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Determinação das características de um solo em ensaios de coluna para 

utilização em processos de recarga artificial 
(Assessment of soil characteristics for MAR using soil-column experiments) 

Objetivos 
 

• Caracterizar o solo e avaliar o comportamento e aptidão deste como meio filtrante em 

bacias de infiltração 

• Criar um meio complementar de tratamento da água da ETAR antecedendo a descarga 

para o meio ambiente 

 

• Compreender o comportamento em ensaios de coluna 

• Compreender a capacidade de retenção de contaminantes em particular contaminantes 

emergentes (fármacos)  
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Materiais 
 

• Coluna transparente de PEAD (30 e 50 cm) 

• Plataforma de fixação da coluna com sistema de compactação acoplado 
 Peso de compactação com massa específica (125g p/ colunas de 5 cm Ø) 

 Régua para determinação da altura de queda do peso 

• Sistema estanque na base com canal de saída (Ø = 5 mm) 

• Filtro de Teflon  para retenção de partículas 

 
 

 

• Amostragem em provetes graduados 

       ou sampler 

 

• Injeção contínua 
 Bomba peristáltica ajustável 

Determinação das características de um solo em ensaios de coluna para 

utilização em processos de recarga artificial 
(Assessment of soil characteristics for MAR using soil-column experiments) 
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Características do solo 
• Amostras recolhidas a uma profundidade de 5 -20 cm no local  

       de instalação das bacias 

 

• Análise granulométrica 
 84% < 2 mm; 27% < 63 μm 

 

• Identificação mineralógica por difração 
 Minerais em maior proporção – quartzo, calcite, montmorilonite e feldspatos (anortite) 

 Minerais em fraca proporção ou vestigiais – dolomite, mica (ilite), caulinite e hematite 

 

• 24% de carbonatos 

 

• 3% de matéria orgânica 
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Métodos 
• Foram realizados 5 ensaios de coluna 

• Todas as amostras de solo foram desagregadas e retiradas as partículas > 2 mm 

(exceto no ensaio 1) 

• Compactação segundo norma CEN 14405 (2004) 
 Queda do peso de 20 cm de altura 

 Preenchimento da coluna em secções de 5 cm 

 Escarificação do topo de cada secção 

 

• Adicionada camada não reativa (areia quártzica) no topo das colunas 4 e 5  

 

• Saturação prévia das colunas pela base por período de 16h 
 Assegurar o total preenchimento de bolsas de ar e diminuir a probabilidade da criação de canais 

preferenciais 

 

• Nos ensaios com injeção de água da ETAR foram protegidas todas as secções 

transparentes para reduzir crescimento de organismos e simular condições de 

sub-superfície 
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Métodos 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 

Altura da coluna(cm) 30 30 30 50 50 

Espessura de solo 

(cm) 
30 30 20 30 30 

Desagregado (< 

2mm) 
Não Sim Sim Sim Sim 

Compactação do solo 3 pancadas 3 pancadas 3 pancadas 3 pancadas 2 pancadas 

Condições de 

saturação 
Sempre saturado Sempre saturado Sempre saturado 

Fase 1: sempre 

saturado 

Fase 2: Ciclos de 

saturação/aeração 

Ciclos de 

saturação/aeração  

Injeção Contínua Contínua Contínua 
Fase 1: Contínua 

Fase 2: Pulso 
Pulso 

Camada inerte no 

topo 
Não Não Não Sim (0.5 cm) Sim (0.5 cm) 

Matriz da água de 

injeção 
Destilada Destilada 

(Saturação inicial - 

Destilada) 

Água Residual 

(Saturação inicial - 

Destilada) 

Água residual 

2 primeiros ciclos de 

saturação - Destilada  

Ciclos seguintes - 

Água residual 

Tempo do ensaio (d) 1 0.1 4 33 16 

Determinação das características de um solo em ensaios de coluna para 

utilização em processos de recarga artificial 
(Assessment of soil characteristics for MAR using soil-column experiments) 
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Resultados - quantidade 
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Resultados - quantidade 

• Foram medidos os volumes obtidos por intervalo de tempo 
 Calculado caudal de saída (cm3/min) 

 Calculada a permeabilidade (m/d) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 

Porosidade (%) 45.9 43.1 44.1 43.4 41.8 

Densidade (g/cm3) 1.39 1.38 1.44 1.52 1.46 

Pore Volume (ml) 270.1 253.5 173.2 261.1 256.3 

Caudal de saída 

Dia 1 0.846 1.476 0.869 0.363 1.568 

Tempo total do ensaio 0.846 1.476 0.789 
 0.174 

(0.356) 
0.543 

(0.81) 

Permeabilidade (m/d) 

Dia 1 1.353 2.516 1.445 0.589 2.643 

Tempo total do ensaio 1.353 2.516 1.312 
0.282 

(0.578) 
0.915 

(1.365) 

Tempo do ensaio (d) 1 0.1 4 33 16 
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Métodos e resultados - qualidade 

• Realizado 1 Batch 

 

• Recolhidas amostras de água no decorrer dos 

ensaios 
 Coluna 3 (11 amostras) 

 Coluna 4 (7 amostras + 1 fármacos) 

 Coluna 5 (2 amostras + 2 fármacos) 

 

 

 

 

BATCH 
SBM - Cd2 - 

WW INFLOW 
SBM - Batch 1 

Atenolol µg/l 0,27 <0,01 

Betaxolol µg/l 0,01 <0,01 

Bisoprolol µg/l 0,09 <0,01 

Metoprolol µg/l 0,07 <0,01 

Pindolol µg/l <0,01 <0,01 

Propanolol µg/l 0,05 0,02 

Sotalol µg/l 0,08 <0,01 

Acetylsalicylsäure µg/l <0,02 <0,02 

Bezafibrat µg/l 0,1 0,07 

Clofibrinsäure µg/l <0,02 <0,02 

Diclofenac µg/l 0,48 0,29 

Fenoprofen µg/l <0,02 <0,02 

Gemfibrozil µg/l 0,29 0,24 

Ibuprofen µg/l 0,06 <0,01 

Indometacin µg/l 0,03 0,02 

Ketoprofen µg/l <0,01 <0,01 

Naproxen µg/l 0,56 0,54 

Carbamazepin µg/l 0,48 0,3 

Diazepam µg/l <0,01 <0,01 

Etofibrat µg/l <0,02 <0,02 

Fenofibrat µg/l <0,04 <0,04 

Pentoxifyllin µg/l 0,24 <0,01 

Phenacetin µg/l <0,01 <0,01 

Phenazon µg/l <0,01 <0,01 

• Recolhidas amostras do solo na coluna 

após ensaios 
 Coluna 3 (2 amostras + 1 fármacos) 

 Coluna 5 (2 amostras + 2 fármacos) 
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Conclusões 
• Os ensaios em coluna permitiram conhecer o comportamento do solo local à escala 

laboratorial 

• O solo local apresenta porosidade média de 44%, densidade média de 1,44 g/cm3 

• Caudais de saída variam entre 0,17 a 1,47 cm3/min e permeabilidade entre 0,28 a 2,52 m/d 

• A permeabilidade tende a decrescer gradualmente 

• Com base nos valores de caudal de saída obtidos em laboratório este solo em 2 bacias 

projetadas de 15x7m terá a capacidade de filtrar 6 a 25% do volume total da ETAR de S.B. 

Messines (900 m3/d) 

 

• Procedimentos a adotar em futuros ensaios: 

 Melhoria das características de permeabilidade do solo através da mistura com material mais 

permeável 

 Utilização de materiais que promovam a capacidade de retenção dos contaminantes persistentes 

 Experimentar o solo “produzido” à escala da bacia 
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