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resumo 
 
 

A redução dos actuais níveis de poluição ambiental por elementos químicos vestigiais 
tais como arsénio e chumbo constitui um dos grandes desafios que a sociedade 
moderna tem que assumir e mobilizar recursos diversos para debelar este problema. A 
presença destes elementos químicos no ambiente em concentrações anormais é 
preocupante devido à sua possível biodisponibilidade. A sua imobilização vem sendo 
efectuada com recurso a diversas técnicas tais como precipitação, permuta iónica e 
adsorção. Este trabalho teve como objectivo principal aprofundar o estudo da extensão 
de substituição do cálcio por chumbo e do fosfato por arsenato no sentido de modelar a 
sua utilização no processo de imobilização de elementos químicos em solos e sua 
eliminação das águas contaminadas com estes elementos químicos e que possam ser 
utilizados para a actividade humana.  
 
Foram colhidas duas amostras de água, BSD01 e BSD02 na ribeira de São Domingos, 
no Baixo Alentejo, sudeste de Portugal. Estas águas apresentavam valores de pH, 
respectivamente 2,49 e 2,55. Os teores totais do arsénio foram, respectivamente, 10 e 
233 µg L-1 e os de chumbo, respectivamente, 2,55x102 e 2,14x102 µg L-1. A redução 
dos elementos químicos vestigiais, particularmente o arsénio e o chumbo dessas águas 
efectuou-se com recurso a três colunas de purificação contendo porções bem definidas 
de areia, dióxido de manganês sinterizado conjuntamente com ossos a 550 ºC, 
piromorfite sintetizada, ossos calcinados a 1000 ºC e calcário. Os teores totais dos 
elementos Al, As, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P e Pb nas amostras em solução aquosa foram 
determinados por ICP-MS. As amostras na fase sólida foram analisadas por difracção 
dos raios-X. O método proposto usando hidroxiapatite biológica para a remoção do 
arsénio e chumbo de águas foi eficiente. Nas últimas amostras de água BSD01 filtradas 
pelas colunas 1 e 2, os teores totais de arsénio e de chumbo foram inferiores a 10 µg L-

1 e nas amostras de água BSD02 os teores totais de arsénio também foram inferiores a 
10 µg L-1e os de chumbo, inferiores a 10 µg L-1 na coluna 1 e 28,1 e 41,9 µg L-1, 
respectivamente nas colunas 2 e 3.  
 
As amostras de solo contaminadas com arsénio foram colhidas na mina de Santo 
António situada a 10 km ao norte de Penedono (Portugal). Estas amostras foram 
utilizadas em ensaios de vaso para crescimento de hortícolas em condições 
controladas. Às amostras de solo foram adicionadas: a) óxido de ferro(III) (goethite); 
b) fosfato de cálcio (hidroxiapatite) e c) matéria orgânica. A fracção disponível dos 
elementos Al, As, Fe, Pb e Sb nessas amostras foi determinada por ICP-MS após a 
extracção com  cinco soluções: água destilada, CH3COONH4 1 mol L-1, CaCl2 0,01 
mol L-1 Ca(NO3)2 0,5 mol L-1 e a mistura de ácido dietilenotriaminapentacético 
(DTPA) 0,05 mol L-1, trietanolamina (TEA) 0,1 mol L-1 e CaCl2 0, 01 mol L-1. A 
fracção disponível dos elementos arsénio e chumbo foi mais elevada pelo método da 
água destilada. Algumas experiências realizadas neste trabalho foram transpostas para 
contextos de ensino aprendizagem da Química, aplicáveis em diferentes níveis de 
ensino. 
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abstract 
 

The reduction of current levels of environmental pollution by trace elements such as 
arsenic and lead is one of the major challenges that modern society has to assume, and 
has to mobilize several resources for tackle this problem. The presence of these 
elements in the environment in anomalous amounts is worrisome because of their
possible bioavailability. Their immobilization has been carried out using several 
techniques such as precipitation, ion exchange, and adsorption. This study has, as main 
aim, to search the extent of the substitution of lead for calcium and phosphate for 
arsenate in the sense of modeling the use of bones in the process of immobilization of 
chemical elements in soil and their elimination from waste water contaminated with 
these elements and that can be used for human activity. 
 
Two samples of water, BSD01 and BSD02, were collected in the stream of São 
Domingos, in Baixo Alentejo, in Southestern Portugal. These waters present pH 
values, 2.49 and 2.55, respectively. Total concentrations of arsenic were 10 and 233 µg 
L-1, respectively, and the amount of lead was 2.55x102 and 2.14x102 µg L-1, 
respectively. The reduction of trace elements, particularly arsenic and lead, in these 
waters was carried out using purification  three columns containing well-defined 
portions of sand and manganese dioxide sintered together with bones at 550 ºC, 
synthesized pyromorphite, bones calcined at 1000 ºC, and limestone. Total 
concentrations of the elements Al, As, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P and Pb in samples in 
aqueous solution were determined using ICP-MS. Samples in the solid phase were 
analyzed by X-ray diffraction. The proposed method using biological hydroxyapatite 
for removing arsenic and lead in water was efficient. In the last samples of water, 
BSD01filtered by columns 1 and 2, the levels of arsenic and lead were less than 10 µg 
L-1. In the samples of water BSD02, the levels of arsenic were also below 10 µg L-1

and the one of lead below 10 µg L-1 in the column 1 and 28.1 and 41.9    µg L-1 in the 
columns 2 and 3, respectively. 
 
The arsenic contaminated soil samples were collected in the Santo António mine at 10 
km north of Penedono (Portugal). These samples were used in testing the vessel for 
growth of vegetables under controlled conditions. Soil samples were added: a) iron 
oxide(III) (goethite), b) calcium phosphate (hydroxyapatite), and c) organic matter. 
The available fraction of the elements Al, As, Fe, Pb e Sb in those samples were 
analyzed by ICP-MS using five extraction solution: distilled water, CH3COONH4 1 
mol L-1, CaCl2 0.01 mol L-1 Ca(NO3)2 0.5 mol L-1 and the mixture of 
dietilenotriaminopentaacetic acid (DTPA) 0.05 mol L-1, trietanolamin (TEA) 0.1 mol 
L-1 and CaCl2 0.01 mol L-1. The available fraction of the elements As and Pb was 
higher for the method of the distilled water. Some experiments in this work were 
implemented in contexts of teaching learning of chemistry, applicable at different 
levels of education.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Justificação 

O combate à poluição ambiental é um dos maiores desafios com que a sociedade moderna 

se confronta. Várias espécies que habitam o planeta estão ameaçadas e vão desaparecendo 

prematuramente. Embora os sistemas biológicos sejam versáteis, a procura desenfreada de 

certos recursos naturais excede a capacidade de resposta do ecossistema. As alterações 

climáticas e as catástrofes naturais como inundações, furacões resultam, em grande parte, 

de desequilíbrios provocados por intervenções do Homem sobre o meio onde vive.  

 

Desde os primórdios da era industrial à globalização moderna, enormes quantidades de 

resíduos vêm sendo depositados no ambiente, muito dos quais sem qualquer tratamento 

prévio. A metalurgia, a indústria química e a dos automóveis são algumas das principais 

fontes de poluição do ambiente, pois muito dos resíduos que resultam de actividades 

levadas a cabo nesses sectores são tóxicos podendo conter elementos químicos vestigiais 

como o chumbo, o mercúrio ou o crómio. O teor total de elementos químicos tóxicos para 

os humanos nas vizinhanças de uma mina abandonada pode ser elevado. Em áreas 

contaminadas, estes elementos químicos podem encontrar-se no solo e em águas 

provenientes de escombreiras, formadas por acúmulos de rejeitados de uma mina em 

exploração, que drenam em algumas ribeiras em locais próximos de minas abandonadas 

com teores de elementos acima de quaisquer valores legalmente admissíveis para descarga 

de efluentes. Tanto as águas superficiais como as subterrâneas podem ser atingidas por 

esse processo de contaminação. Por exemplo, na ribeira de São Domingos no Alentejo 

(Sudeste de Portugal) são drenadas águas ácidas com teores elevados de elementos 

químicos vestigiais, particularmente o arsénio e o chumbo. As escombreiras de rejeitados 

de pirite e de escórias adjacentes a essa ribeira resultaram da exploração de sulfuretos ricos 

em cobre na primeira metade do século passado. 

A remoção dos elementos químicos vestigiais de águas e solos é um processo complexo. 

Várias técnicas de remoção tais como troca iónica, a coagulação, a co-precipitação têm 

sido estudadas e aplicadas. Uma técnica que pode ser bastante promissora para remover o 
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chumbo e o arsénio da água e imobilizar estes elementos químicos no solo é a adição da 

hidroxiapatite biológica que pode ser obtida a partir de ossos.  

 

1.2 Problema de Investigação 

Com esta investigação pretende-se estudar sistemas que permitem a redução dos teores de 

chumbo e arsénio em águas contaminadas com estes elementos químicos e a diminuição 

dos níveis de chumbo e arsénio disponíveis em solos contaminados, utilizando materiais 

acessíveis e de baixo custo como areia, ossos e outros. 

 

1.3 Principais objectivos 

� Aprofundar o estudo da extensão de substituição do cálcio por chumbo e do fosfato 

por espécies de arsénio(V) em materiais com a estrutura da apatite no sentido de 

modelar a sua utilização no processo de imobilização de elementos químicos em 

solos e sua remoção de águas contaminadas e que possam ser utilizados para a 

actividade humana. 

 

� Consciencializar os alunos de diferentes níveis de ensino sobre a problemática da 

poluição ambiental e da necessidade do seu envolvimento na procura de soluções 

possíveis para a sua remediação, por meio de realização de trabalho prático-

laboratorial-experimental. 

 

1.4 Organização da dissertação 

A organização geral deste estudo intitulado “ Fosfatos de cálcio no ambiente” compreende 

VI capítulos. No capítulo I apresenta-se uma introdução geral que inclui a justificação do 

estudo, sua importância e principais objectivos.  

 

No capítulo II são apresentados aspectos importantes referentes aos problemas ambientais 

e de saúde pública causados por elementos químicos vestigiais, particularmente o caso do 

chumbo e o do metalóide arsénio e algumas técnicas de remoção desses elementos 

químicos de água e de imobilização em solos. A revisão de literatura que se apresenta neste 



 INTRODUÇÃO 

3 

trabalho compreende dois momentos distintos: no primeiro momento abordaram-se 

aspectos mais ligados à problemática de contaminação de águas com elementos químicos 

vestigiais, em teores acima de valores legalmente admissíveis para consumo humano e até 

para rega, com destaque para os casos de chumbo e arsénio e técnicas de remoção dos 

mesmos; no segundo momento, abordaram-se as questões da disponibilidade dos mesmos 

elementos químicos em solos contaminados. Ainda se apresenta a caracterização da área de 

estudo.  

 

No capítulo III apresenta-se a descrição dos materiais e metodologias utilizadas nesta 

investigação. Ainda são apresentados os locais de amostragem, é feita a caracterização 

física e química da água e dos solos, é delineado o desenho experimental e descrita a 

análise estatística efectuada. 

 

No capítulo IV apresentam-se os resultados e a sua discussão. Em primeiro lugar 

apresentam-se os resultados referentes às amostras de água analisadas e toda a discussão 

que as envolve. Depois são apresentados os resultados referentes às amostras dos solos 

analisados e sua discussão. Esta abordagem de alguns aspectos de água e solo em separado 

prende-se com as metodologias utilizadas no seu estudo: enquanto que no solo foram 

usadas apenas algumas soluções extractantes para determinar a fracção disponível dos 

elementos químicos em amostras de solo sem e com aditivos incorporados, nas amostras de 

água foram utilizadas técnicas específicas de remoção de alguns elementos químicos 

vestigiais. 

  

No capítulo V apresentam-se as conclusões do estudo e algumas considerações/sugestões.  

 

No capítulo VI apresentam-se algumas aplicações de índole didáctica deste estudo. Por 

último, apresentam-se as referências bibliográficas e os anexos. 
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2. ALGUNS ASPECTOS TEÓRICOS RELEVANTES  

 
 

2.1 Água  

 
A água é um bem essencial para o nosso planeta. Todos os seres vivos são dependentes 

deste bem precioso e finito. Esta dependência confere-lhe uma importância suprema o que 

faz com que hoje ela seja uma preocupação mundial perante as mudanças climáticas, as 

ameaças da poluição, o uso insustentável e o risco de escassez. 

 

Entende-se por poluição de água a alteração de algumas das suas qualidades naturais com 

repercussão negativa no seu uso. A poluição das águas pode ocorrer de diversos modos: 

poluição térmica (tal como descarga de efluentes a altas temperaturas), poluição física 

(descarga de material em suspensão), poluição biológica (descarga de bactérias 

patogénicas e vírus) e poluição química (tais como deficiência de oxigénio, toxicidade e 

eutrofização (processo através do qual as águas de um rio ou de um lago se enriquecem de 

nutrientes minerais e orgânicos, provocando excesso de vida vegetal e, por falta de 

oxigénio, dificultando a vida animal)). A deficiência de oxigénio e a eutrofização são 

originadas essencialmente pelos elementos químicos que são nutrientes para as plantas 

como o azoto e o fósforo. Outros poluentes tais como compostos orgânicos e elementos 

químicos vestigiais como o arsénio, o chumbo, ou o mercúrio não podem ser ignorados. A 

poluição química pode ser encontrada nas águas superficiais e mesmo nas subterrâneas.  

 

Dentre as várias actividades antrópicas que têm contribuído para a degradação da 

qualidade das águas, a exploração mineira e a actividade industrial são, sem dúvida 

alguma, uma das principais fontes de contaminação. O impacto das actividades humanas 

sobre a Natureza como, por exemplo, a produção de lixos e resíduos químicos industriais 

assim como os esgotos têm contribuído para um aumento substancial da contaminação das 

águas, causando deterioração dos rios, lagos e dos oceanos. Os desequilíbrios decorrentes 

dessas acções descontroladas e por vezes irresponsáveis têm causado o desaparecimento de 

muitos seres vivos de forma acelerada. Estas actividades requerem atenção especial no 

sentido de se garantir a preservação das espécies que habitam o planeta e modos de vida 
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sustentáveis. A gestão integrada dos recursos hídricos e a necessidade de monitorar e 

controlar possíveis contaminações nos seus mais diferentes reservatórios constituem alguns 

dos desafios prioritários do século em curso. É necessário garantir a qualidade desse 

recurso vital e torná-lo acessível a todos os habitantes do Planeta. 

 

2.1.1 Legislação  
Nas águas superficiais e subterrâneas estão dissolvidos diversos tipos de iões em 

concentrações variadas. A concentração desses iões é medida regularmente de modo a se 

adaptarem os processos de purificação às especificações de qualidade da água de acordo 

com a sua utilização final para garantir a protecção da saúde pública e a preservação do 

ambiente. 

 

A qualidade das águas em função dos seus principais usos, em Portugal, foi regulamentada 

pelo Decreto-lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. Neste diploma indicam-se os requisitos a 

observar na utilização das águas para fins diversos entre os quais se destacam águas para o 

consumo humano e águas de rega. No Anexo 1 indicam-se alguns parâmetros de qualidade 

das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano. No 

Anexo 2 encontram-se alguns parâmetros de qualidade da água para o consumo humano a 

saber: parâmetros físico-químicos, parâmetros relativos a substâncias indesejáveis e 

parâmetros relativos a substâncias tóxicas. Relativamente às águas de rega, no Anexo 3, 

indicam-se alguns dos seus parâmetros de qualidade. 

 

2.1.2 Arsénio e chumbo na água  
 

2.1.2.1 Arsénio 

2.1.2.1.1 Propriedades físicas e químicas 
O arsénio (As) é uma substância sólida à temperatura ordinária, com a cor cinzenta do aço, 

quebradiço e exala um cheiro a alho. A massa atómica relativa dos seus átomos é 74,92. 

No estado de cristal a sua densidade é 5,72 g cm-3 e no estado amorfo, 4,71 g cm-3. Oxida-

se ao ar e, quando é suficientemente aquecido, arde com chama azul (Lello, 1986). O 

arsénio sublima a 614 ºC à pressão padrão e funde a 817 ºC a 28 atm. O arsénio pode 
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existir em quatro estados de oxidação: -3, 0 +3 e +5 (WHO, 2001). Porém, os estados de 

oxidação -3 e 0 raramente ocorrem na Natureza.  

2.1.2.1.2 Ocorrência  
A concentração do arsénio na crusta terrestre, em média, é de 2 mg kg-1. Geralmente, o 

arsénio encontra-se presente em pequenas quantidades nas rochas, solo, água, pó, ar e 

tecidos biológicos (Thornton e Farago, 1997). Na Natureza é encontrado 

fundamentalmente em minerais tais como realgar, auropigmento e arsenopirite. Na forma 

elementar existe somente em pequena extensão (ATSDR, 2007). O arsénio é o constituinte 

principal de mais de 200 espécies de minerais dos quais aproximadamente 60 % são 

espécies contendo arsénio(V), 20 % são sulfuretos e sulfossais e os restantes 20 % incluem 

arsenetos, arsenitos, óxidos, silicatos e arsénio elementar (Onishi, 1970, in Thornton e 

Farago, 1997). O mineral de arsénio mais comum é a arsenopirite, FeAsS (Thornton e 

Farago, 1997). No Quadro 2.1 indicam-se alguns minerais contendo arsénio.  

 
Quadro 2.1 Alguns minerais comuns que contêm arsénio ( Thornton e Farago, 1997). 
Sulfuretos 
 

Realgar 
Auropigmento 
Arsenopirite 

AsS 
As2S3 
FeAsS 

Sulfossais 
 

Tenantite 
Enargite 

(Cu,Fe)12As4S13 
Cu3AsS4 

Arsenatos 
 

Escorodite 
Mimetite 

FeAsO4·2H2O 
Pb5(AsO4)3Cl 

 
 

Geralmente, o arsénio encontra-se no ambiente combinado com outros elementos tais 

como o oxigénio, o cloro e o enxofre. O arsénio combinado com esses elementos 

denomina-se arsénio inorgânico. Arsénio combinado com carbono e hidrogénio é referido 

como arsénio orgânico (ATSDR, 2007). As espécies orgânicas de arsénio encontram-se em 

moluscos e incluem certas formas como ácido monometilarsónico (MMA), ácido 

dimetilarsínico (DMA) e arseno-açúcares. O arsénio inorgânico ocorre em dois estados de 

oxidação: arsénio(III) (As (III)) e arsénio(V) (As (V)). No Quadro 2.2 encontram-se alguns 

exemplos de diferentes formas de arsénio. Este estudo focaliza, sobretudo, as espécies 

inorgânicas de arsénio(III) e arsénio(V). 
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Na maioria de rochas, o teor de arsénio encontra-se na gama de 0,5 a 2,5 mg kg-1 (Kabata-

Pendias e Pendias, 1984, in Thornton e Farago, 1997). A concentração média de arsénio 

em rochas ígneas e sedimentares é de 2 mg kg-1. 

 

Quadro 2.2 Algumas formas de arsénio (ATSDR, 2006) 
 
Exemplos de compostos de 
arsénio orgânicos 

(CH3)2AsO(OH) 
  
CH3AsO(ONa)2 

 

Ácido cocodílico (ou ácido 
dimetilarsínico) 
Metilarsonato de dissódio 
 

 
Exemplos de compostos de 
arsénio inorgânicos 

H3AsO4 
Na2HAsO4 
NaAsO2 

Ácido arsénico 
Hidrogenoarsenato(V) de 
dissódio 
Arsenato(III) de sódio (ou 
arsenito de sódio) 

 
 
O arsénio elementar (raro) e o arsénio(-III) (AsH3) (raro) podem existir  em ambientes 

fortemente redutores. Em condições moderadamente redutoras, a forma dominante, é 

possivelmente o arsénio(III). Em ambientes oxidantes o arsénio(V) AsO4
3- constitui a 

forma  mais estável (WHO, 2001). 

 

O arsénio no ambiente provém de fontes naturais e antrópicas. As primeiras incluem os 

minerais e rochas (por exemplo, xistos, carvões, petróleo) que contêm o elemento e os 

solos e sedimentos formados a partir deles. O arsénio ocorre na Natureza essencialmente 

sob a forma de sulfuretos e tem sido associado aos minérios de prata, ouro, chumbo, cobre, 

níquel, antimónio, cobalto e ferro. As segundas abrangem as actividades relacionadas com 

a preservação de madeira, a utilização de pesticidas e resíduos provenientes da mineração e 

também da queima de carvão rico em arsénio (Matschullat et al., 2000, citado por Pereira, 

2005). 

 

Os vulcões, as centrais eléctricas alimentadas a carvão e a combustão de vegetação 

libertam arsénio para a atmosfera. A maior parte do arsénio liberta-se na atmosfera como 

trióxido de arsénio, As2O3, e mantém-se adsorvido no material particulado contido no ar. 

Por acção do ar, essas partículas dispersam-se e voltam à superfície da Terra mediante 

deposição húmida e seca (WHO, 2001).  
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Os níveis de arsénio na atmosfera em locais isentos de actividade humana vão de 1 a 3 ng 

m-3. No entanto, a sua concentração em áreas urbanas é mais elevada podendo variar de 20 

a 100 ng m-3 (ATSDR, 2007). 

 

Quadro 2.3 Compostos de arsénio de interesse ambiental (adaptado de WHO, 2001)  
 
Nome 

 
Fórmula química 
 

Ião arsenato  AsO4
3− 

Ião arsenito  AsO3
3− 

ácido monometilarsónico CH3AsO(OH)2 

ácido dimetilarsínico (CH3)2AsOH(OH) 

óxido de trimetilarsina  (CH3)3As=O 

ião tetrametilarsónio (CH3)4As+ 

arsenobetaina  (CH3)3As+CH2COO− 

Arsenocolina  (CH3)3As+CH2CH2OH 

Óxido de arsénio(III) As2O3 (ou As4O6) 

Ácido arsenioso H3AsO3 

Cloreto de arsénio(III) AsCl3 

Sulfureto de arsénio(III) As2S3 

Óxido de arsénio(V) As2O5 

Ácido arsénico H3AsO4 

Ião di-hidrogenoarsenato H2AsO4
− 

Ião hidrogenoarsenato H2AsO4
2− 

Metilarsina CH3AsH2 

Dimetilarsina (CH3)2AsH 

Trimetilarsina (CH3)3As 
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2.1.2.1.2.1 Métodos de especiação 
Especiação é a determinação da concentração das diferentes formas químicas de um 

elemento numa matriz. O conjunto de todas as espécies constitui a concentração total do 

elemento na amostra.  

 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para a determinação selectiva de quase todos os 

elementos químicos. Por exemplo, em muitos laboratórios analíticos já se determinam 

arsénio inorgânico, orgânico e total em diferentes tipos de matrizes como águas, alimentos 

de origem marinha, sedimentos e materiais biológicos, entre outros.  

 

De entre os métodos de detecção de elementos actualmente existentes, os mais usados são 

a espectrofotometria de absorção atómica, a espectrometria de fluorescência atómica, a 

espectrofotometria de emissão atómica e a espectrofotometria de emissão atómica de 

plasma com acoplamento indutivo (WHO, 2006). Este último tem sido aplicado na 

determinação de arsénio total numa grande variedade de matrizes aquáticas, devido aos 

baixos limites de detecção da técnica aliada à selectividade da medida. Além destes 

métodos, na análise de especiação são importantes os métodos electroquímicos.  

 

2.1.2.1.3  Aplicações 
No passado, os compostos de arsénio foram usados, em grande escala, na agricultura e 

silvicultura como pesticidas (insecticida ou herbicida). 

 

Na década de 1960, a utilização de compostos inorgânicos de arsénio no sector agrícola 

diminuí consideravelmente. Hoje, esses compostos já não são usados, em várias regiões do 

mundo. Isto deve-se, sobretudo, à sua elevada toxicidade para humanos. O mesmo não se 

passou em relação aos compostos orgânicos de arsénio. Estes ainda se usam em diversos 

sectores de actividade humana. Por exemplo, diversos compostos orgânicos com arsénio 

ainda são usados nos Estados Unidos como herbicidas e como aditivos antimicrobianos 

para alimentos para animais e de aves de capoeira (ATSDR, 2007).  

 



REVISÃO DE LITERATURA 

11 

Actualmente, o arsénio ainda tem alguma aplicação, sobretudo, como conservante de 

madeira (arsenatos de cobre(II) e crómio(III) para aumentar a sua resistência (ATSDR, 

2007; Vaughan, 2006).   

 

Na forma metálica e com elevado grau de pureza, o arsénio elementar é empregue na 

indústria electrónica de semicondutores para telecomunicações, células solares e 

investigação no espaço. Também, o arsénio elementar é adicionado a metais (em pequenas 

quantidades) para formar ligas com melhores propriedades (ATSDR, 2007). 

 

Os compostos de arsénio também tiveram uma longa história de utilização na medicina 

(ATSDR, 2007). O uso de alguns compostos de arsénio na área de saúde ainda prevalece e, 

recentemente, alguns compostos re-emergiram, como, por exemplo, o caso do trióxido de 

arsénio no tratamento de leucemia (ATSDR, 2007). 

 

Na indústria química o arsénio elementar é empregado como agente descolorante e 

espessante na produção de vidros e na purificação electrolítica do zinco.  

 

Com uma crescente consciencialização dos efeitos nocivos que o arsénio provoca nos seres 

vivos até mesmo em baixas concentrações, o seu consumo industrial vem baixando.  

 

2.1.2.1.4 Toxicidade 
O arsénio e outros elementos tais como o mercúrio, o cádmio e o chumbo integram o grupo 

de elementos muito nocivos à saúde humana. Os compostos de arsénio são facilmente 

absorvidos oralmente e por inalação. A extensão da sua absorção é dependente da 

solubilidade do composto. A toxicidade pode variar de forma significativa em função do 

estado de oxidação do elemento, da formação de complexos e/ou da transformação das 

espécies elementares (WHO, 2006).  

 

A dose letal é a dose de um produto que mata 50% de uma população testada. É 

normalmente expressa em mg de produto químico por kg de massa corporal. A dose letal 

(LD50) aguda de arsénio inorgânico para humanos foi estimada em cerca de 0,6 mg kg-1 por 



FOSFATOS DE CÁLCIO NO AMBIENTE 

12 

dia: isso significa que para um adulto de 85 kg, uma dose tóxica é de 51 mg por dia. Para 

uma criança de 15 kg, isso seria equivalente a uns 9 mg. 

  

Ao contrário de outros elementos químicos, as espécies de arsénio inorgânico são mais 

tóxicas do que as orgânicas. Àquelas se devem os principais efeitos cancerígenos do 

elemento já conhecidos. A toxicidade dos compostos de arsénio está relacionada com a sua 

mobilidade na água e em fluidos biológicos, ou seja, o composto mais solúvel e que possui 

maior mobilidade é o mais tóxico de todos. Por exemplo, o arsénio(III) é tido como a 

espécie mais solúvel, móvel e mais tóxica do que quaisquer espécies de arsénio(V). O 

AsH3 é muito tóxico e H3AsO3 é cerca de 60 vezes mais tóxico do que H3AsO4. O grau de 

toxicidade, por ordem decrescente, é o seguinte: arsina > compostos inorgânicos de 

arsénio(III) > compostos orgânicos de arsénio(III) > compostos inorgânicos de arsénio(V) 

> compostos orgânicos de arsénio(V) > compostos arsónicos > arsénio elementar. 

Consideram-se não tóxicas as espécies arsenocolina (AsC), arsenobetaína (AsB) e o ião 

tetrametilarsónio (TMA) (Cornelis, 2005 in Rassis, 2007; Vaughan, 2006).  

 

O arsénio inorgânico solúvel produz toxicidade aguda e a ingestão de doses altas provoca 

sintomas gastrointestinais, transtornos das funções dos sistemas cardiovascular e nervoso e, 

em último lugar a morte (WHO, 2001). As formas metiladas como MMA, DMA e TMAO 

são menos tóxicas do que as inorgânicas (cerca de 100 vezes). A toxicidade aguda dos 

compostos de arsénio aumenta com o aumento do grau de metilação, com excepção do ião 

tetrametilarsónio (TMA) (Quadro 2.4).  

 

Quadro 2.4 Valores de LD50 de espécies de arsénio (adaptado de Shiomi, 1994) 

Espécies de arsénio LD50 (g/kg) 

MMA 

DMA 

TMA 

TMAO 

AsC 

AsB 

1,8 

1,2 

0,89 

10,6 

>6,5 

>10,0 
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O arsénio e os seus compostos são agentes causadores de câncros bem conhecidos e têm 

sido implicados em câncros de pulmão e pele e também têm sido associados com defeitos 

congénitos (defeitos de nascimento). Embora o arsénio orgânico seja menos tóxico, pode 

provocar efeitos semelhantes. 

 

Com o aumento contínuo de arsénio no ambiente, tem sido registada uma crescente 

acumulação do elemento na cadeia alimentar. Os alimentos provenientes do mar são as 

maiores fontes de arsénio na dieta (Buchet et al., 1994) além de exposição ocupacional. 

Em baixas concentrações, o arsénio pode ser um nutriente essencial (Magalhães e Silva, 

2003).  

 

2.1.2.1.5 Contaminação de água por arsénio  
Segundo Williams (2001) citado por (Magalhães, 2002), a concentração de arsénio total 

como Arsénio(III) ou Arsénio(V) em águas naturais geralmente é baixa. Em águas normais 

está na faixa de 1 a 10 µg L-1. Em águas subterrâneas, na opinião de Magalhães (2002), a 

concentração do arsénio pode atingir valores superiores a 2 mg L-1, em algumas regiões 

bem identificadas do planeta. Entretanto, em organismos marinhos acumulam-se (por 

mecanismos de bioacumulação) quantidades consideráveis de arsénio orgânico (WHO, 

2001). 

 

A concentração do arsénio no alto mar pode variar entre 1 a 2 µg L-1(WHO, 2001). Nas 

águas do mar podem encontrar-se espécies como óxidos de tetrametilarsónio (TMAO), 

arsenocolina (AsC), arsenobetaína (AsB) e arsénio ligado a lipídos (Leermakers et al., 

2006). A maior concentração de arsénio na água para consumo humano legalmente aceite 

até 1998 na Comunidade Europeia e até 2001 nos Estados Unidos da América foi de 50 µg 

L-1. Em decorrência do risco de intoxicação crónica (exposição a baixas concentrações por 

tempo prolongado), os limites máximos permitidos de arsénio e de outros elementos 

potencialmente tóxicos em água para consumo humano vêm diminuindo ao longo do 

tempo. A EPA, a Organização Mundial de Saúde (WHO) e o Ministério do Ambiente vêm 

diminuindo os valores de concentrações de arsénio permitidos em águas potáveis e outras 

matrizes, requerendo que métodos analíticos cada vez mais rápidos, sensíveis e acessíveis 

sejam desenvolvidos para a determinação deste elemento. Actualmente, a concentração 
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máxima de arsénio permitida para água para consumo humano, na maioria dos países 

incluindo Portugal é de 10 µg L-1. 

 

Geralmente, a forma predominante de arsénio em água é arsenato(V) (Callahan et al., 

1979; Wakao et al., 1988: in WHO, 2001),  mas microrganismos aquáticos podem reduzir 

o arsenato(V) a arsenato(III) e uma variedade de compostos metilados de arsénio (WHO, 

2001). Por exemplo, os ácidos metilarsónico e dimetilarsínico têm sido encontrados na 

água, embora em níveis baixos (IPCS INCHEM, 2008). As espécies de arsénio que se 

encontram na água são, geralmente, dependentes do pH e do potencial de redução do meio 

(Eh) uma vez que sólidos contendo arsénio(III) são mais solúveis do que os que contêm 

arsénio(V).  

 

 

2.1.2.2 Chumbo 
 

2.1.2.2.1 Algumas propriedades físicas e químicas 
O chumbo é uma substância elementar de cor cinza-azulado. A massa atómica relativa dos 

seus átomos é 207,19. O seu ponto de fusão é 327,46 °C e o de ebulição, 1749 °C. O 

chumbo é suficientemente mole para ser cortado com uma faca, porém impurezas como o 

antimónio, arsénio, cobre ou zinco tornam-no muito duro.  

 

2.1.2.2.2 Ocorrência 
No estado elementar, o chumbo é raramente encontrado. O chumbo é mobilizado no meio 

ambiente através de fontes variadas tais como gasolina com chumbo, cerâmicos 

vitrificados, canos de chumbo, reciclagem e baterias dos automóveis, fundições e tinta com 

chumbo. 

O chumbo e o cálcio formam alguns compostos iónicos com propriedades químicas 

semelhantes. Este comportamento químico similar dos iões Pb2+ e Ca2+ faz com que a 

maior porção do chumbo incorporado no corpo se localizar nos tecidos dos ossos onde a 

presença dos iões cálcio é elevada (Kaim, 1994). 
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2.1.2.2.3  Principais sólidos 
No Quadro 2.5 indicam-se alguns compostos de chumbo que se encontram na Natureza e 

seus respectivos minerais. 

 

Quadro 2.5 Alguns compostos de chumbo encontrados na Natureza e seus respectivos minerais. 
 
Nome do composto 
 

 
Mineral 
 

 
 Fórmula química 

 
Referências 

Carbonato de chumbo(II) Cerussite PbCO3 (1) 
Sulfato de chumbo(II) Anglesite PbSO4 (1) 
Cromato de chumbo(II) Crocoíte PbCrO4  
Molibdato de chumbo(II) Wulfenite PbMoO4  
Cloreto e trifosfato de pentachumbo(II) Piromorfite Pb5(PO4)3Cl (1) 
Óxido de chumbo(II) Litargírio PbO  
Sulfureto de chumbo(II) Galena PbS (1) 
Cloreto e triarsenato de pentachumbo(II) mimetesite Pb5(AsO4)3Cl (1) 
(1) (Greenwood e Earnshaw, 1986) 

 

 

2.1.2.2.4 Algumas aplicações 
No passado, o chumbo era utilizado na fabricação de armas, adornos e utensílios devido ao 

seu baixo ponto de fusão, durabilidade e facilidade em formar ligas metálicas. Actualmente 

no sector industrial, o chumbo tem maior aplicação na fabricação de acumuladores. Outras 

aplicações importantes são a fabricação de forros para cabos, elementos de construção 

civil, pigmentos, soldas suaves e munições.  

 

Graças à sua excelente resistência à corrosão, o chumbo aplica-se em grande escala na 

indústria química. No sector agrícola, os arsenatos de chumbo têm sido largamente 

aplicados como insecticidas para a protecção das culturas.  

 

Os compostos de chumbo, tetrametilchumbo e tetraetilchumbo foram usados na gasolina 

como anti-detonante. Porém, o seu uso foi proibido em muitos países por duas razões 

principais: a primeira é que o chumbo é um metal muito tóxico e a constante descarga dos 

gases de escape dos automóveis para a atmosfera cria sérios problemas ao ambiente; a 

segunda razão prende-se com o envenenamento dos conversores catalíticos que equipam os 

últimos modelos de automóveis (Chang, 2005).  
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2.1.2.2.5 Toxicidade 
O chumbo é um metal que não possui benefício biológico conhecido para os seres 

humanos. Quando acumulado no corpo pode prejudicar os rins, os sistemas reprodutivos e 

nervoso e, ainda, causar pressão arterial alta e anemia (WHO, 2000). Em níveis muito 

elevados, o chumbo pode causar convulsões, coma e morte. A principal rota de exposição 

do chumbo para os humanos é a atmosfera (Elwood et al., 1984).  

 

Até ao início do século XX, as principais causas de envenenamento por chumbo eram os 

reservatórios, canalizações de água potável feitos de chumbo e as tintas muitas vezes 

ingeridas por crianças. A intoxicação por este metal a nível mundial aumentou muito com 

a introdução do tetraetilchumbo à gasolina para melhorar o desempenho dos motores dos 

automóveis.  

 

Ainda as emissões industriais são consideradas como fontes locais importantes de 

exposição ao chumbo em alguns países. Outras fontes como tinta, água e gasolina também 

contribuem significativamente para o aumento do grau de exposição da população ao 

chumbo. 

 

2.1.2.2.6 Contaminação da água por chumbo 
O chumbo é um dos metais potencialmente tóxicos que causa maior preocupação à 

humanidade em virtude da sua utilização em grande escala. A exposição ao chumbo 

através da água é geralmente baixa em comparação com a exposição através do ar ou dos 

alimentos. A quantidade de chumbo que se pode dissolver na água depende do pH (o 

chumbo é particularmente atacado por águas de baixo pH (por exemplo, ácido clorídrico) 

ou águas tratadas com cal em excesso), temperatura (temperaturas elevadas podem causar 

uma maior solubilidade dos sais de chumbo), tempo da sua permanência na água e da 

dureza da própria água.  

 

Água potável com baixo pH e baixas concentrações de sais dissolvidos pode conter 

quantidades de chumbo vindas de soldas, canos e ferragens, cisternas e reservatórios. 
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2.1.2.2.7 Algumas técnicas de tratamento disponíveis para remoção do arsénio e 
chumbo de águas 

Segundo Magalhães e Williams (2007), a hidroxiapatite incorporada em barreiras reactivas 

porosas constitui uma tecnologia promissora, de baixo custo, para a remoção de chumbo, 

zinco e cádmio de águas de drenagem de minas altamente contaminadas com esses 

elementos químicos.  

 

A remoção do arsénio e chumbo de águas superficiais e subterrâneas pode fazer-se com 

recurso a várias técnicas tais como coagulação-floculação e precipitação, oxidação do ferro 

e manganês (co-precipitação), adsorção e permuta iónica, adsorção em alumina activada, 

membrana, uso de microrganismos (por exemplo, ferrobactérias e certas algas). A remoção 

do arsénio é mais efectiva com um pré-tratamento da água para a oxidação de arsénio(III) a 

arsénio(V). 

 

As técnicas de eliminação tais como a adsorção em alumina activada e a co-precipitação 

com sais férricos foram eficazes para espécies com arsénio(V) ( HAsO4
3 e H2AsO4

−), mas 

o mesmo não ocorreu com arsénio(III) (H3AsO3) (Driehaus et al., 1995) 

 

Das técnicas acima referidas, descrevem-se, sumariamente, as três primeiras devido à sua 

ampla utilização na remoção do arsénio e do chumbo de águas contaminadas com esses 

elementos químicos. 

 

2.1.2.2.7.1 Coagulação-floculação e filtração 
Esta técnica é mais adequada às águas superficiais. No processo de tratamento dessas 

águas usam-se como coagulantes sais de ferro tais como cloreto de ferro(III) (FeCl3), 

sulfato de ferro(III) (Fe2 (SO4) 3), cloreto e sulfato de ferro(III) (FeClSO4) e sulfato de 

ferro(II) (FeSO4) e sais de alumínio (sulfato de alumínio, Al2(SO4)3). Dos coagulantes à 

base de ferro acima indicados o FeCl3 é o mais eficaz na remoção do arsénio de água e o 

menos eficaz, o FeSO4 (IRAR, 2005).  

2.1.2.2.7.2 Oxidação do ferro e manganês 
Segundo IRAR (2005), o arsénio remove-se da água em simultâneo com a remoção de 

ferro e manganês, por oxidação. Dada a tendência do arsénio em combinar-se 
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quimicamente com o hidróxido de ferro e, tendo em conta que, em geral, as águas que têm 

arsénio também apresentam ferro, esta técnica é promissora, particularmente nas águas 

subterrâneas que possuem ferro e manganês. 

 
A remoção de arsénio conjuntamente com a precipitação do ferro é mais eficaz do que a do 

manganês em simultâneo com arsénio. 

 

2.1.2.2.7.3 Adsorção e permuta iónica 
A adsorção constitui uma das técnicas de remoção de arsénio e chumbo que utiliza 

processos em meios adsorventes tais como alumina activada, sais férricos, hidróxido de 

ferro(III) granular (HGF) e dióxido de manganês(IV). Este, na fase sólida, possui a 

vantagem de poder oxidar o arsénio(III) a arsénio(V) e, por conseguinte, permitir a sua 

remoção com maior eficiência como foi referido anteriormente. De um modo geral, estes 

processos requerem elevados tempos de contacto, principalmente dióxido de manganês(IV) 

e alumina activada. 

 

Os processos em meios adsorventes aplicam-se com relativa simplicidade. A principal 

desvantagem é a dependência, por parte da maioria dos materiais, das características 

químicas da água, particularmente o pH.  

 

Segundo IRAR (2005) o HGF pode considerar-se como uma das técnicas mais promissora 

com rendimentos de remoção 5 a 10 vezes superiores aos alcançados com alumina 

activada. A pH 8, o HGF, devido à sua estrutura porosa, possui uma grande capacidade 

para remover o arsénio de água com uma dependência de pH inferior àquela exigida pela 

alumina activada. Porém, essa técnica requer maiores tempos de contacto e grandes áreas 

superficiais quando comparada com o processo de adsorção da alumina. 

 

2.2 Solos  

A crosta terrestre é constituída por várias camadas entre as quais se destaca a mais 

superficial denominada solo. Este é constituído fundamentalmente por matéria mineral 

sólida à qual se associa matéria orgânica até uma certa profundidade (Costa, 1999). Tanto a 
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matéria orgânica como a mineral sólida podem conter água com substâncias dissolvidas e 

ar em proporções variáveis. No conjunto formam o perfil do solo. 

Segundo Costa (1999) a matéria mineral sólida do solo pode conter fragmentos de rochas, 

minerais primários e secundários que resultam destes por meteorização, tais como minerais 

de argila, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro e, em muitos solos, carbonatos de cálcio 

e magnésio. Estas partículas têm dimensões e formas variáveis. A matéria orgânica do solo 

inclui restos de plantas e outros organismos. 

 

Os elementos químicos constituintes de matéria mineral são essencialmente oxigénio, 

silício, alumínio e ferro. Em forma de óxido, os três últimos elementos químicos, no seu 

conjunto, representam o peso seco da fracção inorgânica na ordem dos 90 % ou mais, 

podendo o óxido de silício atingir os 50 a 75 % em muitos solos. Outros elementos 

químicos tais como cálcio, magnésio, sódio, potássio, titânio, fósforo, manganês, enxofre e 

cloro não ultrapassam os 10 % do peso seco da fracção mineral do solo na forma de 

óxidos, desde que o solo não possua carbonato de cálcio em proporção elevada (Costa, 

1999). 

 

Outros elementos químicos tais como o arsénio, o chumbo, o cobre, o crómio e o mercúrio 

podem estar presentes em proporções variáveis em solos de determinadas áreas. Neste 

estudo, destacam-se, fundamentalmente, os dois primeiros elementos. A mobilidade desses 

elementos e dos metais em geral no solo depende de vários parâmetros, sendo os principais 

as características do próprio elemento e as características do solo como o pH, Eh, a 

presença de óxidos de alumínio, matéria orgânica e minerais argilosos.  

A presença de arsénio no solo é dependente de factores geoquímicos e antrópicos. O 

arsénio está presente no solo principalmente na forma inorgânica, mas podem existir 

espécies na forma orgânica (Mandal e Suzuki, 2002). 

 

O teor do arsénio no solo normalmente varia de 1 a 40 mg kg-1, com uma média de 5 mg 

kg-1. No entanto, podem encontrar-se teores muito mais elevados em áreas mineiras e de 

fundição, nas imediações de depósitos geológicos ricos em minerais de arsénio ou em 

locais onde pesticidas de arsénio tinham sido aplicados no passado (ATSDR, 2007). Por 

exemplo, nas proximidades das minas de Santo António (Penedono) e de São Domingos 
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(Mértola) ambas situadas em Portugal, podem encontrar-se teores de arsénio superiores a 

1000 mg por kg de solo (Abreu et al., 2007;Monteiro et al., 2008; Quental et al., 2002). 

Dentre as actividades antrópicas que contribuem significativamente para a elevação do teor 

de arsénio nos solos destacam-se as que resultam do uso de agroquímicos como os 

pesticidas, herbicidas, dessecantes de algodão e de preservação da madeira, aditivos para 

alimentos para animais, bem como das indústrias mineiras tais como mineração de ouro, 

cobre, chumbo e níquel e produção de ferro e aço, combustão de carvão (Juhasz et al., 

2003). 

 

Na opinião de Atkins e Lewis (1976) in (Helgesen e Larsen, 1998), pode observar-se uma 

mobilidade relativamente elevada do arsénio em solos com textura arenosa e que possuem 

conteúdos baixos de matéria orgânica.  

 

Os iões fosfato disponíveis no solo, segundo Woolson et al. (1973) in (Helgesen e Larsen, 

1998), podem competir com as espécies que contêm arsénio(V) durante o mecanismo de 

absorção pelas plantas devido à semelhança dos dois tipos de aniões. Assim, nos solos 

onde essas espécies contendo arsénio(V) estão disponíveis, o teor de fósforo na planta pode 

reduzir-se em consequência da absorção do ião arsenato(V) em vez do ião fosfato.  

 

A biodisponibilidade do arsénio para as plantas depende de diversos factores químicos e 

físicos do solo entre os quais se destacam a textura e a composição mineralógica (Helgesen 

e Larsen, 1998). Segundo Woolson et al. (1971) e Wauchope e McDowell (1984) in 

(Helgesen e Larsen, 1998), os óxidos de alumínio e de ferro adsorvem as espécies de 

arsénio aniónicas em solos ácidos. 

  

Várias fontes poderão contribuir para a degradação do solo entre as quais se indicam as 

actividades de produção tais como a indústria transformadora, a extracção mineira e a 

agricultura, com o uso abusivo de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, e a rega com água 

contaminada. As maiores fontes de contaminação de arsénio nos solos são água de rega 

contaminada com esse elemento químico e o uso de herbicidas e pesticidas à base de 

arsénio (Magalhães e Williams, 2007). Em geral, o teor do arsénio no solo é superior 

àquele que se encontra em rochas (Peterson et al., 1981). 
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Pesquisas realizadas por Abreu et al. (2007) nos solos das imediações de escombreiras da 

mina de Santo António (Penedono), em Portugal, evidenciaram teores de arsénio muito 

elevados e teores totais de cobre e chumbo elevados, para a maioria dos solos. A fracção 

disponível do cobre e, também, a do arsénio foram relativamente elevadas. Estes solos 

foram contaminados principalmente pelas escombreiras dessa área mineira por meio de 

erosão eólica e hídrica. 

 

Nriagu (1973) citado por (Mavropoulos, 1999) observou que os compostos de chumbo mais 

estáveis e insolúveis em solos são os fosfatos de chumbo. Estes formam-se rapidamente na 

presença de quantidades suficientes de chumbo e fosfato. Ainda o mesmo autor sugeriu que a 

cristalização de piromorfite, que resulta da reacção entre o chumbo e os fosfatos, poderia ser 

um mecanismo para a fixação de chumbo no ambiente. 

 

No solo o teor de chumbo é fortemente influenciado pelas actividades antrópicas e pelo 

transporte do metal através do ar provenientes de fontes diversas. Considera-se que o solo 

constitui um dos maiores reservatórios do chumbo, uma vez que, estando integrado em 

qualquer camada do solo, a sua mobilidade é praticamente nula. Segundo Schwab et al. 

(2006) um solo com um teor de chumbo superior a 400 - 500 mg k-1 de solo constitui um 

risco para a saúde humana. 

 

Segundo BURKEN (2002) o solo ainda continua a ser um dos maiores receptores de 

elementos químicos vestigiais. Pesquisas efectuadas por Ryan e Zhang (1996) citado por 

(Mavropoulos, 1999) evidenciaram que em solos aos quais foram aplicadas rochas 

fosfatadas como a hidroxiapatite, estes foram eficientes em reduzir a solubilidade dos 

compostos de chumbo e a sua disponibilidade. A fracção disponível do chumbo variou de 

38 a 100%. 

 

Ma et al, (1994) investigaram o efeito da presença na água de alguns iões metálicos tais 

como alumínio, cádmio, cobre, ferro(II), níquel e zinco  na imobilização do chumbo pela 

hidroxiapatite e concluíram que esses iões metálicos provocaram inibição no processo de 

imobilização, mas a hidroxiapatite removeu o chumbo destas soluções de forma selectiva.  
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A remediação de solos contaminados com elementos químicos vestigiais, em resultado de 

exploração mineira, tem-se efectivado com recurso a diversas técnicas, entre as quais se 

destacam o tratamento físico-químico, a extracção por solventes, a biorremediação e a 

fitorremediação. Esta última, na sua vertente de fitoestabilização, tem sido usada em 

grande escala por duas razões essenciais: baixo custo e maior sustentabilidade (Abreu et 

al., 2007).  

 

Para determinar a fracção disponível dos elementos químicos, usam-se, em geral, várias 

soluções extractantes tais como ácidos inorgânicos (ácido clorídrico, HCl, ácido sulfúrico, 

H2SO4, ácido fosfórico, H3PO4 ou ácido perclórico, HCIO4), ácidos orgânicos (ácido 

acético, C2H4CO2, ácido cítrico, C6H8O7), agentes alcalinos (NaOH) (Alam e Tokunaga, 

2006). Outras soluções extractantes tais como sais (acetato de amónio, CH3COONH4, 

cloreto de cálcio, CaCl2, nitrato de cálcio, Ca(NO3)2), solução aquosa resultante da mistura 

de ácido dietilenotriaminapentacético (DTPA) com trietanolamina (TEA) e cloreto de 

cálcio e água destilada também têm sido usadas em grande escala (Kabata-Pendias, 2004). 

 

O uso de óxidos e hidróxidos de ferro bem como os fosfatos de cálcio constituem técnicas 

alternativas à redução da fracção disponível de elementos químicos vestigiais no solo, 

particularmente o chumbo e o metalóide arsénio.  

 

2.3 Apatite  

Os compostos de fórmula geral A5(XO4)3Z (onde A = Ba, Ca, Ce, K, Na, Pb, Sr, Y;  X = 

As, P, Si, V e Z =  F, Cl, O, OH, H2O) integram um tipo de estrutura denominado apatite. 

As apatites são fases sólidas muito utilizadas para controlar a dispersão de contaminantes 

no ambiente, particularmente no controlo de materiais radioactivos. No grupo da apatite 

encontram-se alguns minerais tais como os fosfatos e as espécies que contêm arsénio(V) 

(Magalhães e Williams, 2007). Estes minerais encontram-se amplamente referenciados na 

literatura, particularmente os primeiros. Neste grupo destaca-se a hidroxiapatite cuja 

fórmula é Ca5(PO4)3OH.  A apatite é produzida e utilizada por sistemas biológicos é o 

constituinte de ossos e dentes dos vertebrados.   
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2.3.1 Fosfatos (minerais) 
Os sais do ácido fosfórico que incluem as espécies iónicas H2PO4

-, HPO4
2- e PO4

3-

 
designam-se por ortofosfatos ou simplesmente fosfatos. Os que contêm a espécie H2PO4

- 

são comercialmente importantes como componentes em fertilizantes. As outras duas 

espécies formam sais biologicamente relevantes tais como os fosfatos de cálcio (Mathew e 

Takagi, 2001). Os fosfatos de cálcio biológicos constituem um grupo extenso de 

biominerais em animais vertebrados (Mathew e Takagi, 2001). São os principais 

constituintes normais de ossos e esmalte dentário e dentina (Magalhães et al., 2006) e 

encontram-se, também, em numerosas calcificações patológicas. 

 

No Quadro 2.6 indicam-se os fosfatos de cálcio mais relevantes do ponto de vista 

biológico.  

 

Quadro 2.6 Fosfatos de cálcio biologicamente relevantes (adaptado de (Kaim, 1994 e Magalhães 
et al., 2006). 
 
Fórmula química 

 
Nome do mineral 

 
Nome químico 

 
Acrónimo 
 

CaHPO4 
 

Monetite 
 

Hidrogenofosfato de 
cálcio 
 

DCPA 
 

CaHPO4(H2O)2 
 

Bruxite 
 

Hidrogenofosfato de 
cálcio di-hidratado 
 

DCPD 
 

Ca5(PO4)3OH Hidroxiapatite  HAP 
 

 

Uma das propriedades mais importantes dos sais de fosfatos de cálcio é a sua solubilidade. 

É de se referir, também, o seu papel relevante em processos biológicos que envolvem 

formação e reabsorção de tecidos duros bem como calcificações patológicas (Chow, 2001). 

  

2.3.1.1 Hidroxiapatite 
A hidroxiapatite (HAP) é o mineral primário constituinte de ossos e dentes (Magalhães et 

al., 2006). A matriz óssea é composta por uma parte orgânica (35%, confere flexibilidade 

ao osso), e uma parte inorgânica (65%, confere rigidez e resistência ao osso), que formam 

cristais de hidroxiapatite. A componente básica do esmalte dentário é constituída por esse 

mineral.  
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A HAP possui uma capacidade elevada para remover alguns metais de águas e imobilizá-

los em solos e resíduos industriais. A aplicação da HAP sintética no sector ambiental com 

o fim de reduzir a dispersão de elementos tóxicos no ambiente tais como o chumbo foi 

objecto de inúmeras investigações encontradas na literatura. A utilização de materiais de 

baixo custo como os ossos (hidroxiapatite biológica) com o mesmo propósito, pode ser um 

meio eficiente de reduzir a dispersão dos mesmos elementos químicos e constituiu umas 

das razões que estão na base deste estudo. 

 

2.4 Calcário 

Os calcários são rochas sedimentares que apresentam o teor de carbonato de cálcio acima 

dos 30%. Esse tipo de calcário é geralmente constituído por calcite. Ocorrem rochas 

calcárias com predominância de carbonato duplo de magnésio e cálcio que se denominam 

dolomite e cuja fórmula química é CaMg(CO3)2. O calcário pode apresentar várias 

impurezas das quais se destacam a sílica, os fosfatos, o carbonato de magnésio, os óxidos 

de ferro e magnésio e a matéria orgânica. 

 

Às águas ácidas adiciona-se calcário para elevar o pH. Este processo denomina-se 

calagem. O calcário aumenta o pH da água pela reacção de alguns iões hidrogénio com 

água, libertando dióxido de carbono. Como consequência desta operação, a dureza da água 

pode aumentar com a elevação da concentração de cálcio. A calagem constitui um dos 

processos largamente utilizados no tratamento de águas ácidas quer seja para irrigação quer 

seja para outros fins e até mesmo para o consumo humano.   

 

2.5 Piromorfite 

A piromorfite é um fosfato natural de chumbo que pertence ao grupo da apatite. Estes 

compostos são muito insolúveis e representam-se pela fórmula Pb5(PO4)3 X, onde X =  

OH-, Br-, Cl- ou F-.  Se X for Cl-, obtém-se a piromorfite, Pb5(PO4)3Cl. Outro mineral 

incluído no mesmo grupo é a mimetite, Pb5(AsO4)3Cl. Estes dois compostos (piromorfite e 

mimetite) são isomorfos e têm ambos constantes de solubilidade semelhantes. Deste modo 

ocorre a substituição, de forma gradual, do fosfato por arsenato e vice-versa. A piromorfite 
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e a mimetite podem encontrar-se nas partes superiores dos veios de minérios de chumbo 

devido à oxidação da galena e arsenopirite. 

 

2.6 Caracterização das áreas de estudo 

Neste estudo analisaram-se amostras de água e solos provenientes de duas áreas de minas 

abandonadas, em Portugal: mina de São Domingos (águas) e mina de Santo António 

(Penedono) (solo) (Figura 2.1). 

 

2.6.1 Mina de São Domingos 
A mina de São Domingos situa-se no Baixo Alentejo, sudeste de Portugal, a cerca de 64,8 

km a sudeste de Beja.  

Segundo Quental et al (2001), há registo de trabalhos pré-romanos e romanos realizados 

nesta mina para exploração de cobre, ouro e prata, principalmente a partir do gossan 

(resulta da oxidação de sulfuretos maciços). A partir do século XIX (1855), iniciou-se a 

exploração intensiva no gossan e sulfuretos maciços na mina por um período superior a 

100 anos que culminou com o esgotamento das suas reservas em 1966 (Quental et al., 

2001). Desde esta data, a mina encontra-se inactiva.  

 

Na área mineira existem algumas infra-estruturas entre as quais se destacam tanques de 

cementação de cobre e duas fábricas de enxofre (Quental et al., 2001). Também se 

construíram caminhos-de-ferro e o porto do Pomarão para o transporte do minério para o 

Reino Unido via Oceano Atlântico. 
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Figura 2.1 Localização das minas de São Domingos e Santo António (Penedono), em Portugal. 
 

 

Actualmente as fontes principais de contaminação de água e solos com elementos químicos 

vestigiais nessa área são essencialmente as escombreiras e escórias dispersas na área 

mineira. Nessas áreas a vegetação engloba, sobretudo urze, esteva e rosmaninho (Quental 

et al., 2001). É de salientar que, nas margens da ribeira de são Domingos (Telheiro), estão 

a desenvolver-se plantas da espécie Erica andevalensis que são tolerantes a esses 

ambientes extremos (Abreu et al., 2008).  
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2.6.2 Mina de Santo António (Penedono) 
A 10 km ao norte de Penedono, distrito de Viseu (Portugal), encontra-se um importante 

centro mineiro denominado mina de Santo António. Nesta mina, por um período de 50 

anos, exploraram-se o ouro e outros elementos químicos como o arsénio. O complexo 

minério foi abandonado em 1957. 

 

Segundo Abreu et al. (2007), os elementos químicos, essencialmente sob a forma de 

sulfuretos, que integram a geoquímica dos depósitos de ouro na mina de Santo António 

(Penedono) são: Ag, As, Bi, Cu, Pb e Zn. Os solos nas imediações das escombreiras da 

mina apresentam, na sua maioria, teores de arsénio muito elevados e teores totais de cobre 

elevados. A fracção disponível do cobre e também do arsénio é relativamente elevada. 

Estes solos foram contaminados pelas escombreiras dessa área mineira por meio de erosão 

eólica e hídrica (Abreu et al., 2007). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

3.1 Cuidados iniciais 

Para qualquer manuseio de reagentes ou material utilizados na preparação das amostras 

foram utilizadas luvas descartáveis de polipropileno limpas (encontradas no comércio 

local). 

 

3.2 Lavagem dos materiais 

Com o objectivo de remover resíduos orgânicos, os frascos de Polipropileno e toda a 

vidraria foram primeiramente lavados com água corrente, detergente comercial diluído e 

escova. Depois foram enxaguados exaustivamente com água corrente (pelo menos cinco 

vezes, e com muita água) e uma vez com água destilada. Posteriormente, foram imersos 

em solução de ácido nítrico feita pela mistura de ácido nítrico 65% (m/m) e água destilada 

na proporção de 3:7 num balde de plástico com tampa e mantidos por uma noite nessas 

condições para remover outros contaminantes como por exemplo metais. Após o período 

de imersão em solução de ácido nítrico, os frascos de polipropileno e toda a vidraria foram 

imersos em água destilada num alguidar por um período de tempo igual ou superior a 6 

horas. Posteriormente, foram enxaguados três vezes com água destilada. Depois, os frascos 

de polipropileno e toda a vidraria foram colocados na estufa a cerca de 40 ºC por uma 

noite. Os materiais de vidro sem tampa foram sempre usados no dia em que foram 

retirados da estufa. Os frascos de polipropileno não usados no mesmo dia foram colocados 

num saco de plástico e armazenados num recipiente de plástico com tampa. 

 

O suporte dos filtros e outros materiais de polipropileno utilizados também foram 

submetidos ao processo de lavagem acima descrito. 

 

Durante todo o processo de limpeza, tomou-se o cuidado de nunca colocar os frascos e 

tampas directamente sobre a bancada (antes de serem usados) mas sempre no alguidar ou 

sobre papel de limpeza.  
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3.3 Amostragem 

3.3.1 Recolha das amostras de água 
Os recipientes de recolha das amostras de água na área da mina de São Domingos não 

foram lavados com detergente. Apenas foram enxaguados com água corrente e, depois, 

com água destilada.  

 

A amostra de água BSD01 foi colhida no lago formado no sopé de escombreiras (Figura 

3.1). A amostra de água BSD02 foi colhida a cerca de 6 km, na zona de Telheiro (Figura 

3.2) num açude situado na ribeira de são Domingos. Em cada local, antes da recolha foram 

medidos electroquimicamente, in situ, os valores de temperatura, pH, Eh e condutividade 

eléctrica das águas.  

 

 

Figura 3.1 Sítio de recolha da amostra de água BSD01, na Ribeira de S. Domingos. 



MATERIAIS E MÉTODOS 

31 

 
Figura 3.2 Sítio de recolha da amostra de água BSD02, na Ribeira de S. Domingos (Telheiro). 
 

 

No Quadro 3.1 encontram-se os valores dos referidos parâmetros físico-químicos medidos. 

Em cada local de amostragem, foram colhidas três amostras individuais. Não foram 

adoptados quaisquer procedimentos de conservação visto que as águas colhidas 

apresentavam um pH da ordem dos 2,5. Também não se determinou a alcalinidade total 

por esta ser nula nas amostras com estes valores de pH. 

 

Quadro 3.1 Parâmetros físico-químicos das amostras de água de São Domingos medidas in situ. 
Amostra 
 
BSD01 
BSD02 

pH 
 

2,49 
2,55 

Temperatura 
(ºC) 
13,7 
14,1 

Eh 
(mV) 
510 
546 

Condutividade eléctrica 
(mS cm-1) 

2,38 
2,22 

BSD01-Amostra de água da ribeira de São Domingos  
BSD02-Amostra de água da ribeira de São Domingos (Telheiro) 
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3.3.2 Caracterização do solo 
A amostra do solo foi colhida na área da mina de Santo António (Penedono). No Quadro 

3.2 apresentam-se algumas das suas características físico-químicas determinadas no 

Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. 

 
Quadro 3.2 Alguns parâmetros físico-químicos do solo de Penedono. 
Parâmetro Solo de Penedono 

pH (H2O) 4,96 

Corgânico (g kg-1) 17,03 

P2O5 (mg kg-1) 208,5 

K2O (mg kg-1) 210,5 

Nmineral  (mg kg-1) 12,35 

 
 

No Quadro 3.3 indicam-se outras características do solo de Penedono determinadas, 

também, no Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Quadro 3.3 Características do solo de Penedono. 
 
Amostra  

Ca Mg K Na Mn S CTC V 

  cmolc kg-1 % 

PEN 06 0,53 0,12 0,28 0,01 0,00 0,94 4,92 19,2 
CTC - Capacidade de troca catiónica  
V - Percentagem de saturação dos locais de troca 
S - Soma dos catiões de troca   
Ca; Mg; K; Na; Mn = Catiões de troca   
 
 

A análise granulométrica também foi determinada no Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade Técnica de Lisboa. As suas características estão indicadas no Quadro 3.4. 

 
Quadro 3.4 Análise granulométrica do solo de Penedo (fracção < 2 mm) 

Amostra AG AF Limo Argila 

  g kg-1 

PEN 06 279 571,2 94,3 55,5 
AG= Areia Grossa (2 - 0,2 mm)   
AF = Areia Fina (0,2 - 0,02 mm)   
Limo = Fracção entre 0,02 e 0,002 mm  
Argila = fracção < 0,002 mm (= 2 micrómetros)  
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Consideraram-se, neste estudo, seis amostras constituídas pelo solo misturado com outros 

materiais com a composição que a seguir se indicam:  

 

� PEN 06 C – amostra do solo controlo; isto é, solo ao qual não se adicionou 

quaisquer aditivos.  

 

� PEN 06 Fe1 – amostra do solo ao qual se adicionou óxido de ferro (goethite), na 

proporção de 1 g de goethite por kg de solo;  

 

� PEN 06 Fe3 – amostra do solo ao qual se adicionou óxido de ferro (goethite) na 

proporção de 3 g de goethite por kg de solo; 

 

� PEN 06 PCa4 – amostra do solo ao qual se adicionou fosfato de cálcio na 

proporção de 4 g de fosfato de cálcio por kg de solo; 

 

� PEN 06 PCa 12 – amostra do solo ao qual se adicionou fosfato de cálcio na 

proporção de 12 g de fosfato de cálcio por kg de solo; 

 

� PEN 06 MO – amostra do solo ao qual se adicionou matéria orgânica na proporção 

de 35 g de matéria orgânica por kg de solo. 

 

3.4 Reagentes 

Todas as soluções foram preparadas com reagentes de grau de pureza analítica (Merck) e 

água destilada.  

 

3.4.1 Ossos 
Os ossos foram cozidos durante 15 minutos para eliminar a matéria orgânica de fácil 

remoção. Depois, foram lascados com auxílio de um machado e toda a matéria orgânica 

visível a olho nu foi removida. A gordura adsorvida à superfície dos ossos não foi 

removida. Apenas foram secos ao ar durante vários dias (Figura 3.3).  
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Figura 3.3 Processo de secagem ao ar dos ossos cozidos. 
 
 

Uma porção de ossos foi calcinada em dois ciclos de 10 horas cada, por duas noites 

consecutivas: uma à temperatura de 500 ºC e outra a 1000 ºC por igual período de tempo 

(Quadro 3.5). No intervalo entre as calcinações sucessivas, a temperatura baixou para 40 

ºC. 

 

Quadro 3.5 Parâmetros físicos de calcinação dos ossos. 
Amostra Massa 

(kg) 
Ciclo 
 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo 
(hora) 

Osso1 2 1º 500 10 
2º 500 10 

 
Osso1/2 4 1º 1000 10 

2º 1000 10 

Osso1/2 e Osso1 referem-se aos ossos calcinados, respectivamente, a 500 e 1000 ºC. 

 

 

Após a fase de calcinação, os ossos foram moídos numa máquina trituradora ficando com 

um diâmetro de aproximadamente 4 mm. A máquina trituradora foi previamente aspirada e 

lavada com álcool etílico e novamente aspirada. 
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3.4.2 Dióxido de manganês 
O dióxido de manganês foi sinterizado em dois ciclos de 3 horas à temperatura de 550 ºC, 

conjuntamente com ossos calcinados a 500 ºC por 2 ciclos de 10 horas (Figura 3.4). Fez-se 

uma termogravimetria (TG) de uma amostra de dióxido de manganês, MnO2, sinterizado a 

550 ºC. 

 
Figura 3.4 Dióxido de manganês ligado à superfície dos ossos calcinados a 550 ºC. 
 
 

3.4.3 Sílica (areia) 
Uma porção de areia branca comummente utilizada na construção civil foi lavada várias 

vezes com água corrente até à completa remoção das partículas mais finas. Em seguida foi 

exaustivamente passada por água destilada. Finalmente, a areia foi colocada numa estufa a 

85 ºC por vários dias. 

A granulometria da areia foi variável e o maior diâmetro da ordem dos 0,5 mm. 

 

3.4.4 Acetato de amónio, CH3COONH4 1,001 mol L-1 
A solução do acetato de amónio foi preparada dissolvendo 77,139 g de CH3COONH4 em 

água destilada num copo de diluição e o material foi transferido para um balão volumétrico 

de 1000 mL e aferido. O pH da solução foi ajustado para 7 com hidróxido de amónio 25%. 

 

3.4.5 Ácido dietilenotriaminapentacético (DTPA) 0,0050 mol L -1, trietanolamina 
(TEA) 0,100 mol L-1 e cloreto de cálcio 0, 0100 mol L-1  

Foram dissolvidos, em água destilada, 13,3 mL de TEA, 1,1142 g de cloreto de cálcio 

(CaCl2) e 1,9702 g de DTPA num copo de diluição. O material foi transferido para um 

balão volumétrico de 1000 mL e aferido até á marca do balão. O pH da solução foi 

ajustado para 7,3 com solução de HCl . 
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3.4.6 Nitrato de cálcio 0,500 mol L-1 
A solução do nitrato de cálcio 0,500 mol L-1 foi preparada dissolvendo 118,105 g de nitrato 

de cálcio tetra-hidratado, Ca(NO3)2.4H2O em água num copo de diluição. O material foi 

transferido para um balão volumétrico de 1000 mL e aferido até à marca do balão. 

 

3.4.7 Cloreto de cálcio 0,0100 mol L-1 
A solução do cloreto de cálcio 0,0100 mol L-1 foi preparada dissolvendo 1,1056 g de 

cloreto de cálcio em água num copo de diluição. O material foi transferido para um balão 

volumétrico de 1000 mL e aferido até à marca do balão. 

 

3.4.8 Outros reagentes 
O óxido de ferro (goethite) adicionado ao solo foi sintetizado no Instituto Superior de 

Agronomia (Lisboa – Portugal).  

 

O fosfato de cálcio e a piromorfite foram sintetizados na Universidade de Aveiro em 

Portugal. No Anexo 4 encontra-se o procedimento efectuado para a síntese da piromorfite. 

 

3.5 Métodos de extracção de elementos dos solos usados 

Foram usados cinco métodos de extracção da fracção disponível de alguns elementos que a 

seguir se indicam. Em todos os métodos, pesaram-se em dois frascos com tampa de rosca 

com um volume aproximadamente de 100 mL (identificados como A e B) 

aproximadamente 2 g das amostras de solos utilizados. No Quadro 3.6 encontram-se as 

massas dos solos usadas no processo de extracção da fracção disponível de alguns 

elementos, pelos cinco métodos usados.  

Em cada frasco deitou-se o volume de reagente indicado para cada método e rolhou-se os 

frascos. Estes foram colocados num agitador eléctrico e agitados durante 6 horas à 

velocidade variada entre 515 e 610 ciclos por minuto (ciclos min-1). Em seguida foram 

transferidos para um frasco adequado ao processo de centrifugação e centrifugados por 15 

minutos. O material de cada frasco foi filtrado, usando filtro com diâmetro dos poros de 

0,45 µm. O filtrado foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL. Lavou-se o filtro 

várias vezes com água destilada e todo o material filtrado foi transferido para o balão. 
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Quadro 3.6 Massas das amostras dos solos usadas com diferentes soluções extractantes. 
 

Referência do solo 
 

Massa 
(g) 

A B 
Método do acetato de amónio 

PEN 06 Fe1 2,0006 1,9998 
PEN 06 Fe3 2,0015 2,0009 
PEN 06 P4 2,0010 2,0005 
PEN 06 P12 2,0004 2,0004 
PEN 06 MO 2,0015 2,0020 
PEN 06 C 2,0013 2,0006 

Método do DTPA 
PEN 06 Fe1 2,0049 2,0020 
PEN 06 Fe3 2,0020 2,0030 
PEN 06 P4 2,0017 2,0028 
PEN 06 P12 2,0012 2,0027 
PEN 06 MO 2,0017 2,0018 
PEN 06 C 2,0023 2,0053 

Método do nitrato de cálcio 
PEN 06 Fe1 2,0007 2,0015 
PEN 06 Fe3 2,0005 2,0021 
PEN 06 P4 2,0001 2,0017 
PEN 06 P12 2,0012 2,0019 
PEN 06 MO 2,0010 2,0004 
PEN 06 C 2,0013 2,0009 

Método do cloreto de cálcio 
PEN 06 Fe1 2,0013 2,0011 
PEN 06 Fe3 2,0009 2,0014 
PEN 06 P4 2,0001 2,0007 
PEN 06 P12 2,0006 2,0027 
PEN 06 MO 2,0010 2,0011 
PEN 06 C 1,9995 2,0014 

Método da água destilada 
PEN 06 Fe1 1,9998 1,9998 
PEN 06 Fe3 2,0003 2,0029 
PEN 06 P4 2,0014 2,0038 
PEN 06 P12 2,0018 2,0006 
PEN 06 MO 2,0004 2,0000 
PEN 06 C 2,0018 2,0007 

 

 

A solução foi acidificada com duas gotas de ácido nítrico (65% PA – ISO) e o balão, 

aferido até à marca com água destilada. A solução foi homogeneizada. Transferiu-se uma 

amostra de 25 mL de cada solução para um frasco devidamente rotulado para se analisar 

por ICP-MS.  

 

No método de acetato de amónio adicionou-se a cada frasco 50 mL da solução preparada 

em 3.4.4 No método do DTPA, TEA e CaCl2 combinados que se denominará sempre 
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unicamente pelo método do DTPA, adicionaram-se, também, 50 mL da solução preparada 

em 3.4.5 a cada frasco. Nos métodos de nitrato de cálcio, cloreto de cálcio e água destilada 

adicionaram-se aos frascos com solos 80 mL do reagente apropriado preparado segundo os 

procedimentos descritos, respectivamente, em 3.4.6 e 3.4.7. A água destilada usada no 

processo de extracção foi fervida durante 15 minutos para se retirar os gases dissolvidos 

fundamentalmente o dióxido de carbono. 

 

3.6 Análise química das amostras dos solos 

A fracção disponível de alguns elementos nos solos foi determinada por ICP-MS Thermo 

X Series e ICP  Jobin Yvon, no Laboratório Central de Análise (LCA), na Universidade de 

Aveiro. 

 

3.7 Determinação dos cloretos por titulação de precipitação 

Os iões cloreto em solução aquosa podem determinar-se por métodos gravimétricos, 

titrimétricos, potenciométricos e colorimétricos. Um método muito utilizado na 

determinação dos cloretos é o chamado procedimento de Mohr. Segundo este 

procedimento, os iões cloreto, numa solução neutra ou ligeiramente alcalina, são 

determinados por titulação com uma solução aferida de nitrato de prata, AgNO3, na 

presença do cromato de potássio, K2CrO4, como indicador. Está-se na presença duma 

precipitação fraccionada em que os dois sais, cloreto de prata (Ks = 1,2 x 10-10) e cromato 

de prata (Ks = 1,7 x 10-12) são fracamente solúveis. O cloreto de prata precipita em 

primeiro lugar por ser menos solúvel do que o cromato de prata e porque, em princípio, 

está em concentração maior, visto que a concentração de cromato na solução a titular é 

controlada de modo a que o precipitado de cromato de prata só se forme após se considerar 

que todo o cloreto está titulado. Determina-se o ponto final da titulação quando todos os 

iões Cl- se depositarem sob a forma de cloreto de prata, AgCl. Após um ligeiro excesso de 

iões prata na solução, começa a ocorrer a precipitação do cromato de prata, Ag2CrO4, de 

coloração castanho. As reacções químicas envolvidas no processo representam-se pelas 

seguintes equações químicas:  
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- +

+
4 2 4

Cl (aq) + Ag (aq) AgCl(s)

2Ag (aq) + CrO (aq) Ag CrO (s)2−−−−

→→→→
→→→→

 

 

A titulação deve efectuar-se em pH entre 6,5 e 9. A pH> 9 o hidróxido de prata (Ks = 1,2 x 

10-8) pode precipitar. A pH <6,5 o produto de solubilidade do cromato de prata pode não 

ser atingido, pois, forma-se o ião dicromato, segundo reacção abaixo indicada: 

 

+ 2-
4 4 2 7 22CrO +2H 2HCrO Cr O +H O� �

2− −− −− −− −  

 

Uma solução ácida pode neutralizar-se por adição de hidrogenocarbonato de sódio ou 

carbonato de cálcio livres de cloreto ao sistema reaccional. Se a solução estiver básica a 

sua acidificação faz-se com  a adição de ácido acético que depois se neutraliza com um 

excesso de carbonato de sódio. 

 

3.7.1 Reagentes  
A solução do indicador foi preparada por dissolução de 5,0013 g de cromato de potássio 

em água destilada utilizando um balão volumétrico de 100 mL.  

 

A solução do nitrato de prata, AgNO3, 0,1365 mol L-1 foi preparada por dissolução de 

23,190 g de nitrato de prata em água destilada num copo de diluição. O material foi 

transferido para um balão aferido de 1000 mL e diluído até à marca com água destilada 

(solução de stock). Preparou-se uma solução de AgNO3 0,10921 L-1 a partir da solução 

AgNO3, 0,13652 mol L-1.  

 

A solução do cloreto de sódio 0,1000 mol L-1 foi preparada por dissolução de 2,923 g de 

cloreto de sódio puro (seco a 600 ºC por uma hora) em água destilada. A solução foi 

transferida para um balão de 500 mL e aferida até à marca do balão com água destilada. 

3.7.2 Interferentes 
Alguns aniões tais como os iões brometo, iodeto e sulfureto titulam-se conjuntamente com 

os iões cloreto. Os ortofosfatos e polifosfatos, quando presentes em concentrações 

superiores a 250 e 25 mg L-1, respectivamente, exercem interferência na determinação dos 
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cloretos. Os sulfitos, se estiverem presentes, devem ser eliminados com peróxido de 

hidrogénio. Os compostos que se precipitam a pH 8,3 (certos hidróxidos) podem causar 

erro por oclusão (Método n.º 9253 – USEPA, 1994). 

 

3.7.3 Aferição da solução de nitrato de prata 
Aferiu-se a solução de nitrato de prata com a solução de cloreto de sódio padrão, NaCl, 

0,1000 mol L-1 pelo processo de Mohr.  

 

Transferiram-se com uma pipeta 15 mL da solução de cloreto de sódio padrão, 0,1000 mol 

L-1 para um copo de 150 mL colocado sobre um fundo branco e adicionou-se 0,6 mL da 

solução de cromato de potássio (indicador). Com o auxílio de uma bureta de 25 mL, sob 

agitação constante, adicionou-se, gota a gota, a solução de AgNO3 0,10921mol L-1 até uma 

fraca mas distinta mudança de cor que persistiu após a sua agitação rápida. Repetiu-se a 

titulação com mais duas aliquotas de 15 mL da solução de cloreto de sódio padrão. 

 

Para a determinação do branco do indicador, transferiram-se 15 mL de água destilada para 

um Erlenmeyer de 50 mL e adicionou-se 0,6 mL da solução do cromato de potássio e 

nitrato de prata 0,010921 mol L-1 até uma mudança de cor igual à da solução titulada. A 

correcção do branco foi deduzida do volume de nitrato de prata gasto na titulação.  

 

3.7.4 Teor dos cloretos nas amostras de água 
Determinaram-se os cloretos nas amostras de água BSD01 e BSD02 antes de passarem 

pelas colunas e nas últimas amostras colhidas em cada coluna com recurso ao processo de 

Mohr. As amostras finais filtradas pelas diferentes colunas eram todas neutras pelo que não 

se ajustou o pH. Às amostras não filtradas pelas colunas após a sua diluição prévia 10 

vezes adicionou-se hidrogenocarbonato de sódio, NaHCO3, sólido. As soluções ficaram 

ligeiramente alcalinas com pH aproximadamente 8. Foram efectuados vários ensaios sem 

diluição, mas não resultaram devido às interferências diversas na observação do ponto 

final. Quando se aumenta o pH da amostra começaram a precipitar hidróxidos/óxidos de 

ferro(III) de cor alaranjada que não permitiram a observação da mudança de cor no ponto 

final da titulação. 
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Das amostras seleccionadas, filtradas pelas colunas, (Quadro 3.7), transferiram-se 50 mL 

de cada amostra para um balão de Erlenmeyer de 250 mL colocado sobre um fundo branco 

e adicionou-se 1 mL da solução do cromato de potássio (volume medido com uma pipeta 

de 1 mL). Com auxílio de uma bureta de 25 mL, sob agitação constante, adicionou-se, gota 

a gota, a solução aferida de AgNO3 0,010962 mol L-1 (diluída dez vezes) até uma fraca 

mas distinta mudança de cor que persistiu após a sua agitação rápida. Todas as 

determinações foram feitas em triplicado. 

 
Em relação às amostras BSD01d e BSD02d, amostras não filtradas pelas colunas e diluídas 

10 vezes, o volume utilizado foi de 25 mL aos quais se adicionou 0,6 mL do indicador. O 

processo de titulação foi idêntico ao usado com relação às amostras. Para a determinação 

do branco do indicador, transferiram-se 25 mL de água destilada para um Erlenmeyer de 

250 mL e adicionou-se 0,6 mL da solução do cromato de potássio e nitrato de prata 

0,010949 mol L-1 até uma mudança de cor igual à da solução titulada. A correcção do 

branco foi deduzida do volume de nitrato de prata gasto na titulação.  

 

Quadro 3.7 Amostras seleccionadas para a determinação dos cloretos e volume de água filtrada 
correspondente das diferentes colunas. 
Amostra Volume filtrado 
 (L) 
BSD01d a) 
C1BSD01d24 90 
C2BSD01dc20 190 
BSD02d a) 
C1BSD02d30 150 
C3BSD02dc17 170 
C2BSD02dc23 220 

a) Amostra inicial diluída 10 vezes 
 
 

3.8 Determinação dos sulfatos 

Os sulfatos são iões que ocorrem naturalmente em águas potáveis e em quase todos os 

tipos de águas naturais. A presença de iões sulfatos nas águas pode ter origem em 

descargas industriais ou municipais, deposição atmosférica (chuva ácida), enxurrada de 

terras agrícolas adubadas, geologia (dissolução de gessos, oxidação de pirites, erosão de 

granito e basalto) (EEC, 2008). Os compostos de sulfatos provêm essencialmente de 

minérios de enxofre (sulfuretos), resíduos industriais e presença de xistos. Os sulfatos 
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minerais ocorrem em alguns solos e rochas. Alguns destes sulfatos podem dissolver-se em 

águas subterrâneas devido à sua solubilidade. Em águas naturais encontram-se alguns 

sulfatos provenientes da dissolução de alguns minerais. O teor máximo dos sulfatos em 

águas que se destinam ao consumo humano é 250 mg L-1 (Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 

de Agosto). A ingestão de águas com níveis elevados de sulfatos pode causar desidratação 

e diarreia em humanos (USEPA, 1999).  

 

Os sulfatos em água podem ser determinados através de vários métodos entre os quais se 

destacam os seguintes: gravimétrico, turbidimétrico, titrimétrico, calorimétrico e 

cromatográfico iónico. A escolha do método depende do tipo de amostra, da concentração 

dos sulfatos e ainda da precisão e exactidão que se deseja. 

 

Determinaram-se os sulfatos nas amostras de água BSD01 e BSD02 antes de passarem 

pelas colunas de purificação dessas águas descrita na secção 3.9 e nas últimas amostras 

colhidas em cada coluna. Os sulfatos nas amostras de água seleccionadas foram 

determinados por gravimetria segundo o método 375.3 – (USEPA-600/4-79-020, 1983). 

 

Todas as amostras foram filtradas com filtro cujo diâmetro dos poros foi de 0,45 µm. Das 

amostras de água filtradas pelas diferentes colunas, transferiram-se 150 mL de cada 

amostra para um copo de 300 mL. Ajustou-se o pH entre 4,5 e 5 com uma solução de HCl 

6 mol L-1com auxílio de um medidor de pH e adicionou-se entre 1-2 mL de HCl 6 mol L-1. 

A solução resultante foi aquecida até à ebulição. Adicionou-se gota a gota, sob agitação 

constante, uma solução de cloreto de bário di-hidratado, BaCl2.2H2O 0,412 mol L-1, morna, 

até a precipitação parecer completa. Em seguida adicionou-se um excesso de BaCl2 (cerca 

de 5 mL). A temperatura do sistema reaccional foi mantida a 90 ºC por um tempo superior 

a 2 horas para que a precipitação fosse completa. Depois, testou-se o sobrenadante com 

algumas gotas da solução de cloreto de bário e não se formou mais precipitado. Todas as 

determinações foram feitas em triplicado. Os precipitados foram filtrados à temperatura 

ambiente pelo sistema de filtração em vácuo, usando um filtro com diâmetro dos poros de 

0,45 µm e uma sucção branda. A massa do papel de filtro foi determinada antes do 

processo de filtração juntamente com o vidro de relógio. Rejeitou-se o filtrado após a sua 

verificação, com um pouco da solução de cloreto de bário, que a precipitação foi completa. 
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Cada precipitado foi lavado com água quente com auxílio de uma pipeta de Pasteur, até 

que 3-5 mL do filtrado não formou precipitado com algumas gotas da solução de nitrato de 

prata 0,1151 mol L-1. O papel de filtro com o precipitado foi colocado no respectivo vidro 

de relógio devidamente identificado e seco na estufa a aproximadamente 90 ºC por uma 

hora e meia. Usou-se o mesmo procedimento com relação a todas as amostras. Após o 

período de secagem, os papéis de filtro com precipitado foram colocados no excicador. Em 

intervalos regulares de 24 horas, determinou-se a massa de cada precipitado por diferença 

entre a massa do papel de filtro com e sem o precipitado até o peso constante.  

Nas amostras BSD01 e BSD02, os sulfatos foram primeiramente determinados sem a 

remoção do ferro, seguindo o procedimento usado nas amostras filtradas pelas diferentes 

colunas. Os resultados analíticos apresentaram vestígios de compostos característicos de 

ferro. Pois, o seu teor era elevado e a cor amarelada. Por isso, o ferro foi removido das 

amostras de água por filtração, após a adição de uma solução de hidróxido de amónio 25% 

às amostras previamente aquecidas, no nicho. A determinação dos sulfatos no filtrado fez-

se de forma análoga à descrita anteriormente. 

 

3.9 Construção das colunas de filtração 

Os filtros utilizados no sistema de purificação das amostras de água BSD01 e BSD02 

foram confeccionados com materiais de baixo custo. Cada coluna de filtração foi 

construída por duas garrafas de plástico descartáveis de 0,5 L que se usam na 

comercialização de água potável. A base da garrafa da parte superior (de menor diâmetro 

(5,5 cm)) foi perfurada com um prego de 5 mm em todas as direcções e a da parte inferior 

(com diâmetro de 6 cm) foi cortada e usada como suporte. Para construir a coluna de 

filtração, as bases das duas garrafas foram ligadas com fita-cola adesiva (Figura 3.5, a)).  
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Figura 3.5 a) Montagem da coluna de filtração;  b) Coluna 1 de filtração de água. 
 
 

3.9.1 Coluna 1  
A garrafa da parte superior (representada por parte I) contém dezassete camadas com 

substâncias numeradas de 1 a 17 como a seguir se descreve: 9 camadas de areia; duas 

camadas formadas por dióxido de manganês (MnO2) ligado à superfície dos ossos 

calcinados à temperatura de 500 ºC como acima descrito; duas por piromorfite 

(Pb5(PO4)3Cl), duas por ossos calcinados à temperatura de 1000 ºC e duas por calcário 

(CaCO3), todas misturadas com areia. Na base desta garrafa encontra-se uma rede fina 

comummente usada no sistema de purificação de água (Figura 3.5, b)). No Quadro 3.8 

encontram-se, detalhadamente, as massas das substâncias que foram usadas no 

preenchimento das colunas, conforme o esquema experimental apresentado na Figura 3.6.  

 

50 cm 



MATERIAIS E MÉTODOS 

45 

As massas das substâncias constituintes da camada 4 (dióxido de manganês e ossos 

calcinados a 500 ºC) foram medidas separadamente. Depois, foram colocadas numa 

cápsula de porcelana e misturadas com auxílio de uma espátula de plástico. A cápsula foi 

colocada num forno a 550 ºC durante 3 horas, em 2 ciclos não consecutivos. Após o 

primeiro ciclo, o material sinterizado foi novamente misturado com auxílio de uma 

espátula de plástico. Usou-se o mesmo procedimento em relação à camada 10.  

 
Quadro 3.8 Composição qualitativa e quantitativa da coluna 1 
  
Camada 
  

 
Massa das substâncias 

(g) 
Areia CaCO3 MnO2 Pb5(PO4)3Cl Osso1/2 Osso1 

1 14,111      
2 12,333 17,830     
3 24,992      
4 18,770  10,3160  87,388  
5 19,879      
6 33,482   14,540   
7 23,823      
8 21,229     13,303 
9 32,222      
10 35,655  10,7350  46,920  
11 34,355      
12 29,501   12,714   
13 28,982      
14 24,378     14,261 
15 33,245      
16 39,963 16,197     
17 53,830      
18 58,704      
19 32,129     16,070 
20 37,882      
21 27,534     13,675 
22 25,248      
23 21,661 8,862     
24 30,663      
25 23,904     10,125 
26 40,825      
27 29,561     19,723 
28 25,859      
29 29,251 15,838     
30 89,271      
Total 953,242 58,727 21,051 27,254 134,308 87,157 
Osso1/2 e Osso1 referem-se aos ossos calcinados, respectivamente, a 500 e 1000 º 
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 areia 18 

 osso1 + areia 19 

 areia 20 

 osso1 + areia 21 

 areia 22 

 CaCO3 + areia 23 

 areia 24 

 osso1 + areia 25 

 areia 26 

 osso1 + areia 27 

 areia 28 

 CaCO3 + areia 29 

 areia 30 

 xxxxxxxxxxxxxxRedexxxxxxxxxx  

Figura 3.6 Esquema experimental da coluna 1 contendo as diferentes camadas. 
Osso1/2 e Osso1 referem-se aos ossos calcinados, respectivamente, a 500 e 1000 ºC. 
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A garrafa da parte inferior (representada por parte II) contém 13 camadas das quais 4 são 

formadas por ossos calcinados à temperatura de 1000 ºC e 2 por CaCO3, todas misturadas 

com areia. As restantes camadas contêm apenas areia. Na parte II da coluna de filtração 

foram usadas duas redes por cima de uma base de suporte1. A constituição da coluna acima 

descrita foi adoptada com um sistema de referência de purificação de água.  

 

Por um processo de diluições sucessivas com água destilada, por um factor de 10, 

começou-se o processo de purificação de água. A cada 10 litros de água filtrada pela 

coluna 1, recolheu-se uma amostra de água para análise. Em cada amostra mediram-se os 

valores de pH e condutividade eléctrica. Cada amostra assim colhida foi filtrada com filtros 

cujo diâmetro dos poros foi de 0,45 µm e cerca de 30 mL do filtrado foram acidificados 

com duas gotas de ácido nítrico concentrado para posteriores análises. Ainda, recolheu-se 

uma quantia de cerca de 1,5 L de amostra de água para determinação de cálcio, cloretos e 

sulfatos. 

 

3.9.2 Coluna 2  
A coluna 2 foi construída com os mesmos materiais e as mesmas substâncias usadas na 

coluna de referência (coluna 1). Com o intuito de aumentar o fluxo da água filtrada, as 

quantidades totais de areia de cada camada foram reduzidas, aproximadamente, a metade e 

as camadas 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 22, 24 e 26 foram suprimidas (Figura 3.7). 

 
As massas de dióxido de manganês e de osso calcinado a 500 ºC (osso1/2) foram medidas 

separadamente e misturadas antes de se submeterem ao processo de sinterização, como 

descrito na coluna 1. No preenchimento das colunas o material sinterizado foi distribuído 

pelas camadas 6 e 10, respectivamente em porções de 44,684 e 47,234 g. 

 

 

 

 

 

                                            
1 O suporte usado foi a base perfurada da própria garrafa. Em alternativa, pode usar-se cola do tipo silicone 
neutro para fixar as redes à garrafa.  
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Figura 3.7 Esquema experimental da coluna 2 contendo as diferentes camadas. 
a) Camadas suprimidas 
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Como a camada 2 (constituída por uma mistura de CaCO3 e areia) foi suprimida da coluna, 

a massa equivalente de CaCO3 foi colocada num alguidar com amostra de água não 

diluída. O sistema constituído por CaCO3 e amostra de água ficou ao ar livre. Após 12 

horas, iniciou-se o processo de diluição, por um factor de 10, sempre com água retirada do 

alguidar. Periodicamente, agitava-se a mistura e o sistema era reabastecido com amostra de 

água não diluída (Figura 3.8). A composição detalhada da coluna 2 indica-se no Quadro 

3.9. A recolha das amostras de água filtrada seguiu o procedimento descrito na coluna 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 Alguidar com água e CaCO3. 
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Quadro 3.9 Composição qualitativa e quantitativa da coluna 2 
 
Camada 

 
Massa das substâncias 

(g) 
Areia CaCO3 MnO2 Pb5(PO4)3Cl Osso1/2 Osso1 

3 11,720      

4 22,021   14,726   

6   20,0544 a)  74,649 a)  

8 11,606     13,245 

10   a)  a)  

12 15,248   12,743   

14 12,876     14,244 

16 20,149 16,357     

17 37,630      

18 28,769      

19 16,030     16,103 

20 16,642      

21 13,845     13,725 

23 11,403 8,953     

25 20,667     10,185 

27 14,870     19,780 

28 27,453      

29 16,910 18,214     

30 42,278      

Total 340,117 43,524 20,054 27,469 74,649 87,282 

a) As massas de MnO2 e de Osso1/2 foram misturadas e, após o processo de calcinação, distribuídas em duas 
porções de 44,684 e 47,234 g, respectivamente, pelas camadas 6 e 10.  
Osso1/2 e Osso1 referem-se aos ossos calcinados, respectivamente, a 500 e 1000 ºC. 
 
 

3.9.3 Coluna 3  
A coluna 3 seguiu o modelo da coluna 2. Foram suprimidas as mesmas camadas com 

excepção da camada 7. A massa de areia de cada camada desta coluna foi sempre mais 

elevada do que a usada na da coluna 2 correspondente. Enquanto que na coluna 2 as 

camadas 4 e 6 foram invertidas, na coluna 3 seguiu-se o modelo da coluna de referência 

(coluna 1). No Quadro 3.10 indica-se a composição detalhada, qualitativa e quantitativa, da 

coluna 3. Seguiu-se o processo de calagem num alguidar e a diluição fez-se como descrito 

para a coluna 2. A recolha das amostras de água filtrada seguiu o procedimento descrito 

para a coluna 1. As massas de dióxido de manganês e de osso calcinado a 500 ºC (osso1/2) 

foram medidas separadamente e misturadas antes de se submeterem ao processo de 

sinterização, como descrito na coluna 1. No preenchimento das colunas, o material 
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sinterizado foi repartido pelas camadas 4 e 10, respectivamente em porções de 44,097 e 

50,993 g.  

 
Quadro 3.10 Composição qualitativa e quantitativa da coluna 3. 
                                             
Camada 

 
Massa das substâncias 

(g) 
Areia CaCO3 MnO2 Pb5(PO4)3Cl Osso1/2 Osso1 

3 28,548      

4 0  a)  a)  

6 19,499   14,652   

7 21,492      

8 12,180     13,417 

10 30,514  a)  a)  

12 20,257   12,726   

14 13,106     14,258 

16 13,135 16,536     

17 56,025      

18 30,073      

19 16,232     16,118 

20 20,410      

21 14,196     14,473 

23 10,128 9,017     

25 24,405     10,324 

27 15,453     19,733 

28 26,004      

29 17,398 16,160     

30 100,061      

Total 489,116 41,713 20,539 27,378 77,000 88,323 

a) As massas de MnO2 e de Osso1/2 foram misturadas e, após o processo de calcinação, distribuídas em duas 
porções de 44,097 e 50,993 g, respectivamente, pelas camadas 4 e 10.  
Osso1/2 e Osso1 referem-se aos ossos calcinados, respectivamente, a 500 e 1000 ºC. 
 
 

3.10 Análise química das amostras de água 

Uma aliquota de cada amostra de água foi filtrada pelo sistema de filtração em vácuo com 

filtro de diâmetro dos poros de 0,45 µm. Todas as amostras foram acidificadas com 2 gotas 

de ácido nítrico concentrado e apresentaram um valor de pH inferior a 2. Procedeu-se à 

análise de cerca de 20 mL de cada amostra por ICP-MS Thermo X Series e ICP  Jobin 

Yvon, no Laboratório Central de Análise (LCA), na Universidade de Aveiro. 
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3.11 Difracção por raios –X 

No final do processo de purificação das águas foram colhidas amostras dos sólidos 

depositados nos alguidares utilizados para pré-tratamento das amostras de água com 

calcário. Também foram extraídas várias amostras de materiais do interior das colunas 1 e 

2 com recurso a um furador metálico de diâmetro 7 mm. Da coluna 1 foram extraídas 10 

amostras da parte 1 e 6, da parte II. Na Figura 3.9 indicam-se os sítios onde as amostras 

foram extraídas e a composição inicial aproximada da mesma. Da coluna 2 foram extraídas 

10 amostras, sendo 6 da parte I e 4 da parte II (Figura 3.10). Todas as amostras extraídas 

das colunas foram colocadas num envelope de papel kraft onde permaneceram até ficarem 

secas.  

 

Analisaram-se as cinco primeiras amostras da parte I de cada coluna, após a sua trituração 

prévia num almofariz, por difracção dos Raios -X (Philips X'Pert, modelos MPD e MRD) 

no LCA na Universidade de Aveiro. 
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Figura 3.9 Esquema de perfuração da coluna 1; Escala real 
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Figura 3.10 Esquema de perfuração da coluna 2 
C2 - Coluna 2; P1- Furo da Parte I; P2- Furo da Parte II 
BSD - Amostras de água contaminada das ribeiras de S. Domingos e Telheiro 
A, B,...  -Sítios perfurados para recolha de amostras. 
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3.12 Digestão ácida das amostras extraídas das colunas  

Homogeneizaram-se as amostras extraídas das diferentes colunas num almofariz de ágata 

por trituração. Dessas amostras, transferiu-se uma massa equivalente a 1,0000 g de cada 

amostra para um copo de diluição (Anexo 5). Adicionou-se, gota a gota, o ácido nítrico 

(65% PA – ISO) às amostras. Após a agitação, aqueceu-se o sistema reaccional em banho-

maria sem entrar em ebulição. Alternou-se, com cautela, a adição do ácido com a de 

pequenas quantidades de água destilada às amostras, sob agitação rápida até que todo o 

material, com excepção da areia, pareceu completamente dissolvido. 

 

O material obtido foi transferido para um funil com papel de filtro adequado e o filtrado, 

recolhido num balão de diluição de 50 mL. O copo e o papel de filtro foram lavados 

repetidas vezes e todo o material foi recolhido no balão que, depois, foi aferido até à marca 

com água destilada. Uma porção da solução obtida foi transferida para um frasco para 

posterior análise por ICP. Para cada amostra foram feitos dois ensaios. 

 

3.13 Digestão ácida das substâncias constituintes das colunas  

Também foram submetidas à digestão ácida duas amostras de, aproximadamente, 0,5000 g 

das substâncias utilizadas no preenchimento das colunas a saber: piromorfite, ossos 

calcinados a 500 e 1000 ºC e dióxido de manganês sinterizado a 550 ºC. Em relação ao 

calcário, usou-se uma massa de, aproximadamente, 0,1000 g (Anexo 5). 

 

 

3.14 Análise estatística 

Nas análises estatísticas dos resultados das amostras de água, solos, materiais extraídos das 

colunas e substâncias usadas no seu preenchimento analisados por ICP-MS, efectuaram-se 

alguns cálculos estatísticos, nomeadamente a média aritmética( ),X o desvio padrão (s), erro 

padrão (sx) e o coeficiente de variação (CV).  

 

A média aritmética de uma série de n observações ordenadas em ordem crescente de 

magnitude é dada por: 
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1 2 3 n-1 nx + x + x +...+ x + x
X=  

n
  

 

Considerando o caso da determinação dos cloretos na amostra de água BSD01d em que 

foram realizados três ensaios (n = 3), a média aritmética ou simplesmente média é:  

 
Dados (resultados experimentais): 
 
x1 = 2,63x10 -4 mol L-1 

x2 = 2,85x10-4 mol L-1 
x3 = 2,63x10-4 mol L-1 
 

-4

-4 -1

(2,63 + 2,85 + 2,63) x 10
X=  

3

X= 2,70 x 10  mol L

 

 
 
No cálculo dos diferentes valores do desvio padrão (s), usou-se a seguinte expressão 

matemática que o define: 

 

n
2

i
i=1

(X -X)

1
s

n
=

−

∑
 

 

 

O denominador é n-1 e não n porque o número de observações é pequeno. 

 

Para a amostra acima indicada, o desvio padrão correspondente é: 

-4 -4 2 -4 -4 2 -4 -4 2

-5 -1

(2,63 10 - 2,70 10 ) (2,85 10 - 2,70 10 ) (2,63 10 - 2,70 10 )
s

3-1

1,3 10 mol Ls

× × + × × + × ×= ±

= ± ×

 

 
 
O erro padrão da média é dado por: 
 

x

s 
s =

n
 

 
Para a mesma amostra, tem-se: 
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5 

x

6 -1
x

1,27 10
s =

3

s 7,3 10  mol L

−

−

×

= ± ×
 

 
 
O coeficiente de variação (CV) é dado por: 
 

s x 100
CV=

X
 

 
Ainda considerando a mesma amostra, o seu coeficiente de variação é: 

5

4

1,27 10 100
CV

2,70 10

CV 4,7%

x

−

−

× ×=

=
 

 
 
Relativamente às restantes amostras, os valores de desvio padrão e os de erro padrão e 

coeficiente de variação encontram-se nos quadros que contêm as grandezas a que estão 

associados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1 Água  

4.1.1 Composição química das amostras de água BSD01 e BSD02 
Por ICP-MS analisaram-se os seguintes elementos químicos representados pelos 

respectivos símbolos químicos: Al, As, Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, P e Pb. No Quadro 4.1 

encontram-se os teores totais dos elementos analisados. 

 
Quadro 4.1 Teores totais dos elementos analisados nas amostras de água colhidas na ribeira de São 
Domingos e Telheiro, respectivamente, BSD01 e BSD02.  

Amostra 
 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(mg L-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
BSD01 98,5 0,010 22,1 1,26 11,7 54,2 6,16 11,5 0,255 
BSD02 91,7 0,232 12,6 1,33 16,7 53,8 6,51 12,3 0,214 

 
 

Nas amostras de água BSD01e BSD02, os teores totais dos elementos Al, Fe, Mn, P e Pb 

estão muito acima do Valor Máximo Admissível (VMA) em águas para consumo humano. 

(Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto transposto para o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 

de Agosto). O teor total do Mg está ligeiramente acima do VMA. O teor total do As na 

água BSD02 encontra-se acima do valor médio em águas normais (1-10 µg L-1) 

(Magalhães, 2002). Os teores totais dos elementos Ca e Cu são inferiores ao Valor Máximo 

Recomendado (VMR).  

 

4.1.2 Composição química dos materiais utilizados no preenchimento das colunas 
No Quadro 4.2 encontra-se a composição química dos materiais utilizados no 

preenchimento das colunas. As amostras dos ossos utilizados apresentam teores totais de 

chumbo relativamente elevados e alguns vestígios de espécies que contêm manganês. As 

concentrações totais elevadas de Ca e P indicam a presença de hidroxiapatite nos ossos 

calcinados a 500 e 1000 ºC, respectivamente, osso1/2 e osso1 na Figura 4.1. 
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Quadro 4.2 Teores totais dos elementos analisados nos materiais utilizados no preenchimento das 
colunas e respectivos valores da média aritmética e do desvio padrão. 

Amostra/estatística 
 

E
n

sa
io

s  
Teor total dos elementos analisados 

(g kg-1) 

Al As Ca Fe Mg Mn P Pb 
Osso1/2 A <0,099 <0,099 357 <0,99 3,88 3,22x10-2 216 0,222 
Osso1/2 B <0,099 <0,099 338 <0,99 3,69 1,94x10-2 209 0,131 
Média    348  3,79 2,58x10-2 213 0,176 

Desvio padrão    14  0,13 9,0x10-3 5 0,065 

Osso1 A <0,099 <0,099 379 <0,99 3,63 1,99x1-2 234 0,115 
Osso1 B <0,099 <0,099 376 <0,99 4,11 1,61x10-2 241 0,099 
Média    378  3,87 1,80x10-2 237 0,107 

Desvio padrão    3  0,34 2,7x10-3 4 0,011 
Piromorfite A <0,099 <0,099 <4,9 <0,99 <0,98 1,27x10-2 <49 1,20x103 
Piromorfite B <0,099 <0,099 <4,9 <0,99 <0,98 1,34x10-2 <49 1,14x103 

Média       1,30x10-2  1,17x103 
Desvio padrão       5x10-4  40 

Calcário A <0,46 <0,46 420 <4,6 <4,6 0,139 <234 2,98 
Calcário B <0,46 <0,46 408 <4,6 <4,6 0,075 <234 2,31 
Média    414   0,107  2,64 

Desvio padrão    9   0,046  0,48 
MnO2 A 3,86 <0,099 9,53 2,59 1,52 26,5 <49,7 0,446 
MnO2 B 3,90 <0,099 9,32 3,08 1,58 28,7 <49,7 0,394 
Média  3,88  9,42 2,83 1,55 27,6  0,420 

Desvio padrão  0,03  0,15 0,35 0,04 1,6  0,037 
Osso1/2 : osso calcinado a 500 ºC 
Osso1 : osso calcinado a 1000 ºC 
 

 

Com base nos dados constantes no Quadro 4.2, pode dizer-se que a piromorfite utilizada no 

processo de purificação das águas era praticamente pura. O mesmo não se pode dizer do 

calcário. Este apresentou um teor total elevado de chumbo. 

 

Dos espectros de difracção de raios-X (Figura 4.1) dos ossos após calcinação a 500 e 1000 

ºC, verifica-se que o material submetido a temperatura mais elevada apresenta uma 

hidroxiapatite com uma estrutura mais cristalina do que o sólido aquecido a 500 ºC. Em 

ambos os espectros é visível que a hidroxiapatite é o sólido dominante.  
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a) 
 
 
 
 

 
b) 
Figura 4.1 Espectros de amostras de ossos calcinados: a) a 500 e b) a 1000 ºC. 
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Na Figura 4.2 encontra-se uma curva termogravimétrica do dióxido de manganês 

sinterizado a 550 ºC na qual é notória a estabilidade do sólido até à temperatura de 550 ºC. 

 

 
Figura 4.2 Curva termogravimétrica de uma amostra de dióxido de manganês (MnO2) sinterizado a 
550 ºC. 
 
 
Pode dizer-se, com base nesta curva termogravimétrica, que ocorreu uma perda gradual 

muito pequena de massa no intervalo de temperatura em que se efectuou a 

termogravimetria da amostra de dióxido de manganês como confirmado na Figura 4.3.  
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Figura 4.3 Análise termogravimétrica (TGA) da amostra de MnO2 sinterizado a 550 ºC. 
 

 

Através da curva correspondente à primeira derivada, DTGA, pode verificar-se que 

ocorreram dois eventos nítidos de perda de massa. 

 

A amostra do dióxido de manganês utilizada era amorfa (Figura 4.4). Os resultados 

analíticos por ICP-MS desta amostra indicaram teores totais elevados dos elementos Al, 

Ca, Fe, Mg e Pb (Quadro 4.2). O aquecimento não provocou a melhoria na cristalização 

nem uma mudança de composição. Parece haver outro sólido misturado com o dióxido de 

manganês que não era reagente de qualidade analítica. 
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Figura 4.4 Espectro de uma amostra de dióxido de manganês sinterizado a 550ºC. 
 
 

4.1.3 pH, condutividade eléctrica e fluxo médio das águas purificadas pelas colunas 
O processo de purificação das amostras de água, BSD01 e BSD02, colhidas na ribeira de 

São Domingos, iniciou-se após respectivamente três e cinco meses da sua recolha. No 

Quadro 4.3 indicam-se os parâmetros físico-químicos das amostras de água BSD01 

original, diluída e filtradas pela coluna 1 bem como algumas amostras de água BSD02 

também filtradas pela mesma coluna. 

4.1.3.1 Coluna 1 de purificação das águas BSD01 e BSD02 
Por meio da coluna 1 filtraram-se 90 litros da água BSD01 e 60 litros da água BSD02, após 

diluição 10 vezes.  
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Quadro 4.3 Parâmetros físico-químicos das amostras de água BSD01e BSD02 filtradas pela 
coluna 1 
 
Amostra 
 

 
Volume filtrado 

 

 
pH 

 

 
Condutividade eléctrica 

 
 (L)  (µS cm-1) 

BSD01 0 2,576 2,57 x 103  (20,5 ºC) 

BSD01.d1 0 3,529 253 (21,0 ºC) 
C1BSD01.d2 0,360 ± 0,1 9,052 2,04 x 103  (21,7 ºC) 

C1BSD01.d3 0,570 ± 0,1 8,638 1,214 x 103 (21,5 ºC) 

C1BSD01.d4 5 ± 0,1 5,542 443 (23,0 ºC) 
C1BSD01.d5 10 ± 0,1 8,444 364 (22,6 ºC) 
C1BSD01.d6 13 ± 0,1 7,955 449 (22,6 ºC) 
C1BSD01.d7 16 ± 0,1 7,799 389 (21,7 ºC) 
C1BSD01.d9 20 ± 0,1 8,850 371 (22,5 ºC) 
C1BSD01.d10 25 ± 0,1 8,637 394 (22,7 ºC) 
C1BSD01.d11 25,1 ± 0,1 9,185 453 (21,4 ºC) 
C1BSD01.d12 30 ± 0,1 8,462 393 (22,7 ºC) 
C1BSD01.d13 31 ± 0,1 9,321 411 (21,8 ºC) 
C1BSD01.d14 35 ± 0,1 9,028 425 (22,2 ºC) 
C1BSD01.d15 40 ± 0,1 8,367 377 (22,3 ºC) 
C1BSD01.d16 45 ± 0,1 8,337 396 (24,7 ºC) 
C1BSD01.d17 50 ± 0,1 8,327 390 (24,3 ºC) 
C1BSD01.d18 55 ± 0,1 8,310 395 (23,0 ºC) 
C1BSD01.d19 60 ± 0,1 8,152 368 (23,2 ºC) 
C1BSD01.d20 70 ± 0,1 8,485 488 (25,1 ºC) 
C1BSD01.d21 71 ± 0,1 8,939 430 (22,9 ºC) 
C1BSD01.d23 80 ± 0,1 7,904 379 (25,3 ºC) 
C1BSD01.d24 89,25± 0,75 6,970 387 (23,9 ºC) 
C1BSD02.d25 100 ± 0,1 7,741 433 (24,6 ºC) 
C1BSD02.d26 110 ± 0,1 8,020 433 (24,6 ºC) 
C1BSD02.d27 120 ± 0,1 7,800 452 (25,9 ºC) 
C1BSD02.d28 130 ± 0,1 7,773 388 (25,6 ºC) 
C1BSD02.d29 140 ± 0,1 7,776 395 (25,6 ºC) 
C1BSD02.d30 150 ± 0,1 7,509 376 (24,5 ºC) 

C1 - Coluna 1     
BSD01 - Amostra de água da ribeira de São Domingos  
BSD02 - Amostra de água da ribeira de São Domingos (Telheiro) 
d -diluída     
1, 2, …, n - referência das amostras  

 

A água que foi introduzida na coluna 1 após diluição 10 vezes tinha pH 3,529. Esta água 

não foi tratada previamente com calcário. A água colhida aos 0,36 L apresentou pH 9,052. 

Este aumento do pH da água deveu-se à reacção com calcário utilizado no preenchimento 

dessa coluna. A introdução da água na coluna 1 foi ininterrupta até aos 25 L. De uma 

forma geral, o pH da água que saiu da coluna 1 diminuiu progressivamente. É de se referir 

que o pH se eleva sempre que a água permanece na coluna por um longo período de tempo. 
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Por exemplo, após 25 L de água terem passado pela coluna, uma certa quantidade de água 

ficou armazenada na coluna por uma noite e o pH aumentou consideravelmente: passou de 

8,637 para 9,185 (um valor superior ao valor inicial). 

 

A diminuição do fluxo de saída de água não foi brusca, sendo mais evidente a partir dos 30 

L. Até aos 30 L, o fluxo médio foi de 21 mL min-1. Esta diminuição substancial do fluxo 

de saída da água estará relacionada com a libertação de dióxido de carbono (CO2) 

resultante da reacção do calcário com a água introduzida na coluna e com a compactação 

dos materiais no interior das colunas em contacto com a água. Também a formação de 

óxidos de ferro e o gesso que se podem ter formado terão contribuído para a diminuição 

desse fluxo. A partir dos 40 L, o fluxo manteve-se praticamente constante e o pH da água 

filtrada também não se alterou significativamente.  

 

Com a introdução de mais água BSD02 na coluna 1, o pH voltou a diminuir lentamente, 

mas não atingiu o valor inicial. Nos últimos 30 L de água filtrada pela coluna, o fluxo 

médio de saída da água foi de 5 mL min-1. 

 

4.1.3.2 Coluna 2 de purificação das águas BSD01 e BSD02 
Com a coluna 2 filtraram-se 190 L da água BSD01 e 30 L da água BSD02, ambas diluídas 

10 vezes. O pH e a condutividade eléctrica da primeira amostra da água BSD01 colhida 

foram, respectivamente, 5,193 e 362 µS cm-1 (26,1 ºC). 

 

Como referido anteriormente, a água introduzida na coluna 2 foi submetida a um pré-

tratamento com calcário, num alguidar com o propósito de eliminar o efeito do CO2 bem 

como os precipitados de ferro que se formam na parte superior da coluna. Com esta 

alteração das condições experimentais, o fluxo de saída da água permaneceu elevado até 

aos 70 L, tendo como valor médio 141 mL min-1. A velocidade de escoamento de água da 

coluna 2 foi 28,2 vezes mais elevada do que na coluna 1 e com um volume de água filtrado 

2,3 vezes superior. Observando os valores de pH registados no Quadro 4.4, conclui-se que 

a melhoria substancial obtida no fluxo de água filtrada influenciou negativamente o seu 

pH. Na base do ocorrido deverá estar o factor “tempo de contacto”. Segundo dados 

referenciados na literatura (IRAR, 2005), os processos em meios adsorventes, em geral, 
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requerem elevados tempos de contacto. Considera-se, também, que muitas das partículas 

do calcário terão sido arrastadas pelo escoamento da água no interior da coluna 2, tendo em 

conta que a supressão de várias camadas de areia reduziu a capacidade de compactação dos 

materiais constituintes dessa coluna.  

 

Com a diminuição gradual do fluxo de saída da água, as mostras que iam sendo colhidas 

apresentavam pH cada vez mais elevado. Dos 70 aos 180 L de água filtrada, o pH variou 

de 4,691 a 7,371. A partir dos 190 L de água filtrada, foi introduzida a água BSD02 na 

coluna 2 tendo verificado uma ligeira diminuição do pH da água filtrada.  

 

Os valores de pH e os da condutividade eléctrica de todas as amostras de água filtradas 

pela coluna 2 e colhidas indicam-se no Quadro 4.4. O fluxo médio da água filtrada nos 

últimos 20 L finais foi de a 8 mL min-1. 

 

4.1.3.3 Coluna 3 de purificação da água BSD02 
Com a coluna 3 filtraram-se 170 litros da água BSD02 previamente diluída 10 vezes. No 

Quadro 4.5 registam-se os valores dos parâmetros físico-químicos medidos. O 

comportamento químico desta coluna foi semelhante ao verificado na coluna 2, em vários 

aspectos. No entanto, registaram-se algumas diferenças dignas de realce:  

 

− o pH da água filtrada, embora tenha inicialmente valores semelhantes atingiu 

valores superiores a 7 com um menor volume de água filtrada (111 L na coluna 3 

contra 170 L na coluna 2); 

− o fluxo de saída da água reduziu significativamente aos 35 L de água filtrada ( a 

metade do valor registado na coluna 2). 
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Quadro 4.4 Parâmetros físico-químicos das amostras de água BSD01e BSD02 filtradas pela 
coluna 2 
 
Amostra 
 

 
Volume filtrado 

 

 
pH 

 

 
Condutividade eléctrica 

 
 (L)  (µS cm-1) 

BSD01 0 2,540 2,70 x 103  (23,4 ºC) 

BSD01c 0 3,505 2,04 x 103  (22,9 ºC) 

BSD01dc 0 3,954 347 (25,7 ºC) 
C2BSD01dc1 10 ± 0,1 5,193 362 (26,1 ºC) 
C2BSD01dc2 20 ± 0,1 5,236 348 (24,7 ºC) 
C2BSD01dc3 30 ± 0,1 4,870 359 (26,2 ºC) 
C2BSD01dc4 40 ± 0,1 5,139 342 (26,3 ºC) 
C2BSD01dc5 46 ± 0,1 4,895 356 (26,3 ºC) 
C2BSD01dc6 50 ± 0,1 4,950 334 (24,4 ºC) 
C2BSD01dc7 60 ± 0,1 4,615 379 (24,3 ºC) 
C2BSD01dc8 70 ± 0,1 4,691 342 (24,4 ºC) 
C2BSD01dc9 80 ± 0,1 4,468 349 (23,4 ºC) 
C2BSD01dc10 90 ± 0,1 4,722 327 (23,2 ºC) 
C2BSD01dc11 100 ± 0,1 4,438 307 (23,2 ºC) 
C2BSD01dc12 110 ± 0,1 4,595 287 (23,7 ºC) 
C2BSD01dc13 120 ± 0,1 4,494 332 (25,0 ºC) 
C2BSD01dc14 130 ± 0,1 4,532 334 (25,5 ºC) 
C2BSD01dc15 140 ± 0,1 4,505 295 (23,4 ºC) 
C2BSD01dc16 150 ± 0,1 6,238 463 (23,7 ºC) 
C2BSD01dc17 160 ± 0,1 5,869 322 (23,2 ºC) 
C2BSD01dc18 170 ± 0,1 7,074 388 (23,4 ºC) 
C2BSD01dc19 180 ± 0,1 7,371 353 (24,0 ºC) 
C2BSD01dc20 189,25 ± 0,75 7,626  219 (23,9 ºC) 
C2BSD02dc21 200 ± 0,1 7,270 374 (25,4 ºC) 
C2BSD02dc22 210 ± 0,1 7,151 398 (25,4 ºC) 
C2BSD02dc23 220 ± 0,1 7,335 406 (24,5 ºC) 

C2 – Coluna 2 
dc – diluída após a adição de calcário; c – calcário adicionado à água não diluída 
1,2, …, 23 – referência das amostras 
 
 

As diferenças acima indicadas estão relacionadas com as alterações introduzidas no 

preenchimento desta coluna já referidas na secção 3.9.3 dos materiais e métodos.    

 

Dos 71 aos 100 L de água filtrada, a redução brusca do pH verificada (de 7 para cerca de 6) 

deveu-se à pressão que se exerceu na parte superior da coluna para libertar CO2 que alterou 

o estado de compactação da coluna. O fluxo médio inicial foi de 181 mL min-1 até aos 30 L 

e 6 mL min-1 nos últimos 30 L de água filtrada. 
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Quadro 4.5 Parâmetros físico-químicos das amostras de água BSD02 filtradas pela coluna 3 
 
Amostra 
 

 
Volume filtrado 

 

 
pH 

 

 
Condutividade eléctrica 

 
 (L)  (µS cm-1) 

BSD02 0 2,571 2,74 x 103  (24,9 ºC) 

BSD02c 0 3,280 2,34 x 103  (22,9 ºC) 

BSD02dc 0 4,272 365 (24,7 ºC) 
C3BSD02dc1 10 ± 0,1 5,346 381 (24,4 ºC) 
C3BSD02dc2 20 ± 0,1 4,624 371 (24,3 ºC) 
C3BSD02dc3 30 ± 0,1 4,666 367 (24,4 ºC) 
C3BSD02dc4 40 ± 0,1 5,463 362 (24,7 ºC) 
C3BSD02dc5 50 ± 0,1 5,084 385 (24,5 ºC) 
C3BSD02dc6 60 ± 0,1 7,083 391 (24,3 ºC) 
C3BSD02dc7 71 ± 0,1 4,889 346 (24,7 ºC) 
C3BSD02dc8 80 ± 0,1 4,537 359 (24,9 ºC) 
C3BSD02dc9 90 ± 0,1 4,865 360 (24,1 ºC) 
C3BSD02dc10 100 ± 0,1 6,688 411 (26,4 ºC) 
C3BSD02dc11 111 ± 0,1 7,410 384 (26,2 ºC) 
C3BSD02dc12 120 ± 0,1 7,192 361 (25,3 ºC) 
C3BSD02dc13 130 ± 0,1 7,017 387 (25,1 ºC) 
C3BSD02dc14 140 ± 0,1 7,088 369 (25,3 ºC) 
C3BSD02dc15 150 ± 0,1 7,262 390 (24,7 ºC) 
C3BSD02dc16 160 ± 0,1 7,121 396 (24,7 ºC) 
C3BSD02dc17 170 ± 0,1 6,886 375 (24,2 ºC) 

C3 – Coluna3 
1,2, …, 17 – referência das amostras 
 
 

4.1.4 Teores dos Cloretos 
No Quadro 4.6 indicam-se os teores médios dos cloretos determinados por titulação de 

precipitação nas amostras de água BSD01 e BSD02 diluídas 10 vezes e nas últimas 

amostras de água filtradas. 

 

Os teores médios dos cloretos nas duas amostras de água originais, BSD01 e BSD02, não 

diferem significativamente (95,9 e 90,7 mg L-1) e ambos são inferiores ao valor 

paramétrico2 (VP) (250 mg L-1 de iões cloreto) (Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de 

Agosto), mas estão acima do VMR (25 mg L-1de iões cloreto), relativamente a águas para 

consumo humano. As últimas amostras de água BSD01 e BSD02 filtradas pelas três 

colunas apresentam teores médios dos cloretos semelhantes aos das amostras apenas 

diluídas. 

                                            
2 É o valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros a controlar (Diário da República, 1.ª 
série — N.º 164 — 27 de Agosto de 2007: 5749). 
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Quadro 4.6 Teores médios dos cloretos nas amostras de água originais BSD01 e BSD02 diluídas 
10 vezes e nas amostras finais bem como os respectivos valores de desvio padrão, erro padrão e 
coeficiente de variação (CV). 
 
Amostra 
 
 

 
Teor médio dos cloretos 

(mol L-1) 
 

 
Estatística 

 
Desvio padrão 

    
Erro padrão CV 

(%) 
BSD01d 2,70x10-4 1,3 x10-5 7x10-6 4,7 
BSD02d 2,56x10-4 1,3 x10-5 7x10-6 4,9 
C1BSDO1d24 2,558x10-4 6,3 x10-6 3,6x10-6 2,5 
C2BSDO1dc20 2,27x10-4 1,3 x10-5 7x10-6 5,6 
C1BSDO2d30 2,30x10-4 1,1 x10-5 6x10-6 4,8 
C2BSDO2dc23 2,448x10-4 6,3 x10-6 3,6x10-6 2,6 
C3BSDO2dc17 2,485x10-4 6,3 x10-6 3,6x10-6 2,6 

d – diluído; dc – diluída após a adição de calcário, CaCO3 
 

 

Estes valores indicam que no interior das colunas não terá havido consumo dos cloretos. 

Em todas as colunas de filtração, os teores médios dos cloretos nas amostras finais são 

inferiores ao VMR (25 mg L-1de iões cloreto) para águas para consumo humano. Pode 

concluir-se que, em termos dos cloretos, a água filtrada é potável, tendo em conta que a 

concentração aproximada a partir da qual podem ocorrer efeitos nocivos é 200 mg L-1 

(Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto transposto para o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 

de Agosto). 

 

4.1.5 Teores dos Sulfatos 
No Quadro 4.7 registam-se os teores médios dos sulfatos nas diferentes amostras de água, 

BSD01 e BSD02 e a estatística correspondente.  

 

Os teores médios dos sulfatos nas duas amostras de água originais, BSD01 e BSD02, não 

se diferem muito (1,399 e 1,466 g L-1), embora o primeiro pareça ligeiramente menor. No 

entanto, a concentração dos sulfatos nessas águas é muito elevada e encontra-se muito 

acima do VP (250 mg L-1) (Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto) em águas para o 

consumo humano. 
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Quadro 4.7 Teores médios dos sulfatos determinados em algumas amostras de água BSD01 e 
BSD02 e respectivos valores de desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação (CV). 
 
Amostra  
 

 
Teor médio dos sulfatos 

(mol L-1) 

 
Estatística  

 
Desvio padrão Erro padrão CV 

(%) 
BSD01p 1,456x10-2 2,5x10-4 1,8x10-4 1,7 
BSD02p 1,526x10-2 4,6x10-4 2,7x10-4 3,0 
BSD01d 1,288x10-3 3,5x10-5 2,0x10-5 2,7 
BSD02d 1,506x10-3 2,1x10-5 1,2x10-5 1,4 
BSD02dc 1,518x10-3 5,1x10-5 3,0x10-5 3,4 
C1BSD01d24 1,326x10-3 3,4x10-5 2,0x10-5 2,6 
C2BSD01dc20 7,64x10-4 2,5x10-5 1,4x10-5 3,3 
C1BSD02.d30 1,415x10-3 2,1x10-5 1,2x10-5 1,5 
C3BSD02dc.3A 1,444x10-3 2,6x10-5 1,5x10-5 1,8 
C3BSD02dc.17A 1,508x10-3 2,2x10-5 1,3x10-5 1,5 
d – diluída 
dc – diluída após a adição de calcário, CaCO3 
p –precipitado com uma solução de hidróxido de amónio 25 % 
 

 

As amostras de água originais foram diluídas 10 vezes e introduzidas nas diferentes 

colunas de filtração. Nas colunas 1 e 2 introduziram-se os dois tipos de água. Já na coluna 

3 somente se introduziu água BSD02 como referido anteriormente. Enquanto que as águas 

que passaram pelas colunas 2 e 3 foram pré-tratadas com calcário, as que passaram pela 

coluna 1, não. Os teores médios dos sulfatos nas águas BSD02d (diluída) e BSD02dc 

(diluída após a adição de calcário) não são significativamente diferentes, embora na 

primeira seja ligeiramente inferior ao contrário do que se esperava. Pois, à segunda 

adicionou-se calcário e verificou-se a formação do sulfato de cálcio di-hidratado, 

comprovado por difracção dos raios-X. Atendendo que o erro padrão associado à segunda 

amostra é superior ao da primeira, e a possibilidade de o próprio calcário apresentar 

algumas impurezas, considera-se que não houve perda significativa dos sulfatos. Os teores 

médios dos sulfatos nas águas introduzidas nas diferentes colunas estavam acima do VMR 

(25 mg L-1de iões sulfato). 

 

Para cada uma das amostras de água originais colheram-se novas amostras na fase final do 

seu processo de purificação. As águas que se introduziram nas colunas foram diluídas 10 

vezes. Os teores médios dos sulfatos nas amostras filtradas pelas colunas 1 e 2 estão abaixo 

do VP, embora estejam acima do VMR. 
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Comparando os teores dos sulfatos nas águas introduzidas nas colunas com os à saída 

conclui-se que a concentração dos sulfatos na água que se introduziu nas diferentes colunas 

é superior à de saída. Por exemplo, o teor da água BSD02dc introduzida na coluna 1 é 

1,518x10-3 mol L-1 e o da água C1BSD02.d30 (água de saída) é 1,415x10-3 mol L-1. O 

mesmo se verificou com as outras amostras de água. Este facto indica que houve retenção 

de alguns iões sulfato no interior das colunas. Pois, nas amostras sólidas recolhidas nos 

alguidares onde se fez o pré-tratamento das águas BSD01 e BSD02 com calcário, 

identificaram-se, por difracção dos raios-X, alguns compostos que contêm iões sulfato tais 

como sulfato de cálcio di-hidratado - Ca(SO4).2H2O, bissulfato de alumínio e sódio hexa-

hidratado - AlNa(SO4)2.6H2O. Em amostras extraídas das colunas identificaram-se, 

também, compostos que contêm iões sulfato tais como jarosite-KFe3(SO4)2(OH)6, linarite - 

PbCu(SO4)(OH)2 e beudantite, PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6.  

 

Na Figura 2.1 indicam-se os difractogramas de raios-X de alguns destes compostos. É de 

se referir, também, que nas amostras da água BSD02 finais filtradas pelas colunas 1 e 3 os 

teores médios dos sulfatos permaneceram acima do VMR, mas não atingiram o valor 

paramétrico. 
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a)  

 

b)  
Figura 4.5 Espectro dos materiais extraídos da coluna 1 (a) e recolhidos no alguidar onde se 
adicionou calcário à amostra de água BSD02 (b). 
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4.1.6 Teores dos elementos analisados por ICP – MS 
No Quadro 4.8 indicam-se os teores totais de 9 elementos analisados nas amostras de água 

BSD01d, BSD02c e BSD02dc por ICP-MS.  

 

Quadro 4.8 Teores totais dos elementos analisados nas amostras de água antes de passarem pelas 
colunas de filtração. 

Amostra 
 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(mg L-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
BSD01d 11,0 <0,010 7,58 1,28 3,06 7,84 0,623 0,857 4,74x10-2 
BSD02c 103 <0,010 250 14,1 11,4 12,8 6,25 3,47 0,111 
BSD02dc 8,47 <0,010 32,1 1,32 1,94x10-2 10,5 0,723 0,171 0,010 
BSD01d - Amostra de água colhida no lago da ribeira de São Domingos diluída (d) dez vezes.  
BSD02c - Amostra de água colhida no lago da ribeira de São Domingos (Telheiro) misturada com calcário 
(c). 
BSD02dc - Amostra de água colhida no lago da ribeira de São Domingos (Telheiro) misturada com calcário 
(c) e diluída (d) 10 vezes.  
 

 

Os teores totais dos elementos Al, Fe, Mn e Pb na água BSD01 diluída 10 vezes estavam 

acima do VMA. Os dos elementos Cu e P estavam abaixo do VMA. Em relação aos 

elementos Ca e Mg os seus teores totais estavam abaixo do VMR. Na água BSD02 diluída 

após a adição de calcário, o alumínio e o manganês apresentavam teores totais acima do 

VMA. O do elemento Cu estava abaixo do VP. Em relação aos elementos Ca, Fe, Mn e P 

os seus teores totais também estavam abaixo do VMR. O do elemento Pb estava abaixo do 

limite de detecção. As águas BSD01 e BSD02 diluídas 10 vezes e introduzidas nas 

diferentes colunas tinham um teor total de arsénio abaixo do limite de detecção.  

Os teores totais dos elementos analisados nas amostras de água BSD01 e BSD02 diluídas 

dez vezes e filtradas pela coluna 1 (C1) encontram-se no Quadro 4.9. 

 
Os teores totais dos elementos Ca, Cu, Mg e P nas amostras de água BSD01 filtradas pela 

coluna 1 estão todos abaixo do VMR. O alumínio apresenta teores totais abaixo do VMA 

nos primeiros 20 L de água filtrada e aos 80 L. Dos 30 aos 60 L e aos 90 L de água filtrada 

os teores totais do Al estão abaixo do VMR. Relativamente ao Fe, a primeira amostra 

colhida após 10 L de água filtrada e a penúltima amostra (após 80 L) apresentam teores 

totais acima do VMR, mas abaixo do VMA. Os teores totais do chumbo até aos 40 L de 

água filtrada estão acima do VP. A partir dos 50 L, o teor total do chumbo esteve sempre 
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abaixo do VP. Os teores totais de Mn praticamente permaneceram acima do VP. O teor 

total do As continuou abaixo do VMR.  

 
 
Quadro 4.9 Teores totais dos elementos analisados nas amostras de água, BSD01 e BSD02, 
filtradas pela coluna 1. 
Amostra 
 
 

  
Teor total dos elementos analisados 

(mg L-1) 
Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 

C1BSD01d5 5,08x10-2 <0,010 33,6 7,8x10-2 6,34x10-2 13,0 0,230 0,0906 0,131 
C1BSD01d9 7,64x10-2 <0,010 38,7 <0,005 2,74x10-2 13,2 0,0763 0,113 6,62x10-2 
C1BSD01d12 3,20x10-2 <0,010 50,3 <0,005 1,04x10-2 13,2 0,151 0,175 5,11x10-2 
C1BSD01d15 2,63x10-2 <0,010 50,8 <0,005 5,43x10-3 12,9 0,0426 0,132 5,26x10-2 
C1BSD01d17 2,26x10-2 <0,010 54,0 <0,005 <0,005 12,8 0,0835 0,184 3,27x10-2 
C1BSD01d19 2,20x10-2 <0,010 53,3 <0,005 <0,005 12,7 0,0850 0,265 1,82x10-2 
C1BSD01d21 2,56x10-2 <0,010 58,0 <0,005 5,43x10-3 13,2 0,0028 0,185 4,35x10-2 
C1BSD01d23 6,90x10-2 <0,010 52,7 <0,005 0,101 12,8 0,0524 0,360 1,76x10-2 
C1BSD01d24 1,83x10-2 <0,010 54,7 <0,005 1,04x10-2 10,5 0,200 0,558 <0,010 
C1BSD02d25 3,28x10-2 <0,010 57,0 <0,005 1,49x10-2 9,56 0,0689 0,329 <0,010 
C1BSD02d26 1,73x10-2 <0,010 61,8 <0,005 <0,005 10,6 0,164 0,347 <0,010 
C1BSD02d27 1,79x10-2 <0,010 66,2 <0,005 7,93x10-3 10,7 0,321 0,424 <0,010 
C1BSD02d28 1,80x10-2 <0,010 56,2 <0,005 <0,005 10,4 0,360 0,572 <0,010 
C1BSD02d29 1,53x10-2 <0,010 56,4 <0,005 5,43x10-3 10,5 0,442 0,796 <0,010 
C1BSD02d30 3,92x10-2 <0,010 57,3 <0,005 4,04x10-2 8,58 0,473 1,03 <0,010 

C1 - Coluna 1  
d - diluída  
 

 

Com a introdução da água BSD02 na coluna 1 não se registaram grandes alterações. Os 

teores totais dos elementos acima referidos, de uma forma geral, continuaram a baixar, 

salvo algumas excepções: os do Mn e P aumentaram progressivamente. O magnésio 

continuou a apresentar teores totais abaixo do VMR, com excepção do último valor que foi 

mesmo superior ao VMA. Os teores totais dos restantes elementos analisados são 

inferiores ao VMR. Em todas as amostras de água filtradas pela coluna 1, o teor total do As 

foi inferior ao VP. A análise da composição dos sólidos extraídos dessa coluna nos locais 

indicados na Figura 3.9, após digestão ácida, evidenciou que os teores totais de arsénio 

diminuíram gradualmente ao longo da coluna (Quadro 4.10). 

 
As amostras indicadas no Quadro 4.10 foram extraídas da coluna 1, de cima para baixo, a 

distâncias médias de 12 mm, aproximadamente (Figura 3.9). Neste quadro pode constatar-

se que os teores totais de todos os elementos analisados nas amostras dos materiais 
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extraídos da coluna 1 aumentaram significativamente na parte superior da coluna de 

purificação relativamente às concentrações iniciais das amostras diluídas e introduzidas nas 

diferentes colunas, indicando que houve retenção desses elementos (ou por adsorção ou 

por formação de novos sólidos). Relativamente ao arsénio, as suas concentrações foram 

consideravelmente elevadas ao longo das 12 primeiras camadas (variando entre 0,110 a 

1,03 mg L-1). É de se referir que os teores desse elemento diminuíram, nas diferentes 

camadas, de cima para baixo até ao limite de detecção (0,100 mg L-1). As concentrações do 

chumbo também foram elevadas ao logo das camadas, tendo-se verificado um aumento 

progressivo, salvo algumas excepções. Este aumento da concentração do chumbo deveu-se 

à formação de alguns compostos que contêm este metal tal como mimetite [Pb5(AsO4)3Cl] 

e Beudantite, PbFe3AsO4SO4(OH)6.  

 

Os teores totais elevados dos elementos As, Pb, P e Ca nas primeiras camadas indicam 

uma provável substituição dos catiões Ca2+ por Pb2+ e dos fosfatos por arsenatos  na estrura 

da hidroxiapatite. Segundo Magalhães e Williams (2007), a hidroxiapatite incorporada em 

barreiras reactivas porosas constitui uma das técnicas para a remoção do chumbo de águas 

de drenagem de minas altamente contaminadas com esse elemento químico.  

 

Os teores totais do Fe também foram elevados nas primeiras camadas. Pode dizer-se que 

ocorreu a remoção do ferro das águas conjuntamente com o arsénio como referenciado na 

literatura (IRAR, 2005). Pois, os teores totais deste elemento químico diminuíram de cima 

para baixo, tal como ocorreu com o arsénio. O mesmo pode dizer-se com relação ao 

manganês. No entanto, a remoção do arsénio conjuntamente com a precipitação do ferro 

foi mais eficaz do que a do manganês em simultâneo com arsénio, como referenciado na 

literatura (IRAR, 2005). É de se referir que a remoção do arsénio é mais efectiva após a 

sua oxidação com dióxido de manganês. O alumínio também foi removido conjuntamente 

com arsénio, pois a sua concentração diminuiu de cima para baixo nas diferentes camadas 

da coluna. Os teores totais do cobre também foram elevados nas primeiras camadas. Os 

resultados de difracção por raios-X indicaram a formação de compostos que contêm este 

elemento químico, por exemplo, a linarite, PbCu(SO4)(OH)2. 

 
A piromorfite introduzida nas camadas das diferentes colunas descritas na secção 3.9 

deverá ter permitido uma substituição gradual de fosfatos por arsenatos que podem resultar 
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da oxidação do arsénio(III) pelo dióxido de manganês sólido adicionado às colunas. Os 

iões manganês que ficam em solução podem difundir-se pelos interstícios dos sólidos 

constituintes das colunas e combinarem quimicamente com as espécies que contêm 

arsénio(V), nos sítios onde se formaram ou noutros, durante a percolação da água nas 

colunas. Por exemplo, o arsenato de manganês identificado por difracção dos raios-X pode 

formar-se por este mecanismo. Os iões Pb2+ provenientes da água e outros que 

eventualmente tenham movido durante a percolação da água nas colunas podem reagir com 

espécies que contêm arsenato(V) dando origem a espécies químicas como beudantite  

PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6. Acresce-se que a mobilidade do chumbo nas diferentes camadas 

é reduzida como referido na secção 2.2.  
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Quadro 4.10 Teores totais dos elementos analisados nas amostras dos sólidos extraídos da coluna 
1 e respectivos valores da média aritmética e do desvio padrão. 

Amostra 
 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(g kg-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
Parte I 

C1BSDF1.A1   10,0 3,68x10-2 103 0,501 12,4 0,589 0,977 93,3 2,65x10-2 
C1BSDF1.A2   15,6 5,12x10-2 79,6 0,567 18,9 0,382 0,865 78,6 4,15x10-2 
Média  12,8 4,40x10-2 91 0,534 15,6 0,486 0,921 85,9 3,40x10-2 
Desvio padrão 4,0 1,02x10-2 17 0,047 4,6 0,146 0,079 10,4 1,06x10-2 
C1BSDF1.B1    8,98 1,69x10-2 262 1,67 1,37 2,06 4,17 201 2,37x10-2 
C1BSDF1.B2    8,62 1,37x10-2 251 1,58 1,34 1,94 4,35 187 2,01x10-2 
Média  8,80 1,53x10-2 257 1,62 1,36 2,00 4,26 194 2,19x10-2 
Desvio padrão 0,25 2,3x10-3 8 0,06 0,03 0,09 0,13 10 2,5x10-3 
C1BSDF1.C1   2,43 1,26x10-2 154 0,836 0,647 0,935 1,74 106 1,91x10-2 
C1BSDF1.C2   3,90 9,54x10-3 203 1,21 0,934 1,58 2,79 144 2,71x10-2 
Média  3,16 1,11x10-2 178 1,02 0,791 1,26 2,26 125 2,31x10-2 
Desvio padrão 1,04 2,2x10-3 35 0,27 0,203 0,45 0,74 26 5,7x10-3 
C1BSDF1.D1 0,181 9,71x10-3 56,5 4,95x10-2 0,252 0,170 0,475 46,3 65,4 
C1BSDF1.D2 0,225 1,03x10-2 56,2 5,62x10-2 0,279 0,183 0,557 49,1 94,5 
Média  0,203 1,00x10-2 56,3 5,29x10-2 0,265 0,177 0,516 47,7 80,0 
Desvio padrão 0,031 5x10-4 0,2 4,7x10-3 0,019 0,009 0,058 2,0 20,6 
C1BSDF1.E1 1,05 7,92x10-3 154 0,176 0,588 1,45 2,47 118 46,3 
C1BSDF1.E2 1,17 9,16x10-3 196 0,173 0,682 1,79 2,74 150 50,8 
Média  1,11 8,54x10-3 175 0,175 0,635 1,62 2,61 134 48,5 
Desvio padrão 0,09 8,8x10-4 29 0,002 0,067 0,25 0,20 22 3,2 
C1BSDF1.F1   1,17 8,71x10-3 371 0,192 0,775 3,13 3,63 268 16,8 
C1BSDF1.G1   0,387 5,47x10-3 2,31 3,84x10-2 0,190 <0,005 0,691 4,18 55,7 
C1BSDF1.G2 0,900 8,70x10-3 4,05 8,85x10-2 0,641 1,13x10-1 2,52 17,1 168 
Média  0,643 7,08x10-3 3,18 6,34x10-2 0,416 8,2x10-2 1,61 10,6 112 
Desvio padrão 0,363 2,29x10-3 1,23 3,55x10-2 0,319 4,5x10-2 1,29 9,1 79 
C1BSDF1.H1 0,200 <0,005 60,6 2,59x10-2 0,148 0,128 0,889 43,4 17,9 
C1BSDF1.H2 0,356 <0,005 119 6,63x10-2 0,221 0,241 1,36 88,8 26,3 
Média  0,278  90 4,61x10-2 0,185 0,184 1,13 66,1 22,1 
Desvio padrão 0,110  41 2,86x10-2 0,052 0,080 0,33 32,1 5,9 
C1BSDF1.I 1  0,140 <0,005 76,0 2,42x10-2 9,88x10-2 0,178 0,198 2,48 8,19 
C1BSDF1.I 2 0,167 <0,005 79,5 3,17x10-2 1,28x10-1 0,186 0,234 2,47 10,3 
Média  0,153  77,7 2,79x10-2 1,13x10-1 0,182 0,216 2,48 9,2 
Desvio padrão 0,019  2,5 5,3x10-3 2,1x10-2 0,006 0,025 0,01 1,5 
C1BSDF1.J1 6,10x10-2 <0,005 14,8 1,33x10-2 <0,05 <0,05 6,95x10-2 <2,48 1,67 
C1BSDF1.J2 5,03x10-2 <0,005 13,0 1,00x10-2 <0,05 <0,05 4,81x10-2 <2,48 1,22 
Média  5,56x10-2  13,9 1,17x10-2   5,88x10-2  1,45 
Desvio padrão 7,6x10-3  1,2 2,4x10-3   1,51x10-2  0,31 
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Quadro 4.11 Teores totais dos elementos analisados nas amostras dos sólidos extraídos da coluna 
1 e respectivos valores da média aritmética e do desvio padrão (continuação). 

Amostra 
 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(g kg-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
 Parte II 

C1BSDF2.A1   5,95x10-2 <0,005 77,4 9,58x10-3 <0,05 0,272 0,318 55,1 0,665 
C1BSDF2.A2   3,99x102 <0,005 70,4 9,42x10-3 <0,05 0,237 0,221 49,6 0,487 
Média  4,97x10-2  73,9 9,50x10-3  0,254 0,269 52,3 0,576 
Desvio padrão 1,3910-2  4,9 1,1x10-4  0,025 0,069 3,9 0,126 
C1BSDF2.B     4,19x10-2 <0,005 66,4 7,99x10-3 <0,05 0,25 0,182 46,8 0,414 
C1BSDF2.C1   1,72x10-2 <0,005 69,0 8,14x10-3 <0,05 0,185 1,86x10-2 <2,48 0,227 
C1BSDF2.C2   1,62x10-2 <0,005 80,0 7,65x10-3 <0,05 0,211 2,16x10-2 <2,48 0,264 
Média  1,67x10-2  74,5 7,89x10-3  0,198 2,01x10-2  0,246 
Desvio padrão 7x10-4  7,7 3,5x10-4  0,019 2,1x10-3  0,026 
C1BSDF2.D 2,97x10-2 <0,005 74,1 7,51x10-3 <0,05 0,316 8,75x10-2 51,2 0,405 
C1BSDF2.E1 3,28x10-2 <0,005 61,8 5,88x10-3 <0,05 0,173 7,17x10-2 41,8 0,132 
C1BSDF2.E2 2,04x10-2 <0,005 63,2 5,83x10-3 <0,05 0,184 6,67x10-2 43,1 0,118 
Média  2,66x10-2  62,5 5,85x10-3  0,179 6,92x10-2 42,4 0,125 
Desvio padrão 8,8x10-3  1,0 4x10-5  0,008 3,6x10-3 1,0 0,010 
C1BSDF2.F1   7,91x10-3 <0,005 13,1 3,70x10-3 <0,05 <0,05 5,90x10-3 <2,48 5,49x10-2 
C1BSDF2.F2   1,17x10-2 <0,005 23,0 6,88x10-3 <0,05 <0,05 1,12x10-2 <2,48 6,63x10-2 
Média  9,8x10-3  18,0 5,29x10-3   8,5x10-3  6,06x10-2 
Desvio padrão 2,7x10-3  7,0 2,25x10-3   3,7x10-3  8,1x10-3 
A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2 e J2 duplicados 

 

 

No Quadro 4.12 indicam-se os teores totais dos elementos analisados nas amostras de água 

BSD01 e BSD02 diluídas 10 vezes após a adição de calcário e filtradas pela coluna 2 (C2). 

Nas amostras de água BSD01 filtradas pela coluna 2, os teores totais dos elementos Ca, Fe, 

Mg e P encontram-se todos abaixo do VMR, excepto o ferro que apresenta um teor total 

acima desse valor aos 100 L de água filtrada, mas abaixo do VP. Os teores totais do Cu 

encontram-se abaixo do VP. Os teores totais do Al estiveram abaixo do VP nos primeiros 

20 L de água filtrada, excedeu esse valor até aos 140 L. Depois, baixou consideravelmente 

tendo atingido valores inferiores ao VMR. O teor total do magnésio, Mg, manteve sempre 

abaixo do VMR. O de Pb, embora tenha decrescido gradualmente esteve quase sempre 

acima do VP. Apenas nas duas últimas amostras de água filtrada e colhida os teores do Pb 

estiveram abaixo desse valor. Com a introdução da água BSD02, não se registaram grandes 

variações nos teores dos diferentes elementos visto que apenas foram filtradas 30 L dessa 
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amostra de água. Os teores totais do As permaneceram abaixo do VMA para ambas as 

amostras de água. 

 

Quadro 4.12 Teores totais dos elementos analisados nas amostras de água, BSD01 e BSD02, 
filtradas pela coluna 2. 

Amostra 
 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(mg L-1) 

Al As Ca Cu Fe Mg Mn P Pb 
C2BSD01dc1 0,163 <0,010 41,7 0,503 6,43x10-3 10,5 0,623 0,170 3,49 
C2BSD01dc2 0,173 <0,010 41,9 0,515 <0,005 10,7 0,601 0,171 3,54 
C2BSD01dc3 0,573 <0,010 37,7 0,524 6,43x10-3 10,7 0,633 0,187 2,02 
C2BSD01dc4 0,194 <0,010 39,9 0,499 6,43x10-3 10,3 0,603 0,158 1,42 
C2BSD01dc6 1,29 <0,010 33,4 0,712 6,43x10-3 10,6 0,644 0,147 2,07 
C2BSD01dc7 3,22 <0,010 38,3 1,06 1,34x10-2 10,6 0,789 0,216 1,30 
C2BSD01dc8 2,59 <0,010 35,6 0,890 9,43x10-3 10,4 0,738 0,193 1,09 
C2BSD01dc9 2,62 <0,010 43,0 0,944 1,04x10-2 10,7 0,785 0,199 0,91 
C2BSD01dc10 1,05 <0,010 37,1 0,694 3,39x10-2 10,4 0,679 0,186 0,59 
C2BSD01dc11 4,18 <0,010 27,8 0,940 5,94x10-2 10,9 0,767 0,205 1,18 
C2BSD01dc12 2,29 <0,010 24,8 0,668 2,74x10-2 10,7 0,648 0,169 0,715 
C2BSD01dc13 4,47 <0,010 29,0 0,971 2,04x10-2 10,2 0,738 0,187 0,857 
C2BSD01dc14 4,43 <0,010 30,2 0,970 4,04x10-2 10,3 0,716 0,191 0,812 
C2BSD01dc15 3,52 <0,010 24,9 0,810 3,14x10-2 10,7 0,716 0,182 0,829 
C2BSD01dc16 4,49x10-2 <0,010 61,5 0,145 3,14x10-2 13,5 0,761 0,191 0,158 
C2BSD01dc17 1,35x10-2 <0,010 43,6 0,217 <0,005 10,5 0,723 0,219 0,102 
C2BSD01dc18 1,41x10-2 <0,010 48,4 8,82x10-2 <0,005 10,6 0,636 0,316 0,0535 
C2BSD01dc19 5,13x10-2 <0,010 46,0 2,28x10-2 5,43x10-3 12,8 0,483 0,205 0,0170 
C2BSD01dc20 9,45x10-2 <0,010 25,6 <0,005 6,43x10-3 4,87 0,164 0,145 <0,010 
C2BSD02dc21 3,12x10-2 <0,010 49,7 3,78x10-2 8,43x10-3 11,2 0,600 0,227 0,0236 
C2BSD02dc22 3,95x10-2 <0,010 52,6 3,85x10-2 1,34x10-2 10,9 0,734 0,326 0,0286 
C2BSD02dc23 2,46x10-2 <0,010 56,1 5,69x10-2 <0,005 10,7 0,624 0,272 3,54 

C2 - Coluna 2 
dc - diluída após a adição de calcário 
 

 

No Quadro 4.13 indica-se a composição química dos sólidos extraídos da coluna 2, após o 

processo de purificação das águas BSD01 e BSD02 nos locais indicados na Figura 3.10. As 

amostras de sólidos extraídas dessa coluna digeridos com ácido nítrico e analisadas por 

ICP-MS também apresentaram teores totais elevados dos elementos Al, Ca, Fe, Mn, P e Pb 

na parte superior da mesma. Com excepção do chumbo, os teores totais dos elementos 

analisados nesta coluna foram mais baixos do que os verificados na coluna 1. O caso limite 

foi o do arsénio que manteve sempre abaixo do limite de detecção (100 µg L-1).  
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Quadro 4.13 Teores totais dos elementos analisados nas amostras dos sólidos extraídos da coluna 
2 e respectivos valores da média aritmética e do desvio padrão. 

Amostra 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(g kg-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
Parte I 

C2BSDP1.A1   0,764 <0,005 23,6 3,72x10-2 0,729 0,181 1,21 23,7 84,3 
C2BSDP1.A2   0,737 <0,005 13,5 3,32x10-2 0,777 0,131 1,02 17,7 92,1 
Média  0,750  18,5 3,52x10-2 0,753 0,156 1,11 20,7 88,2 
Desvio padrão 0,019  7,1 2,8x10-3 0,034 0,035 0,14 4,3 5,5 

C2BSDP1.B1     4,50 <0,005 239 0,253 1,29 1,81 3,42 170 37,4 
C2BSDP1.B2     4,46 <0,005 223 0,256 1,20 1,68 3,52 159 39,9 
Média 4,48  231 0,254 1,24 1,74 3,47 165 38,7 
Desvio padrão 0,03  12 0,002 0,06 0,09 0,07 8 1,8 

C2BSDP1.C1   1,43 <0,005 115 0,126 0,223 0,582 1,39 80,6 9,55 
C2BSDP1.C2   1,33 <0,005 114 0,115 0,186 0,605 1,25 80,9 8,63 
Média  1,38  115 0,120 0,204 0,594 1,32 80,7 9,09 
Desvio padrão 0,07  1 0,008 0,027 0,016 0,10 0,2 0,65 

C2BSDP1.D1 3,22 <0,005 234 0,342 0,544 1,67 2,71 165 28,2 
C2BSDP1.D2 3,53 <0,005 230 0,378 0,611 1,59 2,97 162 32,2 
Média  3,38  232 0,360 0,577 1,63 2,84 163 30,2 
Desvio padrão 0,22  3 0,026 0,047 0,05 0,19 2 2,9 

C2BSDP1.E1 1,88 <0,005 79,2 0,163 0,050 0,174 0,515 17,9 14,0 
C2BSDP1.E2 3,42 <0,005 123 0,295 0,149 0,265 0,799 31,2 26,0 
Média  2,65  101 0,229 0,099 0,220 0,657 24,6 20,0 
Desvio padrão 1,09  31 0,094 0,071 0,065 0,201 9,4 8,5 

C2BSDP1.F1 0,721 <0,005 24,7 0,0970 <0,05 0,0512 0,137 <2,48 2,99 
C2BSDP1.F2 1,29 <0,005 41,3 0,173 <0,05 0,100 0,278 <2,48 5,72 
Média  1,01  33,0 0,135  0,076 0,208  4,35 
Desvio padrão 0,40  11,7 0,054  0,035 0,100  1,93 

  
C2BSDP2.A1   1,27 <0,005 110 0,141 <0,05 0,571 1,07 74,5 6,11 
C2BSDP2.A2   1,22 <0,005 135 0,143 <0,05 0,641 1,19 90,7 6,01 
Média  1,24  122 0,142  0,606 1,13 82,6 6,06 
Desvio padrão 0,03  18 0,002  0,049 0,08 11,4 0,07 

C2BSDP2.B1     0,978 <0,005 99,3 0,121 5,86x10-2 0,468 1,11 65,5 4,63 
C2BSDP2.B2     0,864 <0,005 87,4 0,110 5,46x10-2 0,398 0,92 58,6 4,13 
Média  0,921  93,4 0,115 5,66x10-2 0,433 1,02 62,1 4,38 
Desvio padrão 0,080  8,4 0,008 2,8x10-3 0,049 0,13 4,9 0,35 

C2BSDP2.C1   0,766 <0,005 135 0,136 <0,05 0,627 0,956 79,7 3,31 
C2BSDP2.C2   0,923 <0,005 94 0,153 <0,05 0,377 0,790 46,8 4,14 
Média  0,845  115 0,144  0,502 0,873 63,2 3,73 
Desvio padrão 0,112  29 0,012  0,177 0,117 23,3 0,59 

C2BSDP2.D1 0,197 <0,005 67,3 0,060 <0,05 0,149 0,109 <2,5 1,33 
C2BSDP2.D2 0,541 <0,005 140 0,150 <0,05 0,329 0,397 10,1 4,04 
Média  0,369  103 0,105  0,239 0,253  2,68 
Desvio padrão 0,243  51 0,064  0,128 0,204  1,92 
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Os teores totais dos elementos analisados nas amostras dos sólidos extraídos dos 

alguidares, no final do processo de purificação das águas BSD01 e BSD02, encontram-se 

no Quadro 4.14 No alguidar onde se introduziu a água BSD01 (AL- BSD01), o teor do 

arsénio permaneceu abaixo do limite de detecção. Tendo em conta que o teor total do 

arsénio nessa água não era muito elevado e os espectrofotómetros utilizados apresentavam 

algumas limitações, essa água deveria ser introduzida nas colunas sem qualquer diluição 

prévia.  

 

Quadro 4.14 Teores totais dos elementos analisados nas amostras dos sólidos extraídos dos 
alguidares utilizados no pré-tratamento das águas com calcário e respectivos valores da média 
aritmética e do desvio padrão. 

Amostra 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(g kg-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
AL- BSD01. A 24,5 <0,005 349 1,21 22,1 0,809 0,091 <2,48 1,19x10-2 
AL- BSD01. B 24,1 <0,005 342 1,27 20,8 0,796 0,088 <2,48 1,12x10-2 
Media 24,3  345 1,24 21,4 0,803 0,089  1,16x10-2 
Desvio padrão 0,3  5 0,05 0,9 0,009 0,003  4x10-4 
AL- BSD02. A 17,5 0,256 281 0,939 80,0 0,547 3,62E-02 <2,48 7,01x10-2 
AL- BSD02. B 17,5 0,345 213 0,993 104 0,445 3,57E-02 <2,48 8,04x10-2 

Média  17,5 0,301 247 0,966 92 0,496 3,60E-02  7,52x10-2 
Desvio padrão 0,01 0,063 48 0,038 17 0,072 3E-04  7,3x10-3 
AL- BSD01 - Alguidar no qual se colocou água BSD01 com calcário 
AL- BSD02 - Alguidar no qual se colocou a água BSD02 com calcário 
A e B - Amostras dos materiais recolhidos 
 

 

Os sólidos depositados nas bases dos alguidares foram analisados por ICP-MS após a 

digestão com ácido nítrico (65% PA – ISO). Nos sólidos obtidos nos alguidares 

registaram-se teores totais elevados do ferro como se pode ver no Quadro 4.14 e que é 

evidente na Figura 3.8. Verificou-se a formação de óxidos e hidróxidos de ferro tanto nos 

alguidares como na parte superior das diferentes colunas de purificação das águas. No 

Quadro 4.15 indicam-se alguns compostos presentes nos sólidos dos alguidares onde se fez 

o pré-tratamento das águas BSD01 e BSD02 com calcário durante o seu processo de 

purificação, identificados por difracção dos raios-X de amostras extraídas da parte lateral 

dos alguidares. Neste quadro não aparece a calcite que é o constituinte do calcário porque 

os sólidos analisados provieram das paredes laterais dos alguidares. Analisou-se uma 

amostra deste local para que não houvesse predomínio das riscas do carbonato de cálcio 
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que deve também ser abundante no resíduo do fundo do alguidar, como se pode constatar 

pela presença elevada de teores de cálcio nos alguidares (Quadro 4.14).  

 
Quadro 4.15 Alguns compostos formados nos alguidares onde se fez o pré-tratamento das águas 
BSD01 e BSD02 com calcário. 
Nome do composto Fórmula química 
Gesso  Ca(SO4).2H2O 
Bissulfato de alumínio e sódio hexa-hidratado AlNa (SO4)2.6H2O 

 

 

De um modo geral pode dizer-se que os materiais analisados por difracção dos raios-X 

apresentaram vestígios de vários compostos diferentes dos que foram colocados como 

enchimento das colunas. No entanto, os que foram mais rigorosamente identificados, com 

os meios disponíveis, encontram-se nas figuras 4.5 a 4.7.  

 

Na Figura 4.6 a amostra C1BSDDF1A que foi retirada da camada onde se colocou 

inicialmente areia e calcário mostra a possibilidade de existirem nesta fase hidroxiapatite, 

anglesite (PbSO4), jarosite (KFe3(SO4)(OH)6) e linarite (CuPb(OH)2(SO4)). Nesta camada 

é visível o aparecimento de óxidos e hidróxidos de ferro como resultado do aumento do 

pH. Contudo, várias combinações entre os iões são possíveis visto que como se viu nos 

dados do Quadro 4.1, ambas as amostras de água tinham concentrações elevadas de alguns 

iões que só se encontram em solução como resultado do baixo pH das águas. A 

hidroxiapatite pode aparecer nesta camada como resultado da migração de partículas mais 

finas de osso por toda a coluna. É visível ao longo das figuras 4.5 a 4.7 que a hidroxiapatite 

não está muito cristalina. Se se comparar estes espectros com os apresentados na Figura 4.1 

pode-se concluir que ao longo da experiência se vai verificando uma diminuição da 

estabilidade da estrutura da hidroxiapatite. Na amostra C1BSD1F1B parece existir um 

arsenato de manganês juntamente com a mimetite o que pode explicar-se pela acção 

oxidante do dióxido de manganês sobre espécies mais reduzidas de arsénio e a 

cristalização in situ dos arsenatos de manganês. A lentidão de percolação da água nas 

colunas também pode favorecer estes processos de cristalização. 
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Figura 4.6 Espectros de difracção de raios-X de alguns compostos formados na coluna 1. 
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Figura 4.7 Espectros de difracção de raios-X de alguns compostos formados na coluna 1.  
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Figura 4.8 Espectros de difracção de raios-X de alguns compostos formados na coluna 2. 
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No Quadro 4.16, encontram-se os teores totais dos elementos analisados nas amostras de 

água BSD02 filtradas pela coluna 3 (C3), após a adição de calcário e diluição 10 vezes. 

 

Quadro 4.16 Teores totais dos elementos analisados nas amostras de água, BSD02, filtradas pela 
coluna 3. 

Amostra 
 

 
Teor total dos elementos analisados 

(mg L-1) 

Al As Ca  Cu Fe Mg Mn P Pb 
C3BSD02dc1 0,148 <0,010 48,8 0,509 7,44x10-2 10,5 0,684 0,204 3,43 
C3BSD02dc2 1,53 <0,010 44,0 0,694 2,74x10-2 10,5 0,710 0,180 2,69 
C3BSD02dc3 2,15 <0,010 42,1 0,747 2,14x10-2 10,5 0,714 0,177 2,47 
C3BSD02dc4 0,120 <0,010 38,3 0,424 1,84x10-2 11,1 0,910 0,219 1,91 
C3BSD02dc5 0,361 <0,010 47,2 0,517 1,84x10-2 12,7 0,981 0,233 1,62 
C3BSD02dc6 0,0675 <0,010 44,4 0,0532 7,43x10-3 13,5 0,557 0,152 0,333 
C3BSD02dc7 0,724 <0,010 36,5 0,624 1,04x10-2 11,2 0,812 0,200 1,64 
C3BSD02dc8 3,92 <0,010 32,7 1,02 4,44x10-2 10,8 0,900 0,228 2,04 
C3BSD02dc9 1,25 <0,010 39,6 0,649 7,43x10-3 10,9 0,714 0,171 0,851 
C3BSD02dc10 0,0176 <0,010 50,8 5,75x10-2 1,24x10-2 11,0 0,706 0,185 0,131 
C3BSD02dc11 0,0323 <0,010 51,4 4,32x10-2 <0,005 10,8 0,454 0,141 0,107 
C3BSD02dc12 0,0389 <0,010 47,3 9,92x10-3 6,43x10-3 10,8 0,464 0,159 0,126 
C3BSD02dc13 0,0326 <0,010 53,4 3,89x10-2 9,43x10-3 10,7 0,663 0,190 0,123 
C3BSD02dc14 0,0231 <0,010 48,3 6,37x10-2 8,43x10-3 10,6 0,472 0,155 0,107 
C3BSD02dc15 0,0237 <0,010 51,5 5,59x10-2 7,43x10-3 10,6 0,523 0,192 6,69x10-2 
C3BSD02dc16 0,0198 <0,010 53,3 0,113 <0,005 10,7 0,536 0,198 7,52x10-2 
C3BSD02dc17 0,0214 <0,010 51,0 0,120 <0,005 10,8 0,527 0,232 4,19x10-2 
C3 - Coluna 3 
dc – diluída após a adição de calcário 
 
 
Nas amostras de água filtradas pela coluna 3, os teores totais dos elementos Ca, Fe, Mg e P 

encontram-se todos abaixo do VMR, excepto a primeira amostra do ferro que apresenta um 

teor total acima desse valor. Os teores totais do Cu encontram-se abaixo do VP até aos 90 

L de água filtrada, tendo baixado, a partir desse volume de água, para valores inferiores ao 

VMR. Os teores totais do Al estiveram praticamente acima do VP até aos 90 L, depois 

baixaram para valores inferiores ao VMR. Os teores totais dos elementos Mn e Pb 

permaneceram praticamente constantes e acima do VMA, com excepção dos do Pb que 

diminuíram gradualmente, embora não tenham ocorrido registos inferiores ao VMR.  
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4.2 Solos 

4.2.1 Teores totais de alguns elementos no solo de Penedono 
No Quadro 4.17 apresentam-se as concentrações totais dos elementos alumínio, arsénio, 

ferro e chumbo presentes nas amostras do solo original da área mineira da mina de Santo 

António (Penedono) e de outras amostras do mesmo solo com aditivos químicos: óxido de 

ferro (PEN 06 Fe1 e PEN 06 Fe3), fosfato de cálcio (PEN 06 PCa4 e PEN 06 PCa12) e 

matéria orgânica (PEN 06 MO).  

 

Quadro 4.17 Teores totais dos elementos Al, As, Fe e Pb no solo da área da mina de Santo 
António (Penedono). 

Amostra 
 

 
Teor total 
 (g kg-1) 

 Al As Fe Pb Sb 
PEN 06 C 59,4 1,17 11,9 0,048 <l.d. 
PEN 06 Fe1 59,3 1,17 12,5 0,048 < l.d. 
PEN 06 Fe3 59,2 1,17 13,7 0,048 < l.d. 
PEN 06 PCa4 59,2 1,17 11,9 0,048 < l.d. 
PEN 06 PCa12 58,7 1,16 11,8 0,047 < l.d. 

PEN 06 MO 60,0 1,17 15,1 0,108 0,0004 
PEN 06 C - solo da área mineira de santo António (Penedono) ao qual não se adicionou qualquer aditivo;  
PEN 06 Fe1 e PEN 06 Fe3 - solo ao qual se adicionou 1 e 3 g de goethite por kg de solo, respectivamente;  
PEN 06 PCa4 e PEN 06 PCa12 - solo ao qual se adicionou 4 e 12 g de fosfato de cálcio por kg de solo, 
respectivamente;  
PEN 06 MO solo ao qual se adicionou 35 g de matéria orgânica por kg de solo. 
 

 

O solo da área mineira de Penedono apresenta teor total elevado de arsénio e valores 

relativamente baixos de chumbo, como se pode observar no Quadro 4.17 e considerando 

que este solo provém de uma área mineira onde se explorou o ouro. 

 

4.2.2 Fracção disponível de alguns elementos no solo de Penedono 

4.2.2.1 Métodos de extracção 

No Quadro 4.18 apresenta-se a fracção disponível de cinco elementos extraída das 

amostras do solo de Penedono pelos cinco métodos descritos no ponto 3.5. Ainda se 

indicam os valores de desvio padrão das amostras com teores totais acima do limite de 

detecção.  
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Os diferentes métodos acima referidos extraem elementos do solo em quantidades 

diferentes consoante a sua capacidade de adsorção, troca iónica ou outros processos 

químicos envolvidos tendo em conta os aditivos integrados.  

 

Quadro 4.18 Concentração da Fracção Disponível (FD) dos elementos Al, As, Fe, Pb e Sb no solo 
da área da mina de Santo António (Penedono) e respectivos desvios padrões. 

 
Amostra de solo 

 
Fracção disponível 

(mg kg-1) 

 
Desvio padrão da FD 
 

 Al As Fe Pb Sb Al As Fe 
Método de água destilada 

PEN 06 C 28,496 47,605 13,141 < l.d. < l.d. 0,609 0,444 2,065 
PEN 06 Fe1 24,676 42,263 10,189 < l.d. < l.d. 10,257 2,706 6,486 
PEN 06 Fe3 29,133 42,014 14,673 < l.d. < l.d. 2,304 2,080 1,765 
PEN 06 PCa4 30,346 74,642 11,774 < l.d. < l.d. 5,371 1,253 2,520 
PEN 06 PCa12 25,575 115,08 10,502 < l.d. < l.d. 13,286 6,16 5,414 
PEN 06 MO 30,304 70,477 13,158 < l.d. < l.d. 8,768 4,249 4,689 

Método do DTPA 
PEN 06 C 127,71 29,067 150,69 < l.d. < l.d. 6,19 1,441 4,08 
PEN 06 Fe1 122,59 23,075 132,87 < l.d. < l.d. 8,95 0,680 4,66 
PEN 06 Fe3 122,67 25,990 153,03 < l.d. < l.d. 1,30 0,676 3,27 
PEN 06 PCa4 101,55 23,852 83,855 < l.d. < l.d. 16,83 0,927 2,510 
PEN 06 PCa12 52,035 24,738 44,756 < l.d. < l.d. 14,949 0,778 1,742 
PEN 06 MO 70,450 17,374 66,717 < l.d. < l.d. 0,443 0,555 1,799 

Método de cloreto de cálcio 
PEN 06 C 50,140 10,678 2,3706 < l.d. < l.d. 0,466 0,464 0,0602 
PEN 06 Fe1 56,062 12,084 2,0627 < l.d. < l.d. 0,852 0,127 0,0451 
PEN 06 Fe3 46,728 8,6759 1,8678 < l.d. < l.d. 0,070 0,715 0,0432 
PEN 06 PCa4 15,688 21,921 1,5841 < l.d. < l.d. 0,947 1,020 0,4445 
PEN 06 PCa12 9,8483 41,315 1,6805 < l.d. < l.d. 2,5519 0,352 1,5672 
PEN 06 MO 8,5085 20,195 0,78676 < l.d. < l.d. 0,0582 1,427 0,06460 

Método de nitrato de cálcio 
PEN 06 C 340,01 < l.d. 14,017 < l.d. < l.d. 20,12  0,956 
PEN 06 Fe1 < l.d. 13,355 4,7971 < l.d. < l.d.    
PEN 06 Fe3 291,98 < l.d. 11,817 < l.d. < l.d. 13,16  0,183 
PEN 06 PCa4 193,27 < l.d. 10,470 < l.d. < l.d. 80,01  1,726 
PEN 06 PCa12 < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. < l.d.    
PEN 06 MO < l.d. < l.d. 7,2225 < l.d. < l.d.   0,3903 

Método do acetato de amónio 
PEN 06 C < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. < l.d.    
PEN 06 Fe1 3,8996 < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. 0,2039   
PEN 06 Fe3 < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. < l.d.    
PEN 06 PCa4 < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. < l.d.    
PEN 06 PCa12 < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. < l.d.    
PEN 06 MO < l.d. < l.d. < l.d. < l.d. < l.d.    
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4.2.2.2 Extracção com água destilada 
Pode concluir -se, com base nos dados indicados no Quadro 4.18, que o método que mais 

extraiu o arsénio do solo é o de água destilada. Os solos da área mineira do Penedono 

apresentam fracção disponível do arsénio elevada quando comparada com a fracção 

disponível do mesmo elemento nos solos da mina de São Domingos (Abreu et al., 2008). 

No solo de Penedono a fracção disponível varia entre 3,8 e 10,5 % enquanto que em São 

Domingos é < 0,02 %.  

 

Nas amostras de solo, PEN 06 Fe1 e PEN 06 Fe3, em que se adicionou óxido de ferro 

(goethite) nas proporções de 1 e 3 g de goethite por kg de solo a fracção disponível do 

arsénio no solo nos dois casos é similar. Em ambos os casos a fracção disponível do 

arsénio no solo diminuiu quando comparada com a amostra do solo original (PEN 06 C). 

Esta diminuição da fracção disponível do arsénio no solo provavelmente estará relacionada 

com a adsorção de espécies de arsénio aniónicas (arsénio(V) aos iões Fe3+ nos locais de 

carga positiva na superfície dos óxidos de ferro.  

 

Já nas amostras de solo PEN 06 PCa4 e PEN 06 PCa12 aos quais se adicionou fosfato de 

cálcio na proporção 4 e 12 g de fosfato de cálcio, respectivamente, a fracção do arsénio 

disponível foi bem mais elevada quando comparada com a dos restantes solos extraída com 

o mesmo método (Quadro 4.18). Na amostra PEN 06 PCa12 a fracção disponível do 

arsénio foi cerca de 1,54 vezes superior à da amostra PEN 06 PCa4. Pode dizer-se que 

quanto maior for a quantidade de fosfato de cálcio no solo, maior é a fracção disponível do 

arsénio que se pode extrair por esse método. 

 

Também na amostra do solo ao qual se adicionou matéria orgânica na proporção de 35 g 

por kg de solo, a fracção disponível do arsénio foi mais elevada do que na amostra original 

(solo de controlo) bem como nas amostras com óxido de ferro adicionado, mas inferior à 

dos solos com fosfato de cálcio adicionado.  

 

A fracção disponível dos elementos Al e Fe nas diferentes amostras com aditivos não 

sofreu grandes variações quando comparada com a do solo original. A fracção disponível 
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desses elementos químicos aumentou com maior presença de goethite no solo e o mesmo 

em relação ao fosfato de cálcio.  

 

4.2.2.3 Extracção com DTPA 
A fracção disponível dos elementos extraída com o método de DTPA foi mais elevada no 

solo de controlo. Em relação ao arsénio pode dizer-se que os aditivos óxido de ferro e 

fosfato de cálcio tiveram pouca influência na sua extracção, pois a fracção disponível nos 

dois casos é semelhante. Verificou-se um ligeiro incremento na fracção disponível dos 

solos cuja proporção do aditivo é maior. No solo ao qual se adicionou matéria orgânica a 

fracção disponível do arsénio ainda foi menor. 

 

A fracção disponível do alumínio nos solos com adição de goethite em proporções 

diferentes foi praticamente igual. Nos solos com adição de fosfato de cálcio, a fracção 

disponível do alumínio foi menor no solo ao qual se adicionou uma massa maior de fosfato 

de cálcio. Em relação ao ferro verificou-se uma tendência similar à do alumínio. Também 

o Pb e o Sb não foram extraídos por esse método. 

 

4.2.2.4 Extracção com cloreto de cálcio 
A fracção disponível do arsénio extraída com o método de cloreto de cálcio foi maior no 

solo ao qual se adicionou fosfato de cálcio, sendo mais elevada no solo com maior massa 

desse aditivo. O solo ao qual se adicionou matéria orgânica também apresentou uma 

fracção disponível do arsénio maior quando comparada com os solos com óxido de ferro 

adicionado e com o solo original (PEN 06-C). A fracção disponível do arsénio foi mais 

baixa na amostra do solo ao qual se adicionou 3 g de goethite (PEN 06 Fe3). Em relação ao 

ferro a diminuição da fracção disponível desse elemento ocorreu pela seguinte ordem de 

aditivos adicionados: PEN 06 {MO < PCa4 < PCa12 < Fe3 < Fe1 < C}. Para o alumínio, a 

ordem é a seguinte: PEN 06 {MO < PCa12 < PCa4 < Fe3 < C < Fe1 }.  

 

4.2.2.5 Extracção com nitrato de cálcio 
O método de nitrato de cálcio extraiu apenas ferro e alumínio nalguns solos tendo-se 

registado a maior fracção disponível no solo ao qual não se adicionou qualquer aditivo. 
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4.2.2.6 Extracção com acetato de amónio 
O acetato de amónio praticamente não extraiu elementos do solo. A única excepção foi o 

alumínio no solo ao qual se adicionou óxido de ferro na proporção de 1 g de goethite por 

kg de solo. 
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5. CONCLUSÕES 

As águas que são drenadas pela ribeira de São Domingos constituem veículo de dispersão  

de alguns contaminantes no ambiente. As escombreiras, por lixiviação e erosão hídrica 

resultantes das actividades de exploração mineira nos séculos passados na região, 

contaminaram as águas de drenagem nos locais adjacentes, com elementos químicos 

através da sua lixiviação e erosão hídrica. As águas, BSD01 e BSD02, colhidas nessa 

ribeira apresentaram teores totais muito elevados de alguns elementos, tais como alumínio 

e ferro, cuja média é, respectivamente, 95,1 e 14,2 mg L-1 e teores totais elevados de 

arsénio, cobre, manganês, fósforo e chumbo cuja média é, respectivamente, 0,121, 1,30, 

6,34, 11,9, 0,235 mg L-1. Também essas águas apresentam teores totais elevados dos 

cloretos e sulfatos. Para a BSDO1 os teores totais desses aniões são, respectivamente, 95,9 

e 1,399x103 mg L-1 e a BSD02 apresenta valores semelhantes, respectivamente, 90,7 e 

1,466x103 mg L-1.  

 

O presente estudo evidenciou que o arsénio e o chumbo podem ser removidos de águas 

contaminadas com esses elementos químicos por barreiras contendo hidroxiapatite 

biológica. Embora o papel da hidroxiapatite sintética como removedora de chumbo e 

arsénio de águas esteja bem referenciado na literatura (Mavropoulos, 1999), a 

hidroxiapatite biológica mostrou-se também eficiente na remoção desses elementos de 

águas provenientes de áreas mineiras.  

 

O presente estudo evidenciou, também, que alguns metais tais como o alumínio e o ferro 

são removidos em simultâneo com o Arsénio. Este facto está em conformidade com os 

dados referenciados na literatura (IRAR, 2005) que indicam os sais de ferro e alumínio 

como uma das técnicas de remoção do arsénio de água.  

 

Verificou-se, também, que os teores totais da maioria dos metais analisados diminuíram. 

Assim, pode concluir-se que, mesmo na presença de vários metais, a hidroxiapatite 

biológica poderia ser aplicada como técnica de remoção de alguns metais. No entanto, 

sugere-se a realização de mais experiências com ossos para quantificar o potencial da 

hidroxiapatite biológica na remoção de elementos químicos como o chumbo e, 

principalmente, o arsénio de águas e solos contaminados com esses elementos químicos.  
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A fracção disponível de alguns elementos nas amostras de solo formadas pelo mesmo solo 

com vários aditivos varia consoante o aditivo. A quantificação da fracção disponível varia 

com o método utilizado. No caso particular da extracção, a sua escolha faz-se levando em 

conta o tipo de elemento que se pretende extrair do solo e a sua concentração.  

 

Dos cinco métodos de avaliação da fracção disponível, a água destilada foi o método que 

extraiu uma maior fracção disponível de arsénio. O DTPA foi o reagente que extraiu 

maiores quantidades de alumínio e ferro. 

 

O óxido de ferro (goethite) adicionado aos solos na proporção de 1 e 3 g de goethite por kg 

de solo nas amostras, respectivamente PEN 06 Fe1 e PEN 06 Fe3 fez diminuir a fracção 

disponível do arsénio avaliada pelos métodos de água destilada e DTPA. De uma forma 

geral, a fracção disponível dos elementos analisados diminuiu nos solos aos quais se 

introduziu goethite. 

 

O fosfato de cálcio adicionado aos solos na proporção de 4 e 12 g deste composto por 

quilograma de solo nas amostras PEN 06 PCa4 e PEN 06 PCa12, respectivamente, fez 

aumentar significativamente a fracção disponível do arsénio extraída pelos métodos de 

água destilada e cloreto de cálcio.  

 

A matéria orgânica adicionada aos solos na proporção de 35 g de matéria orgânica por kg 

de solo na amostra PEN 06 MO fez aumentar significativamente a fracção disponível do 

arsénio extraída pelos métodos de água destilada e cloreto de cálcio. No caso do DTPA a 

fracção disponível do arsénio diminuiu. Os teores dos restantes elementos analisados 

também diminuíram muito quando comparados com o do solo de controlo, salvo o caso do 

método de água destilada em que se verificou um ligeiro aumento. 

 

De uma forma geral, a fracção disponível dos elementos alumínio e ferro reduziu-se nos 

solos com aditivos incorporados quando comparada com o solo original nas extracções 

pelos métodos DTPA e cloreto de cálcio. No caso da água destilada a alteração não foi 

significativa. 
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De um modo geral, a fracção disponível dos elementos alumínio e ferro nos solos com 

óxido de ferro adicionado foi mais elevada do que nos solos com fosfato de cálcio 

adicionado. No caso da água destilada a alteração não foi significativa. 
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6. APLICAÇÃO DIDÁCTICA DO ESTUDO 

 

6.1 Introdução  

A sociedade moderna vem registando progressos notáveis em vários sectores de 

actividades económicas particularmente a nível industrial. As descobertas científicas e 

tecnológicas proporcionaram aos cidadãos de hoje melhores modos de vida. No entanto, 

vêm surgindo diversos problemas ambientais eventualmente decorrentes desse novo 

padrão de vida tais como o aquecimento global, as queimadas e desertificações de 

inúmeras áreas do planeta, as contaminações de aquíferos, as crises energética e económica 

associadas à crescente escassez de petróleo acessível, os desequilíbrios biológicos e físico-

químicos. Estes problemas podem constituir uma ameaça para a sobrevivência da 

humanidade e, por isso, carecem de soluções a curto prazo sob pena de causarem 

desequilíbrios ecológicos que possam ser irreversíveis. 

 

Qualquer mudança comportamental pressupõe, antes de tudo, uma mudança de 

mentalidade, uma forma de pensar e agir em consonância com as exigências do meio onde 

se vive. À educação é reservada um papel preponderante na formação científica e integral 

das crianças e jovens, conferindo-lhes conhecimentos técnico-científicos que lhes 

permitem participar activamente na (re)construção de uma sociedade que se quer 

cientificamente literada e que acompanhe as questões sócio-científicas. É nesta perspectiva 

que se pretende apresentar uma reflexão pessoal sobre o papel do trabalho prático-

laboratorial-experimental no ensino das ciências de base experimental, principalmente nos 

níveis de Ensino Básico e Secundário. 

 

Algumas soluções para os problemas ambientais podem surgir, a médio e longo prazos, 

com a consciencialização dos alunos para estas questões. Uma forma de promover uma 

aprendizagem destes temas é envolver os alunos em trabalhos prático-laboratorial-

experimentais em ciências de base experimental como a Física e a Química que se 

relacionem com questões ambientais.  
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6.2 Importância do tabalho prático-laboratorial-experimental no ensino das 

Ciências de base experimental 

 
O ensino das ciências passou por um crivo de várias perspectivas, diferentes modos de 

olhar a ciência com finalidades distintas, a saber: ensino por transmissão (aquisição de 

conceitos), ensino por descoberta (compreensão de processos científicos), ensino para a 

mudança conceptual (mudança de conceitos) e ensino por pesquisa (construção de 

conceitos, competências, atitudes e valores). Esta última perspectiva afigura-se como a 

mais adequada aos propósitos do ensino das ciências, particularmente as Ciências da 

Natureza e a Química e a Física para dar respostas aos problemas reais de conteúdo inter e 

transdisciplinares visando a compreensão do mundo na sua globalidade e complexidade e 

voltado para o pensar e o agir.  

 

As práticas de ensino das Ciências nas escolas em países pouco desenvolvidos começam a 

emergir, mas ainda são muito deficientes quer em termos de metodologias de trabalho 

adoptadas, quer em tempo curricular que lhes é destinado. Uma mudança de perspectivas 

de abordagem de conteúdos em contexto educativo, mais voltada para a resolução de 

problemas do quotidiano dos alunos, dos seus interesses e das suas necessidades pode 

contribuir significativamente para o seu pleno envolvimento em actividades que podem 

planificar em sessões de debates em pequenos grupos e/ou de pesquisa individual. É de se 

referir que o professor não sendo o actor principal do processo ensino-aprendizagem, pois 

este é relegado ao aluno, tem, no entanto, um papel importante como mediador e 

facilitador desse mesmo processo, ajudando os alunos a clarificarem algumas ideias e 

desencadearem acções conducentes à resolução dos problemas seleccionados. Portanto, o 

ensino das ciências pode proporcionar um contributo valioso com vista à resolução desses 

problemas, envolvendo os alunos, os professores e outros agentes educativos. Segundo 

Cachapuz et al, (2002), o “objectivo primordial do ensino das ciências deve ser a 

compreensão da ciência, da tecnologia e do ambiente, das relações entre umas e outras e 

das implicações na sociedade e, ainda, do modo como os conhecimentos sociais se 

repercutem nos objectos de estudo da ciência e da tecnologia.” Daí a importância do ensino 

das ciências nos níveis Básico e Secundário com enfoque no conhecimento da História das 

Ciências, Epistemologia das Ciências bem como contextos de abordagens baseados na 
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perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTS-A) e trabalho prático-

laboratorial-experimental em torno de questões-problema adequadas a cada nível de 

ensino.  

 

É fundamental que as crianças e os jovens e toda a sociedade desenvolvam competências 

diversas que lhes permitam exercer uma cidadania plena e tomem decisões reflectidas para 

garantir a preservação das espécies na Terra e a utilização dos recursos naturais com 

sustentabilidade. Neste sentido, estratégias didácticas diversificadas e uma pluralidade de 

metodologias podem ser seleccionadas no sentido de os alunos se apropriarem dos 

problemas que os envolvem, sentirem-nos, também, como seus e, desta forma, 

empenharem-se na procura de possíveis soluções. A realização de actividades que 

envolvem activamente os alunos como trabalhos práticos (de campo ou experimental) 

sessões de debate, elaboração de poster e portefólios pode contribuir para o 

desenvolvimento de competências cognitivas (conceptual, processual e epistemológico), 

atitudinais, axiológicas, comunicativas bem como outras ao nível do saber ser e saber estar 

com os outros. 

 

A escola, como instituição formal de instrução e ensino, e outras instituições públicas ou 

privadas, devem empenhar-se cada vez mais na procura de soluções para os problemas 

ambientais e cada indivíduo é chamado a observar e reflectir sobre os problemas 

ambientais locais e globais a fim de os compreender e agir no sentido de inventariar 

soluções. Para que a sociedade se envolva nas questões que a Ciência e a Tecnologia 

colocam, é fundamental que os cidadãos possuam um conjunto de conhecimentos técnico-

científicos que lhes permitam elaborar juízos sobre situações do quotidiano, de forma 

reflectida e responsável. Segundo a sugestão de Galvão et al (2006) é importante que se 

desenvolvam “ambientes de aprendizagem onde a observação, a experimentação, a 

previsão, a dúvida, o erro, estimulem os alunos no seu pensamento crítico e criativo.” Com 

este propósito, sugerem-se alguns trabalhos práticos que poderão ser realizados em 

diferentes níveis de ensino e que constituem algumas das possíveis transposições 

didácticas deste estudo. 
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6.3 Algumas experiências realizadas neste estudo que podem ajustar-se ao contexto 

de ensino-aprendizagem  

 

A Química muito tem contribuído para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. A 

diversidade dos materiais que se usam no quotidiano e as suas transformações evidenciam 

o seu envolvimento. O ensino da Física e da Química, para além da mera consecução dos 

objectivos programáticos também deverá contribuir para a resolução dos problemas 

sociais. Sem pôr em causa outros trabalhos práticos que podem ser realizados no domínio 

das Ciências de base experimental, indicam-se algumas actividades que podem ser 

ajustadas a diferentes níveis de ensino, com diferentes graus de abertura. Podem realizar-se 

actividades meramente ilustrativas ou de exercício prático (por exemplo, verificação 

experimental de uma teoria, domínio de técnicas e métodos) bem como actividades de 

índole investigativa (resposta para uma questão-problema, por exemplo). Por esta razão, 

não se indicam os objectivos a almejar. Estes podem ser definidos de acordo com o 

desenvolvimento cognitivo do utilizador desta informação e do seu grau de autonomia. 

Apresentam-se, apenas, os materiais, os reagentes e modos de procedimento que podem ser 

utilizados. O principal contributo deste estudo para o Ensino das Ciências é a 

sensibilização dos professores e alunos para a problemática de contaminação do ambiente e 

o seu envolvimento na procura de soluções possíveis que sejam sustentáveis.  

 

Da diversidade de situações passíveis de serem estudadas escolheu-se a determinação 

analítica de cálcio e magnésio, e de cloretos que podem ser determinados em muitos tipos 

de água desde a água da torneira até à água do mar ou mesmo de alguns efluentes. 
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6.3.1 Aferição da solução do ácido etilenodiaminatetracético (EDTA) 
(mimeografado) 

A aferição da solução de EDTA faz-se através da titulação de uma solução aquosa quase 

neutra de um sal de zinco 0,1 mol dm-3 (cloreto ou sulfato) preparada pela reacção de uma 

massa exacta de grânulos de zinco com ácido clorídrico ou com ácido sulfúrico. Também 

pode usar-se o cálcio padrão. Para os trabalhos que se seguem pode preparar-se uma 

solução com a concentração de sal de EDTA entre 0,1 e 0,001 mol dm-3.  

 

Reagentes  

Solução aquosa aferida do sal dissódico do ácido etilenodiaminatetracético com 

concentração entre 0,1 e 0,001 mol dm-3.  

Solução aquosa de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico 1 mol dm-3 

Solução aquosa concentrada de amoníaco  

Pastilhas tampão indicadoras da Merck 

 

Procedimento 

1. Meça 100 mL da solução de concentração conhecida de ião zinco para um 

Erlenmeyer de 250 mL. 

2. Adicione uma pastilha indicadora tampão da Merck. 

3. Após a dissolução completa da pastilha, adicione 1 mL da solução aquosa 

concentrada de amoníaco. 

4. Titule com a solução de EDTA que se quer padronizar até ao ponto de viragem de 

vermelho para verde.  
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6.3.2 Determinação do cálcio e magnésio com EDTA (mimeografado) 
 
Reagentes 

Solução aquosa aferida do sal dissódico do ácido etilenodiaminatetracético  0,01 mol dm-3 

ou solução aquosa aferida do sal dissódico do ácido etilenodiaminatetracético 0,001 mol 

dm-3 

Solução aquosa a 15 %(m/m) de hidróxido de sódio – dissolver 15 g de hidróxido de sódio 

em 85 g de água destilada 

Solução do indicador calcon ou azul de solocromo – dissolver 0,2 g do corante em 50 mL 

de metanol 

Peróxido de hidrogénio a 100 volumes 

Solução aquosa de ácido clorídrico a 25 % (densidade aproximada 1,125) 

Solução aquosa concentrada de amoníaco  

Pastilhas tampão indicadoras da Merck 

Papel indicador de pH na gama 9,5 – 13 

 
 
Procedimento 
 

1. Meça 100 mL da água de torneira para um Erlenmeyer de 250 mL. 

2. Adicione 2 mL de uma solução aquosa a 15 %(m/m) de hidróxido de sódio (o pH 

da solução deve ser da ordem de 12,3) e 0,2 mL de uma solução 0,4 % de calcon 

em metanol. 

3. Titule com a solução aferida de EDTA até mudança de cor de vermelho vinoso para 

azul. 

4. Depois desta titulação que mede a concentração do cálcio, adicione 1 mL de 

solução de peróxido de hidrogénio a 100 volumes, aqueça a solução em banho de 

água até se tornar incolor. 

5. A seguir dissolva o precipitado de hidróxido de magnésio com umas gotas de ácido 

clorídrico e adicione uma pastilha tampão indicadora da Merck e adicione à solução 

cerca de 1 a 2 cm3 de solução aquosa concentrada de amoníaco até que a solução 

fique vermelha. Titule o magnésio e o cálcio com solução aquosa aferida de EDTA 

até ao ponto de viragem de vermelho para verde. 
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6.3.3 Determinação do teor dos cloretos (adaptado de Vogel, 2002) 
 
Reagentes3:  

Solução aquosa de hidróxido de sódio 0,1000 mol L-1 

Solução aquosa de cromato de potássio a 5% 

Solução aquosa de nitrato de prata 0,1 mol L-1 

Solução aquosa de cloreto de sódio 0,1000 mol L-1 

 

Procedimento 

1- Transfira com uma pipeta 15 mL da solução de cloreto de sódio padrão, 0,1000 mol 

L-1 para um Erlenmeyer de 150 mL colocado sobre um fundo branco. 

2- Adicione 0,6 mL da solução de cromato de potássio (indicador).  

3- Com o auxílio de uma bureta de 25 mL, sob agitação constante, adicione, gota a 

gota, a solução de AgNO3 0,1 mol L-1 até uma fraca mas distinta mudança de cor 

que persiste após a sua agitação rápida.  

4- Repita a titulação com mais duas aliquotas de 15 mL da solução de cloreto de sódio 

padrão. 

5- Para a determinação do branco do indicador, transfira 15 mL de água destilada para 

um Erlenmeyer de 50 mL e adicione 0,6 mL da solução do cromato de potássio e 

nitrato de prata 0,1 mol L-1 até uma mudança de cor igual à da solução titulada. A 

correcção do branco deduz-se do volume de nitrato de prata gasto na titulação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Para preparar estas soluções consulte a secção 3.7.1. Para obter uma solução de AgNO3 0,1 mol L-1 dissolva 
17 g de AgNO3 em água destilada num copo de diluição. Transfira o material para um balão aferido de 1000 
mL e dilua até a marca com água destilada. 
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6.3.4 Determinação do teor dos cloretos na água 
 
Reagentes:  

Amostra de água a analisar 

Solução aquosa de cromato de potássio a 5% 

Solução aquosa de nitrato de prata 0,014 mol L-1 

 

Procedimento 

1- Pipete 5,0 mL de água (a analisar) para um Erlenmeyer de 250 mL e adicione cerca 

de 100 mL de água destilada; 

2- Se a solução estiver ácida, neutralize-a com carbonato de cálcio ou 

hidrogenocabonato de sódio, livres de cloreto. Caso esteja básica use ácido 

sulfúrico (1:20).  

3- Adicione 2 mL de solução de cromato de potássio (K2CrO4) a 5% e titule com a 

solução de AgNO3 0,01 mol L-1 aferida, agitando constantemente até que se forme 

um precipitado vermelho de Ag2CrO4. 

4- Repita o ensaio até obter resultados concordantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Esta solução pode prepara-se por diluição da solução de AgNO3 0,1 mol L-1 aferida, por um factor de 10. 
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6.3.5 Efeito do ião comum 
 
Reagentes: 
 
Cloreto de sódio 
Sulfato de sódio 
 
 
Procedimento 
 

1. Rotule 2 Erlenmeyer de 400 mL em A e B. 

2. Transfira 100 mL de água para o Erlenmeyer A. Adicione cloreto de sódio até obter 

uma solução saturada, agitando com uma vareta. Caso permaneça cloreto de sódio 

não dissolvido na mistura, efectue uma decantação. 

3. Transfira 100 mL de água para o Erlenmeyer B.  

4. Adicione a ambos os Erlenmeyer, 2,0 g de sulfato de sódio e agite bem. 

5. Observe o que acontece. 

6. Transfira para a mistura do Erlenmeyer A cerca de 200 mL de água e agite bem a 

solução com uma vareta. 

7. Registe o que acontece. 

 

Nota:  

Ainda podem realizar-se outras experiências tais como medição do pH da água e 

determinação dos sulfatos na água (ver secção 3.8). 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES/SUGESTÕES 

 
A problemática da poluição das águas e dos solos é uma questão séria que exige adopção 

de políticas bem delineadas por parte de todos os países do mundo. Um esforço colectivo e 

individual é fundamental e urgente para pôr cobro a essa ameaça de destruição, num futuro 

não longínquo, dos seres vivos, em massa, em virtude da utilização dos recursos naturais 

de forma pouco sustentável. 

 
É necessário: 
 

� controlar a dispersão dos contaminantes no ambiente; 

� explorar os recursos naturais de forma racional e sustentável; 

� reduzir ou substituir tecnologias que utilizam equipamentos que causam impacto 

negativo ao ambiente por outras menos poluidoras e biodegradáveis; 

� reduzir a produção de lixos tóxicos; 

� tratar todos os resíduos adequadamente; 

� desenvolver programas de educação ambiental em todos os níveis de ensino. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 
humano (Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto conjugado com Decreto-Lei n.º 306/2007de 27 de 
Agosto – Portugal) 

 
Parâmetros 

 

Expressão dos 
resultados 

A1 A2 A3 

VMR VMA VMR VMA VMR VMA 

pH, 25ºC 
Escala de 
Sorensen 

6,5-8,5 – 5,5-9,0 – 5,5-9,0 – 

Cor (após filtração 
simples) 

mg/L, escala Pt-
Co 

10 (O) 20 50 (O) 100 50 (O) 200 

Sólidos suspensos totais mg/L 25 – – – – – 
Temperatura oC 22 (O) 25 22 (O) 25 22 (O) 25 
Condutividade µS/cm, 20oC 1 000 – 1 000 – 1 000 – 

Cheiro 
Factor de 

diluição, a25ºC 
3 – 10 – 20 – 

Nitratos (*) mg/L NO3 25 (O) 50 – (O) 50 – (O) 50 
Fluoretos (1) mg/L F 0,7-1,0 1,5 0,7-1,7 – 0,7-1,7 – 
Ferro dissolvido (*) mg/L Fe 0,1 0,3 1,0 2,0 1 – 
Manganês (*) mg/L Mn 0,05 – 0,10 – 1,00 – 
Cobre mg/L Cu 0,02 (O) 0,05 0,05 – 1,00 – 
Zinco mg/L Zn 0,5 3,0 1,0 5,0 1,0 5,0 
Boro mg/L B 1,0 – 1,0 – 1,0 – 
Arsénio mg/L As 0,01 0,05 – 0,05 0,05 0,10 
Cádmio mg/L Cd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 
Crómio total mg/L Cr – 0,05 – 0,05 – 0,05 
Chumbo mg/L Pb – 0,05 – 0,05 – 0,05 
Selénio mg/L Se – 0,01 – 0,01 – 0,01 
Mercúrio mg/L Hg 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 
Bário mg/L Ba – 0,1 – 1,0 – 1,0 
Cianetos mg/L CN – 0,05 – 0,05 – 0,05 
Sulfatos mg/L SO4 150 250 150 (O) 250 150 (O) 250 
Cloretos mg/L Cl 200 – 200 – 200 – 
(O) Os limites podem ser excedidos em caso de condições geográficas ou meteorológicas excepcionais (n.º 1 
do artigo 10.º). 
(*) Os limites podem ser excedidos para os parâmetros marcados com * em lagos de pouca profundidade e 
baixa taxa de renovação. 
(1) Os valores indicados constituem os limites inferiores e superiores das concentrações, determinados em 
função da média anual das temperaturas máximas diárias. 
(2) Este parâmetro é incluído para satisfazer as exigências ecológicas de certos meios. 
(3) Refere-se a um VMR. 
VMR — valor máximo recomendado. 
VMA — valor máximo admissível. 
Classe A1 – tratamento físico e desinfecção. 
Classe A2 - tratamento físico e químico e desinfecção. 
Classe A3 - tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2 Qualidade de águas para consumo humano (Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto 
conjugado com Decreto-Lei n.º 306/2007de 27 de Agosto – Portugal) 
 
A - Parâmetros físico-químicos 
  

Parâmetros 
 

 
Expressão dos resultados 

 
VMR 

 
VMA 

Temperatura ºC 12 25 

pH Escala de Sorensen 6,5-8,5 9,5 

Condutividade µS cm-1 400 - 

Cloretos mg L-1 Cl 25 - 

Sulfatos mg L-1 SO4 25 250 

Cálcio mg L-1 Ca 100 - 

Magnésio mg L-1 Mg 30 50 

Sódio mg L-1  Na 20 150 

Potássio mg L-1  K 10 12 

Alumínio mg L-1  Al 0,05 0,2 

Dureza total mg L-1  CaCO3 - 500 

 
 
B- Parâmetros relativos a substâncias indesejáveis 
Ferro µg L-1 Fe 50 200 

Manganês µg L-1 Mn 20 50 

Cobre µg L-1 Cu 
 

(1) 100 
(2)3000 

- 
- 

Zinco µg L-1 Zn (1) 0,100 
(2)5,0 

- 
- 

Fósforo µg L-1 P2O5 400 5000 

Bário µg L-1 Cu 100 - 

 
C- Parâmetros relativos a substâncias tóxicas 
Arsénio µg L-1 As - 10 

Chumbo µg L-1 Pb - 25 (de 25/12/2003 
até  25/12/2013. 

10 
(após 25/12/2013)  

Selénio µg L-1 Se - 10 

Antimónio µg L-1 Sb - 10 
(1) Valor a ser cumprido à saída das estações de tratamento. 
(2) Valor a ser cumprido após 12 horas de permanência na rede de distribuição e no ponto em que é posta à 
disposição do consumidor 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 Qualidade de águas destinadas à rega (Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto conjugado 
com Decreto-Lei n.º 306/2007de 27 de Agosto – Portugal). 

 
Parâmetros 

 

 
Expressão dos resultados 

 
VMR 

 
VMA 

Alumínio (Al) mg L-1 5.0 20 

Arsénio (As) µg L-1 0,10 10 

Chumbo (Pb) mg L-1 5,0 20 

Cloretos (Cl) mg L-1 70 - 

Ferro (Fe) mg L-1 5,0 - 

Manganês (Mn) mg L-1 0,20 10 

Sulfatos (SO4) mg L-1 575  

Magnésio mg L-1 Mg 30 50 

Zinco (Zn) mg L-1 2,0 10,0 

Cobre (Cu) mg L-1 0,20 5,0 

Selénio (Se) µg L-1 0,02 0.05 

pH Escalade Sorensen 6,5-8,4 4,5 -9,0 



Anexo 4 Síntese da piromorfite. 
 

1- Digerir 419,3 g de chumbo proveniente de chumbos de caça num Erlenmeyer de 1 

L com ácido nítrico concentrado. A adição deve ser gradual e acompanhada de 

agitação. Se a precipitação do nitrato de chumbo for muito intensa, deixar o 

sistema reaccional em repouso para que ocorra uma digestão completa. Este 

processo pode demorar alguns dias com agitação ligeira. 

   

2- Reduzir 187,33 g de fertilizante rico em fosfato a pó num almofariz e transferi-lo 

para um copo de 3 L 

 
3- Dissolver completamente 19,4 g de cloreto de sódio em água destilada e transferir 

a solução para o copo em 2, seguida de agitação. 

 
4- Adicionar o sobrenadante de 1 à mistura em 2. Juntar água destilada ao 

precipitado, Pb(NO3)2, até à sua completa dissolução e transferir a solução para o 

copo em 2 

 
5- Decantar o novo precipitado, Pb5(PO4)3Cl, por algumas horas e filtrá-lo. 

 
6- Lavar o precipitado com acetona para remover eventuais pontes de hidrogénio 

formadas. 

 
7- Secar o precipitado numa estufa a 80 ºC 

 

Nota: A composição do precipitado pode analisar-se, no infravermelho. A pastilha a ser 

analisada deve ficar mergulhada numa solução de KBr.   

Obs: A piromorfite foi sintetizada por outra pessoa na Universidade de Aveiro, no ano lectivo 2006/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 Massa e volume das amostras digeridas com HNO3 puro concentrado 
 
Amostra 

 
Volume 
solução 
(mL) 

 
Massa 

amostra 
(g) 

 
Amostra 

 
Volume 
solução 
(mL) 

 
Massa 

amostra 
(g) 

C1BSDF1.A1 50 1,0184 C2BSDP1B1 50 1,0047 
C1BSDF1.A2 50 1,0053 C2BSDP1B2 50 1,0016 
C1BSDF1.B1 50 1,0080 C2BSDP1C1 50 1,0049 
C1BSDF1.B2 50 1,0203 C2BSDP1C2 50 1,0079 
C1BSDF1.C1 50 1,0052 C2BSDP1D1 50 1,0027 
C1BSDF1.C2 50 1,0060 C2BSDP1D2 50 1,0072 
C1BSDF1.D1 50 1,0092 C2BSDP1E1 50 1,0096 
C1BSDF1.D2 50 1,0051 C2BSDP1E2 50 1,0077 
C1BSDF1.E1 50 1,0032 C2BSDP1F1 50 1,0056 
C1BSDF1.E2 50 1,0040 C2BSDP1F2 50 1,0055 
C1BSDF1.F1 50 0,9869 C2BSDP2A1 50 1,0071 
C1BSDF1.G1 50 1,0060 C2BSDP2A2 50 1,0148 
C1BSDF1.G2 50 1,0056 C2BSDP2B1 50 1,0071 
C1BSDF1.H1 50 1,0071 C2BSDP2B2 50 1,0066 
C1BSDF1.H2 50 1,0025 C2BSDP2C1 50 0,9729 
C1BSDF1.I1 50 1,0071 C2BSDP2C2 50 1,0125 
C1BSDF1.I2 50 1,0123 C2BSDP2D1 50 1,0027 
C1BSDF1.J1 50 1,0079 C2BSDP2D2 50 1,0070 
C1BSDF1.J2 50 1,0048 BSD01D3A 50 1,0071 
C1BSDF2A1 50 1,0076 BSD01D3B 50 1,0046 
C1BSDF2A2 50 1,0082 BSD02D4A 50 1,0061 
C1BSDF2B1 50 1,0070 BSD02D4B 50 1,0072 
C1BSDF2B2 50 1,0048 Osso1/2A 500 0,5063 
C1BSDF2C1 50 1,0073 Osso1/2B 500 0,5048 
C1BSDF2C2 50 1,0068 Osso1A 500 0,5034 
C1BSDF2D1 50 1,0100 Osso1B 500 0,5030 
C1BSDF2D2 50 1,0053 PiromorfiteA 500 0,5120 
C1BSDF2E1 50 1,0035 PiromorfiteB 500 0,5086 
C1BSDF2E2 50 1,0124 Calcário A 500 0,1102 
C1BSDF2F1 50 1,0933 Calcário B 500 0,1069 
C1BSDF2F2 50 1,0026 MnO2A 500 0,5028 
C2BSDP1A1 50 1,0018 MnO2B 500 0,5026 
C2BSDP1A2 50 1,0041    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


