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Introdução
O presente documento apresenta a análise efectuada aos resultados obtidos na
caracterização química de uma amostra de solo, recolhida no ponto identificado como
Poço PP117, localizado ao longo da Linha do Minho, no troço Contumil – Ermesinde.
A amostra recolhida foi analisada pela técnica analítica TerrAttesT®, que permite a
pesquisa de mais de 200 substâncias ambientalmente contaminantes em solos.
A análise dos resultados obtidos na caracterização química realizada foi efectuada
considerando como referência os Valores de Referência e Padrões de Qualidade
usados na Holanda para a Avaliação de Solos Contaminados e ainda os critérios
indicados no Ontario Environmental Protection Act., devido à inexistência de
legislação nacional.
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Apresentação e análise de resultados

2.1 Locais de amostragem e recolha de amostras
A definição do ponto de amostragem e a recolha da amostra esteve a cargo da
ECOSSISTEMA, tendo sido realizada no dia 27 de Abril de 2010, uma sondagem no
ponto identificado como Poço PP117, localizado ao longo da Linha do Minho no
Troço Contumil - Ermesinde. A amostra recolhida deu entrada no Laboratório do
IDAD a 28 de Abril de 2010.
A totalidade das determinações analíticas foi efectuada no laboratório holandês
Eurofins Analytico B.V., laboratório acreditado pela Dutch Accreditation Council (RvA)
pela ISO/IEC 17025 , cuja acreditação é reconhecida pelo IPAC – Instituto Português
da Acreditação..
O envio para o laboratório Eurofins Analytico B.V. foi realizado em frascos de vidro
completamente cheios, em ambiente de temperatura controlada.

2.2 Metodologia: Parâmetros e Técnicas de Análise
A caracterização analítica das amostras de solo recolhidas foi efectuada pela técnica
analítica TerrAttesT®. O TerrAttesT® consiste numa técnica analítica que permite o
despiste qualitativo e quantitativo de cerca de 200 parâmetros, contemplando ensaios
de caracterização geral de metais, de compostos aromáticos, de fenóis, de PAHs, de
hidrocarbonetos halogenados, de clorobenzenos, de clorofenóis, de PCBs, de
pesticidas, herbicidas e fungicidas, e de óleos minerais (a listagem dos parâmetros
encontra-se em anexo).
Para aplicação da técnica analítica TerrAttesT®, são utilizadas as seguintes
metodologias analíticas:
-

matéria seca, matéria orgânica, teor de argilas: Gravimetria.

-

metais, Espectrometria de Indução de Plasma com Espectrometria de Massa
(ICP-MS);

-

hidrocarbonetos, aromáticos, halogenados, pesticidas, outros compostos
orgânicos: Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massa (GC-MS).

Pelo facto da listagem de parâmetros avaliada pela técnica TerrAttesT® ser tão
abrangente, cobrindo uma grande diversidade de elementos e compostos, esta é
considerada uma das metodologias adequadas para situações em que se
desconhece a tipologia da contaminação ou em que se pretenda confirmar a
inexistência da mesma.
A análise realizada aos resultados obtidos na amostra de solo recolhida baseou-se na
comparação dos dados obtidos com os Valores de Referência e Padrões de
Qualidade usados na Holanda para a Avaliação de Solos Contaminados (The Dutch
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Target and Intervention Values), e ainda com os critérios apontados no Ontario
Environmental Protection Act.

2.3 Resultados obtidos
Foi recolhida e analisada uma amostra de solo referenciada conforme indicado no
Quadro 2.2.
Quadro 2.2 - Referências da amostra de solo recolhida

Local

ID IDAD

Referências das amostras constantes do
Certificado de Análise nº 2010079190

Poço PP117

504.10

1 - 5423363

Os resultados obtidos constam em anexo, no boletim de análises Laboratório
responsável pelas análises químicas, Laboratório Eurofins Analytico B.V (Certificate
of analysis, number 2010079190).
No que diz respeito aos resultados obtidos para o grupo de parâmetros incluído no
TerrAttesT®, a análise efectuada neste relatório (Quadro 2.3) incide apenas sobre os
poluentes, dos listados no Certificado de Análises em anexo, cujos resultados se
apresentam superiores aos respectivos limites de detecção analítica.

Quadro 2.3 – Resultados obtidos nas amostras de solo, relativamente aos parâmetros considerados nas normas
do Ontario e Holandesas.

PP117

ONTARIO GUIDELINE
TABLE 2
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
PROPERTY USE
(mg/Kg)

As

16

Sb

Parâmetros

DUTCH LIST
Target
values
(mg/Kg)

Intervention
values
(mg/Kg)

40

29

55

5,6

40

3

15

Ba

66

1500

160

625

Be

1,2

8

-

-

Cr

5,9

750

100

380

Co

4,0

80

9

240

Cu

36

225

36

190

Hg

0,12

10

0.3

10

Pb

43

1000

85

530

Ni

5,8

150

35

210

Sn

18

--

-

-

Página 8 de 15

ECOSSISTEMA - Análise Química de Solos

PP117

ONTARIO GUIDELINE
TABLE 2
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
PROPERTY USE
(mg/Kg)

V

9,4

Zn

Parâmetros

PAH (10 VROM)

DUTCH LIST
Target
values
(mg/Kg)

Intervention
values
(mg/Kg)

200

-

-

63

600

140

720

0,95

--

1

40

Por análise do Quadro 2.3, verifica-se não existir qualquer teor de concentração que
ultrapasse os valores limite definidos nas normas canadianas.
Verifica-se, ainda, que o teor obtido para o poluente Antimónio (Sb) é superior aos
critérios da normativa holandesa para o valor definido como Nível de Referência,
enquanto que para o poluente Cobre (Cu) o teor obtido o iguala. Para o somatório
dos compostos Hidrocarbonetos Políciclicos Aromáticos, PAH (10 VROM), o teor
determinado na análise efectuada é da mesma ordem que o valor estipulado para o
valor de Nível de Referência das normas holandesas.
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Conclusões
O presente documento apresenta os resultados obtidos na análise química de
caracterização da uma amostra de solo recolhida no dia 27 de Abril de 2010
ponto identificado como Poço PP117, e a respectiva interpretação.
A análise efectuada baseou-se na comparação dos valores obtidos com os Valores
de Referência e Padrões de Qualidade utilizados na Holanda para a Avaliação de
Solos Contaminados e ainda com os critérios apontados no Ontario Environmental
Protection Act.
Ao ser efectuada a análise dos valores obtidos com os critérios das normas
holandesas, os parâmetros amostrados foram comparados com os Valores Base e
com os Valores de Intervenção. Os Valores Base representam os níveis de
concentração que um solo natural típico pode atingir; valores de concentração
superiores aos Valores Base são considerados como indicativos de que poderá haver
contaminação dos solos. Os Valores de Intervenção são entendidos como valores
limite a partir dos quais devem ser desenvolvidas
acções com vista à
descontaminação dos solos e das águas subterrâneas.
Relativamente aos critérios canadianos, os resultados obtidos nas amostras foram
comparados com os valores mais restritivos referentes ao critério de remediação para
uso dos terrenos do tipo industrial/comercial. Estes critérios (Full Depth Generic Site
Condition Standards in a Potable Groundwater Condition) indicam as
concentrações de parâmetros acima das quais poderá ser necessário promover
algum tipo de acção de descontaminação dos solos.
Da análise dos resultados obtidos na caracterização química efectuda, conclui-se que
todos os poluentes analisados se encontram abaixo dos valores indicados como
critérios de intervenção, pelo que não se verifica a necessidade de tratamento dos
solos com vista à descontaminação do local.
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Anexos



Listagem de Parâmetros TerrAttesT®



Certificado de Análises relativo à amostra de solo analisada
Certificate of analysis 2010079190 - Eurofins Analytico B.V.
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