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resumo 

 

 

O presente Relatório de Estágio foi realizado no âmbito do Estágio 

Curricular inserido no Mestrado em Biotecnologia da Universidade de 

Aveiro, que decorreu na AECOM, no Departamento de Meio Ambiente, 

em Madrid. Um dos principais objetivos deste trabalho foi analisar os 

impactos de duas indústrias petrolíferas nas águas subterrâneas e avaliar 

a viabilidade das técnicas de remediação implementadas. Para isso, 

foram abordados dois casos de estudo. O primeiro refere-se a a uma zona 

de processos onde se implementou a técnica de remediação In-Situ 

Chemical Oxidation (ISCO) como forma de tratar as elevadas 

concentrações dissolvidas e a presença de fase livre de hidrocarbonetos 

de petróleo. O segundo refere-se a uma zona de armazenagem de 

produtos ligeiros onde se implementou a técnica de remediação In-Well 

Air Stripping (IWAS) como forma de tratar as elevadas concentrações 

dissolvidas de hidrocarbonetos voláteis de petróleo. Após a análise de 

vários parâmetros indicadores de contaminação, como os resultados 

analíticos, os parâmetros físico-químicos e a medição de níveis freáticos, 

os resultados obtidos permitiram concluir que, de um modo geral, a 

técnica implementada no caso de estudo 1, ISCO, foi eficaz no 

tratamento de hidrocarbonetos voláteis em fase livre e a técnica 

implementada no caso de estudo 2, IWAS, permitiu a diminuição dos 

hidrocarbonetos voláteis dissolvidos.  
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abstract 

 

This Traineeship Report was carried out in the scope of the Curricular 

Traineeship of Master’s Degree in Biotechnology at the University of 

Aveiro and held at AECOM, in the Department of Environment, in 

Madrid. One of the main objectives of this work was to analyze the 

impacts of two petroleum industries on groundwater and to evaluate the 

viability of the remediation techniques implemented. For that, two study 

cases were approached. The first one is a processes zone where the In-

Situ Chemical Oxidation (ISCO) remediation technique has been 

implemented for treating the high dissolved concentrations and the 

presence of petroleum hydrocarbons free phase. The second one is a 

light products storage zone where the In-Well Air Stripping (IWAS) 

remediation technique has been implemented for treating the high 

dissolved concentrations of volatile petroleum hydrocarbons. After the 

analysis of several contamination indicators, such as the analytical 

results, physico-chemical parameters and water table measurements, the 

results showed that, in general, the technique implemented in the study 

case 1, ISCO, was effective for the treatment of free-phase volatile 

hydrocarbons and the technique implemented in the study case 2, IWAS, 

allowed the decrease of the volatile hydrocarbons in solution.  
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resumen 

 

El presente Informe de Prácticas fue realizado en el ámbito de las 

prácticas del Máster en Biotecnología de la Universidad de Aveiro, que 

han tenido lugar en AECOM, en el Departamento de Medio Ambiente, 

en Madrid. Uno de los principales objetivos de este trabajo fue analizar 

los impactos de dos industrias petroleras en las aguas subterráneas y 

evaluar la viabilidad de las técnicas de remediación implementadas. Para 

ello, se han considerado dos casos de estudio. El primero se refiere a una 

zona de procesos donde se ha implementado la técnica de remediación 

In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) para tratar las altas concentraciones 

disueltas de y la presencia de fase libre de hidrocarburos de petróleo. El 

segundo se refiere a una zona de almacenamiento de productos ligeros 

donde se ha implementado la técnica de remediación In-Well Air 

Stripping (IWAS) para tratar las altas concentraciones disueltas de 

hidrocarburos volátiles de petróleo. Después del análisis de varios 

parámetros indicadores de contaminación, como los resultados 

analíticos, parámetros físico-químicos y mediciones de niveles freáticos, 

los resultados obtenidos han permitido concluir que, en general, la 

técnica implementada en el caso de estudio 1, ISCO, fue eficaz en el 

tratamiento de hidrocarburos volátiles en fase libre y la técnica 

implementada en el caso de estudio 2, IWAS, ha permitido la diminución 

de los hidrocarburos volátiles disueltos.   
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1.  Introdução 

1.1 Entidade de acolhimento do Estágio 

 A entidade de acolhimento do Estágio Curricular, a AECOM (Architecture, 

Engineering, Consulting, Operations, and Maintenance) é uma instituição que tem como 

propósitos a Segurança, a Saúde e o Meio Ambiente ao impactar positivamente vidas, 

transformar comunidades e tornar o mundo num lugar melhor. Trata-se de uma empresa na 

qual engenheiros e cientistas ambientais oferecem aos clientes, dos setores público e 

privado, soluções de avaliação, projeção e engenharia de projetos em mercados ambientais 

nacionais e internacionais. Os ramos de negócio englobam a infraestrutura civil, edifícios, 

meio ambiente e sustentabilidade e desenvolvimento internacional. No seu conjunto, a 

empresa ajuda os clientes a reduzir ou eliminar riscos, protegendo o ambiente natural, 

melhorando assim a qualidade de vida.  

 O Estágio Curricular decorreu no Departamento de Meio Ambiente, nos escritórios 

da AECOM, em Madrid, Espanha, e teve a duração de 8 meses e 1 semana (1 de outubro 

de 2018 a 7 de junho de 2019). Entre as variadas competências do departamento, encontra-

se a avaliação de impactos nas águas subterrâneas, com Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) 17025 acreditada como entidade de inspeção. Como tal, foi possível participar em 

projetos de investigação e descontaminação de águas subterrâneas.  

 Os trabalhos realizados no âmbito do Estágio Curricular focaram-se no tratamento 

de dados de campo de amostras da matriz águas subterrâneas, interpretação e análise de 

resultados, identificação de focos potenciais de contaminação em processos industriais e 

elaboração de relatórios demonstrativos do estado atual do ambiente no local de estudo.  
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1.2 Enquadramento e objetivos 

 Um dos maiores problemas enfrentados por uma sociedade moderna industrializada 

é a geração de uma ampla variedade de subprodutos. Estes resíduos não retornam aos 

processos produtivos e são libertados para o ambiente, interferindo nas características dos 

sistemas naturais. Neste cenário, a preocupação com a qualidade das águas subterrâneas 

tem sido cada vez maior. A migração dos contaminantes industriais através do subsolo 

constitui uma ameaça não só para a qualidade do mesmo como também para os 

ecossistemas e para a saúde humana.  

 Diante da constante procura pela preservação da qualidade ambiental, cresce o 

interesse das empresas e consultadorias na área ambiental por transformar áreas antes 

consideradas problemáticas em terrenos mais verdes e potencialmente mais sustentáveis. 

Assim sendo, no âmbito do Estágio Curricular, foram realizados trabalhos na consultadoria 

ambiental AECOM. Num contexto empresarial e perante a problemática da contaminação 

do subsolo, as tarefas realizadas passaram pelas etapas da gestão ambiental, desde a 

identificação dos contaminantes industriais e a sua valorização até à monitorização e 

remediação das áreas em questão.  

Com a colaboração entre a universidade de Aveiro e a empresa, pretende-se 

identificar e avaliar exemplos relevantes de contaminação das águas subterrâneas com 

origem em atividades da indústria petrolífera, respondendo com propostas de tratamento, 

remediação ou recuperação das áreas.  

No presente Relatório de Estágio são abordados dois casos de estudo. O primeiro 

refere-se a uma zona de processos onde, após algumas fases de investigação, se 

implementou a técnica de remediação In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) como forma de 

tratar as elevadas concentrações dissolvidas e a presença de fase livre (fase não aquosa) de 

hidrocarbonetos de petróleo. O segundo refere-se a uma zona de armazenagem de 

“produtos ligeiros” onde se implementou a técnica de remediação In-Well Air Stripping 

(IWAS) como forma de tratar as elevadas concentrações dissolvidas de hidrocarbonetos 

voláteis de petróleo.  
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1.3 Estrutura do relatório de Estágio 

O Relatório de Estágio encontra-se estruturado em 5 capítulos que se apresentam 

em seguida.  

O capítulo 1 consiste numa secção introdutória, composta pela apresentação da 

entidade de acolhimento do Estágio e dos trabalhos aí realizados, o enquadramento e 

objetivos e as linhas orientadoras do Relatório.  

O capítulo 2 expõe a introdução ao tema e conceitos fundamentais para a 

interpretação dos casos de estudo, tais como as águas subterrâneas e sua contaminação, a 

indústria petrolífera, os hidrocarbonetos de petróleo como principais contaminantes e a 

remediação das águas subterrâneas.  

No capítulo 3 é apresentada a metodologia, que envolve a revisão de fases de 

investigação prévias à implementação das técnicas de remediação, bem como os métodos 

de avaliação dos impactos.  

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos e a interpretação dos mesmos, 

com recurso a figuras e gráficos demonstrativos da evolução da contaminação após a 

implementação das diferentes técnicas de remediação. 

No capítulo 5 apresentam-se as principais conclusões obtidas e algumas sugestões 

para trabalhos futuros.  

O Relatório de Estágio inclui as referências bibliográficas consultadas.  
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2.  Contextualização do trabalho realizado 

2.1 Águas subterrâneas e aquíferos 

A água subterrânea é a água doce proveniente da precipitação, que penetra no solo 

e é armazenada nos minúsculos espaços abertos (poros) entre as rochas e as partículas do 

solo. Ela pode permanecer no subsolo por centenas de milhares de anos ou pode vir à 

superfície e ajudar a encher rios, lagos, lagoas, etc. A água subterrânea também pode vir à 

superfície ao ser bombeada de um poço, que é uma das maneiras comuns de obter água 

subterrânea para beber e por isso se considera uma fonte de água potável (EPA, 2015). É a 

fonte mais abundante e disponível de água doce no mundo e cerca de 38 a 42 % é utilizada 

para irrigação, 36 % para uso doméstico e cerca de 27 % para a indústria (Fetter et al., 

2018). 

A precipitação ocorre em várias formas, incluindo chuva, neve e granizo. Ao 

atingir a superfície terrestre, a água penetra no solo e preenche os poros entre as rochas e as 

partículas do solo. A rapidez com que a água se infiltra no solo depende, entre outros 

fatores, do tipo de solo. A água infiltra-se mais rapidamente em solos arenosos do que em 

solos argilosos ou siltosos (EPA, 2015). O seu grande espaço poroso permite a drenagem 

livre da água nos solos, resultando numa menor capacidade de retenção de água. Por outro 

lado, os solos argilosos apresentam maior microporosidade, ou poros menores, o que 

constitui um maior volume total de poros (Figura 1). Desta forma, a sua maior porosidade 

permite uma maior capacidade de retenção de grandes quantidades de água (Lorenzo, 

2010).  
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Figura 1. Comparação do espaço poroso em solos arenosos e argilosos (adaptado de The COMET Program, 2010). 

A água subterrânea é encontrada em duas zonas: a zona insaturada, imediatamente 

abaixo da superfície da terra, que contém água e ar nos espaços abertos ou poros; e a zona 

saturada, na qual todos os poros e fraturas das rochas são preenchidos por água. A Figura 2 

mostra a distribuição das diferentes zonas no subsolo.  

 

Figura 2. Distribuição de zonas do subsolo (adaptado de Cole, 1994). 
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Imediatamente abaixo do horizonte orgânico, uma camada relativamente fina de 

alguns centímetros a alguns metros de espessura que corresponde à superfície superior do 

solo, existe uma camada insaturada ou vadosa. Os espaços intersticiais nesta zona são 

parcialmente preenchidos por água e ar. Dependendo do tipo de solo, esta zona é bem 

arejada e pode suportar uma vida microbiana abundante. Abaixo da zona vadosa, o solo 

fica cada vez mais saturado e anaeróbico. A saturação aumenta até atingir 100 %, que 

define o lençol freático. As zonas intermediárias que sustentam a zona vadosa têm espaços 

parcialmente porosos quase completamente saturados com água. Como o grau de saturação 

pode variar sazonalmente ou devido a diferentes mecanismos, costuma-se separar a região 

intermediária em duas zonas. A primeira é a zona capilar, cujo nome deriva do facto da 

água nos espaços intersticiais entre as partículas do solo ser atraída pela ação capilar. A 

próxima zona inferior é a zona de flutuação. Normalmente, o nível mais elevado de 

saturação, o lençol freático, não é um limite estático, mas flutua à medida que o lençol 

freático sobe ou desce sazonal ou ocasionalmente. Por isso mesmo, a zona de flutuação é 

saturada periodicamente segundo o lençol freático. O lençol freático define o topo da 

seguinte camada, a zona saturada, que é caracterizada por albergar a água subterrânea 

permanente (Cole, 1994). Na hidrogeologia, a denominação água subterrânea é atribuída 

apenas à água que circula na zona saturada, isto é, na zona situada abaixo do lençol freático 

e que constitui um aquífero (Soares, 2008).  

Quando as águas subterrâneas se podem mover rapidamente, através de depósitos 

de cascalhos e areias, um aquífero pode-se formar. Um aquífero pode-se definir como uma 

unidade geológica que tem a capacidade de armazenar, transmitir e produzir águas 

subterrâneas a taxas suficientes para uma necessidade específica (Suthersan, et al., 2017). 

Num aquífero, há água subterrânea suficiente para que possa ser bombeada para a 

superfície e usada para água potável, irrigação, indústria ou outros usos. Um aquífero pode 

ter desde alguns metros até vários milhares de metros de espessura (EPA, 2015). 

A quantidade de água que um aquífero pode conter depende do volume dos 

materiais da rocha subterrânea e do tamanho e número de poros e fraturas que se podem 

encher de água. Para que a água se possa mover através da rocha subterrânea, os poros ou 

as fraturas na rocha devem estar conectados. Se as rochas tiverem boas conexões entre 

poros ou fraturas e a água se puder mover livremente através delas, dizemos que a rocha é 

permeável. Esta propriedade denominada permeabilidade refere-se a quão bem um 
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material transmite água (EPA, 2015). A permeabilidade do aquífero, também denominada 

condutividade hidráulica, quantifica a resistência ao fluxo de água subterrânea e é expressa 

numericamente pelo coeficiente de permeabilidade ou condutividade (K), cuja dimensão 

de unidades é L/T, isto é, comprimento pelo tempo (Suthersan, et al., 2017). A 

condutividade hidráulica dos materiais varia muito. Areias e cascalhos com uma 

distribuição uniforme do tamanho dos grãos podem exibir valores superiores a 10 cm/s, 

enquanto siltes e argilas de grãos finos exibem valores mais baixos (Figura 3).  

 

Figura 3. Condutividades hidráulicas de materiais terrestres (adaptado de Suthersan, et al., 2017). 

Se os poros ou fraturas não estiverem associados, o material da rocha não pode 

transportar água e, portanto, não é considerado um aquífero. Um aquitardo, por exemplo, é 

uma camada ou zona com permeabilidade relativamente baixa e, portanto, não pode 

suportar um fluxo significativo de água subterrânea, isto é, contém água, mas transporta-a 

muito lentamente (Rodríguez, 2009). Um aquífero que não esteja coberto por um aquitardo 

ou por materiais de baixa permeabilidade e cuja superfície esteja em contacto direto com o 

ar, é referido como aquífero não confinado. Por outro lado, um aquífero que é coberto por 

um aquitardo é um aquífero confinado (Figura 4).  
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Figura 4. Ilustração dos termos hidrogeológicos básicos (adaptado de Suthersan, et al., 2017). 

O lençol freático, ou superfície freática, é a superfície superior de uma zona 

saturada que está em contacto direto com a pressão do ar atmosférico, através dos espaços 

vazios do material geológico superior. Ao longo dessa superfície, a pressão é considerada 

como sendo a atmosférica. Já a superfície piezométrica corresponde à superfície delimitada 

pela altura dos níveis estáticos de um aquífero. Por esta razão, num aquífero não 

confinado, que está a pressão atmosférica, o nível de água nos poços dos aquíferos 

coincide com o limite superior da zona saturada. Num aquífero confinado, a pressão a que 

a água se encontra é maior que a atmosférica. Desta forma, quando se perfura um poço 

neste tipo de aquífero, o nível de água ascende por cima da superfície ou topo do aquífero, 

isto é, do lençol freático. O nível piezométrico encontra-se sempre por cima da superfície 

da formação geológica que armazena a água. 

2.2 Contaminação das águas subterrâneas 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a água está contaminada quando 

a sua composição ou estado natural se vê modificado de tal modo que perde as condições 

aptas para os usos aos que estava destinada (Rodríguez, 2009).  

A contaminação da água subterrânea pode ter uma origem natural ou uma origem 

antrópica. Esta última produz-se por qualquer atividade em que os produtos químicos ou 
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resíduos que são libertados no ambiente, têm o potencial de poluir a água subterrânea 

(EPA, 2015). De facto, as atividades desenvolvidas pelo ser humano são a principal fonte 

de contaminação das águas subterrâneas. Em geral, quando falamos de contaminação 

referimo-nos à atividade humana (Román, 2017). 

A contaminação dos aquíferos ocorre quando a carga de contaminantes sobre o 

subsolo gerada por descargas ou lixiviados de atividades urbanas, industriais ou agrícolas 

não é controlada adequadamente e excede a capacidade natural de atenuação do subsolo. 

As principais fontes de contaminação das águas subterrâneas incluem tanques de 

armazenagem, aterros sanitários e efluentes de atividades industriais (Figura 5). Estes 

contaminantes podem ser introduzidos no ambiente como fontes pontuais ou fontes não 

pontuais. Fontes não pontuais ou dispersas são fontes distribuídas numa grande área 

espacial, como pode ocorrer a partir de resíduos agrícolas e escoamento de águas pluviais 

urbanas. Fontes pontuais referem-se a contaminantes originados num local específico, 

como tanques de armazenagem e aterros sanitários (Saracino & Phipps, 2002). 

 

Figura 5. Processos comuns de contaminação da água subterrânea (adaptado de Foster, et al., 2002). 

Dependendo das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, um contaminante 

que tenha sido libertado no ambiente pode-se mover dentro de um aquífero à medida que a 

água subterrânea se move. Solos porosos e permeáveis tendem a transportar água e certos 

tipos de contaminantes com relativa facilidade num aquífero (EPA, 2015). Os aquíferos 

também são particularmente vulneráveis à contaminação quando, por exemplo, se 

encontram rochas consolidadas altamente fraturadas (Foster, et al., 2002). 
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A polaridade e o potencial para formar ligações de hidrogénio fazem como que a 

água seja um excelente solvente para os contaminantes (Suthersan, et al., 2017). O 

transporte de contaminantes dissolvidos nas águas subterrâneas é conhecido como 

transporte de massa ou de soluto (Fetter, et al., 2018). Uma vez que os contaminantes são 

introduzidos nas águas subterrâneas, eles são transportados por um dos três processos a 

seguir: difusão, advecção ou dispersão. Através de algum destes processos, os 

contaminantes alcançam na maioria dos casos a superfície freática e posteriormente se 

expandem e difundem, sendo transportados pelo fluxo subterrâneo (Román, 2017).  

O transporte por difusão ocorre quando um soluto na água passa de uma área de 

maior concentração para outra menos concentrada, atravessando um gradiente de 

concentração. No transporte por advecção, os sólidos dissolvidos são transportados junto 

com o fluxo da água subterrânea, isto é, à mesma velocidade. À medida que a água 

subterrânea flui através de um local, os contaminantes seguem o movimento natural das 

linhas de fluxo de água presente no meio. No entanto, devido à heterogeneidade dos 

materiais geológicos, isto é, como as litologias que compreendem vários tipos de solos 

podem ter condutividades hidráulicas que variam várias ordens de magnitude, o transporte 

advectivo em diferentes estratos pode resultar no transporte de solutos a diferentes taxas 

em cada estrato (Fetter, et al., 2018). Na dispersão, por outro lado, o transporte resulta de 

diferentes velocidades e caminhos da água subterrânea no aquífero. Isto ocorre devido à 

variação das dimensões dos poros ao longo das linhas de fluxo e do desvio da trajetória das 

partículas. Este processo descreve a tendência das plumas de soluto se espalharem e se 

diluírem à medida que se afastam de uma fonte (Fetter, 2014). 

Na presença de uma fonte contínua de contaminação a entrar nas águas 

subterrâneas em movimento, uma área de água subterrânea contaminada, chamada de 

pluma (Figura 6), pode-se formar. O tamanho e a velocidade da pluma dependem da 

quantidade e tipo de contaminante, da sua solubilidade e densidade e da velocidade da 

água subterrânea (EPA, 2015). 
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Figura 6. Pluma de contaminação (adaptado de EPA, 2015). 

Algumas substâncias perigosas dissolvem-se muito lentamente na água. Quando 

essas substâncias penetram na água subterrânea mais rapidamente do que se podem 

dissolver, alguns dos contaminantes permanecem imiscíveis. Os líquidos que são 

imiscíveis na água são frequentemente chamados de líquidos de fase não aquosa (do inglês 

Non-Aqueous Phase Liquid, NAPL). Se os NAPLs fossem verdadeiramente insolúveis em 

água, o seu impacto na qualidade das águas subterrâneas seria muito limitado. No entanto, 

os componentes de NAPLs podem-se dissolver na água em quantidades muito pequenas e 

a taxas muito baixas. Os NAPLs são muitas vezes visíveis a olho nu, ao contrário dos 

contaminantes solúveis que migram com as águas subterrâneas (Mayer & Hassanizadeh, 

2005).  

Os NAPLs têm características químicas e físicas diferentes. Assim, o seu 

comportamento e destino na subsuperfície podem ser muito diferentes. A densidade destes 

contaminantes, em particular, tem uma influência decisiva na migração no subsolo (Mayer 

& Hassanizadeh, 2005). Se o líquido for menos denso que a água, ele flutuará no topo do 

lençol freático, como óleo na água, e é chamado de líquido de fase não aquosa leve (do 

inglês Light Non-Aqueous Phase Liquid, LNAPL). Se o líquido é mais denso do que a 

água, este penetra o lençol freático e move-se a uma maior profundidade para o sistema 

aquífero e é chamado de líquido de fase não aquosa densa (do inglês Dense Non-Aqueous 

Phase Liquid, DNAPL).  

O movimento de LNAPL (Figura 7) no subsolo é controlado por vários processos. 

Após a libertação para o meio ambiente, LNAPL migra para baixo sob a força da 
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gravidade e move-se através da zona não saturada onde uma fração será retida pelas forças 

capilares nos poros do solo, esgotando a massa contínua de LNAPL até cessar o 

movimento. Se for libertado LNAPL suficiente, este migrará até encontrar uma barreira 

física (por exemplo, estratos de baixa permeabilidade) ou ser afetado por forças de 

impulsão perto do lençol freático. Uma vez que a franja capilar é alcançada, o LNAPL 

pode mover-se lateralmente como uma camada contínua de fase livre ao longo do limite 

superior da zona saturada devido à gravidade e às forças capilares. A passagem de água 

subterrânea em contacto com LNAPL residual ou móvel irá dissolver componentes 

solúveis e formar uma pluma de fase aquosa (Newell, et al., 1995).   

 

Figura 7. Modelo da migração de LNAPL (adaptado de Suthersan, et al., 2017). 

A Figura 8 representa o cenário geral de uma libertação de DNAPL no subsolo, que 

migra verticalmente sob as forças da gravidade e capilaridade. A capilaridade é 

responsável pela migração lateral de DNAPL (Huling & Weaver, 1991). Como DNAPL 

desce através de um aquífero, uma fração também é retida nos espaços entre as partículas 

do solo. Essa forma de contaminação da água subterrânea é designada de contaminação 

residual. No entanto, ao contrário de LNAPL, cujo volume se concentra na zona não 

saturada, impedindo-o de atingir o lençol freático, o comportamento de DNAPL é 

caracterizado pela sua tendência em atingir profundidades abaixo do lençol freático. Os 

DNAPLs migram para baixo pelo caminho de menor resistência até encontrar estratos 

confinantes ou impermeáveis que impedem ou limitam o transporte. À semelhança do 

transporte de contaminantes em fase aquosa, a migração de DNAPL é controlada por 

diferenças de permeabilidade do solo (Suthersan, et al., 2017). 
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Figura 8. Modelo da migração de DNAPL (adaptado de Suthersan, et al., 2017). 

 A contaminação das águas subterrâneas é na sua maioria devida às atividades 

industriais. As indústrias são especialmente contaminantes, sobretudo aquelas que se 

especializam em atividades de maior risco devido aos produtos e processos que utilizam, 

como a siderurgia/metalurgia, a química e a petrolífera (IGN, 2005). A maior parte dos 

setores relacionados com a produção e manipulação de substâncias químicas apresenta 

graves impactos, sobretudo contaminações nas áreas das unidades em funcionamento 

(Jorge, 1998). A sua natureza depende, evidentemente, da matéria-prima, do processo 

industrial e do produto final resultante (Ribeiro, 2013). Por isso, as vias de contaminação e 

as substâncias contaminantes são tão variáveis como os tipos de indústria. Os derivados de 

petróleo recebem uma menção especial. Na indústria petrolífera, as substâncias chegam à 

superfície freática por infiltração desde descargas acidentais ou por roturas de tanques ou 

depósitos (Román, 2017). 

2.3 Impactos da indústria petrolífera 

A indústria do petróleo é a indústria que une as atividades antrópicas para explorar, 

produzir, processar e transportar em todo o mundo cerca de 3,5 bilhões de toneladas de 

petróleo bruto e 2,5 giga m3 de gás natural e seus derivados a cada ano. Mais de 2500 

produtos refinados, incluindo gás liquefeito de petróleo, gasolina, querosene, combustível 

de aviação, óleo diesel, óleos combustíveis, lubrificantes e produtos petroquímicos, tais 

como plásticos, fármacos, solventes, fertilizantes, inseticidas, tintas e têxteis, são os 

resultados diretos dessas atividades (Cholakov, 2003). Uma quantidade considerável de 
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emissões de ar, águas residuais e resíduos sólidos são gerados a partir das atividades e 

processos na indústria petrolífera e a libertação destes resíduos pode gerar impactos 

adversos ao meio ambiente e à saúde humana (Jafarinejad, 2016). Para entender como 

estes impactos ocorrem, é importante introduzir alguns conceitos. 

Petróleo, óleo, petróleo bruto, gás natural e hidrocarbonetos são alguns dos termos 

que estão intimamente ligados à indústria petrolífera e que se relacionam entre si. A 

palavra "petróleo" significa "óleo de rocha", que provém das palavras gregas πέτρα (petra-

pedra) e έλαιον (elaion-óleo). O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos naturais que 

podem existir em qualquer estado, dependendo das condições de pressão e temperatura. O 

petróleo é produzido a partir de reservatórios de qualquer líquido (petróleo bruto) ou forma 

gasosa (gás natural). A palavra petróleo abrange tanto os hidrocarbonetos naturais, ou seja 

não transformados, como os produtos petrolíferos feitos de hidrocarbonetos refinados 

(Jafarinejad, 2016).  

O termo hidrocarbonetos refere-se à composição química do petróleo. Este é 

composto predominantemente por átomos de hidrogénio e carbono. Os hidrocarbonetos 

podem-se combinar de várias maneiras para formar muitos compostos diferentes, os quais 

podem ser sólidos, como o asfalto, líquidos, como o petróleo líquido convencional, e gases, 

como o gás natural (Fagan, 1991). Esta acumulação de hidrocarbonetos ocorre 

naturalmente a milhares de metros abaixo da superfície terrestre como resultado da 

decomposição de matéria orgânica como plantas e animais marinhos que morreram há 

muitos milhões de anos (Jafarinejad, 2016). Por isso mesmo, a formação de petróleo requer 

períodos de tempo da ordem de milhões de anos. 

A indústria petrolífera é geralmente dividida em três setores principais: upstream, 

midstream e downstream (Figura 9). Upstream geralmente inclui exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural. Este setor compreende a 

procura de possíveis campos subterrâneos ou submarinos de petróleo bruto e gás natural, a 

perfuração de poços de exploração e operação dos mesmos, de maneira a recuperar e trazer 

para a superfície o petróleo bruto ou gás natural. Midstream implica o transporte, 

armazenagem e processamento de petróleo bruto e gás natural. Uma vez que os recursos 

são explorados ou recuperados, eles devem ser transportados para uma refinaria, que 

geralmente está numa região geográfica diferente comparada às reservas de petróleo e gás. 
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O transporte é uma parte importante das atividades de midstream e pode ocorrer mediante 

o uso de gaso ou oleodutos, frotas, caminhões e veículos ferroviários. Downstream refere-

se à filtragem das matérias-primas obtidas durante a fase de upstream, isto é, o refinamento 

do petróleo bruto e a purificação do gás natural. Este setor também inclui a 

comercialização e distribuição dos produtos derivados dos mesmos, chegando aos 

consumidores finais em várias formas, incluindo produtos como gasolina, querosene, 

combustível de aviação, óleo diesel, óleo de aquecimento, lubrificantes, ceras, asfalto, gás 

natural e gás liquefeito de petróleo (GLP), além de centenas de produtos petroquímicos 

(Muspratt, 2019).  

 

Figura 9. Setores principais da indústria petrolífera (adaptado de PEPPERL+FUCHS, 2014). 

2.3.1 Hidrocarbonetos de petróleo 

As refinarias, fábricas petroquímicas e zonas de armazenagem originam enormes 

quantidades de matérias-primas e produtos. Nos seus processos de armazenagem e 

processamento de hidrocarbonetos, estes libertam uma grande quantidade de 

contaminantes para o meio ambiente. O potencial de migração destes componentes nas 

águas subterrâneas depende das propriedades físico-químicas dos hidrocarbonetos 

presentes e das misturas constituintes, bem como das condições hidrogeológicas do local. 

É importante compreender que os hidrocarbonetos totais de petróleo (do inglês Total 

Petroleum Hydrocarbons, TPH) são misturas complexas que contêm centenas de 
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compostos químicos. Salienta-se ainda que os produtos petrolíferos podem conter outros 

compostos, tais como álcoois, éteres, metais, entre outros.  

Segundo o Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (TPHCWG, na 

sigla inglesa), os hidrocarbonetos podem ser classificados em hidrocarbonetos saturados, 

insaturados e aromáticos (TPHCWG, 1998). Os hidrocarbonetos saturados são moléculas 

constituídas por ligações simples (C-C, alcanos, parafinas ou metanos) de átomos de 

carbono (C), cuja estrutura pode ser linear, ramificada ou cíclica. Os hidrocarbonetos 

insaturados são moléculas constituídas por ligações duplas (C=C, alcenos ou oleofinas) ou 

triplas (C≡C, alcinos ou acetilenos) de átomos de carbono (C). A estrutura dos alcenos ou 

oleofinas pode ser linear, ramificada ou cíclica, enquanto os alcinos ou acetilenos podem 

ter uma estrutura linear ou ramificada. Os hidrocarbonetos aromáticos são uma classe 

especial de hidrocarbonetos insaturados. A sua estrutura base é um anel de benzeno 

constituído por seis átomos de carbono (C), onde cada átomo de carbono está ligado a um 

átomo de hidrogénio (H) apresentando a fórmula C6H6. Os hidrocarbonetos aromáticos 

subdividem-se em alquibenzenos, quando um ou mais átomos de hidrogénio são 

substituídos por outra cadeia, ou policíclicos (do inglês Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons, PAH), quando um ou mais átomos de hidrogénio são substituídos por outro 

anel de benzeno. Os TPHs são a soma dos hidrocarbonetos alifáticos, isto é os 

hidrocarbonetos com átomos de carbono estruturais em cadeias abertas e fechadas 

(cíclicas), que agrupam os hidrocarbonetos saturados e insaturados, e dos hidrocarbonetos 

aromáticos, que contêm anéis benzénicos ou anéis de átomos semelhantes.  

Os TPHs abrangem uma ampla gama de compostos presentes em produtos 

petrolíferos com até 40 átomos de carbono totais (Suthersan, et al., 2017). Devido à grande 

variedade de compostos químicos diferentes no petróleo e nos produtos petrolíferos, a 

comunidade científica divide os TPHs em grupos ou classes de hidrocarbonetos (APETRO, 

2016).  

Os compostos alifáticos e aromáticos apresentam características distintas no meio 

ambiente. Os aromáticos tendem a ser mais solúveis em água e pouco menos voláteis do 

que os alifáticos com o mesmo número de carbonos (Kolesnikovas, 2006). Com base em 

propriedades físico-químicas semelhantes e características específicas de movimentação no 

meio, tais como fatores de lixiviação e de volatilização, é possível dividir os TPHs em 
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classes de hidrocarbonetos dependentes do número de carbono equivalente (EC, na sigla 

inglesa) (APETRO, 2016). Estes constituintes são primeiro divididos em frações de 

compostos alifáticos e aromáticos antes da subdivisão adicional de acordo com as 

propriedades físico-químicas (Figura 10).  

 

Figura 10. Frações de TPH baseadas nos parâmetros físicos representativos (adaptado de TPHCWG, 1998). 

Geralmente cada classe agrupa compostos que apresentam as mesmas 

características toxicológicas, mas nem sempre isso acontece. A título de exemplo, o grupo 

BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) apresenta um composto cancerígeno, o 

benzeno, mas o tolueno, o etilbenzeno e os xilenos não são. No entanto, é mais apropriado 

agrupar o benzeno com compostos que tenham as mesmas características físico-químicas 

em termos de transporte e movimentação no meio, do que agrupá-lo com outros 

carcinogénicos, que têm propriedades de transporte e movimentação no meio muito 

diferentes (ATSDR, 2019). Os hidrocarbonetos aromáticos denominados BTEX são 

característicos da faixa C6 e C8 (número de carbonos equivalentes) (Kolesnikovas, 2006). 

O grupo BTEX (Figura 11) consiste nos compostos benzeno, etilbenzeno, tolueno e 

três isómeros de xileno. Estas substâncias químicas orgânicas representam uma 

percentagem significativa de produtos petrolíferos (Mitra & Roy, 2011). Estes compostos 
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são geralmente líquidos incolores que evaporam facilmente e por isso fazem parte do 

grupo de compostos conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). 

 

Figura 11. Estrutura química dos compostos BTEX.  

Para além do grupo BTEX, também o naftaleno faz parte da classe dos 

hidrocarbonetos aromáticos, mais propriamente dos PAHs ou hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos. É o hidrocarboneto aromático mais simples deste grupo e é um sólido branco 

cristalino (Amoore & Hautala, 1983). A sua estrutura consiste num par de anéis de 

benzeno (Figura 12). O naftaleno é volátil, forma um vapor inflamável e é usado no fabrico 

de plásticos, corantes e solventes (McMurry, 2004).  

 

Figura 12. Estrutura química do composto naftaleno.  

As análises de TPH podem ser usadas para identificar se a contaminação consiste 

em gasolina, diesel, óleo combustível, combustível de jato, querosene ou diversos 

lubrificantes e ceras, de acordo com o conteúdo em carbono (Figura 13).  
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Figura 13. Conteúdo em carbono e faixas de ebulição para diferentes produtos petrolíferos (adaptado de Suthersan, et al., 

2017). 

A análise de TPH pode ser dividida em três faixas: a de gasolina (do inglês 

Gasoline Range Organics, GRO) C6-C12, que inclui os hidrocarbonetos mais voláteis 

pertencentes ao grupo de COVs, e as de diesel (do inglês Diesel Range Organics, DRO) 

C10-C28 e óleo (Oil Range Organics, ORO) C20-C35, que incluem os hidrocarbonetos de 

cadeias mais pesadas (Oklahoma DEQ, 2012). A Figura 14 apresenta a divisão geral de 

TPH em função dos seus compostos representativos, aromáticos e alifáticos. 

 

Figura 14. Frações de TPH e compostos representativos (adaptado de TPHCWG, 1998). 

Os hidrocarbonetos de petróleo que provêm de fugas que ocorrem nas indústrias 

petrolíferas nas suas diversas fases, desde a extração até à armazenagem final dos 

derivados de petróleo, contaminam as águas subterrâneas. Uma das principais 
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preocupações é a contaminação por COVs, que apresentam um maior risco direto à 

segurança da população presente ou vizinha aos locais que manipulam tais substâncias 

devido à sua elevada volatilidade (Costa, 2007). Os hidrocarbonetos aromáticos, BTEX, 

são geralmente mais tóxicos que os compostos alifáticos com o mesmo número de 

carbonos e possuem uma maior mobilidade na água, chegando primeiro aos lençóis 

freáticos (Maciel, et al., 2015). As suas características de solubilidade, viscosidade e 

volatilidade conferem a esses compostos uma elevada mobilidade, facilitando o seu acesso 

até à zona saturada. Em termos ambientais, estes compostos são os que provocam maiores 

impactos (Costa, 2007). 

2.4 Remediação de áreas contaminadas 

Um dos fatores da contaminação das águas subterrâneas que a torna tão grave é a 

sua natureza a longo prazo (Fetter, et al., 2018). O movimento da água e transporte de 

contaminantes desde a superfície do solo ao aquífero pode ser, em muitos casos, um 

processo muito lento. Os sistemas de água subterrânea são complicados e os contaminantes 

são invisíveis a olho nu, tornando mais difícil a sua descontaminação (Rodríguez, 2009), 

assim como projetar um sistema de tratamento que destrua os contaminantes (EPA, 2015).  

Um projeto de remediação visa detalhar e fundamentar as ações de remediação a 

adotar para que o risco inaceitável para os recetores expostos seja eliminado. No entanto, 

se um local se vê afetado por contaminantes mas não existe um risco inaceitável para os 

recetores expostos, pode também ser sujeito a um processo de remediação, desencadeado 

por razões que não estão diretamente associadas à existência de risco, como a valorização 

do local, a necessidade de alteração do uso do mesmo, etc. O projeto deve ter em conta as 

melhores técnicas disponíveis para o tratamento das águas subterrâneas e uma relação 

custo/benefício económica e ambientalmente sustentável, isto é, a sua remediação não deve 

produzir mais impactos negativos no meio afetado do que aqueles que já existiam 

(APETRO, 2016). 

Os tratamentos in situ, isto é, quando os contaminantes são removidos no local 

onde ocorreu a contaminação, oferecem vantagens potenciais, como menores custos 

operacionais e menor perturbação ao uso original do subsolo, para além de permitirem a 

degradação efetiva de contaminantes, em vez da simples transferência de fase (Majone, et 
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al., 2014). Para o tratamento de hidrocarbonetos de petróleo, têm sido usadas várias 

técnicas in-situ, entre elas o In-Situ Chemical Oxidation (ISCO), ou oxidação química in-

situ, e o In-Well Air Stripping (IWAS), ou remoção de ar/vapores no poço.  

2.4.1 In-Situ Chemical Oxidation 

A decomposição de contaminantes de petróleo e a destruição in situ pode ser 

conseguida utilizando tecnologias de oxidação química, através das quais a redução de 

contaminantes pode ser vista em curtos períodos de tempo (por exemplo, semanas ou 

meses). Os oxidantes químicos são capazes de converter a massa de hidrocarbonetos de 

petróleo em dióxido de carbono e água e, por fim, reduzir as concentrações de 

hidrocarbonetos nas águas subterrâneas (EPA, 2017).  

A oxidação química in situ envolve a introdução de um oxidante químico no 

subsolo com a finalidade de transformar os contaminantes em espécies químicas menos 

nocivas. Este método é geralmente baseado no princípio de reação oxidação-redução 

(redox), onde o agente oxidante é reduzido, e o contaminante é oxidado (Dekonta, 2017). 

Existem vários oxidantes que têm vindo a ser usados para In-Situ Chemical Oxidation 

(ISCO), sendo que os mais usados são o permanganato (MnO4
-), peróxido de hidrogénio 

(H2O2) e ferro (Fe) (reagente de Fenton), persulfato (S2O8
2-) e ozono (O3) (Huling & 

Pivetz, 2006).  

O persulfato de sódio (Na2S2O8) é o sal persulfato mais comummente usado para 

aplicações ISCO. Este composto é um pó branco sólido à temperatura e pressão ambiente 

(Wilson, et al., 2013). A Figura 15 mostra a estrutura molecular do persulfato de sódio. 

 

Figura 15. Estrutura molecular do persulfato de sódio (Wilson, et al., 2013). 

As reações de oxidação conhecidas relacionadas ao persulfato incluem reações de 

oxidação direta (através de transferência de eletrões) e reações com radicais (via radicais 

livres) (Wilson, et al., 2013). Como mostra na equação abaixo, os sais de persulfato 
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dissociam-se em soluções aquosas para formar o anião persulfato S2O8
2-, que é um 

oxidante muito forte (NAVFAC, 2019).  

𝑁𝑎2𝑆2𝑂8 → 𝑆2𝑂8
2− + 2𝑁𝑎+ 

O persulfato reage com muitos materiais orgânicos, trocando eletrões num processo 

conhecido como oxidação direta. Ele é considerado um oxidante forte porque tem um 

potencial de oxidação teórico da ordem dos 2,0 V, para a reação seguinte:  

𝑆2𝑂8
2− + 2𝑒− → 2𝑆𝑂4

2− 

Além da via de oxidação direta, o persulfato tem a tendência a gerar radicais. Estes 

radicais são gerados quando o anião persulfato reage com outro composto para formar 

átomos com eletrões sem par (radicais). Os radicais mais comuns gerados pelo persulfato 

são o radical sulfato (𝑆𝑂4
−•) e o radical hidroxilo (𝑂𝐻•). Ambos são oxidantes muito fortes 

com potenciais de oxidação de 2,43 e 2,59 V, respetivamente (Wilson, et al., 2013). As 

equações de formação dos radicais apresentam-se em seguida.  

𝑆2𝑂8
2− + 2𝑒− → 𝑆𝑂4

2− + 𝑆𝑂4
−• 

𝑆𝑂4
−• + 𝑂𝐻− → 𝑆𝑂4

2− + 𝑂𝐻• 

Para além da injeção de oxidante, em alguns casos são usadas outras substâncias 

geradoras de reação, os catalisadores e ativadores. Ao ativar o persulfato, geram-se os 

radicais livres de sulfato, que facilitam a destruição do contaminante. Isto permite que o 

persulfato seja usado na remediação de compostos BTEX de águas subterrâneas 

contaminadas, por exemplo.  

O sistema ISCO é composto pelos tanques de armazenagem de ativadores e agentes 

oxidantes, bombas, poços de injeção, poços de monitorização e instrumentos de medição e 

controlo do processo, como mostra a figura seguinte (Dekonta, 2017).  
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Figura 16. Esquema representativo da técnica ISCO (adaptado de Dekonta, 2017). 

De um modo geral, as vantagens do método ISCO são as seguintes: os 

contaminantes são destruídos in-situ; o tratamento in-situ pode reduzir os custos que 

implicam outras tecnologias; podem ser tratadas fases aquosas e não aquosas; potencializa 

a atividade microbiana pós-oxidação e a atenuação natural; e o tratamento é relativamente 

rápido. As limitações deste método são: os problemas de entrega de oxidantes devido ao 

transporte em aquíferos heterogéneos; as questões de saúde e segurança em relação ao 

manuseio de oxidantes fortes; a potencial mobilização de contaminantes; e a limitação para 

aplicação em locais fortemente contaminados (Huling & Pivetz, 2006).  

2.4.2 In-Well Air Stripping 

O In-Well Air Stripping (IWAS) é uma técnica de remediação in situ que tem sido 

usada com sucesso para a remediação de aquíferos contaminados, principalmente aqueles 

contaminados com compostos orgânicos voláteis (COVs). Esta tecnologia combina a 

remoção de ar in situ (air stripping), o bombeamento de ar comprimido (air sparging), a 

extração de vapores do solo (do inglês Soil Vapor Extraction, SVE) e a melhoria da 

biorremediação, para além da circulação da água subterrânea (Odah, 2002).  

Neste processo de remediação, o ar é injetado num poço e viaja através da zona 

saturada na forma de bolhas de ar (Wei, et al., 1993). A injeção de ar produz a elevação do 
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lençol freático. Isto acontece porque a injeção de ar no poço num nível abaixo do lençol 

freático diminui a densidade média do fluido. A densidade mais baixa da mistura ar/água 

recém-formada faz com que ela suba acima do lençol freático de maior densidade. Para 

além disso, a pressão de vácuo, do componente de extração de vapores do solo, é aplicada 

no poço, causando a sucção de água, o que permite criar uma elevação de água adicional. 

Uma bomba submersível também é colocada na parte de baixo do poço para recircular a 

água do fundo para o topo do mesmo, através de um dispensador. Desta forma, os COVs 

na água subterrânea contaminada são transferidos da fase dissolvida para a fase de vapor. 

O ar contaminado sobe no poço até à superfície, onde os vapores são retirados e tratados 

por um sistema de extração de vapores do solo (SVE) (NAVFAC, 2019). Para além da 

injeção de ar permitir a remoção dos compostos voláteis, fornece um efeito de 

bombeamento aéreo que estabelece um padrão de circulação de água saturada de oxigénio 

no aquífero, que pode aumentar a taxa de biodegradação e por conseguinte aumentar os 

efeitos da remediação.  

A duração da remoção de ar no poço é de curto a longo prazo, dependendo das 

metas de limpeza, do volume de água subterrânea que requer tratamento, da concentração e 

distribuição de contaminantes, características do aquífero, etc. O esquema típico desta 

técnica de remediação é mostrado na Figura 17.  

 

Figura 17. Esquema representativo da técnica IWAS (adaptado de Kulakow, 1997 e Odah, 2002). 
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As vantagens deste método são as seguintes: não requer poços de injeção, linhas de 

descarga, etc., para recircular a água subterrânea; um único poço pode ser usado para a 

extração de vapores e limpeza das águas subterrâneas; pode remover continuamente COVs 

das águas subterrâneas sem bombear água para a superfície, evitando a água contaminada 

acima do solo; os vapores contaminados são removidos e tratados de forma mais fácil e 

barata do que a água contaminada; baixos custos de operação e manutenção; projetado para 

funcionar continuamente apenas com manutenção/monitorização de rotina; e não envolve 

componentes complicados. Por outro lado, o IWAS apresenta algumas limitações: os 

precipitados químicos podem-se formar durante a remoção do ar e podem entupir os poços, 

limitando a circulação da água subterrânea; os aquíferos mais superficiais podem limitar a 

eficácia do sistema devido ao espaço limitado para a recirculação; e se os poços de 

remoção de ar não forem adequadamente projetados ou construídos, a pluma pode-se 

espalhar além do raio de influência dos poços (Kulakow, 1997).  
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3.  Objetivos e metodologias adotadas 

Perante a problemática dos impactos das atividades da indústria petrolífera nas 

águas subterrâneas, este trabalho incide na análise de dois casos de estudo de duas 

indústrias petrolíferas distintas. O objetivo principal centra-se na avaliação dos impactos 

das mesmas nas águas subterrâneas e da viabilidade das técnicas de remediação 

implementadas em cada caso. Para isso, numa primeira fase, realizou-se uma revisão de 

estudos ambientais realizados anteriormente, através da qual se podem conhecer as causas 

da contaminação, as características do local de estudo, as substâncias potencialmente 

contaminantes das águas subterrâneas, algumas fases prévias à tomada de decisão da 

remediação e os resultados dos ensaios piloto. Após a revisão das informações históricas, 

procedeu-se à análise de vários parâmetros em cada caso de estudo. Estes indicadores de 

contaminação permitiram comprovar os impactos e traçar uma evolução temporal em cada 

local de estudo após a implementação das técnicas de remediação.  

3.1 Revisão dos estudos ambientais realizados anteriormente 

A revisão de estudos ambientais anteriores realizou-se com o intuito de compilar 

informação relevante sobre as atividades atuais e passadas das indústrias e obter uma visão 

global e informação prévia acerca dos impactos por hidrocarbonetos de petróleo nas águas 

subterrâneas.  

3.1.1 Caso de estudo 1 – Zona de processos 

O primeiro caso de estudo trata-se de uma zona de processos da indústria 

petrolífera, onde se detetaram elevadas concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos e em 

fase livre. A nafta química (fração leve), obtida do refinamento do petróleo, e frações de 

GPL (gases de petróleo liquefeitos), como o propano e o butano, constituem a principal 
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matéria-prima desta indústria. Aqui, mediante processos térmicos, obtêm-se diferentes 

componentes, sendo o etileno e o propileno, os de maior valor acrescentado. Neste local 

opera-se com uma grande variedade de produtos químicos de diferentes características e 

quantidades, sendo que predominam as naftas.  

Durante os últimos anos, foram realizadas diferentes tarefas no local, tais como a 

identificação das vias potenciais de migração e exposição, a caracterização ambiental 

quanto à geologia e hidrogeologia e quanto à afetação por hidrocarbonetos de petróleo, a 

análise quantitativa de riscos e o ensaio piloto da técnica de remediação ISCO.   

Como vias potenciais de migração, detetaram-se as seguintes: mobilização de 

substâncias através da zona não saturada até à água subterrânea; mobilização de fase não 

aquosa no subsolo; migração de fase dissolvida na direção do fluxo das águas subterrâneas; 

volatilização de contaminantes até à superfície; e dispersão lateral atmosférica de vapores 

procedentes do subsolo. Foi identificada como principal via de exposição a inalação de 

vapores nos espaços abertos e fechados do local, onde os recetores potenciais são os 

trabalhadores da indústria petrolífera. Os elementos identificados no histórico de acidentes 

e durante visitas ao local com potencialidade de causar impacto foram as tubagens e 

depósitos enterrados de transferência de nafta. Segundo a informação obtida, ocorreram 

derrames e fugas provenientes de roturas de tanques de nafta.  

Em relação à geologia e hidrogeologia, a zona de estudo situa-se sobre materiais 

heterogéneos com uma complexidade hidrogeológica, tais como areias médias com matriz 

argilosa. Nesta zona foi estimado que a direção do fluxo é noroeste-sudeste. Realizaram-se 

ensaios de permeabilidade e obtiveram-se valores muito díspares, o que é coerente com as 

observações de heterogeneidade dos materiais explorados e encontrados no local. 

Estimaram-se permeabilidades entre 0,38 e 27,9 m/dia. 

Ainda sobre a caracterização ambiental, detetou-se que a origem de afetação era 

devida fundamentalmente a hidrocarbonetos aromáticos tipo nafta, tendo sido também 

detetados em menor grau hidrocarbonetos alifáticos de cadeia curta e hidrocarbonetos em 

fase livre. Encontraram-se concentrações elevadas de hidrocarbonetos de petróleo na zona 

mais próxima do foco/origem, que se atenuavam progressivamente na direção do fluxo. A 

pluma de contaminação estendia-se, portanto, em direção sudeste. Nesta etapa de avaliação 

do impacto identificado, realizou-se uma comparação dos resultados analíticos com os 
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valores de Ontário, que neste caso corresponderam a terrenos de uso industrial, de 

granulometria média e fina e águas subterrâneas sem uso potável, uma vez que a água 

subterrânea do local não tem uso.  

Os resultados analíticos indicaram a existência de risco para a saúde humana. 

Porém, dos resultados da análise quantitativa de riscos, mantendo critérios de alta proteção 

para os recetores, não foram identificadas condições de risco inaceitável para os 

trabalhadores do local. O resultado da análise de riscos pressupôs, no entanto, a remoção 

dos hidrocarbonetos em fase livre sobrenadante. Como tal, optou-se por ensaiar uma 

oxidação química (ISCO) de fase livre LNAPL e compostos dissolvidos, de maneira a 

intercetar a progressão da pluma. Selecionou-se ISCO porque se tratam de zonas que 

requerem a aplicação de uma técnica intensa, capaz de abordar as concentrações 

dissolvidas mais elevadas ou presença de fase livre de hidrocarbonetos de petróleo.  

Nas zonas ensaiadas foram utilizadas técnicas de bombagem e recuperação de fase 

livre no passado. No entanto, verificou-se que estas técnicas não eram capazes de eliminar 

completamente a presença de espessuras menores de fase livre no meio. Assim, optou-se 

por testar ISCO nestas zonas, com o objetivo não de remover a fase livre do meio, mas sim 

aumentar a sua solubilidade na água subterrânea através da remoção dos constituintes que 

são mais facilmente oxidáveis. Desta forma, os compostos dissolvidos poderiam ser depois 

abordados por outras técnicas de tratamento. 

Selecionou-se como oxidante o persulfato de sódio, enriquecido com um 

catalisador para ativar o persulfato e suster as reações. Adicionou-se ainda um reagente 

ativador, o percarbonato de sódio, cujo objetivo foi o de aumentar a libertação inicial de 

oxigénio (e com isto aumentar o poder de oxidação) e por outro lado, aumentar o pH do 

meio durante um maior período de tempo e com isto a aumentar a longevidade do 

persulfato. As injeções tiveram uma duração total aproximada de 3 meses, sendo que as 

mesmas foram realizadas com um intervalo médio de 1 mês entre si. Para além das 

injeções, realizou-se o seu controlo analítico, que teve como objetivo verificar o 

funcionamento do ensaio nos pontos de injeção. Os compostos analisados foram benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) e hidrocarbonetos de petróleo do C6 ao C40. O 

ensaio evidenciou uma redução relevante da concentração de compostos principalmente 
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voláteis e uma persistência do oxidante no meio estimada de 5 semanas, para a massa 

contaminante existente neste local. 

3.1.2 Caso de estudo 2 – Zona de armazenagem 

O segundo caso de estudo trata-se de uma zona de armazenagem de produtos 

ligeiros, onde se detetaram essencialmente elevadas concentrações de hidrocarbonetos 

voláteis.  

À semelhança do caso de estudo 1, historicamente foram realizadas diferentes 

tarefas no local, tais como a identificação das vias potenciais de migração e exposição, a 

caracterização ambiental quanto à geologia e hidrogeologia e afetação por hidrocarbonetos 

de petróleo, a análise quantitativa de riscos e o ensaio piloto da técnica de remediação 

IWAS.  

As vias potenciais de migração que se detetaram foram as seguintes: mobilização 

de substâncias através da zona não saturada até à água subterrânea; mobilização de fase 

dissolvida na direção do fluxo das águas subterrâneas; volatilização de contaminantes até à 

superfície; e dispersão lateral atmosférica de vapores procedentes do subsolo. 

Relativamente às vias de exposição e recetores potenciais, a principal via de exposição no 

local é a inalação de vapores nos espaços abertos e fechados cujos recetores são os 

trabalhadores do local, que permanecem durante a sua jornada laboral no interior e no 

exterior de edifícios.  

Quanto à geologia e hidrogeologia, a litologia desta zona compõe-se de areia grossa 

a nível mais superficial e, subjacente a esta encontra-se geralmente uma camada de 

calcarenito de espessura e fraturação variáveis. A piezometria indicou que a direção do 

fluxo da água subterrânea nesta zona tem direção oeste, isto é, este-oeste. Em relação aos 

ensaios de permeabilidade realizados, obtiveram-se resultados heterogéneos em pontos 

próximos, que variaram entre 0,05 e 1,5 m/dia. 

Quanto à presença de hidrocarbonetos de petróleo, encontraram-se essencialmente 

concentrações elevadas de hidrocarbonetos voláteis dissolvidos na zona mais próxima do 

foco, que se atenuavam progressivamente na direção do fluxo (oeste). Com o intuito de 

avaliar o impacto identificado, realizou-se uma comparação dos valores de referência de 

Ontário com os últimos resultados analíticos da zona. Os valores de Ontário 
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corresponderam a terrenos de uso industrial, de granulometria media a fina e águas 

subterrâneas sem uso potável, uma vez que a água subterrânea do local não tem uso.   

Na análise quantitativa de riscos, os resultados indicaram que em relação ao 

conhecimento então disponível e na assunção de diversas hipóteses conservadoras 

relativamente ao estado ambiental da água subterrânea, não se podia descartar a existência 

de risco para a saúde humana no interior dos edifícios.  

Com o objetivo de tratar as concentrações elevadas de hidrocarbonetos voláteis 

detetadas nesta zona e reduzir a massa contaminante, avaliaram-se algumas técnicas de 

remediação, entre elas air sparging, biosparging, IWAS (In-Well Air Stripping) e 

bombagem e tratamento. Devido a que o meio afetado se encontrava intensamente 

fraturado, aos elevados custos de funcionamento e à ausência de hidrocarbonetos em fase 

livre, descartou-se a técnica de bombagem e tratamento. Por outro lado, o biosparging não 

seria indicado pelas altas concentrações que se verificaram em alguns poços. Considerou-

se então a técnica de IWAS a mais indicada uma vez que combina várias técnicas de 

remediação, a bombagem de água subterrânea, o air stripping e a extração de vapores, para 

além de não obrigar a um tratamento ex-situ. Optou-se então por ensaiar a técnica IWAS 

numa zona onde as concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos eram elevadas, mas não 

existia presença de fase livre, que impediria a viabilidade desta técnica. No início do ensaio 

piloto, a zona de armazenagem dispunha de 6 piezómetros instalados (A-1 a A-6), como 

representado na Figura 18.  

 

Figura 18. Distribuição dos piezómetros da zona de armazenagem no ensaio piloto. 

Foi realizado um ensaio piloto de IWAS num dos piezómetros da zona, A-4, e 

decorreu um controlo analítico mensal para a caracterização do estado inicial e a instalação 

do sistema IWAS nesse ponto. O controlo analítico incidiu sobre os parâmetros BTEX, 

naftaleno, TPH volátil C6-C10 e TPH C10-C40. Não só o ponto de atuação (A-4) foi 

monitorizado, como também os pontos de controlo A-1, A-2 e A-5. Os resultados obtidos 

durante o ensaio foram no geral satisfatórios. No ponto de atuação A-4, observou-se uma 

redução relevante da concentração de compostos voláteis logo após o primeiro mês de 
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atuação, enquanto nos pontos de controlo se observaram tendências contraditórias. A 

subida das concentrações nos pontos próximos não se fez sentir no ponto de atuação, o que 

indicou a eficácia do sistema. Para além disso, os resultados não indicaram 

necessariamente que tenham beneficiado da atuação levada a cabo, mas sim confirmaram a 

heterogeneidade da pluma.  

3.2 Implementação de técnicas de remediação 

Relativamente ao caso de estudo 1, no início de estágio o projeto de avaliação e 

tratamento deste local já se encontrava bastante avançado, sendo que já se tinham passado 

por várias fases de avaliação, descritas no subcapítulo anterior. Com base nos resultados 

satisfatórios obtidos no ensaio piloto, procedeu-se aos trabalhos de oxidação de 

hidrocarbonetos de petróleo tanto em fase livre como em fase dissolvida na água 

subterrânea. Estes trabalhos consistiram na injeção de uma mistura de oxidante (persulfato 

de sódio enriquecido com um catalisador e um ativador) com água, através de piezómetros 

localizados na zona de processos. A localização dos pontos de injeção apresenta-se na 

Figura 19. O número total de pontos de injeção é de 16. 

 

Figura 19. Distribuição dos pontos de injeção de oxidante. 

Planificaram-se três injeções por ponto espaçadas no tempo de modo a maximizar 

os resultados. Estas foram realizadas com um espaçamento temporal entre si de 3 meses. 

Assim sendo, os trabalhos de oxidação tiveram a duração total de 9 meses, sendo que o 
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mês 0 corresponde ao estado do local antes das injeções. Entre cada mês de injeção, 

decorreram 2 meses de controlo, como mostra o esquema da Figura 20.  

 

Figura 20. Planificação dos trabalhos de ISCO ao longo do tempo. 

Para o caso de estudo 2, perante a eficácia e resultados favoráveis do ensaio piloto, 

dimensionou-se um sistema de tratamento IWAS na zona. Para além dos 6 piezómetros 

existentes no local, instalaram-se 9 novos piezómetros para abordar as concentrações 

elevadas de hidrocarbonetos dissolvidos o mais próximo possível das suas possíveis 

origens e de maneira a permitir a posterior instalação do IWAS em cada um deles. Os 

novos piezómetros instalados denominam-se A-7 a A-15. Desta forma, o sistema de 

remediação instalado é formado por um total de 15 pontos: os pontos de atuação (10), que 

incluem o piezómetro no qual se realizou o ensaio piloto, A-4, e os novos piezómetros, A-7 

a A-15, nos quais o sistema IWAS foi instalado; e os pontos de controlo (5), que incluem 

os piezómetros A-1, A-2, A-3, A-5 e A-6, que já existiam, sem a instalação do IWAS. A 

distribuição final dos piezómetros encontra-se representada na Figura 21. 

 

Figura 21. Distribuição dos piezómetros da zona de armazenagem na implementação de IWAS. 
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A instalação do sistema IWAS consistiu na instalação de bombas, difusores, 

trompas de aspiração e aspersores em todos os piezómetros de atuação. Para o 

funcionamento das bombas submersíveis pneumáticas, recorreu-se ao ar comprimido do 

local. Todos os piezómetros conectados ao sistema foram equipados com uma entrada para 

a amostragem de água subterrânea e filtros de carvão ativado para a extração de vapores.  

No fundo de cada piezómetro foi colocada uma bomba submersível. A água 

bombeada não é extraída, mas sim recirculada no piezómetro a partir do topo do mesmo 

em forma de spray com recurso a um dispensador. Esta ação promoveu a volatilização dos 

contaminantes voláteis. Simultaneamente, injetou-se ar na água com recurso a um difusor 

cerâmico, que produz um efeito de “bolhas de ar”. Esta ação teve como objetivo gerar um 

efeito de stripping no qual os contaminantes voláteis são “arrastados” em sentido vertical 

ascendente pelas bolhas de ar geradas pelo difusor, melhorando a biodegradação pelo 

enriquecimento da água em oxigénio. Finalmente instalou-se no topo de cada piezómetro 

um sistema de extração dos vapores gerados pelos processos anteriores, captando-os pela 

ação de uma trompa de aspiração localizada no exterior e dirigindo-os a um filtro de 

carvão ativado por onde o efluente passa e os contaminantes se adsorvem, previamente à 

emissão para a atmosfera. A instalação do sistema foi simples e consistiu também em 

encaixar tampas nos piezómetros com as entradas e saídas das utilidades necessárias ao seu 

funcionamento, o ar comprimido e a água.  

De maneira a dispor de um estado base da água subterrânea neste local previamente 

ao arranque do sistema IWAS, realizou-se uma caracterização do estado inicial, tanto dos 

novos piezómetros como dos já existentes. Os resultados desta caracterização inicial 

correspondem ao mês 0 e são apresentados no capítulo 4, juntamente com os resultados 

após a implementação do sistema IWAS (mês 1 a mês 6). 

3.3 Métodos para avaliação de impactos 

A metodologia de avaliação dos impactos e da remediação da água subterrânea 

baseia-se na análise de dados antes, durante, e após a implementação das técnicas de 

remediação, tais como parâmetros físico-químicos, resultados analíticos e medições de 

níveis freáticos. A caracterização do grau de afetação, em particular, consistiu na análise de 

amostras de águas subterrâneas recolhidas em campo ao longo dos meses. Estes 
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parâmetros são comuns a ambos casos de estudo. No entanto, como as técnicas de 

remediação são distintas para cada caso de estudo, as suas especificidades operacionais 

exigem a análise de outros parâmetros adicionais, como é o caso dos volumes de mistura e 

caudais de injeção e a medição de fase livre no caso de estudo 1, e da recirculação de água 

e ar comprimido e a medição de vapores in-situ no caso de estudo 2.  

De um modo geral, perante os 9 meses de monitorização da implementação do 

sistema ISCO na zona de processos do caso de estudo 1, foi realizado o seguimento dos 

volumes de mistura injetados e caudais de injeção, da medição da profundidade de níveis 

freáticos e fase livre, da medição de parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, oxigénio 

dissolvido, condutividade elétrica e potencial de oxidação-redução) e da amostragem de 

água subterrânea para análise de BTEX, naftaleno, TPH C6-C10 e TPH C10-C40. Já no caso 

de estudo 2, durante os 6 meses de funcionamento de IWAS, foi realizado o seguimento 

dos volumes e pressões de água e ar comprimido nos piezómetros de atuação, da medição 

de níveis freáticos em todos os piezómetros, da medição de parâmetros físico-químicos 

(pH, temperatura, oxigénio dissolvido, condutividade elétrica e potencial de oxidação-

redução) em todos os piezómetros, da amostragem de água subterrânea para análise de 

BTEX, naftaleno, TPH C6-C10 e TPH C10-C40 em todos os piezómetros e, por fim, da 

medição de COVs, CO2 e O2 nos piezómetros de atuação.  

A monitorização destes parâmetros permitiu o acompanhamento, contínuo e 

periódico, da evolução temporal e espacial da qualidade química das águas subterrâneas e 

conhecer a eficácia das remediações. Para tal, recorreu-se não só às folhas de registo de 

campo, onde ao longo dos meses se foram anotando as medidas in-situ (parâmetros 

registados no próprio local por técnicos de campo), como também aos relatórios analíticos 

provenientes do laboratório, onde se encontravam registadas as concentrações das amostras 

de água subterrânea previamente recolhidas em campo. O tratamento e análise dos 

resultados também fizeram uso de ferramentas como o Excel, que permitiu elaborar tabelas 

e gráficos de evolução, e o Surfer, que possibilitou a criação de piezometrias e plumas de 

contaminação representativas dos estados inicial e final de cada caso de estudo.  

 

 

  



44 

  

 



45 

4.  Resultados e discussão 

4.1 Caso de estudo 1 – Zona de processos 

 No caso de estudo 1, foram realizadas injeções de oxidante numa zona de processos 

de uma indústria petrolífera, onde se tinham detetado elevadas concentrações de 

hidrocarbonetos dissolvidos e em fase livre. Os dados operacionais de ISCO, tais como os 

volumes de mistura injetados por ponto e os caudais de injeção em cada campanha de 

injeção de oxidante, apresentam-se na Tabela 1.  

Tabela 1. Dados operacionais de ISCO. 

Piezómetro Data Volume (L) Oxidante (kg) Ativador (kg) Caudal de injeção (L/min) 

P-1 mês 1 360 22,5 16,2 6,0 

P-1 mês 4 360 22,5 16,2 7,7 

P-1 mês 7 360 24,4 16,3 18,0 

P-2 mês 1 450 67,5 24,4 9,0 

P-2 mês 4 450 67,5 24,4 22,5 

P-2 mês 7 540 67,5 24,4 12,9 

P-3 mês 1 360 22,5 16,2 7,1 

P-3 mês 4 360 22,5 16,2 10,8 

P-3 mês 7 360 24,4 16,4 21,2 

P-4 mês 1 360 22,5 16,2 4,1 

P-4 mês 4 360 22,5 16,2 6,8 

P-4 mês 7 360 24,4 16,3 18,0 

P-5 mês 1 540 67,5 24,4 16,1 

P-5 mês 4 540 67,5 24,4 12,9 

P-5 mês 7 540 67,5 24,4 18,0 

P-6 mês 1 360 22,5 16,2 9,0 

P-6 mês 4 360 22,5 16,2 7,7 

P-6 mês 7 360 24,4 16,3 21,2 

P-7 mês 1 540 67,5 24,4 13,6 

P-7 mês 4 540 67,5 24,4 13,6 
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Piezómetro Data Volume (L) Oxidante (kg) Ativador (kg) Caudal de injeção (L/min) 

P-7 mês 7 540 67,5 24,4 36,0 

P-8 mês 1 360 22,5 16,2 7,7 

P-8 mês 4 360 22,5 16,2 6,8 

P-8 mês 7 360 24,4 16,3 18,0 

P-9 mês 1 360 22,5 16,2 6,6 

P-9 mês 4 360 22,5 16,2 7,7 

P-9 mês 7 360 24,4 16,3 18,0 

P-10 mês 1 360 22,5 16,2 4,5 

P-10 mês 4 360 22,5 16,2 8,2 

P-10 mês 7 360 24,4 16,3 18,0 

P-11 mês 1 360 22,5 16,2 4,5 

P-11 mês 4 360 22,5 16,2 4,5 

P-11 mês 7 360 24,4 16,3 12,0 

P-12 mês 1 360 22,5 16,2 3,9 

P-12 mês 4 360 22,5 16,2 9,0 

P-12 mês 7 360 24,4 16,3 18,0 

P-13 mês 1 630 67,5 24,4 9,2 

P-13 mês 4 630 67,5 24,4 15,0 

P-13 mês 7 540 67,5 24,4 21,6 

P-14 mês 1 450 67,5 24,4 10,0 

P-14 mês 4 450 67,5 24,4 12,2 

P-14 mês 7 540 67,5 24,4 18,0 

P-15 mês 1 450 67,5 24,4 10,0 

P-15 mês 4 450 67,5 24,4 11,3 

P-15 mês 7 540 67,5 24,4 18,0 

P-16 mês 1 450 67,5 24,4 10,0 

P-16 mês 4 450 67,5 24,4 11,3 

P-16 mês 7 540 67,5 24,4 27,0 

 Como se pode observar, os volumes de mistura injetados variaram entre 360 e 630 

L, sendo que se adicionaram as misturas de oxidante e ativador com valores nos intervalos 

22,5-67,5 kg e 16,2-24,4 kg, respetivamente. O caudal de injeção variou entre os 3,9 e os 

36,0 L/min nas três injeções. Os maiores volumes de mistura, oxidante e ativador, e 

caudais de injeção foram observados nos piezómetros P-2, P-5, P-7, P-13, P-14, P-15 e P-

16. Nestes três últimos, P-14 a P-16, apenas na 3ª injeção. 

 Os resultados das medições da profundidade dos níveis freáticos e de fase livre, 

bem como o cálculo das cotas piezométricas e da espessura de fase livre, durante os 9 

meses de monitorização, apresentam-se na Tabela 2.  
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Tabela 2. Níveis freáticos e fase livre no caso de estudo 1 (m). 

Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Fase livre Espessura Cota piezométrica 

P-1 mês 0 126,06 9,60     116,46 

P-1 mês 1 126,06 9,58 
  

116,48 

P-1 mês 2 126,06 9,56 9,52 0,04 116,50 

P-1 mês 3 126,06 9,02 
  

117,04 

P-1 mês 4 126,06 9,10     116,96 

P-1 mês 5 126,06 9,19 
  

116,87 

P-1 mês 6 126,06 9,24     116,82 

P-1 mês 7 126,06 9,30 
  

116,77 

P-1 mês 8 126,06 9,33     116,73 

P-1 mês 9 126,06 9,32 
  

116,75 

P-2 mês 0 126,06 9,61     116,45 

P-2 mês 1 126,06 9,65 
  

116,41 

P-2 mês 2 126,06 9,68     116,38 

P-2 mês 3 126,06 9,39 
  

116,67 

P-2 mês 4 126,06 9,10     116,96 

P-2 mês 5 126,06 9,14 
  

116,92 

P-2 mês 6 126,06 9,22     116,84 

P-2 mês 7 126,06 9,30 
  

116,76 

P-2 mês 8 126,06 9,36     116,70 

P-2 mês 9 126,06 9,33 
  

116,73 

P-3 mês 0 126,09 9,47 9,41 0,05 116,62 

P-3 mês 1 126,09 9,80 9,42 0,38 116,28 

P-3 mês 2 126,09 9,75 9,16 0,59 116,33 

P-3 mês 3 126,09 8,88 8,83 0,05 117,20 

P-3 mês 4 126,09 8,96 n.m.1 n.m. 117,12 

P-3 mês 5 126,09 9,04 n.m. n.m. 117,05 

P-3 mês 6 126,09 9,24 n.m. n.m. 116,84 

P-3 mês 7 126,09 9,34 9,10 0,24 116,74 

P-3 mês 8 126,09 9,44 9,23 0,21 116,64 

P-3 mês 9 126,09 n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-4 mês 0 126,15 9,57     116,58 

P-4 mês 1 126,15 9,58 
  

116,57 

P-4 mês 2 126,15 9,25     116,90 

P-4 mês 3 126,15 9,05 
  

117,10 

P-4 mês 4 126,15 9,07     117,08 

P-4 mês 5 126,15 9,18 
  

116,97 

P-4 mês 6 126,15 9,32     116,83 

P-4 mês 7 126,15 9,23 
  

116,92 

P-4 mês 8 126,15 9,32     116,83 

                                                           

1n.m. – não medido 
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Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Fase livre Espessura Cota piezométrica 

P-4 mês 9 126,15 9,41 
  

116,74 

P-5 mês 0 126,06 9,64     116,42 

P-5 mês 1 126,06 9,37 
  

116,69 

P-5 mês 2 126,06 9,23     116,82 

P-5 mês 3 126,06 9,10 9,06 0,04 116,96 

P-5 mês 4 126,06 9,20     116,85 

P-5 mês 5 126,06 9,31 
  

116,75 

P-5 mês 6 126,06 9,32     116,74 

P-5 mês 7 126,06 9,32 
  

116,73 

P-5 mês 8 126,06 9,51 9,42 0,09 116,54 

P-5 mês 9 126,06 9,42 
  

116,64 

P-6 mês 0 126,04 9,48     116,56 

P-6 mês 1 126,04 9,45 
  

116,59 

P-6 mês 2 126,04 9,42     116,62 

P-6 mês 3 126,04 8,87 
  

117,18 

P-6 mês 4 126,04 8,98     117,06 

P-6 mês 5 126,04 9,09 
  

116,95 

P-6 mês 6 126,04 9,14     116,90 

P-6 mês 7 126,04 9,19 
  

116,85 

P-6 mês 8 126,04 9,27     116,77 

P-6 mês 9 126,04 9,23 
  

116,81 

P-7 mês 0 126,06 9,52     116,54 

P-7 mês 1 126,06 9,49 
  

116,58 

P-7 mês 2 126,06 9,45     116,61 

P-7 mês 3 126,06 9,26 
  

116,80 

P-7 mês 4 126,06 9,07     116,99 

P-7 mês 5 126,06 9,19 
  

116,88 

P-7 mês 6 126,06 9,22     116,84 

P-7 mês 7 126,06 9,25 
  

116,81 

P-7 mês 8 126,06 9,36     116,70 

P-7 mês 9 126,06 9,31 
  

116,76 

P-8 mês 0 126,09 9,59     116,51 

P-8 mês 1 126,09 9,60 
  

116,49 

P-8 mês 2 126,09 9,52     116,57 

P-8 mês 3 126,09 9,14 
  

116,95 

P-8 mês 4 126,09 9,15     116,94 

P-8 mês 5 126,09 9,28 
  

116,81 

P-8 mês 6 126,09 9,39     116,70 

P-8 mês 7 126,09 9,28 
  

116,81 

P-8 mês 8 126,09 9,41     116,69 

P-8 mês 9 126,09 9,47 
  

116,62 

P-9 mês 0 126,13 9,63     116,50 
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Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Fase livre Espessura Cota piezométrica 

P-9 mês 1 126,13 9,56 
  

116,57 

P-9 mês 2 126,13 9,50     116,64 

P-9 mês 3 126,13 9,11 
  

117,02 

P-9 mês 4 126,13 9,20     116,93 

P-9 mês 5 126,13 9,30 
  

116,83 

P-9 mês 6 126,13 9,30     116,83 

P-9 mês 7 126,13 9,31 
  

116,82 

P-9 mês 8 126,13 9,42     116,71 

P-9 mês 9 126,13 9,36 
  

116,77 

P-10 mês 0 125,98 9,46     116,53 

P-10 mês 1 125,98 9,46 
  

116,53 

P-10 mês 2 125,98 9,05     116,94 

P-10 mês 3 125,98 8,81 
  

117,17 

P-10 mês 4 125,98 8,96     117,03 

P-10 mês 5 125,98 9,05 
  

116,93 

P-10 mês 6 125,98 9,19     116,80 

P-10 mês 7 125,98 9,10 
  

116,89 

P-10 mês 8 125,98 9,25     116,73 

P-10 mês 9 125,98 9,31 
  

116,68 

P-11 mês 0 126,09 9,53     116,55 

P-11 mês 1 126,09 9,50 
  

116,59 

P-11 mês 2 126,09 9,46     116,63 

P-11 mês 3 126,09 8,99 
  

117,09 

P-11 mês 4 126,09 9,08     117,01 

P-11 mês 5 126,09 9,16 
  

116,92 

P-11 mês 6 126,09 9,19     116,90 

P-11 mês 7 126,09 9,22 
  

116,87 

P-11 mês 8 126,09 9,25     116,84 

P-11 mês 9 126,09 9,28 
  

116,81 

P-12 mês 0 126,07 9,51     116,56 

P-12 mês 1 126,07 9,48 
  

116,59 

P-12 mês 2 126,07 9,45     116,62 

P-12 mês 3 126,07 8,95 
  

117,12 

P-12 mês 4 126,07 9,05     117,02 

P-12 mês 5 126,07 9,16 
  

116,91 

P-12 mês 6 126,07 9,18     116,88 

P-12 mês 7 126,07 9,21 
  

116,86 

P-12 mês 8 126,07 9,33     116,74 

P-12 mês 9 126,07 9,27 
  

116,80 

P-13 mês 0 126,04 9,57     116,47 

P-13 mês 1 126,04 9,58 
  

116,46 

P-13 mês 2 126,04 9,12     116,92 
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Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Fase livre Espessura Cota piezométrica 

P-13 mês 3 126,04 9,08 
  

116,96 

P-13 mês 4 126,04 9,14     116,89 

P-13 mês 5 126,04 9,22 
  

116,82 

P-13 mês 6 126,04 9,37     116,67 

P-13 mês 7 126,04 9,25 
  

116,78 

P-13 mês 8 126,04 9,40     116,64 

P-13 mês 9 126,04 9,46 
  

116,58 

P-14 mês 0 126,03 9,75 9,57 0,18 116,29 

P-14 mês 1 126,03 9,83 9,81 0,02 116,21 

P-14 mês 2 126,03 9,14 9,12 0,02 116,89 

P-14 mês 3 126,03 9,22 9,21 0,01 116,82 

P-14 mês 4 126,03 9,41 9,40 0,01 116,63 

P-14 mês 5 126,03 9,42 9,41 0,01 116,61 

P-14 mês 6 126,03 9,55 9,54 0,01 116,49 

P-14 mês 7 126,03 9,42 
  

116,61 

P-14 mês 8 126,03 n.m.     n.m. 

P-14 mês 9 126,03 n.m. 
  

n.m. 

P-15 mês 0 125,98 9,68     116,30 

P-15 mês 1 125,98 9,83 
  

116,15 

P-15 mês 2 125,98 9,16     116,82 

P-15 mês 3 125,98 9,40 
  

116,58 

P-15 mês 4 125,98 9,47     116,51 

P-15 mês 5 125,98 9,55 
  

116,43 

P-15 mês 6 125,98 9,73     116,25 

P-15 mês 7 125,98 9,54 
  

116,44 

P-15 mês 8 125,98 9,76     116,22 

P-15 mês 9 125,98 9,83 
  

116,15 

P-16 mês 0 126,03 9,73     116,30 

P-16 mês 1 126,03 9,94 
  

116,10 

P-16 mês 2 126,03 9,28     116,75 

P-16 mês 3 126,03 9,49 
  

116,55 

P-16 mês 4 126,03 9,68     116,36 

P-16 mês 5 126,03 9,78 
  

116,25 

P-16 mês 6 126,03 9,86     116,17 

P-16 mês 7 126,03 9,67 
  

116,37 

P-16 mês 8 126,03 9,87     116,16 

P-16 mês 9 126,03 9,94     116,10 

Com base nos resultados obtidos nos trabalhos de campo, observa-se que a 

profundidade do nível freático nos pontos de injeção variou entre 8,81 e 9,94 m, com uma 

média de 9,36 m por piezómetro. As cotas piezométricas são conhecidas a partir dos dados 
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de níveis freáticos e coordenadas Z. A piezometria, que tem em conta as cotas 

piezométricas em cada ponto, permite conhecer o sentido do fluxo da água subterrânea. 

Como se pode observar pela Figura 22, que compara as piezometrias do local no mês 0 e 

no mês 9, as cotas piezométricas aumentaram na maioria dos pontos como consequência 

das injeções de oxidante. Para além disso, comprova-se que o sentido do fluxo da água 

subterrânea é noroeste-sudeste, confirmando as informações históricas apresentadas 

anteriormente.  

   

Figura 22. Piezometrias antes (a) e após 9 meses (b) da implementação de ISCO (m). 

Observou-se ainda a presença de fase não aquosa nos piezómetros P-1, P-3, P-5 e 

P-14. Os pontos P-1, P-3 e P-5 estão situados na zona noroeste do local, onde antes foi 

identificando como sendo o foco de contaminação. O ponto P-14 localiza-se mais a 

jusante. Como se pode observar na Figura 23, a presença de fase livre parece ter sido 

pontual no piezómetro P-1 uma vez que apenas se detetou no mês 2. Quanto aos restantes 

piezómetros, mediram-se espessuras entre 0,01 e 0,59 m, isto é 1 a 59 cm. A espessura 

máxima medida foi em P-3 no mês 2, a qual pareceu diminuir ao longo do tempo. Após 2 

meses da 3ª injeção, mês 9, não foi detetada a presença de fase livre em nenhum destes 

pontos, exceto em P-3, cuja espessura não foi medida. Em geral, observou-se a diminuição 

da espessura de fase livre em todos os pontos. Nestes pontos, a fase livre deixou de existir 

para dar lugar à dissolução de hidrocarbonetos nas águas subterrâneas, como veremos 

adiante.  



52 

 

Figura 23. Variação da espessura de fase livre com o tempo nos pontos de injeção. 

Os parâmetros físico-químicos medidos in-situ nas águas subterrâneas foram pH, 

temperatura, oxigénio dissolvido, condutividade elétrica e potencial de oxidação-redução. 

Nos pontos e meses nos quais foi detetada a presença de fase livre, não foram medidos 

parâmetros físico-químicos. Os resultados encontram-se na Tabela 3.  

Tabela 3. Parâmetros físico-químicos no caso de estudo 1. 

Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

P-1 mês 0 6,08 17,82 0,88 991,80 -53,37 

P-1 mês 1 5,88 20,88 0,95 1158,30 -52,61 

P-1 mês 2 n.m.2 n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-1 mês 3 5,68 23,94 1,02 1324,80 -51,84 

P-1 mês 4 5,94 20,93 0,92 1433,25 20,25 

P-1 mês 5 6,08 19,42 0,87 1487,48 56,30 

P-1 mês 6 6,14 18,66 0,84 1514,59 74,32 

P-1 mês 7 6,21 17,91 0,82 1541,70 92,34 

P-1 mês 8 6,18 18,29 0,83 1528,14 83,33 

P-1 mês 9 6,19 18,10 0,83 1534,92 87,83 

P-2 mês 0 6,20 19,98 0,91 1776,60 -120,24 

P-2 mês 1 5,96 19,89 1,69 11650,95 173,34 

P-2 mês 2 5,64 20,57 1,77 7885,13 193,55 

P-2 mês 3 5,47 20,90 1,81 6002,21 203,65 

P-2 mês 4 5,31 21,24 1,85 4119,30 213,75 

P-2 mês 5 5,96 19,89 1,69 11650,95 173,34 

                                                           

2 n.m. – não medido 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

P-2 mês 6 6,29 19,22 1,62 15416,78 153,14 

P-2 mês 7 6,62 18,54 1,54 19182,60 132,93 

P-2 mês 8 6,45 18,88 1,58 17299,69 143,03 

P-2 mês 9 6,53 18,71 1,56 18241,14 137,98 

P-3 mês 0 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 1 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 4 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 5 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 6 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 7 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 8 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 9 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-4 mês 0 5,99 17,91 0,72 1242,00 -77,67 

P-4 mês 1 6,02 18,27 0,68 5497,65 90,63 

P-4 mês 2 6,05 18,63 0,64 9753,30 258,93 

P-4 mês 3 5,74 20,25 1,36 4628,70 -39,06 

P-4 mês 4 5,71 19,53 1,11 2296,80 106,20 

P-4 mês 5 6,11 19,35 1,39 3585,15 125,33 

P-4 mês 6 6,52 19,17 1,67 4873,50 144,45 

P-4 mês 7 6,07 16,20 2,79 4409,10 218,88 

P-4 mês 8 6,66 15,21 2,74 8500,50 237,51 

P-4 mês 9 6,40 16,02 3,93 5558,40 -16,20 

P-5 mês 0 6,06 17,46 0,90 1341,00 -104,22 

P-5 mês 1 6,13 17,69 3,17 1398,60 18,00 

P-5 mês 2 6,13 17,17 3,67 1486,80 78,26 

P-5 mês 3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-5 mês 4 6,12 16,91 3,92 1530,90 108,38 

P-5 mês 5 6,12 16,78 4,05 1552,95 123,45 

P-5 mês 6 6,12 16,71 4,11 1563,98 130,98 

P-5 mês 7 6,12 16,65 4,18 1575,00 138,51 

P-5 mês 8 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-5 mês 9 6,12 16,68 4,14 1569,49 134,74 

P-6 mês 0 6,15 18,72 2,16 1222,20 -102,51 

P-6 mês 1 5,84 19,67 2,16 2172,60 43,83 

P-6 mês 2 5,69 20,14 2,16 2647,80 117,00 

P-6 mês 3 5,54 20,61 0,00 3123,00 190,17 

P-6 mês 4 5,85 20,88 1,62 3059,10 78,39 

P-6 mês 5 6,01 21,02 1,62 3027,15 22,50 

P-6 mês 6 6,09 21,08 1,62 3011,18 -5,45 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

P-6 mês 7 6,13 21,12 1,62 3003,19 -19,42 

P-6 mês 8 6,17 21,15 1,62 2995,20 -33,39 

P-6 mês 9 6,15 21,13 1,62 2999,19 -26,40 

P-7 mês 0 6,49 17,73 1,41 695,70 -88,56 

P-7 mês 1 6,28 18,86 0,80 2161,35 59,22 

P-7 mês 2 6,40 19,15 0,52 1410,98 72,23 

P-7 mês 3 6,46 19,29 0,38 1035,79 78,73 

P-7 mês 4 6,53 19,44 0,24 660,60 85,23 

P-7 mês 5 6,28 18,86 0,80 2161,35 59,22 

P-7 mês 6 6,15 18,56 1,08 2911,73 46,22 

P-7 mês 7 6,03 18,27 1,36 3662,10 33,21 

P-7 mês 8 6,07 18,54 1,90 2254,95 -3,02 

P-7 mês 9 6,11 18,81 2,44 847,80 -39,24 

P-8 mês 0 6,21 18,36 0,88 1305,00 -94,95 

P-8 mês 1 5,95 16,29 0,95 1203,30 -47,43 

P-8 mês 2 6,08 18,36 0,00 1880,10 -89,64 

P-8 mês 3 6,22 18,81 1,28 1499,40 -16,34 

P-8 mês 4 6,36 19,26 1,28 1118,70 56,97 

P-8 mês 5 6,64 19,08 0,84 900,00 62,60 

P-8 mês 6 6,91 18,90 0,41 681,30 68,22 

P-8 mês 7 6,34 16,74 0,50 720,00 -117,63 

P-8 mês 8 6,70 17,64 0,35 815,40 -43,74 

P-8 mês 9 6,89 17,64 0,52 720,90 -32,13 

P-9 mês 0 6,05 17,10 1,71 972,90 -64,80 

P-9 mês 1 5,83 18,95 1,03 1198,80 78,21 

P-9 mês 2 5,81 20,00 1,23 1237,50 29,88 

P-9 mês 3 5,79 21,06 1,43 1276,20 -18,45 

P-9 mês 4 5,83 18,95 1,03 1198,80 78,21 

P-9 mês 5 5,85 17,89 0,83 1160,10 126,54 

P-9 mês 6 5,86 17,36 0,73 1140,75 150,71 

P-9 mês 7 5,87 16,83 0,63 1121,40 174,87 

P-9 mês 8 6,31 21,15 2,22 1233,90 -36,09 

P-9 mês 9 6,09 18,99 1,43 1177,65 69,39 

P-10 mês 0 5,92 18,81 0,87 942,30 -45,81 

P-10 mês 1 5,96 18,09 3,03 754,20 -46,44 

P-10 mês 2 6,19 18,81 0,03 702,00 -76,86 

P-10 mês 3 5,89 21,06 0,68 1638,90 158,31 

P-10 mês 4 5,88 19,26 1,32 1146,60 22,86 

P-10 mês 5 6,12 19,40 0,99 1157,40 85,73 

P-10 mês 6 6,36 19,53 0,65 1168,20 148,59 

P-10 mês 7 6,66 18,45 0,69 693,00 25,38 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

P-10 mês 8 6,02 18,54 5,31 2298,60 -18,63 

P-10 mês 9 6,34 19,44 0,77 2123,10 10,71 

P-11 mês 0 6,16 18,81 1,58 2673,90 -693,90 

P-11 mês 1 7,83 19,44 0,86 1273,50 79,88 

P-11 mês 2 7,67 19,98 0,76 1213,20 35,08 

P-11 mês 3 7,51 20,52 0,66 1152,90 -9,72 

P-11 mês 4 7,83 19,44 0,86 1273,50 79,88 

P-11 mês 5 7,99 18,90 0,97 1333,80 124,67 

P-11 mês 6 8,07 18,63 1,02 1363,95 147,07 

P-11 mês 7 8,15 18,36 1,07 1394,10 169,47 

P-11 mês 8 6,17 20,16 1,51 3597,30 -20,70 

P-11 mês 9 7,16 19,26 1,29 2495,70 74,39 

P-12 mês 0 6,39 18,36 0,95 1319,40 -233,19 

P-12 mês 1 6,52 19,08 1,61 15295,50 83,14 

P-12 mês 2 6,48 19,08 1,62 15828,75 98,40 

P-12 mês 3 6,46 19,08 1,63 16095,38 106,04 

P-12 mês 4 6,45 19,08 1,63 16228,69 109,85 

P-12 mês 5 6,61 19,08 1,60 14162,34 50,70 

P-12 mês 6 6,69 19,08 1,58 13129,17 21,12 

P-12 mês 7 6,44 19,08 1,63 16362,00 113,67 

P-12 mês 8 6,77 19,08 1,57 12096,00 -8,46 

P-12 mês 9 6,60 19,08 1,60 14229,00 52,61 

P-13 mês 0 5,63 18,00 0,85 867,60 -204,75 

P-13 mês 1 6,08 15,66 2,70 783,90 -45,36 

P-13 mês 2 6,05 18,63 0,21 2047,50 42,30 

P-13 mês 3 5,90 23,58 1,00 915,30 -71,10 

P-13 mês 4 5,98 22,68 0,48 1143,90 -134,10 

P-13 mês 5 6,02 20,93 1,24 859,95 -81,32 

P-13 mês 6 6,04 20,05 1,62 717,98 -54,92 

P-13 mês 7 6,05 19,61 1,81 646,99 -41,73 

P-13 mês 8 6,06 19,17 2,00 576,00 -28,53 

P-13 mês 9 6,05 19,39 1,90 611,49 -35,13 

P-14 mês 0 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 1 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 4 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 5 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 6 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 7 6,19 22,32 0,05 1327,50 -96,93 

P-14 mês 8 6,81 22,14 0,06 1188,00 -71,10 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

P-14 mês 9 6,50 22,23 0,05 1257,75 -84,02 

P-15 mês 0 6,85 19,35 0,67 1082,70 -120,24 

P-15 mês 1 6,65 19,80 0,50 1199,70 -71,10 

P-15 mês 2 6,17 21,78 0,33 735,30 -114,39 

P-15 mês 3 6,54 22,32 0,60 538,20 -113,40 

P-15 mês 4 6,62 20,79 0,87 1469,70 -45,72 

P-15 mês 5 6,30 23,94 1,62 17593,20 178,20 

P-15 mês 6 5,98 22,14 0,47 6762,60 75,87 

P-15 mês 7 6,27 21,96 1,72 3673,80 52,65 

P-15 mês 8 6,45 22,32 3,24 3627,90 -18,27 

P-15 mês 9 6,30 20,70 0,60 1051,20 53,91 

P-16 mês 0 6,78 18,27 2,15 1134,00 -71,55 

P-16 mês 1 6,23 18,90 1,77 554,40 9,72 

P-16 mês 2 6,56 21,06 0,22 1576,80 -207,36 

P-16 mês 3 6,89 21,33 0,31 1534,50 -219,69 

P-16 mês 4 6,85 21,51 0,41 1922,40 -159,30 

P-16 mês 5 6,52 21,83 0,44 2140,20 -188,82 

P-16 mês 6 6,19 22,14 0,48 2358,00 -218,34 

P-16 mês 7 6,58 21,42 0,74 2367,00 -213,39 

P-16 mês 8 6,99 21,15 2,25 1561,50 -70,20 

P-16 mês 9 6,55 20,52 0,36 1602,00 -180,63 

De um modo geral, não se observaram variações significativas dos parâmetros pH, 

temperatura e oxigénio dissolvido que estejam relacionadas com as injeções de oxidante. 

As medidas mantiveram-se constantes, com médias de 6,30, 19,39 ºC e 1,35 mg/L. No 

entanto, observou-se uma tendência ao aumento de condutividade elétrica em todos os 

pontos, especialmente no piezómetro P-2, onde a condutividade aumentou uma ordem de 

grandeza. Os valores de potencial oxidação-redução também se viram aumentados ao 

longo do tempo, em especial após as injeções de oxidante. Uma vez mais, foi no ponto P-2 

onde se detetou uma maior tendência ao aumento de potencial redox, sendo que no mês 0 o 

valor era negativo (condição redutora) e nos restantes seguiu sempre a tendência de valor 

positivo (condição oxidante), como se pode observar na Figura 24. Os valores elevados de 

condutividade elétrica indicaram a dispersão do oxidante e os valores positivos de 

potencial redox, as condições oxidantes do local.  
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Figura 24. Variação de condutividade elétrica e potencial redox no ponto P-2. 

Ao longo dos 9 meses de trabalhos de ISCO, também foram analisados os 

compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), naftaleno, TPH volátil C6-C10 

e TPH C10-C40. Os resultados analíticos encontram-se na Tabela 4.  
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Tabela 4. Concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos no caso de estudo 1 (µg/L). 

Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-1 mês 0 10800 1170 585 2250 14400 2340 18000 3600 

P-1 mês 1 9900 2340 621 2520 15300 2025 20250 3060 

P-1 mês 2 n.m.3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-1 mês 3 9000 3510 657 2790 16200 1710 22500 2520 

P-1 mês 4 8280 2880 531 2295 13950 1620 18450 2700 

P-1 mês 5 7920 2565 468 2048 12825 1575 16425 2790 

P-1 mês 6 7740 2408 437 1924 12263 1553 15413 2835 

P-1 mês 7 7560 2250 405 1800 11700 1530 14400 2880 

P-1 mês 8 10800 4410 558 1980 18000 1440 45900 25200 

P-1 mês 9 9180 3330 482 1890 14850 1485 30150 14040 

P-2 mês 0 10800 900 1620 1800 14400 1710 18000 3060 

P-2 mês 1 8235 990 1148 1175 11205 1845 13950 2700 

P-2 mês 2 6953 1035 911 862 9608 1913 11925 2520 

P-2 mês 3 6311 1058 793 705 8809 1946 10913 2430 

P-2 mês 4 5670 1080 675 549 8010 1980 9900 2340 

P-2 mês 5 3092 562 342 276 4289 990 5850 1269 

P-2 mês 6 1802 303 175 140 2428 495 3825 734 

P-2 mês 7 513 44 9 3 567 0,20 1800 198 

P-2 mês 8 369 1 0,20 0,40 369 0,20 1980 38 

P-2 mês 9 277 1 0,20 0,40 277 0,20 1485 38 

P-3 mês 0 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 1 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

                                                           

3 n.m. – não medido 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-3 mês 4 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 5 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 6 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 7 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 8 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-3 mês 9 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-4 mês 0 64800 1980 441 990 68400 450 72000 2610 

P-4 mês 1 90000 2160 396 900 90000 486 99000 1260 

P-4 mês 2 62100 1440 324 738 64800 441 67500 900 

P-4 mês 3 66600 1530 414 783 69300 261 72000 855 

P-4 mês 4 42300 990 117 306 43200 108 45000 414 

P-4 mês 5 47700 1215 212 603 49050 153 51300 450 

P-4 mês 6 53100 1440 306 900 54900 198 57600 486 

P-4 mês 7 53100 1620 306 1080 50495 144 69300 324 

P-4 mês 8 53100 1800 585 2700 58500 126 78300 2520 

P-4 mês 9 73800 1890 234 1800 78300 144 82800 1890 

P-5 mês 0 18000 3690 414 1350 23400 171 26100 3150 

P-5 mês 1 18000 3780 567 2250 24750 116 27900 30375 

P-5 mês 2 17820 3825 644 2700 25425 89 28800 43988 

P-5 mês 3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-5 mês 4 17910 3848 682 2925 25763 75 29250 50794 

P-5 mês 5 17955 3859 701 3038 25931 68 29475 54197 

P-5 mês 6 17978 3864 710 3094 26016 65 29588 55898 

P-5 mês 7 18000 3870 720 3150 26100 61 29700 57600 

P-5 mês 8 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-5 mês 9 17989 3867 715 3122 26058 63 29644 56749 

P-6 mês 0 45900 1530 3690 2970 54000 2070 55800 3420 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-6 mês 1 33750 1440 2565 1935 40050 1422 40950 2385 

P-6 mês 2 27675 1395 2003 1418 33075 1098 33525 1868 

P-6 mês 3 21600 1350 1440 900 26100 774 26100 1350 

P-6 mês 4 40050 4095 2430 2070 49050 1422 49950 2970 

P-6 mês 5 49275 5468 2925 2655 60525 1746 61875 3780 

P-6 mês 6 53888 6154 3173 2948 66263 1908 67838 4185 

P-6 mês 7 58500 6840 3420 3240 72000 2070 73800 4590 

P-6 mês 8 54900 12600 3240 2880 73800 2970 75600 3960 

P-6 mês 9 56700 9720 3330 3060 72900 2520 74700 4275 

P-7 mês 0 46800 8640 3240 2610 61200 2790 63900 5310 

P-7 mês 1 46350 8055 3240 2520 60300 2790 62550 4815 

P-7 mês 2 46125 7763 3240 2475 59850 2790 61875 4568 

P-7 mês 3 46013 7616 3240 2453 59625 2790 61538 4444 

P-7 mês 4 45900 7470 3240 2430 59400 2790 61200 4320 

P-7 mês 5 40950 4500 2745 2070 50400 2025 52650 3465 

P-7 mês 6 38475 3015 2498 1890 45900 1643 48375 3038 

P-7 mês 7 36000 1530 2250 1710 41400 1260 44100 2610 

P-7 mês 8 35100 1170 1800 1800 39600 1440 42300 2880 

P-7 mês 9 35550 1350 2025 1755 40500 1350 43200 2745 

P-8 mês 0 19800 243 1350 846 21600 450 24300 7470 

P-8 mês 1 27900 774 1710 900 31500 1440 34200 2250 

P-8 mês 2 30600 351 1620 900 33300 1350 36000 3330 

P-8 mês 3 29700 279 1710 675 32400 1530 34200 2835 

P-8 mês 4 28800 207 1800 450 31500 1710 32400 2340 

P-8 mês 5 29250 4154 2520 1890 37800 2295 39600 3645 

P-8 mês 6 29700 8100 3240 3330 44100 2880 46800 4950 

P-8 mês 7 31500 7110 3240 2610 44100 2520 47700 4500 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-8 mês 8 45900 3510 2340 1620 54000 2070 56700 3420 

P-8 mês 9 53100 4230 2880 1980 62100 2070 64800 3780 

P-9 mês 0 1800 10 171 29 1980 14 2430 36 

P-9 mês 1 1112 6 120 30 1251 11 2385 36 

P-9 mês 2 423 2 68 31 522 7 2340 38 

P-9 mês 3 662 5 79 65 846 7 2250 27 

P-9 mês 4 781 6 85 82 1008 7 2205 43 

P-9 mês 5 840 7 87 90 1089 7 2183 51 

P-9 mês 6 870 7 89 95 1130 7 2171 55 

P-9 mês 7 900 8 90 99 1170 7 2160 59 

P-9 mês 8 1440 14 108 126 1710 8 3420 43 

P-9 mês 9 1170 11 99 113 1440 8 2790 51 

P-10 mês 0 81000 12600 2610 3240 99000 3420 117000 7560 

P-10 mês 1 71100 16200 3420 4590 99000 3510 99000 6840 

P-10 mês 2 77400 11700 1980 1800 90000 1620 99000 4230 

P-10 mês 3 64800 11700 2250 2970 81900 2880 86400 10800 

P-10 mês 4 71100 12600 2520 3510 90000 3510 90000 6570 

P-10 mês 5 75600 12600 2610 4320 94500 3780 99000 7380 

P-10 mês 6 80100 12600 2700 5130 99000 4050 108000 8190 

P-10 mês 7 45000 8280 2070 2520 57600 2520 60300 5130 

P-10 mês 8 73800 10800 1980 3060 89100 3960 90000 6390 

P-10 mês 9 78300 14400 2520 4410 99000 4320 108000 6840 

P-11 mês 0 162000 3600 441 144 171000 162 171000 504 

P-11 mês 1 144000 10350 1031 1467 162000 936 162000 2322 

P-11 mês 2 135000 13725 1325 2129 157500 1323 157500 3231 

P-11 mês 3 126000 17100 1620 2790 153000 1710 153000 4140 

P-11 mês 4 117000 17550 1845 3060 139500 2025 144000 4590 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-11 mês 5 112500 17775 1958 3195 132750 2183 139500 4815 

P-11 mês 6 186750 13388 1186 1692 201375 1226 209250 2642 

P-11 mês 7 108000 18000 2070 3330 126000 2340 135000 5040 

P-11 mês 8 261000 9000 414 189 270000 270 279000 468 

P-11 mês 9 184500 13500 1242 1760 198000 1305 207000 2754 

P-12 mês 0 4680 873 837 990 7380 702 8190 1170 

P-12 mês 1 4815 1292 554 990 7650 599 9045 1287 

P-12 mês 2 4883 1501 412 990 7785 547 9473 1229 

P-12 mês 3 4950 1710 270 990 7920 495 9900 1170 

P-12 mês 4 3825 1350 230 720 6165 392 8100 999 

P-12 mês 5 3263 1170 209 585 5288 340 7200 914 

P-12 mês 6 2981 1080 199 518 4849 314 6750 871 

P-12 mês 7 2700 990 189 450 4410 288 6300 828 

P-12 mês 8 990 1260 162 738 3150 261 4230 1170 

P-12 mês 9 743 945 122 554 2363 196 3173 878 

P-13 mês 0 4410 666 297 1350 6750 405 10800 873 

P-13 mês 1 5670 990 414 1350 8370 369 12600 810 

P-13 mês 2 3240 243 135 612 4230 522 36000 32400 

P-13 mês 3 1980 603 234 1890 4680 360 11700 13500 

P-13 mês 4 2070 666 306 2250 5220 594 46800 33300 

P-13 mês 5 2079 873 351 2070 5310 500 27720 17370 

P-13 mês 6 2070 1080 396 1890 5400 405 8640 1440 

P-13 mês 7 1530 990 306 1710 4590 315 8280 1080 

P-13 mês 8 1170 810 324 1260 3600 297 7290 3060 

P-13 mês 9 1170 702 306 990 3150 216 6750 2340 

P-14 mês 0 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 1 5400 153 1530 3690 10800 990 17100 2520 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-14 mês 2 45 5 261 396 711 1980 76500 8460 

P-14 mês 3 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 4 144 14 2340 3330 5760 2880 48600 99000 

P-14 mês 5 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 6 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

P-14 mês 7 90 10 1080 1530 2790 990 15300 2520 

P-14 mês 8 117 12 1710 2430 4275 1935 31950 50760 

P-14 mês 9 90 9 1395 1980 3533 1463 23625 26640 

P-15 mês 0 2070 13 990 108 3240 990 4410 1710 

P-15 mês 1 2340 5 1170 77 3600 1080 4590 1620 

P-15 mês 2 84 1 31 8 126 39 432 38 

P-15 mês 3 69 1 31 3 99 39 153 99 

P-15 mês 4 2160 9 684 40 2880 630 3330 1080 

P-15 mês 5 35 0,20 0,20 0,40 35 0,20 306 90 

P-15 mês 6 765 2 59 1 828 17 1350 3420 

P-15 mês 7 333 5 99 20 450 84 774 144 

P-15 mês 8 45 1 0,20 0,40 46 1 288 38 

P-15 mês 9 3 0,20 1 0,40 3 3 60 38 

P-16 mês 0 2160 90 1080 162 3510 990 4770 1710 

P-16 mês 1 1170 50 117 27 1350 34 2070 59 

P-16 mês 2 1800 43 324 99 2250 117 3420 342 

P-16 mês 3 6480 225 441 126 7200 162 8280 504 

P-16 mês 4 4770 108 405 89 5400 37 5490 405 

P-16 mês 5 6390 108 468 112 7110 113 7245 455 

P-16 mês 6 8010 108 531 135 8820 189 9000 504 

P-16 mês 7 4770 64 378 90 5220 135 6120 342 

P-16 mês 8 7200 414 531 198 8370 243 9900 135 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

P-16 mês 9 7920 288 396 144 8730 180 9900 441 
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Nos pontos de injeção para os quais não foi detetada a presença de fase livre, 

detetaram-se maiores concentrações de compostos voláteis, BTEX e TPH C6-C10, com 

valores de ordem de grandeza que vão até 105 µg/L. As concentrações mais baixas foram 

detetadas nos piezómetros P-9 e P-15, enquanto os maiores impactos por hidrocarbonetos 

dissolvidos observaram-se nos pontos P-4, P-10 e P-11, sendo que no ponto P-11 se 

detetaram as concentrações máximas de 270000 e 279000 µg/L de compostos BTEX e 

TPH C6-C10, respetivamente, no mês 8. Como se observa na Figura 25, a evolução das 

concentrações é muito díspar. Por um lado, em alguns pontos como P-2, P-7, P-12, P-13 e 

P-15 pode-se observar uma tendência à diminuição das concentrações de hidrocarbonetos 

voláteis dissolvidos após as injeções de oxidante. Por exemplo, em P-2 e P-15 é notória a 

diminuição de todos os compostos, incluso nos últimos meses as concentrações são baixas 

ou vestigiais. Por outro lado, nos restantes piezómetros não se observa esta tendência. As 

concentrações parecem manter-se constantes ao longo do tempo ou até mesmo aumentam 

ligeiramente. 
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Figura 25. Evolução das concentrações de hidrocarbonetos nos pontos de injeção. 

Para os pontos nos quais foi detetada a presença de fase não aquosa sobrenadante, 

apenas foram analisadas as concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos quando tal foi 

possível. Para P-3, onde foi sempre observado produto livre, não foi possível obter uma 

evolução temporal. Para os restantes, à semelhança do observado anteriormente, as 

concentrações também parecem manter-se constantes ao longo do tempo ou aumentam 

ligeiramente.  

Para o grupo de compostos voláteis, que apresenta maior impacto no local, foram 

desenhadas plumas de contaminação que refletem o estado da zona de processos no estado 

inicial, mês 0, e após 9 meses de trabalhos de ISCO.  

   

Figura 26. Plumas de contaminação de COVs na zona de processos no mês 0 (a) e no mês 9 (b) (µg/L). 

No estado inicial, mês 0, a zona de processos encontrava-se como representado na 

Figura 26 (a). Neste momento, os piezómetros P-3 e P-14 apresentavam fase livre e as 

concentrações eram elevadas nos piezómetros a sudoeste. Parece existir mais do que um 

foco de contaminação, a norte, onde existe presença de fase livre, e a sudoeste, mais 

propriamente na zona de P-11, ponto no qual foram detetadas as maiores concentrações de 

hidrocarbonetos voláteis dissolvidos. A contaminação parece ter certa influência da direção 

do fluxo de água subterrânea, que ocorre de noroeste para sudeste, no entanto os 

contaminantes parecem migrar principalmente por difusão. Após 9 meses, como mostra a 

Figura 26 (b), observa-se uma ligeira diminuição da pluma de contaminação, como 

resultado da diminuição das concentrações de P-2, P-14 e P-15. 

De um modo geral, as injeções de oxidante foram mais eficazes nos pontos onde se 

injetou uma maior quantidade de mistura. Não surpreendentemente, um dos principais 
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responsáveis pela reação química que ocorre in situ é a quantidade de oxidante que se 

injeta. No entanto, a eficácia de ISCO é também baseada na obtenção da maior distribuição 

uniforme e homogénea do reagente químico oxidante. Este parâmetro é específico do local 

e depende da geologia e hidrogeologia do mesmo. A heterogeneidade geológica e 

hidrogeológica do local referida na revisão de estudos ambientais anteriores dificulta a 

dispersão do oxidante no meio. A quantidade de oxidante esperada em areias e cascalhos 

de grãos grossos é menor em relação aos solos de grãos finos, como sedimentos e argilas, 

por exemplo, resultando numa má eficiência nos locais com baixa permeabilidade. Ibaraki 

& Schwartz (2001) concluíram que as eficiências de oxidação química eram baixas em 

meios heterogéneos. Por isso mesmo, não é de estranhar que as concentrações de 

hidrocarbonetos dissolvidos após as injeções não tenham variado significativamente ou até 

mesmo aumentassem. Alguns dos resultados de concentrações de hidrocarbonetos de 

petróleo, após injeções de persulfato de sódio (Na2S2O8), mostraram aumentos 

consideráveis. A taxa de oxidação é realmente limitada pelo contacto facilitado por difusão 

de fase aquosa entre as moléculas oxidantes e contaminantes. À medida que o 

contaminante na água subterrânea é destruído, o gradiente de concentração entre o 

contaminante na água subterrânea e a massa adsorvida ou fase livre (NAPL) aumenta, e 

isso leva à dissolução da fase livre na água subterrânea. Embora um aumento nas 

concentrações de contaminantes pós-injeção pareça contraintuitivo e improdutivo, acelerar 

o acesso a essa massa contaminada armazenada que, de outra forma, avançaria e difundiria 

lentamente em águas subterrâneas móveis por um longo período de tempo, é realmente 

benéfica. Este é, no entanto, um bom exemplo do compromisso de uma implementação de 

ISCO, o aumento da solubilidade de fase livre na água subterrânea através da remoção dos 

constituintes que são mais facilmente oxidáveis.  

4.2 Caso de estudo 2 – Zona de armazenagem 

No caso de estudo 2, recorreu-se à técnica de IWAS com o objetivo de tratar as 

concentrações elevadas de hidrocarbonetos voláteis detetadas numa zona de armazenagem 

de produtos ligeiros. Na recirculação de água subterrânea, a linha de água dispunha de um 

contador de volume. Os dados operacionais de IWAS, que incluem as medidas de 

contadores de água e vapores, encontram-se na Tabela 5. De salientar que alguns valores 
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não foram medidos porque o sistema IWAS se encontrava na sua fase inicial ou o contador 

estava parado.  

Tabela 5. Dados operacionais de IWAS. 

Piezómetro Data Contador (m3) Bomba (bar) Sparging (bar) Extrator de vapores (bar) 

A-4 mês 1 n.m.4 n.m. n.m. n.m. 

A-4 mês 2 101,75 n.m. n.m. n.m. 

A-4 mês 3 172,74 n.m. n.m. n.m. 

A-4 mês 4 172,88 2,70 0,45 2,25 

A-4 mês 5 184,69 2,70 0,36 1,80 

A-4 mês 6 203,16 2,25 0,09 2,70 

A-7 mês 1 2,74 n.m. n.m. n.m. 

A-7 mês 2 27,57 n.m. n.m. n.m. 

A-7 mês 3 28,08 n.m. n.m. n.m. 

A-7 mês 4 28,47 4,95 0,27 2,25 

A-7 mês 5 29,35 4,50 0,36 2,61 

A-7 mês 6 30,40 3,60 0,54 2,25 

A-8 mês 1 15,19 n.m n.m. n.m. 

A-8 mês 2 71,58 n.m. n.m. n.m. 

A-8 mês 3 92,35 n.m. n.m. n.m. 

A-8 mês 4 92,36 2,25 0,09 2,25 

A-8 mês 5 123,63 1,89 n.m. 1,89 

A-8 mês 6 138,71 2,70 0,90 2,25 

A-9 mês 1 117,40 n.m. n.m. n.m. 

A-9 mês 2 322,85 n.m. n.m. n.m. 

A-9 mês 3 356,76 n.m. n.m. n.m. 

A-9 mês 4 357,41 n.m. 0,27 1,80 

A-9 mês 5 374,19 1,89 n.m. n.m. 

A-9 mês 6 417,35 n.m. 0,27 1,80 

A-10 mês 1 n.m. n.m. n.m. n.m. 

A-10 mês 2 59,91 n.m. n.m. n.m. 

A-10 mês 3 70,38 n.m. n.m. n.m. 

A-10 mês 4 70,97 2,70 0,18 2,70 

A-10 mês 5 92,92 2,70 0,09 2,70 

A-10 mês 6 94,55 2,70 0,18 2,25 

A-11 mês 1 5,86 n.m. n.m. n.m. 

A-11 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. 

A-11 mês 3 5,86 n.m. n.m. n.m. 

A-11 mês 4 5,91 2,70 0,36 2,70 

A-11 mês 5 71,70 2,79 0,36 2,79 

A-11 mês 6 73,14 2,25 0,36 7,20 

                                                           

4 n.m. – não medido 
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Piezómetro Data Contador (m3) Bomba (bar) Sparging (bar) Extrator de vapores (bar) 

A-12 mês 1 34,13 n.m. n.m. n.m. 

A-12 mês 2 50,57 n.m. n.m. n.m. 

A-12 mês 3 84,14 n.m. n.m. n.m. 

A-12 mês 4 88,27 3,60 n.m. 2,70 

A-12 mês 5 274,27 n.m. n.m. n.m. 

A-12 mês 6 793,28 2,70 0,18 1,80 

A-13 mês 1 32,24 n.m. n.m. n.m. 

A-13 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. 

A-13 mês 3 35,35 n.m. n.m. n.m. 

A-13 mês 4 35,44 2,70 0,09 2,70 

A-13 mês 5 54,49 2,61 n.m. 2,61 

A-13 mês 6 844,62 2,25 0,45 2,25 

A-14 mês 1 37,23 n.m. n.m. n.m. 

A-14 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. 

A-14 mês 3 69,02 n.m. n.m. n.m. 

A-14 mês 4 69,08 2,70 n.m. 2,70 

A-14 mês 5 n.m. 2,70 n.m. 2,70 

A-14 mês 6 163,34 2,25 0,18 1,80 

A-15 mês 1 0,77 n.m. n.m. n.m. 

A-15 mês 2 n.m. n.m. n.m. n.m. 

A-15 mês 3 1,10 n.m. n.m. n.m. 

A-15 mês 4 2,44 2,70 0,09 1,80 

A-15 mês 5 60,87 2,16 0,18 1,98 

A-15 mês 6 97,71 2,25 0,09 1,80 

Durante os 6 meses, bombeou-se um total de 2856,26 m3 de água a uma pressão 

média de 2,74 bar. Foi bombeada água com um volume médio de 285,63 m3 por 

piezómetro, sendo que em A-13 se observou um volume de água bombeada maior (844,62 

m3) e em A-7 um volume de água bombeada menor (30,40 m3), no entanto com uma 

pressão máxima de 4,95 bar. A injeção de ar (sparging) nos piezómetros foi realizada a 

uma média de 0,28 bar por piezómetro e a extração de vapores com uma média de 2,47 bar 

por piezómetro.  

Os resultados das medições da profundidade dos níveis freáticos, bem como o 

cálculo das cotas piezométricas, apresentam-se na Tabela 6.  
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Tabela 6. Níveis freáticos no caso de estudo 2 (m). 

Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Cota piezométrica 

A-1 mês 0 123,32 8,07 115,25 

A-1 mês 1 123,32 8,19 115,13 

A-1 mês 2 123,32 8,02 115,30 

A-1 mês 3 123,32 8,15 115,17 

A-1 mês 4 123,32 8,10 115,22 

A-1 mês 5 123,32 8,19 115,13 

A-1 mês 6 123,32 8,21 115,11 

A-2 mês 0 123,19 8,15 115,05 

A-2 mês 1 123,19 8,53 114,66 

A-2 mês 2 123,19 8,29 114,90 

A-2 mês 3 123,19 8,40 114,79 

A-2 mês 4 123,19 8,34 114,85 

A-2 mês 5 123,19 8,43 114,76 

A-2 mês 6 123,19 8,48 114,71 

A-3 mês 0 123,39 8,27 115,12 

A-3 mês 1 123,39 8,37 115,02 

A-3 mês 2 123,39 8,41 114,97 

A-3 mês 3 123,39 8,46 114,93 

A-3 mês 4 123,39 8,49 114,90 

A-3 mês 5 123,39 8,51 114,88 

A-3 mês 6 123,39 8,54 114,85 

A-4 mês 0 123,33 8,15 115,18 

A-4 mês 1 123,33 8,71 114,62 

A-4 mês 2 123,33 8,35 114,98 

A-4 mês 3 123,33 8,46 114,87 

A-4 mês 4 123,33 8,45 114,88 

A-4 mês 5 123,33 8,45 114,88 

A-4 mês 6 123,33 8,44 114,89 

A-5 mês 0 123,24 8,66 114,58 

A-5 mês 1 123,24 8,66 114,58 

A-5 mês 2 123,24 8,51 114,73 

A-5 mês 3 123,24 8,57 114,67 

A-5 mês 4 123,24 8,55 114,69 

A-5 mês 5 123,24 8,59 114,65 

A-5 mês 6 123,24 8,66 114,58 

A-6 mês 0 123,22 7,97 115,26 

A-6 mês 1 123,22 8,17 115,05 

A-6 mês 2 123,22 8,14 115,08 

A-6 mês 3 123,22 8,11 115,11 

A-6 mês 4 123,22 8,12 115,10 
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Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Cota piezométrica 

A-6 mês 5 123,22 8,13 115,10 

A-6 mês 6 123,22 8,15 115,07 

A-7 mês 0 123,36 7,63 115,72 

A-7 mês 1 123,36 9,74 113,62 

A-7 mês 2 123,36 8,31 115,05 

A-7 mês 3 123,36 8,22 115,14 

A-7 mês 4 123,36 8,45 114,90 

A-7 mês 5 123,36 8,78 114,58 

A-7 mês 6 123,36 9,11 114,25 

A-8 mês 0 123,30 8,11 115,19 

A-8 mês 1 123,30 8,45 114,85 

A-8 mês 2 123,30 8,30 115,00 

A-8 mês 3 123,30 8,43 114,87 

A-8 mês 4 123,30 8,37 114,93 

A-8 mês 5 123,30 8,42 114,89 

A-8 mês 6 123,30 8,46 114,84 

A-9 mês 0 123,36 8,30 115,06 

A-9 mês 1 123,36 8,51 114,85 

A-9 mês 2 123,36 8,33 115,03 

A-9 mês 3 123,36 8,35 115,00 

A-9 mês 4 123,36 8,41 114,95 

A-9 mês 5 123,36 8,45 114,91 

A-9 mês 6 123,36 8,48 114,88 

A-10 mês 0 123,30 8,12 115,18 

A-10 mês 1 123,30 8,42 114,88 

A-10 mês 2 123,30 8,26 115,04 

A-10 mês 3 123,30 8,38 114,92 

A-10 mês 4 123,30 8,32 114,99 

A-10 mês 5 123,30 8,36 114,94 

A-10 mês 6 123,30 8,40 114,90 

A-11 mês 0 123,40 7,85 115,55 

A-11 mês 1 123,40 8,10 115,30 

A-11 mês 2 123,40 7,97 115,43 

A-11 mês 3 123,40 8,06 115,35 

A-11 mês 4 123,40 8,01 115,39 

A-11 mês 5 123,40 7,93 115,47 

A-11 mês 6 123,40 8,04 115,36 

A-12 mês 0 123,29 7,70 115,59 

A-12 mês 1 123,29 8,31 114,99 

A-12 mês 2 123,29 8,18 115,11 

A-12 mês 3 123,29 8,28 115,01 

A-12 mês 4 123,29 8,24 115,05 
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Piezómetro Data Coordenada Z Nível freático Cota piezométrica 

A-12 mês 5 123,29 8,29 115,00 

A-12 mês 6 123,29 8,33 114,97 

A-13 mês 0 123,31 7,70 115,62 

A-13 mês 1 123,31 8,28 115,03 

A-13 mês 2 123,31 8,03 115,28 

A-13 mês 3 123,31 8,08 115,23 

A-13 mês 4 123,31 8,05 115,26 

A-13 mês 5 123,31 8,06 115,26 

A-13 mês 6 123,31 8,06 115,26 

A-14 mês 0 123,29 7,56 115,73 

A-14 mês 1 123,29 8,00 115,29 

A-14 mês 2 123,29 7,98 115,31 

A-14 mês 3 123,29 8,96 114,33 

A-14 mês 4 123,29 8,06 115,24 

A-14 mês 5 123,29 8,07 115,23 

A-14 mês 6 123,29 8,07 115,22 

A-15 mês 0 123,32 7,49 115,83 

A-15 mês 1 123,32 8,24 115,08 

A-15 mês 2 123,32 7,88 115,44 

A-15 mês 3 123,32 7,91 115,41 

A-15 mês 4 123,32 7,91 115,41 

A-15 mês 5 123,32 7,94 115,38 

A-15 mês 6 123,32 7,96 115,36 

Perante os resultados obtidos nos trabalhos de campo, a profundidade do nível 

freático nos pontos de atuação variou entre 7,49 e 9,74 m, com uma média de 8,22 m por 

piezómetro. Como se pode observar na Figura 27, a profundidade do nível freático não 

variou muito em cada piezómetro, exceto nos pontos A-7 e A-14, onde as variações do 

nível freático podem estar relacionadas com a bombagem de água dentro dos piezómetros.  
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Figura 27. Variação do nível freático com o tempo nos pontos de atuação. 

Nos pontos de controlo, a profundidade do nível freático variou entre 7,97 e 8,66, 

com uma média de 8,32 m por piezómetro. Como se pode observar na Figura 28, os níveis 

freáticos em cada piezómetro parecem manter-se constantes ao longo do tempo, não 

apresentando influências do sistema IWAS.  

 

Figura 28. Variação do nível freático com o tempo nos pontos de controlo. 

0

2

4

6

8

10

12

mês 0 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6
P

ro
fu

n
d

id
a

d
e 

(m
)

Tempo (mês)

Variação do nível freático nos pontos de atuação

A-4 A-7 A-8 A-9 A-10

A-11 A-12 A-13 A-14 A-15

0

2

4

6

8

10

12

mês 0 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e 
(m

)

Tempo (mês)

Variação do nível freático nos pontos de controlo

A-1 A-2 A-3 A-5 A-6



75 

Com os dados de níveis freáticos e coordenadas Z, é possível conhecer as cotas 

piezométricas dos diferentes pontos e por conseguinte, saber o sentido do fluxo da água 

subterrânea. A Figura 29 apresenta as piezometrias do local antes da implementação de 

IWAS, no mês 0, e após os 6 meses de funcionamento do sistema. 

 

 

 

Figura 29. Piezometrias antes (a) e após 6 meses (b) da implementação de IWAS (m). 

De uma maneira geral, a piezometria não variou muito e tanto a do mês 0 como a 

do mês 6 indicam que o fluxo de água subterrânea assume direção este-oeste, confirmando 

os dados anteriores previamente apresentados neste caso de estudo.  

Os resultados dos parâmetros físico-químicos medidos in-situ nas águas 

subterrâneas (pH, temperatura, oxigénio dissolvido, condutividade elétrica e potencial de 

oxidação-redução) encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7. Parâmetros físico-químicos no caso de estudo 2. 

Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

A-1 mês 0 6,13 18,49 0,65 1018,80 -75,33 

A-1 mês 1 5,79 16,20 0,89 1080,90 -100,26 

A-1 mês 2 6,35 15,66 7,20 1096,20 -53,37 

A-1 mês 3 5,97 17,28 0,41 1068,30 -99,00 

A-1 mês 4 6,29 19,17 0,18 1026,90 -84,69 

A-1 mês 5 7,18 21,57 0,23 1312,20 -44,55 

A-1 mês 6 6,22 17,46 1,42 1138,50 -67,68 

A-2 mês 0 6,73 17,82 0,66 475,20 -70,47 

A-2 mês 1 6,29 16,65 1,50 684,90 -129,78 

A-2 mês 2 6,57 17,10 3,27 630,00 151,47 

A-2 mês 3 6,54 17,37 0,48 248,04 -90,18 

A-2 mês 4 6,19 17,10 0,67 747,00 -77,67 

A-2 mês 5 6,99 20,29 1,58 535,50 -49,05 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

A-2 mês 6 6,63 17,55 0,99 765,00 114,21 

A-3 mês 0 6,09 17,59 1,25 1044,90 -71,64 

A-3 mês 1 5,98 17,30 1,01 1008,00 -78,66 

A-3 mês 2 5,92 17,16 0,88 989,55 -82,17 

A-3 mês 3 5,86 17,01 0,76 971,10 -85,68 

A-3 mês 4 6,24 18,50 1,80 936,00 -65,93 

A-3 mês 5 6,62 19,98 2,84 900,90 -46,17 

A-3 mês 6 6,48 18,00 0,78 986,40 -67,68 

A-4 mês 0 6,09 18,86 1,05 893,70 -75,69 

A-4 mês 1 6,22 18,39 1,77 1149,30 -22,86 

A-4 mês 2 6,35 17,91 2,48 1404,90 29,97 

A-4 mês 3 5,19 13,59 0,04 1148,40 -74,25 

A-4 mês 4 6,06 18,72 1,13 1439,10 -42,57 

A-4 mês 5 6,66 20,91 1,40 1423,80 4,23 

A-4 mês 6 6,44 17,64 0,82 1115,10 -51,30 

A-5 mês 0 6,17 18,36 0,89 1143,90 -94,86 

A-5 mês 1 6,25 17,82 1,87 1195,65 -17,37 

A-5 mês 2 6,33 17,28 2,84 1247,40 60,12 

A-5 mês 3 5,88 16,47 0,95 1192,50 -78,48 

A-5 mês 4 6,06 18,00 0,55 1249,20 -53,10 

A-5 mês 5 6,29 19,68 2,10 1275,30 -24,03 

A-5 mês 6 6,28 17,64 0,46 1377,00 -9,81 

A-6 mês 0 6,06 17,59 0,25 882,00 -53,46 

A-6 mês 1 5,96 17,35 0,47 965,70 -82,08 

A-6 mês 2 5,91 17,22 0,57 1007,55 -96,39 

A-6 mês 3 5,86 17,10 0,68 1049,40 -110,70 

A-6 mês 4 6,14 19,33 1,60 1083,60 -78,30 

A-6 mês 5 6,41 21,56 2,52 1117,80 -45,90 

A-6 mês 6 6,18 19,44 0,81 1114,20 -83,70 

A-7 mês 0 6,24 16,30 1,04 1541,70 -33,66 

A-7 mês 1 6,32 16,03 2,62 1647,45 0,00 

A-7 mês 2 6,39 15,75 4,19 1753,20 33,66 

A-7 mês 3 6,22 17,06 4,01 1819,35 0,81 

A-7 mês 4 6,05 18,36 3,83 1885,50 -32,04 

A-7 mês 5 6,39 20,70 4,68 1890,00 -20,43 

A-7 mês 6 6,39 18,81 3,60 1980,00 -36,45 

A-8 mês 0 6,10 20,11 0,46 1732,50 -87,12 

A-8 mês 1 6,22 18,16 1,15 1565,10 -61,11 

A-8 mês 2 6,34 16,20 1,83 1397,70 -35,10 

A-8 mês 3 6,79 13,68 0,06 1154,70 -155,25 

A-8 mês 4 6,09 17,37 0,61 1452,60 -87,66 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

A-8 mês 5 6,52 20,19 1,40 1319,40 -36,36 

A-8 mês 6 6,42 18,00 1,11 1275,30 -71,64 

A-9 mês 0 6,17 19,34 0,14 1196,10 -94,86 

A-9 mês 1 6,20 18,54 1,08 1156,95 -50,45 

A-9 mês 2 6,23 17,73 2,02 1117,80 -6,03 

A-9 mês 3 6,21 15,39 1,01 1046,70 -128,16 

A-9 mês 4 5,97 18,72 1,17 1207,80 -76,86 

A-9 mês 5 6,26 22,19 0,23 1092,60 -41,85 

A-9 mês 6 6,68 18,09 5,20 1136,70 -59,67 

A-10 mês 0 6,17 18,30 0,52 1005,30 -84,60 

A-10 mês 1 6,48 18,54 0,31 1047,60 -126,18 

A-10 mês 2 6,23 17,19 1,27 1077,30 -76,68 

A-10 mês 3 5,49 14,40 0,45 1074,60 -81,36 

A-10 mês 4 6,01 18,09 0,92 1070,10 -75,87 

A-10 mês 5 6,17 20,87 1,89 1017,00 -45,00 

A-10 mês 6 6,24 17,73 1,25 1076,40 -58,05 

A-11 mês 0 6,64 16,34 2,03 935,10 67,32 

A-11 mês 1 6,57 15,51 3,94 1132,20 7,34 

A-11 mês 2 6,49 14,67 5,85 1329,30 -52,65 

A-11 mês 3 6,26 14,31 0,31 1281,60 -151,29 

A-11 mês 4 6,49 18,36 4,76 1268,10 -64,98 

A-11 mês 5 7,77 19,94 7,40 1136,70 -8,55 

A-11 mês 6 7,74 18,58 7,31 1230,80 -8,56 

A-12 mês 0 6,46 21,02 0,59 977,40 -86,04 

A-12 mês 1 6,38 18,75 0,79 968,85 -91,80 

A-12 mês 2 6,29 16,47 0,98 960,30 -97,56 

A-12 mês 3 6,35 17,55 2,79 1033,65 -82,67 

A-12 mês 4 6,41 18,63 4,59 1107,00 -67,77 

A-12 mês 5 6,53 18,45 4,65 837,00 -65,03 

A-12 mês 6 6,65 18,27 4,71 567,00 -62,28 

A-13 mês 0 6,38 18,79 1,04 908,10 -64,44 

A-13 mês 1 6,28 18,85 1,16 952,20 -67,32 

A-13 mês 2 6,23 18,87 1,22 974,25 -68,76 

A-13 mês 3 6,21 18,89 1,25 985,28 -69,48 

A-13 mês 4 6,18 18,90 1,28 996,30 -70,20 

A-13 mês 5 6,18 18,86 0,90 1041,75 -75,29 

A-13 mês 6 6,17 18,81 0,52 1087,20 -80,37 

A-14 mês 0 6,24 18,77 0,83 980,10 -70,83 

A-14 mês 1 6,39 17,67 1,91 911,70 -70,29 

A-14 mês 2 6,54 16,56 2,99 843,30 -69,75 

A-14 mês 3 6,00 17,37 0,59 1173,60 -120,69 
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Piezómetro Data pH Temperatura 

(ºC) 

Oxigénio 

dissolvido (mg/L) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 

Potencial 

redox (mV) 

A-14 mês 4 6,04 18,36 1,51 1288,80 -69,30 

A-14 mês 5 6,62 20,97 2,25 1137,60 -46,80 

A-14 mês 6 6,33 18,63 2,85 1184,40 -69,48 

A-15 mês 0 6,23 19,20 0,54 1037,70 -70,11 

A-15 mês 1 6,33 17,79 0,61 991,80 -63,86 

A-15 mês 2 6,42 16,38 0,68 945,90 -57,60 

A-15 mês 3 6,06 16,92 0,32 1279,80 -132,21 

A-15 mês 4 6,12 18,27 1,42 1247,40 -84,15 

A-15 mês 5 6,36 19,89 3,69 1310,40 -22,50 

A-15 mês 6 6,22 18,54 0,65 1372,50 -79,83 

Durante os 6 meses, as medidas de pH, condutividade elétrica e temperatura nos 

pontos de atuação mantiveram-se constantes, com médias de 6,32, 1196,10 µS/cm e 18,03 

ºC, respetivamente. Quanto aos parâmetros oxigénio dissolvido (Figura 30) e potencial 

redox (Figura 31), obtiveram-se médias de 1,94 mg/L e -59,26 mV, respetivamente. Em 

geral, observa-se uma tendência de aumento destes parâmetros em todos os piezómetros de 

atuação, exceto no A-4, que foi o ponto no qual se realizou o ensaio piloto e que, portanto, 

já partia de condições aeróbicas.  

 

Figura 30. Variação de oxigénio dissolvido com o tempo nos pontos de atuação. 
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Figura 31. Variação de potencial redox com o tempo nos pontos de atuação. 

Nos pontos de controlo, as medidas de parâmetros físico-químicos mantiveram-se 

constantes ao longo do tempo, pelo que não se observaram variações dos parâmetros que 

possam estar relacionados com os efeitos da instalação do sistema IWAS.  

Os resultados de medições de parâmetros físico-químicos, que indicam apenas uma 

tendência de aumento de oxigénio dissolvido e potencial redox nos pontos de atuação, vão 

de encontro ao esperado após o fornecimento de ar comprimido nos mesmos. Como 

consequência, observou-se uma tendência de diminuição das concentrações de 

hidrocarbonetos dissolvidos nos pontos de atuação e de controlo, apresentadas na Tabela 8. 

Ao longo dos 6 meses de funcionamento de IWAS, foram analisados os compostos BTEX 

(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), naftaleno, TPH volátil C6-C10 e TPH C10-C40. 
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Tabela 8. Concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos no caso de estudo 2 (µg/L). 

Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

A-1 mês 0 30600 360 2340 900 34200 495 37800 1800 

A-1 mês 1 23850 222 1980 540 27000 428 29700 1305 

A-1 mês 2 17100 85 1620 180 19800 360 21600 810 

A-1 mês 3 6030 153 423 126 6660 144 7650 765 

A-1 mês 4 13500 261 468 216 14400 288 16200 990 

A-1 mês 5 7200 25 243 51 7470 189 8370 216 

A-1 mês 6 7020 18 459 74 7560 90 8460 243 

A-2 mês 0 3870 351 1080 261 5580 86 5850 423 

A-2 mês 1 5400 192 1485 216 7290 106 7875 1067 

A-2 mês 2 6930 34 1890 171 9000 126 9900 1710 

A-2 mês 3 900 50 378 86 1440 41 1710 38 

A-2 mês 4 3330 21 324 32 3690 20 4410 1710 

A-2 mês 5 3330 88 747 162 4410 87 5220 639 

A-2 mês 6 3060 37 684 99 3870 77 4500 1710 

A-3 mês 0 31500 216 1800 378 34200 405 37800 900 

A-3 mês 1 22050 126 1094 243 23400 261 26100 801 

A-3 mês 2 17325 81 740 176 18000 189 20250 752 

A-3 mês 3 12600 36 387 108 12600 117 14400 702 

A-3 mês 4 12650 38 450 117 13050 149 14500 410 

A-3 mês 5 12600 40 513 126 13500 180 14400 117 

A-3 mês 6 11700 32 441 99 12600 162 13500 459 

A-4 mês 0 1800 14 180 40 1980 28 2250 216 

A-4 mês 1 3240 75 297 114 3690 104 4050 248 

A-4 mês 2 4680 135 414 189 5400 180 5850 279 

A-4 mês 3 2 0,20 0,20 2 6 0,20 60 450 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

A-4 mês 4 513 5 42 23 585 42 711 126 

A-4 mês 5 5580 34 513 99 6210 162 6930 108 

A-4 mês 6 2 0,20 0,20 3 6 0,20 60 38 

A-5 mês 0 306 0,20 14 2 324 2 747 144 

A-5 mês 1 156 0,20 7 0,40 165 0,20 662 135 

A-5 mês 2 5 0,20 0,20 0,40 5 0,20 576 126 

A-5 mês 3 2 0,20 0,20 0,40 2 0,20 432 90 

A-5 mês 4 2 0,20 0,20 0,40 2 0,20 513 87 

A-5 mês 5 3 0,20 0,20 0,40 3 0,20 450 90 

A-5 mês 6 3 0,20 0,20 0,40 3 0,20 450 90 

A-6 mês 0 144000 32400 5400 5040 189000 1620 198000 3330 

A-6 mês 1 121500 22500 4275 3375 153000 2835 162000 3105 

A-6 mês 2 110250 17550 3713 2543 135000 3443 144000 2993 

A-6 mês 3 99000 12600 3150 1710 117000 4050 126000 2880 

A-6 mês 4 99500 13050 3105 1800 117500 2655 126500 2565 

A-6 mês 5 99000 13500 3060 1890 117000 1260 126000 2250 

A-6 mês 6 99000 12600 3780 2430 117000 1350 126000 2520 

A-7 mês 0 46800 6750 1260 828 55800 1350 57600 2610 

A-7 mês 1 23400 3375 630 414 27900 675 28800 1305 

A-7 mês 2 0,20 0,20 0,20 0,40 1 0,20 60 38 

A-7 mês 3 13 0,20 4 2 19 2 40 32 

A-7 mês 4 25 0,20 9 3 38 5 81 65 

A-7 mês 5 68 2 14 6 90 8 126 38 

A-7 mês 6 387 5 23 14 423 18 468 85 

A-8 mês 0 31500 306 2610 1170 36000 576 38700 1890 

A-8 mês 1 16920 164 1422 623 19350 332 20835 1044 

A-8 mês 2 2340 22 234 77 2700 87 2970 198 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

A-8 mês 3 5040 33 162 72 5310 48 5670 342 

A-8 mês 4 711 6 26 22 756 11 900 144 

A-8 mês 5 3780 32 279 84 4140 108 4680 333 

A-8 mês 6 12600 108 1080 270 14400 396 16200 900 

A-9 mês 0 15300 108 1350 441 17100 333 18900 1440 

A-9 mês 1 26550 1584 1845 806 30600 567 32400 1350 

A-9 mês 2 37800 3060 2340 1170 44100 801 45900 1260 

A-9 mês 3 30600 1170 1080 702 33300 306 34200 783 

A-9 mês 4 25200 1080 1710 792 28800 621 29700 1260 

A-9 mês 5 11700 180 684 378 12600 180 13500 198 

A-9 mês 6 16200 459 990 513 18000 585 18000 891 

A-10 mês 0 29700 351 2430 1080 34200 657 38700 2070 

A-10 mês 1 20700 761 1508 734 23850 590 26550 1575 

A-10 mês 2 11700 1170 585 387 13500 522 14400 1080 

A-10 mês 3 5670 441 351 270 6660 198 7470 1350 

A-10 mês 4 16200 1080 792 585 18000 441 19800 1080 

A-10 mês 5 13500 549 531 396 15300 270 16200 198 

A-10 mês 6 31500 1260 2070 900 35100 792 36900 1440 

A-11 mês 0 7020 342 1170 450 9000 1440 9900 2160 

A-11 mês 1 8460 311 1665 720 11250 2070 12150 3510 

A-11 mês 2 9900 279 2160 990 13500 2700 14400 4860 

A-11 mês 3 4680 117 396 360 5580 990 5940 1710 

A-11 mês 4 5220 126 1170 576 7020 1980 7650 3420 

A-11 mês 5 171 5 41 56 270 135 297 59 

A-11 mês 6 3060 62 657 369 4140 1710 4500 2250 

A-12 mês 0 51300 5850 4050 2340 63900 1350 67500 2610 

A-12 mês 1 51300 6615 3150 2025 63450 1170 67500 2970 
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Piezómetro Data Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX (soma) Naftaleno TPH volátil C6-C10 TPH C10-C40 

A-12 mês 2 51300 7380 2250 1710 63000 990 67500 3330 

A-12 mês 3 34200 4590 1710 1224 42300 887 45000 1688 

A-12 mês 4 17100 1800 1170 738 21600 783 22500 45 

A-12 mês 5 4320 369 207 171 5040 657 5490 1080 

A-12 mês 6 7830 612 522 315 9000 531 9900 900 

A-13 mês 0 126000 18000 2520 2340 153000 828 153000 2700 

A-13 mês 1 97200 14400 118260 118170 346500 40914 373500 2205 

A-13 mês 2 82800 12600 176130 176085 443250 60957 483750 1958 

A-13 mês 3 75600 11700 205065 205043 491625 70979 538875 1834 

A-13 mês 4 68400 10800 234000 234000 540000 81000 594000 1710 

A-13 mês 5 6120 819 144 288 7380 495 8190 900 

A-13 mês 6 117000 16200 3330 2610 135000 1440 135000 2520 

A-14 mês 0 66600 6390 2880 1710 77400 1080 81900 1530 

A-14 mês 1 35685 3330 1535 932 41400 568 43785 864 

A-14 mês 2 4770 270 189 153 5400 56 5670 198 

A-14 mês 3 39600 2610 1080 702 44100 810 45900 1440 

A-14 mês 4 47700 2340 1530 990 53100 630 55800 1260 

A-14 mês 5 40500 5850 594 3960 50400 108 54900 774 

A-14 mês 6 29700 1350 990 738 32400 414 34200 1350 

A-15 mês 0 50400 16200 1800 1350 69300 1710 74700 2520 

A-15 mês 1 49950 19800 3600 4725 77850 3015 185850 30060 

A-15 mês 2 49500 23400 5400 8100 86400 4320 297000 57600 

A-15 mês 3 44100 17100 3960 6840 72000 3690 171000 17100 

A-15 mês 4 44100 12600 2430 2880 62100 2340 75600 9900 

A-15 mês 5 55800 23400 2340 8010 90000 2610 180000 153000 

A-15 mês 6 37800 12600 2340 3600 55800 2700 66600 21600 
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Nos pontos de atuação, detetaram-se maiores concentrações dos compostos BTEX 

e TPH volátil C6-C10, com valores de ordem de grandeza entre 103 e 105 µg/L. No 

piezómetro A-4, ponto no qual se realizou o ensaio piloto, detetaram-se as concentrações 

mais baixas de entre todos os pontos de atuação. Os maiores impactos por hidrocarbonetos 

dissolvidos observaram-se nos piezómetros A-13, A-14 e A-15, sendo que no ponto A-13 

se detetaram as concentrações máximas de 540000 e 594000 µg/L de compostos BTEX e 

TPH C6-C10, respetivamente, no mês 4. Observa-se uma tendência para a diminuição das 

concentrações de hidrocarbonetos voláteis dissolvidos em todos os piezómetros, exceto em 

A-4 e A-10, onde essa tendência não é clara. Nos pontos A-7 e A-12, piezómetros 

localizados mais a oeste, observa-se uma maior diminuição das concentrações em 

comparação aos restantes pontos. Em seguida (Figura 32) encontram-se representadas, em 

detalhe, as evoluções das concentrações dos compostos analisados para cada piezómetro de 

atuação.  
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Figura 32. Evolução das concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos em cada ponto de atuação.  

Quanto aos pontos de controlo, a situação é semelhante. Observaram-se 

concentrações dos compostos BTEX e TPH volátil C6-C10 com valores de ordem de 

grandeza entre 102 e 105 µg/L, sendo que no piezómetro A-5, a oeste, se detetaram baixas 

concentrações, com valores de ordem 102 µg/L, e no piezómetro A-6 concentrações 

elevadas, de ordem 105 µg/L. Neste ponto, detetaram-se 189000 e 198000 µg/L de BTEX e 

TPH C6-C10, respetivamente, no mês 0, isto é, antes da implementação do sistema de 

remediação. Não só neste ponto como nos restantes, observa-se uma tendência para a 
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diminuição das concentrações de hidrocarbonetos voláteis dissolvidos em todos os 

piezómetros, ainda que não tão significativa como nos pontos de atuação. Em seguida 

(Figura 33) encontram-se representadas, em detalhe, as evoluções das concentrações dos 

compostos analisados para cada piezómetro de controlo. 

 

 

Figura 33. Evolução das concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos em cada ponto de controlo.  
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A redução das concentrações destes compostos voláteis nos pontos de atuação e de 

controlo é produzida pelo efeito de bombagem e difusão de oxigénio. A maior diminuição 

de concentrações observada em A-7 pode estar relacionada com a pressão máxima de 

bombagem de água a que foi sujeito este ponto.  

Em seguida são apresentadas as plumas de contaminação dos compostos voláteis, 

que refletem o estado da zona de armazenagem antes da implementação do sistema, mês 0, 

e após 6 meses de funcionamento do sistema de remediação.  

 

 

 

Figura 34. Plumas de contaminação de COVs antes (a) e após 6 meses (b) da implementação de IWAS (µg/L). 

Como se pode observar pelas plumas de contaminação, o foco de contaminação 

parece encontrar-se mais a este, local onde se encontram instalados os piezómetros A-6 e 

A-13, nos quais foram detetadas as maiores concentrações de hidrocarbonetos voláteis 

dissolvidos. A contaminação tem a direção do fluxo de água subterrânea, de este para 

oeste. Após os 6 meses de funcionamento do sistema de remediação, observa-se uma 

ligeira diminuição da progressão da pluma, essencialmente a oeste do foco de 

contaminação, onde existe um maior aglomerado de pontos, como consequência da 

diminuição das concentrações ao longo do tempo.   

Foi ainda realizado o seguimento da medição de compostos orgânicos voláteis 

(COVs), dióxido de carbono (CO2) e oxigénio (O2) nos pontos de atuação, desde o mês 0 

até ao mês 6. As medidas de vapores in-situ encontram-se na Tabela 9.  
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Tabela 9. Medidas de vapores in-situ no caso de estudo 2. 

Piezómetro Data COVs (ppm) CO2 (%) O2 (%) 

A-4 mês 0 35,19 0,06 18,81 

A-4 mês 1 5,49 0,08 18,81 

A-4 mês 2 2,61 0,08 18,81 

A-4 mês 3 1,89 0,05 18,72 

A-4 mês 4 3,51 0,13 18,81 

A-4 mês 5 10,71 0,02 18,81 

A-4 mês 6 1,80 0,03 18,72 

A-7 mês 0 600,30 1,90 15,03 

A-7 mês 1 44,19 2,03 14,94 

A-7 mês 2 16,20 1,08 16,83 

A-7 mês 3 5,49 0,13 18,72 

A-7 mês 4 4,77 1,67 16,29 

A-7 mês 5 23,58 1,81 15,48 

A-7 mês 6 6,66 1,62 16,02 

A-8 mês 0 710,10 1,76 15,12 

A-8 mês 1 26,73 1,12 16,92 

A-8 mês 2 21,96 0,90 17,37 

A-8 mês 3 23,76 0,68 17,82 

A-8 mês 4 5,49 0,32 18,81 

A-8 mês 5 22,95 0,01 18,72 

A-8 mês 6 6,30 0,41 18,36 

A-9 mês 0 575,10 2,21 15,12 

A-9 mês 1 130,05 1,76 15,75 

A-9 mês 2 252,00 0,94 17,24 

A-9 mês 3 95,94 0,12 18,72 

A-9 mês 4 21,42 1,65 16,29 

A-9 mês 5 11,43 1,77 15,93 

A-9 mês 6 103,95 2,16 14,85 

A-10 mês 0 625,50 0,34 18,36 

A-10 mês 1 46,44 0,32 18,36 

A-10 mês 2 140,13 0,21 18,54 

A-10 mês 3 54,36 0,10 18,72 

A-10 mês 4 30,42 0,29 18,81 

A-10 mês 5 12,51 0,32 18,36 

A-10 mês 6 68,13 0,28 18,72 

A-11 mês 0 18,72 0,05 18,77 

A-11 mês 1 34,92 0,03 18,81 

A-11 mês 2 2,52 0,05 18,77 

A-11 mês 3 1,62 0,06 18,72 

A-11 mês 4 27,45 0,01 18,81 
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Piezómetro Data COVs (ppm) CO2 (%) O2 (%) 

A-11 mês 5 19,44 0,02 18,81 

A-11 mês 6 23,45 0,02 18,81 

A-12 mês 0 849,60 2,66 14,49 

A-12 mês 1 557,82 2,16 14,94 

A-12 mês 2 967,50 2,16 14,90 

A-12 mês 3 868,95 2,16 14,85 

A-12 mês 4 770,40 1,92 14,18 

A-12 mês 5 655,20 1,74 15,93 

A-12 mês 6 436,80 1,64 16,29 

A-13 mês 0 644,63 0,50 17,55 

A-13 mês 1 94,05 0,32 18,81 

A-13 mês 2 1195,20 0,50 18,45 

A-13 mês 3 796,64 0,67 18,09 

A-13 mês 4 398,07 0,65 17,73 

A-13 mês 5 504,90 0,56 18,00 

A-13 mês 6 964,80 0,39 18,27 

A-14 mês 0 293,63 16,89 17,33 

A-14 mês 1 548,37 24,06 17,10 

A-14 mês 2 38,88 16,89 17,33 

A-14 mês 3 58,46 9,72 17,55 

A-14 mês 4 78,03 0,00 18,36 

A-14 mês 5 696,60 4,86 17,73 

A-14 mês 6 501,57 0,00 18,18 

A-15 mês 0 1018,30 0,80 17,60 

A-15 mês 1 572,22 0,90 17,19 

A-15 mês 2 1464,30 0,80 17,60 

A-15 mês 3 1064,25 0,70 18,00 

A-15 mês 4 664,20 0,20 18,81 

A-15 mês 5 1003,50 0,68 17,82 

A-15 mês 6 1800,00 0,76 17,73 

 De um modo geral, detetaram-se percentagens baixas de CO2 (média de 1,77 %) e 

percentagens elevadas de O2 (média de 17,49 %), que se mantiveram constantes ao longo 

do tempo para todos os pontos. As concentrações de COVs variaram entre 1,62 e 1800 

ppm (Figura 35). Observou-se uma tendência para a diminuição dos compostos orgânicos 

voláteis em todos os pontos, exceto em A-13, A-14 e A-15. Estes resultados estão de 

acordo com as concentrações de água subterrânea e a proximidade ao foco de 

contaminação.  
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Figura 35. Variação de COVs com o tempo nos pontos de atuação. 

Diversos fatores para além da bombagem de água e injeção de ar (sparging), tais 

como a distância ao foco de contaminação e a outros pontos de atuação, parecem ser a 

resposta para as variações de concentrações observadas. Nos pontos de atuação foi 

observada uma diminuição mais clara em comparação aos pontos de controlo. Devido à 

distância que separa os piezómetros de controlo dos piezómetros de atuação, o efeito 

produzido pelo sistema ocorre apenas devido à dispersão e difusão da pluma. Para além 

disso, a maioria das aplicações de IWAS é em aquíferos arenosos, onde a formação de 

canais de ar é esperada. Os percursos do fluxo de ar são influenciados pela pressão do ar 

injetado e pela profundidade do poço, no entanto a estruturação e estratificação dos solos 

da zona saturada são os fatores predominantes. As condições geológicas e hidrogeológicas 

neste local não são tão heterogéneas como se verificou no caso de estudo anterior. Por isso 

mesmo, o sucesso e a segurança desta técnica são determinados por estas características.  
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5.  Conclusões 

O presente trabalho pretendeu identificar e avaliar dois casos de estudo relevantes 

de contaminação das águas subterrâneas com origem em atividades da indústria petrolífera, 

para além de verificar a viabilidade das técnicas de remediação implementadas em cada 

caso. Este objetivo foi conseguido através de uma revisão de estudos ambientais anteriores 

e da análise de parâmetros indicadores de contaminação, tais como parâmetros físico-

químicos, resultados analíticos de concentrações de hidrocarbonetos de petróleo e 

medições de níveis freáticos.  

Os resultados obtidos confirmaram os impactos por hidrocarbonetos de petróleo 

nos locais de estudo. A técnica implementada no caso de estudo 1, ISCO, apesar de não ter 

sido tão eficaz na diminuição das concentrações de hidrocarbonetos dissolvidos na água 

subterrânea, resultou no tratamento de hidrocarbonetos voláteis em fase livre, que são mais 

facilmente oxidáveis, permitindo o aumento da solubilidade de fase livre na água 

subterrânea. Já no caso de estudo 2, a implementação da técnica IWAS permitiu a 

diminuição das concentrações de hidrocarbonetos voláteis dissolvidos. Os resultados de 

medições dos parâmetros físico-químicos oxigénio dissolvido e potencial redox 

comprovaram o efeito de bombagem e difusão de oxigénio pretendidos no sistema.  

Perante os resultados dos casos de estudo e sua interpretação, considera-se 

importante uma revisão de estudos ambientais anteriores sólida, onde a natureza e a 

extensão da contaminação sejam bem compreendidas. É importante identificar os tipos de 

hidrocarbonetos presentes, com base numa revisão de informação sobre os locais, uso atual 

e resultados de investigação dos locais, assim como descrever se os contaminantes estão 

presentes como NAPL ou dissolvidos em águas subterrâneas. Para além da geologia e 

hidrogeologia, todos estes fatores contribuem diretamente para o sucesso das técnicas de 

remediação implementadas nos locais.  
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Em trabalhos futuros, sugerem-se algumas melhorias para cada um dos casos de 

estudo. No caso de estudo 1, as injeções devem ser repetidas por um período prolongado, 

com menos espaçamento de tempo entre elas. Isto é, com o conhecimento avançado da 

hidráulica de remediação e as complexidades de NAPL em meios porosos estratigráficos 

heterogéneos, deve-se esperar que a implementação de ISCO exija numerosas injeções 

durante um período de tempo estendido. Os múltiplos episódios de injeção ou injeções de 

ritmo lento podem ser necessárias para fornecer oxidante a uma taxa que corresponda à 

taxa na qual as reações ocorrem no aquífero. No entanto, o custo de tal esforço e a carga de 

reagente necessário pode ser impraticável. Por outro lado, perante a ausência de fase não 

aquosa sobrenadante, recomenda-se que as concentrações dissolvidas sejam abordadas por 

outras técnicas de remediação. Estas técnicas devem ser adaptadas ao meio heterogéneo 

característico do local e aos contaminantes presentes no mesmo. Para o caso de estudo 2, 

sugere-se continuar com a recirculação de água subterrânea, mantendo em funcionamento 

o sistema de maneira a analisar a evolução de IWAS por mais tempo, diminuir as 

concentrações de COVs e comprovar o sucesso da técnica de remediação.  
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