrar 
destes campos através de escoamento superficial e erosão, as fases solúveis têm maior 
mobilidade e apresentam maior risco ambiental (Brett H. Robinson, 2008). 

A interação das plantas com estes elementos também é um fator de grande risco 
ambiental. A maioria dos estudos que investigam a acumulação de metais em plantas em 
áreas de campos de tiro, dedicaram a sua atenção ao Pb, elemento que regista maiores 
concentrações nestes casos. Alguns autores demonstraram que existe uma má migração 
do chumbo das raízes para as partes aéreas da planta (Brett H. Robinson, 2008). 

Num estudo, mostraram que num solo contaminado com chumbo contendo 6000mg/kg 
de Pb extraível com EDTA, as suas concentrações nas raízes de plantas, como a alface, 
rabanete ou trevo foram 60 vezes maiores que as concentrações de chumbo nas partes 
aéreas das mesmas plantas, que foram, em todos menos de 100mg/kg. 

 Num campo de tiro na Alemanha foram também medidas algumas concentrações de 
metais em folhas de espécies variadas e a maioria das concentrações dos metais 
encontravam-se dentro do intervalo normal, atribuindo assim as concentrações ocasionais 
de Pb à contaminação superficial (Brett H. Robinson, 2008). 

Em Alberden, uma cidade localizada no estado americano de Maryland, foram testados a 
eficácia dos tratamentos de compostagem e minerais para a remediação e revegetação de 
um solo militar da zona. Este solo estava estéril devido à fototoxicidade do Zn e Pb, que 
representavam um risco substancial para a biota do solo, a vida selvagem e seres 
humanos. Assim, foram testados sete tratamentos diferentes, sendo que, o tratamento de 
solo altamente contaminado com Pb e Zn com composto de bio sólidos combinado com 
uma calagem foi o método de remediação mais eficaz entre todos os testados. A sua 
eficácia foi demonstrada por uma forte redução do teor de metais nas plantas, na 
fototoxicidade de Zn e na biodisponibilidade do Pb (Grzegorz Siebielec, 2012). 

 

 

Capitulo VI – Legislação aplicável  
 

A comissão Europeia adotou, em 22 de setembro de 2006 a estratégia Temática para a 
Proteção do Solo (ETPS), com o objetivo de se estabelecer uma base de trabalho comum 
para o desenvolvimento de políticas e de legislação para defesa do solo da sua degradação 
e que promovessem a sua recuperação e uso sustentável enquanto suporte da atividade 
humana e dos ecossistemas (Costa, Brito, Vendas, Lopes, & Caramelo, 2015). 
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No entanto, após oito anos de discussões, a proposta não foi aceite pela maioria. Embora 
ainda não exista uma política comunitária explicita centrada na proteção do solo, em 
geral, e na prevenção e tratamento da contaminação, em particular, existem alguns 
instrumentos legais que influenciam esta proteção. Tais como: 

A legislação comunitária relativa à água: Diretiva das águas subterrâneas; Diretiva-
quadro da água; Diretiva de Nitratos; Diretiva das águas residuais urbanas. 

A legislação destinada a reduzir e controlar poluição atmosférica: Diretiva-quadro 
relativa à qualidade do ar; Diretiva relativa aos valores-limite nacionais de emissão de 
poluentes atmosféricos. 

A legislação relativa à gestão de resíduos: Diretivas relativa a resíduos, aterros, 
incineração. 

 

Em Portugal, existem instrumentos que, embora de forma sectorial, incluem referências 
no domínio do solo, tendo como objetivo principal o equilibrado desenvolvimento 
socioeconómico das regiões. É de realçar que esta é uma visão parcelar não incluindo a 
proteção integral do solo relativamente às diversas ameaças (RIBEIRO, 2013).  

A legislação Portuguesa, relativa ao tema solos, é reconhecidamente deficitária. A 
regulamentação do solo como recurso natural encontra-se dispersa em vários diplomas 
legais, não havendo, ainda, legislação concreta e especifica direcionada para o âmbito de 
solos contaminados. 

Sendo a legislação portuguesa, no âmbito de solos contaminados, deficitária, é necessário 
recorrer a legislação internacional nesse âmbito. Segundo a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), para colmatar essa deficiência, é recomendada a utilização da norma 
de Ontário (estabelecida pelo Ministério do Ambiente de Ontário, Canadá) como critério 
de referência para definir a qualidade do solo em Portugal. Deve-se realçar no entanto 
que Portugal ao utilizar estas normas canadianas não tem em consideração que a 
especificidade geológica-litológica, climática, topográfica e hidrológica de cada região 
portuguesa será diferente da existente no Canadá (RIBEIRO, 2013). 

 

Os critérios genéricos de Ontário consideram as seguintes características específicas do 
sítio afetado; 

 Tipo de utilização do solo afetado (agrícola, residência/parque, 
industrial/comercial); 

 Profundidade do solo afetado (inferior ou superior a 1,5 metros – solos 
superficiais e subsuperficial, respetivamente); 

 Qualidade da água subterrânea afetada (potável e não potável); 

 Textura do solo afetado. 

À verificação de valores de concentrações de contaminante no solo superiores aos 
critérios genéricos de Ontário, determina a existência de uma ameaça de dano ambiental, 
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devendo adotar-se os procedimentos de, reporte e prevenção (Agência Portuguesa do 
Ambiente, 2011). 

Perante concentrações de substâncias no solo que não excedam os critérios, não são 
necessárias quaisquer ações adicionais de análise ou acompanhamento da situação 
ocorrida (Agência Portuguesa do Ambiente, 2011). 

Porém, está atualmente em avaliação pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) uma 
proposta de Decreto-Lei relativa à avaliação de solo que será, à falta de outro, o 
documento a utilizar na avaliação da contaminação de solos neste trabalho. 

 

Capitulo VII – Contaminação de solos 
em Portugal 
  

Em 2010 a APA lançou uma EP de Solo e Sedimentos onde estão descritos as atividades 
efetuadas no país até a data. Este documento foi preenchido por várias entidades, 
incluindo a APA, com o intuito de recolher informação a nível nacional sobre Solo e 
Sedimentos Contaminados. 

Estes estudos foram efetuados pelas seguintes entidades, a Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção-Geral da Saúde (DGS), Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A. (EDM), Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P. 
(INRB), e pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG). 

No que se refere aos passivos ambientais, e tendo como principal critério a elevada 
penalização social, ecológica e económica devido à presença da contaminação em terreno 
nacional, foram considerados os seguintes sítios contaminados de intervenção prioritária: 

 Reabilitação ambiental dos terrenos da Ex Siderurgia Nacional; 
 Lagoa da Palmeira – Estudo de caracterização da contaminação e identificação de 

soluções de remediação; 
 Parque empresarial do Barreiro – Investigação de potencial contaminação; 
 Remediação das valas do Complexo Químico de Estarreja – Regeneração 

ambiental das águas subterrâneas e solos (Projeto ERASE); 
 ETAR de Alcanena - Reabilitação da célula de lamas não estabilizadas; 
 Aterros de Santo André – Valorização das lamas industriam 

depositadas/confinadas em bacias próprias; 

7.1 Intervenção na Ex Siderurgia Nacional 
 

Em julho de 2003 foi finalizada a avaliação da contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas e plano de ação para a reabilitação ambiental dos terrenos da Siderurgia 
Nacional.  
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A entidade promotora do estudo foi a FBO Consultores, S.A. envolveu não só os terrenos 
da Siderurgia Nacional, localizados em Paio Pires, concelho do Seixal, com uma área de 
204 hectares, mas também locais mais distanciados da zona de produção como os locais 
de deposição de resíduos (APA, 2010). 

Foram identificados como origem da contaminação a atividade industrial das instalações 
da Siderurgia Nacional e a deposição dos resíduos durante décadas. Os principais 
contaminantes encontrados foram óleos minerais, fenóis e PAH. 

 O objetivo desta avaliação culminou com a elaboração de um plano de reabilitação 
ambiental para os terrenos da Siderurgia Nacional que integra uma componente de 
descontaminação de solos e outra gestão e encaminhamento para o tratamento ou destino 
final de grande quantidade dos resíduos acumulados. Para o efeito o local foi dividido em 
três zonas com potencial grau de contaminação diferente, seguindo-se um plano de 
amostragem de solos e águas subterrâneas e posteriores análises laboratoriais (APA, 
2010).  

Este estudo permitiu concluir que existe a necessidade de descontaminar os terrenos 
através de escavação e condução a aterro controlado dos solos contaminados com óleos 
minerais, o tratamento biológico dos solos contaminados com PAH, fenóis e compostos 
amoniacais. Seria também necessário estudos complementares para a descontaminação 
das águas subterrâneas (APA, 2010). 

7.2 Intervenção na Lagoa de Palmeira 
 

Este estudo foi finalizado em 2000, a Lagoa da Palmeira, é um antigo braço do estuário 
do Rio Coina, localiza-se na área siderúrgica do Seixal, representa uma área molhada de 
13.5 hectares com uma forma alongada. 

Desde o início das atividade siderúrgicas, em 1961, a Lagoa de Palmeira foi o meio 
recetor de parte dos efluentes industriais gerados na Siderurgia Nacional. 

Neste sentido, a entidade promotora ao estudo foi a WS Atkins Portugal, que permitiu 
caracterizar, em extensão e profundidade, os tipos e formas de contaminação presentes 
na Lagoa e a sua área envolvente; a identificação e delimitação das zonas que apresentam 
contaminação mais significativa; análises dos riscos ambientais à situação atual e à 
situação futura, na ausência de qualquer intervenção específica de remediação; 
identificação das potenciais intervenções de remediação, inseridas na referida gestão dos 
riscos ambientais; proceder a uma estimativa preliminar dos custos inerentes a essas 
alternativas de modo a, em conjugação com a identificação dos benefícios ambientais 
delas decorrentes, fornecer um instrumento de apoio à decisão quanto à implementação 
(APA, 2010). 

As principais conclusões do estudo permitiram identificar um volume de contaminação, 
de solos e sedimentos, estimado de 18900 m3, com base numa espessura média da camada 
de silte de 0.9 m e uma extensão de contaminação na formação subjacente de argila/areia 
de 0.5 m. Considerou-se que a contaminação se estendia a 104 m de profundidade ao 
longo de toda a Lagoa (135000 m2). Daquele volume de contaminação, cerca de 13 500 
m3 corresponderam a siltes/areias contaminadas por hidrocarbonetos. Os principais 
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poluentes identificados nos sedimentos foram metais pesados (Zn, Pb, As, Cr, Hg, Ni, Cd 
e Cu) e hidrocarbonetos, e nas águas subterrâneas Zn e Fe (APA, 2010) (RIBEIRO, 2013). 

7.3 Intervenção no Parque Empresarial do Barreiro  
 

Este estudo foi realizado e finalizado entre os anos 2003 – 2005, os terrenos da 
Quimiparque, localizados no extremo da Península do Barreiro, ocupam uma área total 
de 30 hectares, foi considerado como a área de maior risco em termos de potencial 
contaminação. 

Este estudo foi promovido por três entidades, a Volda – Engenharia e Gestão Industrial, 
Lda, a eGiAmb e a Weber Portugal.  

A Quimiparque – Parques Empresariais, SA desenvolveu um plano designado por 
MASTERPLAN, que congregou as propostas de intervenção urbanística na área do 
Parque Empresarial do Barreiro e teve como grandes objetivos requalificar o seu território 
e potencializar a requalificação da sua envolvente.  

Este estudo permitiu identificar a origem da contaminação por atividade industrial das 
instalações da Quimiparque, com principais poluentes os metais pesados e compostos 
inorgânicos (cinzas de pirite, escórias, fosfogesso, etc). Totalizando um volume de 
127 000 m3 de resíduos de pirite. 

7.4 Intervenção no Complexo Químico de Estarreja 
 

Este estudo foi finalizado em 2009 no Complexo Químico de Estarreja, numa Vala de 
S.Filipe que abrange uma área de cerca de 3 hectares. Este estudo foi promovido pela 
entidade WS Atkins Portugal e consistiu numa avaliação e investigação da contaminação 
existente nesta Vala. 

Teve como objetivos principais minimizar os impactes ambientais associados aos 
resíduos industriais históricos acumulados no Complexo, de forma a evitar a 
contaminação do solo e das águas subterrâneas, resultante do processo de lixiviação, 
também foi objetivo recuperar as áreas envolventes utilizadas para acumulação de 
resíduos. O projeto consistiu na remoção e confinamento em aterro impermeabilizado de 
cerca de 300 000m3 de resíduos de pirites, lamas oriundas das antigas unidades da 
Quimigal e UNITECA e de solos contaminados (RIBEIRO, 2013). 

As principais conclusões do estudo permitiram identificar cinco locais com valores 
máximos de As de cerca de 100 00 mg/kg e de Hg de cerca de 7 000 mg/kg, cujo volume 
global de material contaminado foi estimado de cerca de 500-600 m3. 

Após a remoção destes depósitos obtiveram-se solos contaminados com teores médios 
em As e Hg, de cerca de 5500 mg/kg e 200 mg/kg, respetivamente. Assim sendo, os 
principais poluentes nesta região seriam o As e o Hg. 
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7.5 Intervenção na EXPO 98 
 

Outro caso de descontaminação de Solos em Portugal foi o caso do estudo realizado para 
a EXPO 98 que conduziu à primeira grande ação de remediação (em 1994) de locais 
contaminados com vista à reconvenção de toda a área onde viria a ter lugar a Exposição 
Mundial de 1998. O local estava previamente ocupado por uma refinaria de petróleo e 
parques de armazenamento de combustível, uma fábrica de ácido sulfúrico, uma unidade 
de cracking, um aterro e um matadouro (RIBEIRO, 2013). 

A solução aceite para os trabalhos de recuperação do local foi a escavação dos solos 
contaminados e a sua deposição em aterros controlados. Nesta ação de remediação, o 
principal problema enfrentado foi a ausência de critérios para a definição do grau de 
contaminação, uma vez que não existiam normas nacionais de aplicação a solos. Para 
solucionar o problema, foram adotados, como linha de orientação, os critérios e normas 
utilizados em Ontário (Canadá) que têm em consideração o uso futuro do solo e 
consequentemente diferentes tipos de exposição humana e riscos para a saúde (RIBEIRO, 
2013).  

 

Capitulo VIII – Tecnologias de 
remediação de solos contaminados 
 

O crescimento e expansão das áreas urbanas que, nos últimos anos, se tem verificado nos 
países mais industrializados, conduziram à necessidade de reutilização de antigas zonas 
industriais. Este fato, originou a deteção de numerosas áreas contaminadas, solos e águas 
subterrâneas, com graves riscos para a saúde pública (Alvarenga, 2008).  

Atualmente, foi já efetuado o levantamento de dezenas de milhares de situações deste 
tipo, tornando a contaminação do solo num dos principais problemas ambientais 
existente, dando origem a políticas, planos e programas de descontaminação de solos e 
gestão de resíduos perigosos, atendendo à relação entre o modo de deposição destes 
resíduos e o seu efeito no solo (Alvarenga, 2008).  

Regra geral, a contaminação do solo torna-se um problema quando, existe uma fonte de 
contaminação; existe vias de transferência de poluente que provocam o alargamento da 
área contaminada, existe indivíduos e bens ameaçados por essa contaminação. 

Contudo, o problema pode ser resolvido por, remoção dos indivíduos e/ou bens 
ameaçados; remoção da fonte de poluição; bloqueamento das vias de transferência; 
descontaminação ou remediação do local destruído (Alvarenga, 2008). 

Durante o transporte de metais pesados poderão ocorrer processos de retardação de 
atenuação e de incremento de mobilidade. Entre os primeiros salientam-se a adsorção, 
que ocorre preferencialmente na fração húmica do solo, a permuta iónica, que ocorre na 
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fração argilosa, a precipitação e a filtração. São reações reversíveis responsáveis pelo 
aprisionamento temporário dos contaminantes no subsolo (RIBEIRO, 2013). 

Nos processos de atenuação ocorrem relações de oxidação-redução inorgânica, reações 
de oxidação-redução orgânica ou biodegradação, hidrolise e volatilização. É dentro dos 
poros que se encontra a maior parte das superfícies coloidais inorgânica e orgânica. 
Portanto os processos de retardação e atenuação ocorrem a uma microescala. Estes 
processos dependem essencialmente do transporte da água dentro dos agregados 
(RIBEIRO, 2013). 

As condições e características do solo a remediar limitam a seleção da técnica de 
remediação a utilizar. Assim sendo, a aplicação da técnica mais adequada depende, da 
distribuição das partículas do solo, do tipo de solo, da densidade e permeabilidade do 
mesmo, do pH e humidade, do potencial oxidação-redução, do carbono orgânico total 
(COT), do tipo e concentração do (s) contaminante (s), o estado físico do (s) contaminante 
(s). 

A distribuição do tamanho das partículas do solo é um fator igualmente importante na 
implementação de muitas tecnologias de remediação do solo. No geral, solos com 
materiais mais grosseiros são mais fáceis de remediar, do que solos com material mais 
fino a lavagem pode não ser eficaz devido à dificuldade em separa os contaminantes 
adsorvidos (RIBEIRO, 2013). 

 

8.1 Metodologia de atuação num processo de remediação 
de solos 

 

Neste capítulo, o modo de atuação num processo de remediação é um assunto bastante 
importante, pois na elaboração de uma política de remediação do local contaminado deve-
se estabelecer claramente os objetivos da remediação, estabelecendo se a 
descontaminação de um local deve ser efetuada de modo a que se possa ser utilizado para 
qualquer fim no futuro, ou se deve ser efetuada até um dado nível, atendendo à previsão 
do uso futuro do local e potencial valor económico. Apesar das políticas ambientais 
diferirem de país para país a implementação de um processo de remediação deve decorrer 
através de um conjunto de ações subordinadas a uma metodologia de atuação. 

Para uma melhor compreensão segue a figura 4 que resume esquematicamente uma 
metodologia geral de atuação. 
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 Investigação ou Inspeção do local: é efetuada uma sequência de atividades, 
planeadas, tais como a identificação dos principais riscos, o esboço dos 
programas de amostragem e análise, a recolha e análise de amostras 
ambientais, e a elaboração de relatório para futura avaliação. 

Após este processo de caracterização, é necessário definir objetivos de usos ao local 
contaminado. O nível de reabilitação deve ser considerado um critério específico para 
cada local, pelo que deverá ser verificado no fim da ação de remediação de modo a manter 
a integridade da saúde pública e ambiental. 

O processo de desenvolvimento de alternativas de atuação deve envolver identificação de 
opções que visam uma proteção adequada da saúde pública e ambiente, dependendo do 
local contaminado qualquer uma das opções de alternativa passam por: 

 Total eliminação/destruição do contaminante; 
 Reduzir as concentrações de modo a atingir níveis não prejudiciais; 
 Prevenir a exposição aos contaminantes. 

Assim sendo, todo o processo de aplicação destas opções, dependem essencialmente dos 
seguintes fatores: 

 Fator local – condições hidrogeológicas, estritura do solo, tamanho das 
partículas, teor em MO, pH, etc. 

 Fator tecnológico – custos, eficiência, fiabilidade, viabilidade, emissões, etc. 
  Fator regulamentar – autorizações face à legislação. 

 

8.2 Classificação das tecnologias de remediação  
 

No planeamento de remediação de locais contaminados é essencial conhecer as 
alternativas tecnológicas que estão disponíveis. 

No entanto, os objetivos dos projetos também são condicionados pela escolha do 
tratamento, nomeadamente se se tratar de uma destruição ou imobilização permanente 
dos contaminantes tóxicos, e/ou redução da sua toxicidade, mobilidade ou quantidade. 

Os métodos que tem como objetivo a destruição e redução da concentração/toxicidade do 
contaminante, denominam-se por métodos de tratamento. Aos que tem objetivo de 
reduzir a mobilidade dos contaminantes são chamados de métodos de confinamento. 

Os métodos de confinamento apenas referem-se, como está escrito, a confinar o 
contaminante, ou seja, é uma técnica que isola e/ou remove o contaminante para outros 
locais (normalmente o aterro), sendo estas as técnicas mais usuais. 

Estas técnicas são utilizadas para isolar determinadas áreas por forma a evitar que seja 
sujeita a processos de infiltração e lixiviação dos materiais poluentes. Associada a estas 
técnicas também é comum a construção no subsolo de paredes laterais ou barreiras, com 
a finalidade de evitar a migração dos poluentes para as águas subterrâneas.   
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Contudo, cada vez é de maior interesse os métodos de tratamento do solo como 
metodologia de recuperação de áreas contaminadas, isto deve-se principalmente à 
diminuição da viabilidade económica da deposição em aterro sanitário devido ao aumento 
dos custos envolvidos. Por outro lado, este tipo de método permite a prevenção de riscos 
potencialmente graves, a remoção ou controlo desses riscos não prejudicando o ambiente 
recuperando a capacidade de uso total do local. 

Estes métodos também podem ser classificados como sistemas ativos e sistemas 
passivos. Apesar da existência de dois sistemas muitas das vezes são utilizados em 
conjunto para uma melhor eficácia de tratamento. 

Podem-se classificar estes tratamentos de solos contaminados em dois grandes grupos: os 
tratamentos in-situ, implementadas diretamente no local contaminado sem escavação do 
solo, e os tratamentos ex-situ, com remoção do solo e seu tratamento em instalações 
construídas á superfície (RIBEIRO, 2013). 

 

8.2.1 Tratamento in-situ 
 

As tecnologias in-situ apresentam vantagens económicas nítidas ao suprimir o custo da 
remoção dos solos e do seu armazenamento, evitando simultaneamente a exposição à 
contaminação dos trabalhadores envolvidos no processo. Contudo, este tipo de tratamento 
exige normalmente maiores períodos de tempo e tem uma menor certeza sobre a 
uniformidade do processo, devido à variabilidade das características do solo. 

Assim, a aplicação de tecnologias in-situ exige sempre a realização de ensaios à escala 
piloto, o que é dispensável no tratamento ex-situ. 

Quanto ao processo de tratamento, as tecnologias in-situ utilizadas na reabilitação de 
solos contaminados, podem ocorrer por meios físicos, químicos, biológicos e térmicos. 

 

8.2.1.1 Tratamento físico-químico  
 

As técnicas físico-químicas utilizam as propriedades físicas dos contaminantes ou do 
meio contaminado para converter quimicamente, e separar ou conter a contaminação. 
Estas técnicas normalmente são, rentáveis e podem ser concluídas em curtos períodos de 
tempo quando comparadas com as técnicas biológicas. 

As técnicas físicas e químicas in-situ incluem a fratura, a extração de vapores, a 
lavagem do solo, a separação eletrocinética, a solidificação/estabilização e a 
oxidação/redução química.  

 Lavagem do solo; 

Das técnicas físico-químicas, os métodos atualmente mais usados baseiam-se na lavagem 
do solo (Figura 5). Estes métodos fundamentam-se no princípio tecnológico da 
transferência de um contaminante do solo para um aceitador de base liquida ou gasosa. 
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 Oxidação química  

A oxidação química consiste em converter os contaminantes perigosos em compostos não 
perigosos ou menos tóxicos que estão mais estáveis, menos moveis e por vezes inertes. 

Os agentes mais utilizados nesta técnica são, o ozono, o peróxido de hidrogénio, 
hipocloritos, cloro e dióxido de cloro. 

 

8.2.1.2 Tratamento Biológico 
 

As técnicas biológicas têm como objetivo principal criara ambientes propícios ao 
crescimento de organismos onde a sua fonte principal de energia e alimento sejam os 
contaminantes do local. Para que estas condições se criem certos parâmetros devem de 
ser controlados como, a temperatura, o pH, quantidades de oxigénio nutrientes e 
humidade.   

Este tipo de tratamento apresenta um baixo custo associado, e por muitas vezes os 
contaminantes são destruídos sem haver necessidade de recorrer a tratamentos 
secundários. No entanto, estes processos são de longa duração e a taxa de degradação dos 
contaminantes é influenciada por vários fatores controláveis. 

Sendo esta uma técnica biológica, torna-se sensível a certos parâmetros do solo, por 
exemplo, a presença de matéria orgânica e argila é bastante importante para o processo 
ocorrer com a melhor eficácia, pois a falta destes dois parâmetros pode comprometer todo 
o tratamento (RIBEIRO, 2013). 

Algumas das técnicas biológicas in-situ incluem a biorremediação, e a fitorremediação, 
neste estudo irá ser só abordado a fitorremediação, pois a primeira técnica destina-se 
basicamente a compostos orgânicos e biodegradáveis, sendo o tema deste estudo os 
metais pesados, é de maior interesse referir as técnicas que sejam mais adequadas á 
resolução do problema. 

 

 Fitorremediação  

As áreas contaminadas possuem por vezes uma vegetação característica, que cresce nestes 
locais ricos em metais ou outro tipo de poluente. Algumas destas espécies podem 
acumular elevadas quantidades de metais tóxicos a níveis que excedem o teor existente 
nos solos. Esta propriedade das plantas é já utilizada como indicador ambiental, o que 
possibilita a realização de técnicas como a fitorremediação, que se baseia na utilização de 
plantas para remover, transferir, estabilizar e destruir contaminantes no solo e nos 
sedimentos. Estas plantas auxiliam na remoção de metais, pesticidas e até óleos do 
ambiente ou do local degradado. Existem várias técnicas de fitorremediação que podem 
ser utilizadas para descontaminar solos, figura 8, das quais se destacam: fitoextração, 
fitoestabilização, fitodegradação, e fitoestimulação (Alvarenga, 2008) (RIBEIRO, 
2013).  
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8.2.2 Tratamento ex-situ  
  

Parte das tecnologias ex-situ exigem, para além dos custos de escavação, investimentos 
elevados em instalações industriais de tratamento que só se justificam para volumes de 
solo extremamente elevados. A principal vantagem destas técnicas prendem-se com o 
facto que geralmente requerem períodos de tempo mais curtos para a remediação de solos 
quando comparadas com as tecnologias in-situ. 

Após a remoção dos solos contaminados, o tratamento pode ser efetuado de duas 
maneiras: off-site ou on-site. No caso das técnicas off-site, o tratamento do solo 
contaminado é efetuado numa estação de tratamento. No caso das técnicas on-site, os 
trabalhos realizam-se na área envolvente ou próxima da zona contaminada. 

Como nas tecnologias in-situ, as tecnologias ex-situ também podem ser divididas em 
biológicas, físico-químicas e térmicas. Como referido anteriormente, para interesse do 
estudo só serão referenciados os tratamentos que sejam eficazes na remediação de solos 
contaminados por metais pesados. 

 

8.2.2.1 Tratamento Térmico 
As técnicas térmicas ex-situ baseiam-se em processos térmicos que usam o calor para 
separar, queimar, decompor, detonar ou derreter os contaminantes presentes no solo. 
Existem várias técnicas disponíveis que incluem a descontaminação por gás quente, a 
incineração, a pirólise e dessorção térmica.   

 Incineração  

A incineração baseia-se na utilização de elevadas temperaturas (entre 800-1200ºC) para 
induzir á combustão, na presença de oxigénio, dos contaminantes presentes no solo. Esta 
técnica pode ser utilizada em solos contaminados com metais pesados, mas por si só é 
uma técnica ineficaz, ela tem de ser sempre combinada com outra, pois os produtos finais 
da incineração devem de ser tratados. 

 Dessorção térmica 

Na dessorção térmica o solo é aquecido a temperaturas suficientemente elevadas para 
promover a dessorção de compostos no solo e sua respetiva volatização. Embora este 
método não seja dos mais usados na remoção d compostos inorgânicos, pode, contudo, 
ser aplicado à remoção de metais voláteis com sistemas a operar com temperaturas mais 
elevadas.    

 

8.2.2.2 Tratamento Físico-químico    
 

As técnicas físico-químicas ex-situ baseiam-se nos mesmos princípios que as técnicas 
físico-químicas in-situ. As técnicas físico-químicas incluem a extração química, a 
oxidação/redução química, a separação, a lavagem do solo e a 
solidificação/estabilização. 
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Outra forma de tratamento para solos contaminados seria a atenuação natural 
monitorizada (Monitored Natural Attenuation - MNA), que se refere à abordagem de 
remediação com base na redução das concentrações a níveis aceitáveis através de 
processos naturais. A MNA envolve processos físicos, químicos e biológicos que atuam 
para reduzir a massa, toxicidade e mobilidade da contaminação na subsuperficie. Esses 
processos incluem: 

 Biodegradação; 
 Estabilização Química; 
 Dispersão; 
 Absorção; 
 Volatização; 
 Dissolução. 

Esta técnica não é uma abordagem do “não fazer nada”, uma vez que envolve modelação, 
amostragem, análise e monitorização. Para determinar se a evolução da pluma ocorre nas 
taxas de degradação esperadas. Sendo os indicadores o registo histórico e os indicadores 
químicos. 

Vantagens: 

 Não há transferências de resíduos; 
 Menos intrusivo do que os métodos de engenharia; 
 Pode ser combinado com medidas de remediação ativa ou usado em parte; 
 Custos mais reduzidos. 

 

Desvantagens: 

 Mais tempo para chegar aos resultados requeridos; 
 Monitorização a longo prazo e custos associados; 
 Se a MNA é muito lenta a pluma pode continuar a migrar; 
 O uso do terreno tem de se manter restringido. 

 

Assim, de forma resumida, na tabela 4 e figura 10, apresentam as técnicas mais vantajosas 
na remediação de solos contaminados por metais pesados. 
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A política integrada do CT baseia-se em assegurar a melhoria das práticas ambientais 
locais, florestais e das condições de segurança e higiene no trabalho; considerar os aspetos 
ambientais e de segurança e higiene no trabalho em todos os processos de tomada de 
decisão; garantir a formação e sensibilização do seu pessoal; melhorar a gestão dos 
resíduos, aplicando os critérios de redução, reutilização, restauro e reciclagem; cumprir a 
legislação e regulamentação portuguesa em vigor e outros normativos e/ou requisitos que 
a Força Aérea defina ou que a FA ou o CT subscrevam, relativos aos aspetos ambientais, 
florestais e de segurança e higiene no trabalho (Seduvem, Formação "Certificação 
Ambiental" - Campo de Tiro, 2016). 

 Documentação utilizada para o cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental e Gestão 
Florestal Integrado (SIGAGFS): 

 Lista de difusão; 
 Comunicação de carater Ambiental e Florestal; 
 Relatório de Acompanhamento Ambiental e Florestal; 
 Ficha de Utente do CT. 

Alguns dos documentos acima descritos são de apresentação obrigatória a entidades 
externas por parte do Oficial da Qualidade e Ambiente ou de outro militar responsável. 

 

 Certificações florestais em vigor no CT 

Certificação FSC (Forest Stewardship Council) 

 

 

Certificação PEFC  

 

Área Certificada (ha) 
FSC 5 388 

PEFC 5 388 
 

Modo de Produção Biológico   

 

 

Área Certificada (ha) 
MPB 4 986 

 

A Politica florestal do CT baseia-se em cumprir a legislação Portuguesa e os regulamentos 
aplicáveis; cumprir a longo prazo os Princípios e Critérios do FSC®; garantir a formação 
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9.5.2 Clima  
 

O clima da região é do tipo mesotérmico, com verões quentes e secos. Nesta zona 
predominam os ventos do sector Noroeste, com ia velocidade média da ordem dos 11,1 
km/h, a temperatura média do ar é da ordem dos 16ºC, a humidade relativa varia  entre 
valores superiores a 90% no Inverno e os 70% nos meses de Verão e a precipitação anual 
é da ordem dos 600 mm.  

 

 

9.5.3 Geologia  
 

As formações geológicas, subjacentes aos depósitos superficiais, são de idade pliocénica, 
devido aos depósitos aluvionares associados à sedimentação dos leitos de cheia. 
Apresentam uma composição predominantemente arenosa, com granulometria variável, 
ou uma composição de silte e silto-argilosa, que poderá conter seixos. A área apresenta 
um relevo pouco acidentado, com elevações naturais sendo que maioritariamente os 
declives são inferiores a 3%, com exceção a algumas situações com particular destaque 
para a ribeira de Vale Cobrão, onde podem atingir os 16%. 

 

9.5.4 Solo 
 

Na área em estudos ocorre um predomínio de Solos Podzolizados que ocupam mais de 
metade da área considerada. Seguem-se os Solos Litólicos com cerca de 15%, os Solos 
Argiluviados e os solos incipientes, cada um ocupando pouco mais de 10% da área total. 

Por último os solos hidrómorficos representam uma área residual de cerca de 1.5%. No 
que se refere à utilização do solo, este apresenta limitações moderadas (classe D) em mais 
de 80% da área total, limitações condicionadas (Classe C) em cerca de 10% da área e 
limitações severas (Classe E) em menos de 1% da área. 

 

9.6 Tipos de munições utilizadas 
 

A área em estudo é utilizada para treino militar num cenário de guerra, e como tal, é 
esperado que sejam encontrados uma vasta gama de munições e explosivos. Neste ponto 
será apresentado uma descrição detalhada dos componentes, a composição química e de 
materiais de alguns tipos de munições e explosivos que foram destruídos na área 
contaminada em estudo (Brum, 2010). 
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É na fração fina do solo que reside a quase totalidade das suas características que nos 
permitem avaliar a qualidade desse solo, tanto em termos da sua fertilidade como em 
termos do seu grau de contaminação ou de poluição. 

A crivagem é feita normalmente através de um crivo de malha 2 mm. A fração retida na 
parte superior do crivo, constituída por partículas de duametro superior a 2 mm, é 
designada por elementos grosseiros. A fração que atravessa o crivo, constituída por 
partículas inferiores a 2 mm, é a chamada fração fina do solo. 

 

Material necessário: 

Crivo de malha 2mm 

 

Procedimento: 

1. Colocara o solo num crivo de malha 2 mm e proceder à sua crivagem, recolhendo 
a fração fina num outro tabuleiro. 

2. Durante a crivagem pode ser necessário esmagar alguns agregados, tendo o 
cuidado de não esmagar as partículas minerais. 

3. Guardar a fração de menores dimensões (fração fina do solo), em sacos de 
plásticos devidamente etiquetados. 

 

DETERMINAÇÃO DO pH 

 

A determinação do pH permite efetuar a avaliação da acidez real de um solo. 

A determinação do pH é efetuada numa suspensão de solo em água, numa proporção 
solo:água destilada de 1:2,5 em peso, a 20ºC. 

As medições são efetuadas por potenciometrica direta utilizando um aparelho 
medidor de pH equipado com um elétrodo de vidro combinado e calibrado com 
padrões de pH 7,0 e 4,0. 

 

 

Procedimento: 

1. Pesar uma amostra de 20 g de terra fina seca ao ar, para um copo de medição 
de pH. 

2. Adicionar 50 ml de água destilada. 
3. Agitar a intervalos regulares durante 1 hora, com a ajuda de uma vareta de 

vidro. Deixar repousar durante cerca de 30 minutos, até o material sólido 
sedimentar. 
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4. Medir o pH no sobrenadante. 

 

 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

 

A condutividade (medida direta da salinidade do solo), embora mais rigorosamente 
devesse ser medida no extrato de saturação do solo, avalia-se de modo muito mais 
comodo, através da medição da condutividade elétrica, expressa normalmente em 
mS/cm, em suspensões solo em água destilada de 1:5. 

  

Procedimento:  

1. Pesar cerca de 20 g de solo num copo de 200 ml de capacidade. 
2. Acrescentar 100 ml de água destilada. 
3. Deixar em contacto durante aproximadamente 1 hora, com agitação suave 

ocasional. 
4. Deixar em repouso durante 30 minutos. 
5. Medir a condutividade elétrica no líquido sobrenadante. 

 

 

DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 
(MÉTODO DE WALKLEY-BLACK) 

 

Fundamento do método 

Para a determinação da matéria orgânica nos solos utilizou-se o método de oxidação por 
via húmida, habitualmente conhecido como o método de Walkley & Black, que permite 
determinar o carbono orgânico total. O método baseia-se na oxidação em meio ácido da 
matéria orgânica existente no solo por um excesso de dicromato de potássio, e na titulação 
do excesso com sulfato ferroso amoniacal (sal de Mohr). A matéria orgânica calcula-se 
multiplicando o teor em carbono orgânico total pelo fator 1,724, partindo do pressuposto 
que a matéria orgânica do solo é constituída por 58% de carbono. 

Reagentes  

- Solução de dicromato de potássio 1N; 
- Ácido fosfórico concentrado; 
- Ácido sulfúrico concentrado; 
- Difenilamina; 
- Solução de sulfato ferroso amoniacal 0,5N. 
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Procedimento: 

Pesar 0,5 g de amostra de terra fina seca ao ar.  Colocar a amostra num erllenmeyer de 
500 ml. Adicionar 5 ml da solução de dicromato de potássio e 10 ml de ácido sulfúrico 
concentrado. Misturar, mediante agitação suave, para evitar que o solo adira às paredes 
do balão. Deixar em repouso durante 30 minutos. Diluir com 100 ml de água destilada, 
juntar 5 ml de ácido fosfórico concentrado, 0,1 g de fluoreto de sódio e 1 ml de 
difenilamina. 

Titular com solução de sulfato ferroso amoniacal até obter uma cor verde. Prepara, 
paralelamente, um branco exatamente da mesma maneira que se faz para a amostra e 
titula-lo, também, com o sal de Mohr. 

De preferência preparar 3 réplicas de cada amostra e duas do branco. 

 

Resultados  

% Carbono orgânico (g carbono orgânico/100 g amostra) ⹀ 
−� ×�× ,

 

 

Onde, 

B→ média dos volumes (ml) de sulfato feroso amoniacal gastos na titulação dos ensaios 
em branco; 

V→ média dos volumes (ml) de sulfato ferroso amoniacal gastos na titulação da amostra; 

T→ título do sulfato ferroso amoniacal (neste caso 0,5 N); 

m→ massa de amostra de solo (g). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

% Matéria orgânica (g matéria orgânica/100 g amostra)⹀ % Carbono orgânico × 1,72 
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DETERMINAÇÃO DA HUMIDADE RESIDUAL DA 
AMOSTRA  

Calcular sempre a humidade residual (ou teor em matéria seca) existente, por exemplo 
nas amostras de solo secas ao ar, secando separadamente porção de 10 g de amostra, até 
peso constante. 

Todos os resultados são reportados à amostra isenta de humidade, devendo por isso esse 
resultado ser utilizado na correção de todos os resultados. 

 

Procedimento: 

Secar um cadinho de porcelana a 105º até peso constante. Anotar o peso desse cadinho 
vazio (m1). 

Adicionar ao cadinho cerca de 10 g de amostra e anotar o peso do cadinho com a amostra 
antes da secagem (m2). 

Levar até à estufa a 105º durante 1 noite. Retirar, arrefecer em exsicador e pesar. Repetir 
o ciclo de secagem, arrefecimento e pesagem até obter peso constante. Quando isso 
acontecer anotar o peso do cadinho com amostra após secagem (m3). 

 

Cálculos  

A % de matéria seca existente na amostra de solo analisada pode ser obtida pela 
expressão; 

 

% Matéria seca ꞊ 
  �    �  ℎú � ×  =   − − ×  

 

Onde,  �  → Peso do cadinho vazio (g) �  → Peso do cadinho com amostra húmida (g) �  → Peso do com amostra seca a 100-105ºC. 
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FOSFORO E POTÁSSIO “ASSIMILÁVEIS”  

(MÉTODO DE EGNER-RIEHM) 

 

Resumo do processo 

Extração simultânea do fosforo e do potássio por meio de uma solução de lactato de 
amónio e ácido acético tamponizada a pH compreendido entre 3,65 e 3,75, apos agitação 
constante durante duas horas e filtração. 

 

 Aparelhos utilizados 

Espectrofotómetro; 

Fotómetro de chama. 

 

Reagentes  

Solução de ácido láctico hidratado; 

Solução extrativa de reserva; 

Solução extrativa de ensaio; 

Solução de molibdato de amónio em meio ácido de reserva; 

Solução de ácido ascórbico de reserva; 

Solução de ensaio (solução de coloração para a determinação do fósforo); 

Solução padrão de fósforo e potássio; 

Solução de reserva; 

Solução de ensaio para o potássio; 

Solução de ensaio para o fósforo. 

 

Técnica de ensaio 

 Preparação do extrato 

Pesar 2 g de terra para um erlenmeyer de 125 ml; 

Juntar 40 ml da solução extrativa de ensaio (3.3); 
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Agitar durante duas horas num agitador de velocidade constante; 

Filtrar por um filtro de pregas de banda branca, desprezando as primeiras porções de 
filtrado; 

Determinar neste extrato o fósforo e o potássio. 

 Determinação do fósforo  

Medir 5 ml do filtrado para tubos de ensaio grandes ou erlenmeyers de 50 ml;  

Efetuar um ensaio em branco empregando 5 ml da solução extrativa de ensaio (3.3).  

Adicionar 20 ml de solução de ensaio (3.6) que fará a coloração da solução; 

Homogeneizar o conteúdo do tubo; 

Deixar em repouso durante 10 minutos; 

Calibrar o aparelho com o ensaio em branco; 

Medir a absorvância a um comprimento de onda de 650 nm. 

Nota: No caso de a coloração ser demasiado intensa, não estando por isso, o valor da 
absorvância dentro dos valores da curva padrão, fazer uma toma menor que 5 ml (2,5; 1 
ou 0,5 ml) e completar o volume de 5 ml com solução extrativa de ensaio. 

 

Curva padrão de fosforo  

Medir para balões de 50 ml: 10; 8; 6; 4 e 2 ml de solução de ensaio de fósforo 50 ppm , 
que correspondem respetivamente a: 0,5; 0,4; 0,3; 0,2 e 0,1 mg de P2O5 

Preencher o volume de todos os balões com a solução extrativa de ensaio; 

Os balões de 50 ml ficarão assim a contar respetivamente com as seguintes 
concentrações:10; 8; 6; 4 e 2 mg P2O5/L (ou ppm).  

 

Pipetar 5 ml de cada uma destas soluções padrão para balões de 50 ml e desenvolver  cor. 

 Determinação do potássio 

Ler diretamente num fotómetro de chama o extrato obtido ou o extrato diluído com a 
solução extrativa de ensaio, no caso de as terras serem muito ricas em potássio. 

Acertar o 0 do aparelho com a solução extrativa de ensaio, e a 100 com uma solução de 
10 ppm de K2O, ou, no caso das terras ricas, com uma solução de 20 ppm de K2O. 

 

Curva padrão de potássio  

Medir para balões de 100 ml os seguintes volumes da solução padrão de ensaio para o 
potássio. 
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1, 2, 3; 4 e 10 ml que correspondem a:0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 1 mg de K2O em 100 ml, ou 
seja:1; 2, 3, 4 e 10 mg K2O/ L (ou ppm de K2O) 

 

Cálculos: 

Fósforo 

A concentração de fósforo expresso em mg de P2O5 por kg da amostra é dado por: � × � 

Em que: 

C – concentração determinada na curva padrão recorrendo o espectrofotómetro; 

F- fator de diluição da amostra. 

 

Potássio   

A concentração do potássio expresso em mg de K2O por 1000 g da amostra é dada por: � × � 

Em que: 

C- concentração determinada na curva padrão recorrendo ao fotómetro de chama; 

F- fator de diluição da amostra. 

 

 

 

DETERMINAÇÃO DO AZOTO TOTAL (KJELDAHL) 

 

Fundamento  

O método utilizado no doseamento do azoto total (amoniacal e orgânico, não inclui 
nitritos e nitratos) é o chamado método de kjeldahl. Este baseia-se na mineralização dos 
compostos orgânicos contidos na amostra em meio ácido, a quente e na presença de um 
catalisador metálico. Essa digestão leva à conversão de todo o azoto em ião amónio, que 
é posteriormente convertido em amoníaco, destilado em corrente de vapor e recolhido 
numa solução de ácido bórico, onde é doseado por titulação com uma solução de HCL de 
título conhecido. 
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Reagentes   

- Mistura catalisadora; 
- Ácido Bórico a 4 %; 
- Indicador de Tashiro; 
- Ácido Cloridrico 0,05 N.  

 

Procedimento  

Decorre em três passos: mineralização, destilação e titulação. 

 

1º Mineralização 

Pesar cerca de 5 g de amostra de terra fina seca ao ar em papel de filtro. Embrulhar e 
colocar em tubo de mineralização de 250 ml. Preparar em branco com um papel de filtro. 
Adicionar regularizador de ebulição (± 5 fragmentos de cadinhos de porcelana), uma 
colherada de mistura catalisadora (≈ 5g) e 30 ml de ácido sulfúrico concentrado. 
Homogeneizar cuidadosamente a mistura até cessar a formação de espuma e o conteúdo 
estar liquefeito. De seguida aumentar a temperatura e aquecer fortemente até que o líquido 
esteja completamente límpido e de cor esverdeada (cerca de 1 hora e 30 min a 2 h). A 
totalidade do ataque deve efetuar-se no máximo 2h30min após o inicio da fervura. 
Desligar o aquecimento e deixar arrefecer o conteúdo do balão (cerca de 30 min). 

De seguida, transfere-se o conteúdo dos tubos de digestão para balões volumétricos de 
200 ml. Lavam-se bem os tubos arrastando tudo para dentro do balão volumétrico e, por 
fim, completa-se o volume com água destilada. 

 

 

 

 

2º Destilação  

Pipetar 50 ml de amostra digerida contida nos balões volumétricos para um tubo de 
destilação do aparelho de kjeltec. Colocar o tubo de mineralização no destilador do 
aparelho de kjeltec. Adicionar ao tubo cerca de 100 ml de NaOH a 32 %. 

Num erllenmeyer de 500 ml  colocar 50 ml de acido bórico a 4 % e 4 gostas de indicador. 
Colocar o erllenmeyer no aparelho de destilação com o tubo de caída de destilado 
mergulhado na solução.  

Ligar o aparelho de destilação e recolher cerca de 200-250 ml de destilado (azul petróleo). 
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3º Titulação 

Titular a solução de destilado obtido com solução de HCL 0,05 N até viragem do 
indicador para “rosé”. Anotar o volume gasto na titulação da amostra e do branco. 

 

Cálculos  

 

% N (g N/100 g de amostra) ꞊ , ×[� �]× � −� × � ã  �� �   � çã  

 

Onde,  

[HCL]→ concentração exata da solução de HCL, em Normalidade ou Molaridade; 

VA→ volume da solução de HCL, em ml, gasto na titulação da amostra; 

VB→ volume da solução de HCL, em ml, gasto na titulação do ensaio em branco; 

m → massa da amostra mineralizada, em gramas. 

 

 

PROCEDIMENTO PARA AFERIÇÃO DO TITULO 
EXATO DE SOLUÇÕES DE HCL 

 

 Num erllenmeyer de 200 ml pesar a quantidade de boráx mais adequada à aferição 
do título exato da solução de HCL que se deseja titular. Anotar o peso exato com 
rigor à décima de miligrama (� � �). 

 Acrescentar 50 ml de água destilada. Dissolver bem e adicionar 2 a 3 gotas de 
vermelho de metilo (a solução fica amarela). 

 Encher a bureta com a solução de HCL preparada e cujo título queremos aferir. 
 Titular a solução de bórax com a solução de HCL preparada até viragem do 

indicador para rosa. 
 Anotar o volume de HCL gasto na titulação. 

 

Cálculos  

 

[HCL] ꞊ � � �9 ,6 ×�� � � � ��  ��  
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NOTA: Este ensaio deverá ser feito duplicado ou, caso os valores não resultem 
concordantes, em triplicado. 

 

 

DOSEAMENTO DOS METAIS TOTAIS – DIGESTÃO 
COM ÁGUA REGIA 

 

O doseamento dos metais totais é, normalmente, efetuada por digestão da amostra de solo 
com uma mistura de ácidos fortes. Neste trabalho será utilizado o doseamento dos metais 
totais por extração com água régia, que é a metodologia que se encontra no procedimento 
recomendado pela International Organization for Standardization (ISO 11466, 1995) e 
pela Norma DIN (DIN 38415, 1983). 

A água régia consiste numa mistura de HCL com HNO3, numa proporção de 3:1. Convém 
referir que este procedimento de digestão nos fornece a concentração de metal pseudo-
total, e não a total, uma vez que não envolve a dissolução dos silicatos, que só se consegue 
utilizando ácido fluorídrico. Porém, considera-se que esta digestão/extração é suficiente, 
uma vez que, a maior parte da entrada de poluentes no ambiente se faz em formas do 
metal que não são as ligadas aos silicatos. 

 

Procedimento: 

 Pesar uma amostra entre 2 a 3 g de fração fina do solo seco ao ar para um tubo de digestão 
do aparelho de CQO (Carência Quinica de Oxigénio). Pesar em balança analítica e anotar 
o peso com rigor à décima de miligrama. 

Adicionar 21 ml de HCL concentrado e, de seguida, 7 ml de HNO3 concentrado. 

Adicionar esferas de vidro como regularizador de ebulição (± 12 esferas por tubo). 

De seguida tapar os tubos com os condensadores de refluxo e deixar à temperatura 
ambiente durante a noite (aprox. 16 horas). Pode deixar-se os tubos nas respetivas 
posições da placa de aquecimento. 

Na manha seguinte, ligar a placa de aquecimento e digerir a amostra a 130 ºC, durante 2 
horas, em condições de refluxo. 

Deixar arrefecer, e filtrar a suspensão obtida por um filtro isento de cinzas Whatman nº40 
para balões volumétricos de 100 ml. 

Diluir o filtrado para 100 ml com HNO3 0,5M. Esta mesma solução deve ser utilizada 
para lavar os tubos de digestão, para garantir que toda a amostra é arrastada para o balão. 

Transferir o filtrado para frascos de polietileno de 4ºC para análise elementar por 
espectrofotometria de absorção atómica. 
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AVALIAÇÃO DA BIODISPONIBILIDADE 

 

A fração biodisponível dos metais em estudo será simulada pela extração com dois tipos 
diferentes de soluções extratantes:  

 

Solução de cloreto de cálcio 0,01 M, pH 7,0: simula a extração da fração de metais 
efetivamente biodisponíveis - fração móvel desses metais; 

A extração será executada numa razão mássica solo:solução extratante de 1:10, durante 2 
horas, a 20ºC, com agitação de “vai-vem”. 

 

Reagentes: 

 Solução de CaCl2 0,01 M: 
 Solução mistura de acetato de amónio 0,5 M, ácido acético 0,5 M e EDTA 0,02 

M, pH 4,7: 
 

Procedimento:  

Pesar 10 g de amostra para erllenmeyers de 200 ml.  

Acrescentar 100 ml de solução extratante.  

Colocar no agitador de vai-vem durante 2 horas.  

Depois de terminada a extração, efetuar a filtração do sobrenadante obtido através de 
filtro Whatman nº 40.  

Acidificar com 0,1 ml de HNO3 concentrada para cada 100 ml de amostra a analisar. 
Colocar em frasco de polietileno e guardar a 4ºC até ao momento da análise. 

Usar os métodos habitualmente utilizados no Laboratório para análise dos metais por 
espectrofotometria de absorção atómica, com atomização por chama ou eletrotérmica, 
utilizando a lâmpada de cátodo oco adequada. 

9.9 Resultados e discussão 
 

9.9.1 Análises físico-químicas 

Neste estudo, foram realizadas análises físico-químicas às amostras recolhidas, na tabela 
5 está apresentado os valores obtidos em laboratório.  
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Tabela 5- Análises físico-químicas das amostras 

 Amostra Pontos 
% Matéria 

seca 
Réplicas pH CE (µs) 

% Matéria 
Orgânica 

Azoto 
Fosforo 

Assimilável 
Potássio 

Assimilável 

A1 

a) 99.8 
R1 6.01 74.1 0.2 0.02 6.8 34.02 
R2 5.99 73.9 0.1 0.03 10.2 36.90 
R3 6.01 74.1 0.3 0.03 6.3 37.18 

b) 99.6 
R1 5.04 95.2 0.1 0.03 7.4 38.02 
R2 4.95 95.0 0.2 0.04 7.5 32.94 
R3 4.93 95.5 0.2 0.04 6.7 40.41 

c) 99.8 
R1 6.15 86.9 0.5 0.03 9.2 30.15 
R2 6.32 86.5 0.6 0.03 9.0 27.54 
R3 6.39 89.4 0.5 0.03 11.5 30.90 

A2 

a) 99.8 
R1 6.13 61.9 0.1 0.02 41.9 33.57 
R2 6.05 61.1 0.1 0.02 42.6 31.11 
R3 5.99 61.3 0.4 0.02 42.4 33.87 

b) 99.6 
R1 6.40 103.6 0.0 0.02 15.0 49.99 
R2 6.42 102.1 0.1 0.02 16.0 51.73 
R3 6.41 104.5 0.1 0.02 16.1 48.68 

c) 99.6 
R1 6.17 77.5 0.1 0.02 20.3 47.82 
R2 6.08 77.1 0.1 0.02 21.4 47.17 
R3 6.03 76.9 0.1 0.02 21.9 49.27 

A3 

a) 99.5 
R1 5.88 55.8 -0.1 0.01 4.1 58.04 
R2 5.79 55.6 0.0 0.01 4.1 75.57 
R3 5.79 55.6 0.0 0.02 5.0 55.67 

b) 99.4 
R1 5.79 57.3 0.0 0.02 4.0 66.33 
R2 5.78 57.0 0.0 0.03 4.6 67.78 
R3 5.78 57.3 0.0 0.02 5.9 71.82 
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9.9.2 Metais Totais 

Devido a avaria no aparelho de absorção atómica, estas análises não poderão ser 
realizadas nos laboratórios da escola agrária de Beja, assim sendo, foi necessário recorrer 
a outra forma para a realização das mesmas, e por este motivo, as análises encontram-se 
ainda em fase de execução.  

9.9.3 Metais CaCl2 

Devido a avaria no aparelho de absorção atómica, estas análises não poderão ser 
realizadas nos laboratórios da escola agrária de Beja, assim sendo, foi necessário recorrer 
a outra forma para a realização das mesmas, e por este motivo, as análises encontram-se 
ainda em fase de execução 

 

9.10 Comparação com legislação vigente  
 

Com o atraso das análises aos metais, e sendo este o ponto central de todo este estudo, 
não é possível efetuar qualquer comparação com a legislação em vigor uma vez que não 
existe resultados.  

 

Capitulo X – Proposta de 
implementação de técnica mais 
favorável  
10.1 Empresas associadas à área de descontaminação de 

solos contaminados em Portugal 
 

O desenvolvimento industrial levou à produção de quase 9 milhões de novos compostos 
químicos, dos quais cerca de 100 mil são utilizados correntemente. Só na Europa estão 
inventariados mais de 340 mil sítios contaminados, dos quais apenas cerca de 15% foram 
objeto de ações de remediação. Mais de dois milhões de outros locais são dados como 
potencialmente contaminados. Em Portugal uma inventariação rigorosa do estado de 
contaminação dos solos e águas subterrâneas encontra-se por fazer. Não obstante, alguns 
sítios onde existem situações graves de contaminação estão identificados e, em alguns 
casos, parcialmente remediados. 

 

A APEMETA (Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais), é uma 
associação empresarial do setor ambiental, privada e sem fins lucrativos com objetivo de 
apoiar a atividade empresarial do setor, esta associação atualmente representa cerca de 
150 empresas.  
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Conclusões  
 

O CT é uma unidade bastante importante no que diz respeito à defesa nacional do país, e 
como tal, a sua missão primária é de assegurar todo o material de guerra e treino prático 
de tiro. 

Ao longo dos anos, as atividades de treino praticadas nesta área poderiam comprometer 
a “saúde” do meio envolvente, e como tal, este estudo serviu de testemunho, no que toca 
a contaminação de solos, na existência, ou não, de possível contaminação com as práticas 
exercidas na unidade ao longo dos anos. 

Com a recolha de dados no CT e a elaboração das análises em laboratório, será conclusivo 
na determinação de contaminação, ou não, do solo do Campo de Tiro de Alcochete.  

Uma vez que existe uma avaria no aparelho de absorção atómica da escola agrária, 
infelizmente não foi possível realizar as análises a tempo da entrega deste estudo, sendo 
que as mesmas encontram-se em fase de execução noutra instituição independente ao 
IPBEJA, e por isso este trabalho será apenas provisório para efeitos de entrega dentro dos 
prazos estipulados, sendo que os resultados finais serão introduzidos no trabalho antes da 
sua apresentação. 
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