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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

O solo consiste na camada superior da crosta terrestre, situada entre o substrato rochoso e a superfície, 

composta por partículas minerais, matéria orgânica, água, ar intersticial e organismos vivos.  

O solo pode ser formado a partir da desagregação da rocha consolidada subjacente ou a partir de 

materiais líticos provenientes de rocha cuja desagregação ocorreu noutro local, tendo sido depositados 

no local onde se encontram, por diversas vias. O solo é considerado natural quando mantém 

maioritariamente as características geoquímicas da formação geológica que o originou, e é considerado 

apresentar algum grau de modificação, por ação antropogénica, quando possui alterações, 

nomeadamente, que conduzam a concentrações de elementos químicos ou de substâncias orgânicas 

acima dos valores de referência definidos no Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo, resultantes 

de atividade humana.  

O conhecimento da concentração natural dos parâmetros geoquímicos de um solo estabelece um 

referencial que permite distinguir entre as características geológicas do solo e o impacte da ação 

antropogénica no meio natural.  

A concentração das substâncias inorgânicas e orgânicas num solo resulta da ação combinada de 

fenómenos de enriquecimento naturais e antropogénicos, sendo muitas vezes difícil de distinguir o seu 

contributo, porquanto os seus efeitos podem ser cumulativos, variando consoante o tipo de solo, as 

substâncias químicas introduzidas e as relações químicas entre estas.  

Enquanto nos locais onde se desenvolvem atividades de natureza comercial ou industrial é muitas vezes 

possível encontrar uma relação direta entre os principais contaminantes e os processos de extração, 

armazenamento, produção, distribuição e/ou comercialização atuais e/ou passados, num meio urbano 

essa relação é mais difícil de observar, dado que existem várias causas para a potencial contaminação do 

solo, muitas vezes envolvendo a contribuição de várias fontes difusas.  

A determinação do estado de contaminação de um solo pode ser realizada comparando as concentrações 

das substâncias químicas nele presentes com valores definidos. Um solo será considerado contaminado, 

se os resultados analíticos obtidos excederem: 

 Os valores de fundo natural do solo, se disponíveis e aprovados pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA), determinados de acordo com a metodologia proposta neste Guia; 

 Os valores do estado inicial do solo, se disponíveis e aprovados pela APA; 

 Os valores de referência apresentados no Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo, para 

os parâmetros relevantes aplicáveis ao caso em concreto, considerando o uso do solo do local e 

demais características diferenciadoras das tabelas desse Guia. 

Assim, o presente Guia técnico tem por objetivo a concretização de uma metodologia para 

determinação de valores de fundo natural do solo. O âmbito de aplicação é a avaliação da contaminação 

de um solo, não sendo consideradas quaisquer outras tipologias de degradação do solo. Os valores de 

fundo natural devem refletir as características geoquímicas naturais do solo do local, herdadas da 

https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
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geologia da zona onde se inserem. As definições e metodologias apresentadas estão, em concordância, 

focadas neste âmbito. 

A opção por determinar valores de fundo natural como referencial para a avaliação da contaminação de 

um solo inserido numa ou num conjunto de formações geológicas em substituição dos valores de 

referência adotados para Portugal, e constantes no Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo, tem 

como objetivo demonstrar que valores consistentemente elevados de um ou mais parâmetros químicos 

derivam das características litológicas e geológicas do local e não de contaminação antropogénica. A 

metodologia proposta visa apenas parâmetros / elementos químicos – não metais, metais alcalinos e 

alcalinoterrosos, semimetais e metais de transição. 

No presente Guia técnico são apresentados os elementos relevantes a considerar no planeamento de 

uma campanha de amostragem para a determinação de valores de fundo natural de um local, incluindo 

a seleção de parâmetros e métodos analíticos a adotar, bem como os procedimentos para o tratamento 

estatístico dos dados, com vista a uniformizar os procedimentos para a determinação desses valores, 

assegurando a representatividade das propriedades pedo-geoquímicas do fundo natural local, e 

garantindo a reprodutibilidade dos mesmos.  

A abordagem proposta constitui a estratégia para a determinação de valores de fundo natural do solo a 

nível local. A opção por outras alternativas, cabalmente documentadas e justificadas, são possíveis 

carecendo, contudo, de aprovação pela APA. 

 

1.1. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

Referir que, neste contexto entende-se por: 

 “Estado inicial” 1, o estado do solo que se verificaria se a contaminação não tivesse ocorrido, 

avaliado com base na melhor informação disponível; 

 “Valor de fundo natural”, a concentração de um elemento químico no solo, presente de forma 

sistemática no meio natural e que não foi influenciada por atividades antropogénicas;  

 “Valor de referência” 1, a concentração de um contaminante no solo acima da qual pode haver 

risco inaceitável para a saúde humana e/ou para o ambiente. 

 

1.2. PROPRIEDADES DO SOLO 

O solo é constituído por uma fase sólida formada por matéria mineral inorgânica e por matéria orgânica; 

uma fase líquida, com água e substâncias dissolvidas; e uma fase gasosa, nos poros e espaços entre as 

partículas constituintes. 

                                                           
1 Guia Técnico – Valores de Referência para o Solo, (APA).  

https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
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A fase sólida é constituída por materiais de origem mineral de diversa granulometria, em proporções 

extremamente variáveis (argila, silte (“limo”), areia, cascalho, seixo, bloco (“fragmentos de rocha”))2, 

organismos vivos e matéria orgânica em diferentes graus de mineralização, podendo ainda conter 

materiais sólidos, de origem antropogénica (resíduos de proveniência variada, como resíduos de 

construção e demolição (RCD), plásticos, materiais cerâmicos, e outros) em quantidade variável; a fase 

líquida é constituída essencialmente por água, podendo conter outros líquidos (nomeadamente 

contaminantes orgânicos em fase livre) e substâncias dissolvidas e/ou em suspensão; e a fase gasosa, que 

corresponde ao ar intersticial existente nos poros do solo, podendo conter compostos orgânicos voláteis 

(COV) com origem nos contaminantes presentes no solo e/ou na água subterrânea.  

Dado que os constituintes inorgânicos do solo estão diretamente relacionados com a composição 

mineralógica das rochas que lhes deram origem, a geologia do local é um fator crucial na aferição das 

características físicas e químicas do solo, assim como o teor de matéria orgânica, que influencia a 

mobilidade dos contaminantes ou a presença e tipo de organismos vivos, que influenciam a 

transformação, retenção e mobilidade dos contaminantes na matriz sólida do solo, sendo determinantes 

na forma de propagação de contaminantes. 

 

2. METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE VALORES DE FUNDO NATURAL DO SOLO 

Os procedimentos e critérios técnicos a adotar para a determinação dos valores de fundo natural deverão 

ser adaptados à escala do projeto, nomeadamente quanto à localização dos pontos de amostragem, 

número de amostras a recolher, parâmetros do solo a analisar, bem como métodos estatísticos a adotar 

para o tratamento dos dados.  

Os dados obtidos para a determinação de valores de fundo natural devem ser representados por 

parâmetros estatísticos3 (designadamente a média, a mediana, o desvio-padrão e percentis), que 

garantam a representação da variabilidade das propriedades do solo, selecionados com base na análise 

da distribuição dos valores observados e nas características pedo-geoquímicas do local. 

A presente metodologia aborda os principais aspetos a ter em consideração num estudo para a 

determinação de valores de fundo natural de um solo: 

 Informação de base; 

 Distribuição das sondagens; 

 Número de sondagens;  

 Tipo de amostras e profundidade da amostragem; 

 Parâmetros a analisar; 

 Interpretação dos resultados e proposta de valores de fundo natural para o local. 

                                                           
2 Considerando a escala de Uden-Wentworth. 
3 ISO 19258: 2018, Soil quality - Guidance on the determination of background values. 
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O referido estudo deve ser organizado por capítulos, correspondentes às quatro etapas sequenciais a 

desenvolver:  

 Etapa 1 – Caracterização do local (informação de base); 

 Etapa 2 – Plano de Amostragem do Solo e recolha de amostras;  

 Etapa 3 – Seleção dos parâmetros e métodos de análise; 

 Etapa 4 – Tratamento estatístico e interpretação dos resultados. 

Os elementos relativos às Etapas 1 a 3 deverão ser submetidos à APA para aprovação prévia. 

 

2.1. ETAPA 1 – CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL  

A determinação dos valores de fundo natural deverá garantir a coerência, robustez e representatividade 

dos resultados à escala do projeto, e por isso deverá ser de âmbito local, abrangendo a zona envolvente 

à área de intervenção (área cujas concentrações presentes se pretende demonstrar não resultarem de 

ação antropogénica), devendo a dimensão da área proposta estudar permitir cumprir os critérios que a 

seguir se identificam. No caso de na envolvente da área de intervenção não ser possível identificar pontos 

de amostragem que não tenham sofrido influência de atividades potencialmente contaminantes, poderá 

ser realizado um estudo, num local de contexto geológico similar, em que não haja influência de atividades 

potencialmente contaminantes. Um local de contexto geológico similar é um local onde o substrato 

rochoso do terreno é o mesmo que no local em estudo ou seu equivalente estratigráfico. 

A primeira etapa do estudo conducente à determinação dos valores de fundo natural passa pela definição 

dos seus objetivos e pelo levantamento da informação bibliográfica de suporte aos dados analíticos a 

obter no terreno. Ressalvar que um dos objetivos desta caracterização visa a recolha de informação 

destinada a estabelecer as características gerais do solo daquela zona, tendo em vista a preservação dos 

serviços por este prestado e a salvaguarda da saúde humana e do ambiente; mas também a recolha de 

informação relativa às atividades, substâncias e produtos usados nas atividades desenvolvidas na área de 

intervenção e sua envolvente. 

Da informação a constar desta caracterização preliminar do local, ressalva-se que, no que respeita à área 

de intervenção (i.e., aquela cujas concentrações se pretende demonstrar serem representativas da 

geoquímica do seu solo, e não derivadas de ação antropogénica), que deve ser incluída a identificação das 

atividades desenvolvidas no local e na sua envolvente, identificadas de forma cronológica. Para cada 

atividade, se possível, deverão ser identificados os produtos produzidos, as matérias-primas principais e 

secundárias, os combustíveis e outros produtos utilizados, identificando os seus constituintes principais 

que poderão ter contribuído para as concentrações atualmente detetadas no solo. Devem, ainda, constar 

os resultados analíticos de todos os parâmetros analisados na avaliação da contaminação do local, 

incluindo aqueles cuja concentração se pretende demonstrar ser natural.  

No que respeita à caracterização preliminar do solo que se pretende avaliar para apresentação de 

proposta de valores de fundo natural, a informação a constar é a identificação das formações geológicas 
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e descrição das características litológicas presentes na área, sua composição geoquímica, a indicação dos 

minerais seus constituintes e a listagem das referências bibliográficas consultadas, bem como a indicação 

dos elementos químicos a integrar o estudo de definição dos valores de fundo natural. 

A informação a apresentar deve abranger, assim, a área para a qual se pretende recorrer a valores de 

fundo natural e a área onde serão recolhidas as amostras para definição desses valores, distinguindo a 

informação relativa a cada uma.  

Assim, esta caracterização deverá contemplar os seguintes elementos:  

 Delimitação espacial da área para a qual é pretendido o recurso a valores de fundo natural e da 

área de recolha de amostras para definição desses valores, em planta(s) à escala adequada, no 

Sistema de Referência Terrestre Europeu 1989 PT-TM06/ETRS89, com referencial cartográfico e 

apresentação das coordenadas dos vértices do polígono; 

 Carta geológica 1:50 000 com a descrição da geologia, hidrogeologia e litologia da área de 

intervenção (para a qual é pretendido o recurso a valores de fundo natural) e da área de recolha 

de amostras; 

 Características geomorfológicas (relevo, topografia, declives, rede de drenagem); 

 Potenciais fontes de contaminação ou de enriquecimento químico do solo, respetiva localização 

e distribuição espacial, e outra informação que possa caracterizar a área a utilizar para recolha 

das amostras para definição dos valores de estado “natural” e a distribuição das substâncias 

químicas no solo; 

 Descrição das características dos tipos de solo e do substrato rochoso do local, obtida também 

com base em informação bibliográfica de estudos anteriores, se existentes.  

Caso existam resultados de campanhas de amostragem realizadas em estudos anteriores, estes deverão 

ser incluídos nesta etapa e analisados na Etapa 3, de forma a possibilitar a sua integração no estudo atual.  

Estes elementos servirão de base para a elaboração do Plano de Amostragem do Solo, na fase de trabalhos 

subsequente (Etapa 2). 

 

2.2. ETAPA 2 – PLANO DE AMOSTRAGEM DO SOLO E RECOLHA DE AMOSTRAS 

Esta etapa inclui a definição de um Plano de Amostragem do Solo dirigido para este objetivo específico e 

subsequente recolha de amostras.  

O Plano de Amostragem do Solo deverá considerar os elementos constantes no Guia Técnico – Plano de 

Amostragem e Plano de Monitorização do Solo, designadamente: 

 Geometria da malha de amostragem e número de sondagens; 

 Técnica de amostragem; 

https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
https://www.apambiente.pt/avaliacao-e-gestao-ambiental/guias-tecnicos-0
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 Profundidade prevista de recolha das amostras em cada sondagem e sua justificação; 

 Tipo de amostra e respetivo protocolo de amostragem; 

 Programa analítico, com indicação dos parâmetros a analisar e identificação dos métodos 

analíticos, respetivas normas e limites de quantificação; 

 Sistema de controlo de qualidade;  

 Entidade selecionada para a recolha das amostras; 

 Laboratório(s) selecionado(s) para a realização do programa analítico, acreditado(s) para o 

efeito. 

 

2.2.1. GEOMETRIA DA MALHA DE AMOSTRAGEM 

A geometria da malha de amostragem a adotar deve ter em consideração as características do local 

selecionado para a recolha de amostras, devendo a distribuição e localização das sondagens ser 

apresentada e devidamente justificada.  

Podem distinguir-se duas situações quanto à estratégia de amostragem da área de estudo: 

 Uma amostragem sistemática regular que poderá ser utilizada em estudos em áreas 

consideradas homogéneas na sua constituição litológica e que não apresentem evidências de 

intervenção humana, que permitam o estabelecimento de uma rede minimamente regular de 

sondagens, para obtenção de uma imagem da distribuição das concentrações dos parâmetros de 

interesse. 

Na Figura 1 apresenta-se, a título ilustrativo, um esquema simplificado de uma malha de 

amostragem com geometria sistemática regular.  

FIGURA 1 - MALHA DE AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA REGULAR 

 

Fonte: ISO 10381-1: 2002 (E) 
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 Uma amostragem sistemática dirigida, frequentemente utilizada em estudos à escala local, em 

que se pretende o conhecimento das características de unidades litológicas individuais e 

espacialmente delimitadas, consideradas como homogéneas na sua constituição, mas cujas 

evidências de intervenção humana determinem a necessidade de uma amostragem dirigida. 

Na Figura 2 apresenta-se a título ilustrativo, um esquema simplificado de uma malha de 

amostragem sistemática dirigida.  

FIGURA 2 - MALHA DE AMOSTRAGEM SISTEMÁTICA DIRIGIDA 

 

Fonte: ISO 10381-1:2002 (E) 

Considerando que, na generalidade dos casos, os locais a amostrar, que se encontrarão em zonas sujeitas 

a pressão urbana/humana mais ou menos acentuada, serão de pequena dimensão e encontrar-se-ão 

espacialmente dispersos, as malhas de amostragem dirigidas deverão predominar. 

Outras geometrias da malha de amostragem poderão ser adotadas, se entendidas adequadas, desde que 

devidamente justificadas. 

 

2.2.2. SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Os locais a amostrar deverão ser externos à área de intervenção (i.e., ao perímetro do local 

potencialmente contaminado, para o qual se pretende recorrer aos valores de fundo natural). A sua 

seleção deverá ter por base o conhecimento da distribuição espacial das características do solo e 

respetivos condicionalismos ou especificidades (topográficos, litológicos, de ocupação e acesso, entre 

outros): 

 Apenas deverão ser selecionados locais onde possam ser recolhidas amostras que apresentem 

uniformidade em termos de características do solo, como sejam locais em uso natural, florestal 

ou sem ocupação humana que possa contribuir para alterar as características do solo; 

 Não deverão ser selecionados locais onde sejam visíveis sinais de intervenção humana, como 

sejam:  

 Áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas; 
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 Locais com evidências de deposições de materiais de aterro e/ou com escavações (exceto 

se essas escavações tiverem resultado de atividades que não acrescentaram 

contaminação); 

 Locais com edificações ou vestígios de antigas edificações; 

 Estabelecimentos industriais e comerciais em funcionamento ou desativados e respetivas 

envolventes; 

 Locais de utilização agrícola ou pecuária, nomeadamente as de agropecuária intensiva;  

 Locais de deposição de resíduos (RCD ou outros);  

 Locais de exploração de recursos geológicos;  

 Áreas limítrofes a estradas com pavimento betuminoso – Autoestradas (AE), Itinerários 

Principais (IP), Itinerários Complementares (IC), vias rápidas (ex.: CREL, CRIL, VCI), Estradas 

Nacionais (EN), Estradas Municipais (EM), avenidas e ruas em perímetro urbano e vias 

férreas; 

 Redes de serviços (abastecimento de água, drenagem de águas residuais, redes de gás, 

linhas de telecomunicações, etc.); 

 Não deverão ser selecionados locais situados nas margens de massas de água superficial ou 

manchas de solo cuja densidade e variedade das espécies vegetais difira do usual para a zona. 

Considerando a eventual dificuldade de identificação de locais apropriados, aceita-se que até 10% do total 

de amostras possam ser recolhidas em taludes e locais com substrato rochoso aflorante, salvaguardadas 

as profundidades de recolha de amostras indicadas na secção 2.2.3. do presente Guia. 

As sondagens deverão localizar-se a mais de: 

 10 m de edificado (edifícios, muros, muros de suporte, infraestruturas de redes elétricas, de 

comunicações, de abastecimento, de saneamento, etc.), parques de estacionamento, ruas e 

avenidas localizadas em perímetro urbano e estradas municipais; 

 25 m de linhas de caminho-de-ferro; 

 50 m do perímetro de estabelecimentos industriais; 

 50 m de autoestradas, vias de cintura interna ou externa, Itinerários Principais e Itinerários 

Complementares. 

O método selecionado para a perfuração e recolha de amostras de solo deverá considerar o grau de 

compacidade e textura dos materiais a perfurar, a profundidade dos níveis a amostrar, a natureza dos 

contaminantes, a quantidade e tipo de amostra a recolher, e o protocolo de amostragem, com vista a 

garantir a representatividade e controlo de qualidade dos dados obtidos. 

As sondagens propostas deverão ser codificadas e georreferenciadas, no sistema global de referência 

ETRS89, e apresentadas numa base cartográfica, à escala adequada.  
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2.2.3. NÚMERO DE SONDAGENS, PROFUNDIDADE DE AMOSTRAGEM E TIPO DE AMOSTRA  

Número de sondagens 

O número de sondagens depende da extensão e heterogeneidade do local, nomeadamente, da tipologia 

das unidades litológicas a amostrar e da dimensão e distribuição espacial das parcelas sujeitas a pressão 

humana.  

 De forma a garantir a representatividade da caracterização, o estudo deverá contemplar, no 

mínimo, a realização de quinze sondagens e a recolha de trinta amostras. As sondagens deverão 

ser distribuídas pelas mesmas formações geológicas que se encontrem presentes na área de 

intervenção (local para o qual se pretende recorrer aos valores de fundo natural), assegurando-

se um número representativo de sondagens efetuadas e de amostras analisadas, distribuídas 

tendo em consideração as proporções relativas destas formações. 

Sendo este número de sondagens e amostras indicativos, poderão ser exigidas sondagens adicionais, 

quando se entendam ser as mesmas necessárias, tendo em consideração critérios como a dimensão da 

área que se pretende considerar não contaminada e/ou as atividades nela desenvolvidas, os parâmetros 

para os quais se pretendem definir os valores de fundo natural, as características da envolvente e a 

localização das sondagens utilizadas para fundamentar a proposta de valores de fundo natural, entre 

outros. 

 

Profundidade de amostragem do solo 

Dada a variabilidade da composição química do solo em profundidade, em cada sondagem devem ser 

recolhidas amostras, pelo menos, a duas profundidades, sempre que possível: 

 Amostras superficiais, a recolher no mínimo a 0,2 m abaixo da superfície do solo, de forma a 

evitar a acumulação de folhas, raízes e outro material orgânico superficial, parcialmente 

decomposto/mineralizado, e a presença de eventuais contaminantes em resultado de deposição 

atmosférica;  

 Amostras mais profundas, a recolher entre 1 e 1,5 m de profundidade, não devendo a recolha 

abranger o nível de substrato rochoso são ou parcialmente alterado. Caso a espessura de solo não 

permita a recolha a essa profundidade, esta amostra poderá ser recolhida a partir de 0,5 m / 0,7 

m de profundidade, desde que a profundidade da recolha não interfira com a da amostra mais 

superficial recolhida na mesma sondagem. 

 

Amostragem do substrato rochoso 

Uma vez que a determinação de valores de fundo natural visa o estabelecimento de valores específicos 

para comparação com as concentrações obtidas num local potencialmente contaminado, os valores de 

fundo natural deverão ser representativos do solo da área onde o local em avaliação se insere; e que as 
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características geoquímicas do solo desse local devem estar relacionadas com as rochas que o originaram, 

o estudo deve contemplar também amostras das formações geológicas que lhe deram origem, a fim de 

tentar determinar uma relação química entre este e o solo sobrejacente, nomeadamente para justificar a 

origem de concentrações elevadas de alguns dos parâmetros analisados. 

Por isso, deverão ser analisadas também amostras das diversas formações geológicas existentes na área 

potencialmente contaminada, a recolher nas sondagens a efetuar para determinação dos valores de 

fundo natural. A fim de assegurar a sua representatividade, deverão ser recolhidas e analisadas, pelo 

menos seis amostras das formações geológicas existentes, de forma a que sejam analisadas, pelo 

menos, duas amostras por cada formação geológica que represente até 33% da área do local 

potencialmente contaminado. 

As análises a efetuar às amostras de solo das formações geológicas que lhe deram origem devem permitir 

uma caracterização geoquímica representativa, incluindo, naturalmente, os elementos para os quais se 

pretende comprovar ser valor de fundo natural. 

 

Tipo de amostras 

As amostras de solo a recolher deverão ser simples (pontuais) – resultarem de uma única recolha de 

material e representarem a propriedade do meio para um determinado suporte amostrado. As amostras 

deverão ser obtidas para cada nível de profundidade selecionado, não devendo ser misturadas amostras 

de diferentes profundidades, ou de diferentes sondagens. 

Para a aferição da quantidade de amostra de solo a recolher, definição do protocolo de amostragem, 

recipientes a utilizar, condições de armazenamento e de expedição das amostras, deverá ser consultado 

o laboratório onde irão ser realizados os ensaios analíticos. 

 

2.2.4. TÉCNICA DE PERFURAÇÃO 

Um dos principais requisitos da amostragem de solo no âmbito da determinação do fundo geoquímico é 

a obtenção de amostras representativas das condições do solo, à data da recolha, pelo que, 

independentemente da técnica selecionada, deve evitar-se causar qualquer alteração nas amostras, 

conciliando esta exigência com as limitações de cada técnica e as necessidades de informação para efeitos 

da avaliação da qualidade do solo.  

A obtenção de amostras de solo para caracterização laboratorial recorre a métodos intrusivos de 

escavação/perfuração, que poderão ser manuais ou mecânicos.  

Os equipamentos para a recolha de amostras de solo são variados, podendo ser consultada a Norma ISO 

18400-102 para a seleção do método de perfuração mais adequado face à profundidade dos níveis a 
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amostrar e às características do solo no local, bem como a empresa de geotecnia a contratar para a sua 

realização. 

O equipamento de amostragem deverá garantir a integridade dos constituintes do solo a analisar e que 

não ocorra contaminação cruzada entre as amostras dos níveis amostrados.  

Caso a amostragem seja realizada com recurso a poços de prospeção, deve proceder-se primeiro à 

amostragem do nível superior do poço e, posteriormente, do nível inferior, evitando contaminação 

cruzada.  

 

2.2.5. DADOS PREEXISTENTES 

Caso se pretenda recorrer a dados analíticos de estudos anteriores, estes terão que satisfazer as condições 

e critérios do presente Guia, situação a evidenciar. Estão excluídos estudos com recurso a métodos 

expeditos. 

 

2.3. ETAPA 3 – SELEÇÃO DOS PARÂMETROS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

Na seleção dos parâmetros cujos valores de fundo natural se pretendem determinar importa demonstrar, 

através da informação prevista apresentar na Etapa 1, que a presença de concentrações elevadas destes 

parâmetros no solo não estará relacionada com a(s) atividade(s) desenvolvida(s) no local cujas 

concentrações dos parâmetros se consideram ser de origem natural, e sim que resultarão das 

características geoquímicas da(s) formação(ões) litológica(s) daquele local, as quais devem suportar-se 

nas características das formações geológicas subjacentes. 

As amostras deverão ser sujeitas a análise laboratorial, através de métodos analíticos acreditados. Não 

são aceites resultados obtidos por métodos expeditos, como sejam análises por fluorescência e raios X 

(FRX), análises por difratometria de raios X (DRX), fotoinonizador, ou outros. 

Dado que as características físico-químicas do solo influenciam a alteração, retenção e mobilidade dos 

contaminantes no meio, o programa analítico a realizar deverá incluir, além dos parâmetros químicos 

cujas concentrações naturais se pretendem determinar, a análise de parâmetros complementares do solo 

– textura (curva granulométrica, fração fina e fração grosseira), pH, e carbono orgânico, cujos métodos 

analíticos propostos e normas aplicáveis se incluem no Quadro 1.  
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QUADRO 1 – PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MÉTODOS ANALÍTICOS 

Parâmetro Método Norma(s) a aplicar 

Textura (granulometria) Peneiração/Sedimentação ISO 11277 

% de outros materiais Peneiração/Controlo visual ISO 25177, ISO 11277 

pH Potenciométrico ISO 10390 

Carbono orgânico Combustão ISO 10694 

Fonte: EN ISO 19258:2018 

Para caracterização destes parâmetros, deverão ser realizados ensaios em 20% das amostras, distribuídas 

pelas formações geológicas presentes, sendo que cada uma delas deve estar representada por um mínimo 

de duas amostras. Os parâmetros (elementos químicos) de interesse, a integrar no estudo de definição 

dos valores de fundo natural, deverão ser claramente identificados. 

Para além destes, e de forma a demonstrar que a área selecionada para a determinação dos valores de 

fundo natural se encontra tão isenta quanto possível de intervenção humana, deverão ser analisados 

outros parâmetros. A título de exemplo, poderão ser considerados parâmetros como chumbo, 

hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) C10-C40, ou mercúrio, sendo estes indicadores de atividade 

humana. 

Os parâmetros selecionados deverão ainda ter em conta o local em estudo, considerando também a 

possível ocorrência natural, de acordo com o contexto geológico local. 

 

2.4. ETAPA 4 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS  

O tratamento estatístico dos dados tem por objetivo: i) selecionar os valores que representam o conteúdo 

geoquímico (ou de fundo) do solo, tendo por base um conjunto de dados obtidos numa determinada área; 

e ii) representar os dados através de uma regra de distribuição que permita representar o valor expectável 

dos constituintes do solo, tendo em conta a sua distribuição e probabilidade de ocorrência. 

O tratamento estatístico deverá identificar populações distintas de dados, consoante as litologias 

presentes e tipologia do solo amostrado.  

O valor de fundo natural deverá representar o valor mais provável de ocorrer, representativo da 

composição química do solo, em áreas consideradas não contaminadas (não influenciadas por ação 

antropogénica).  
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Para a determinação de valores de fundo natural é frequente o recurso a métodos simples de análise 

estatística, uni ou bivariada, que permitem a análise da distribuição das variáveis analisadas e a 

identificação de valores anómalos no meio amostrado, possivelmente associados a ação antropogénica.  

Uma vez estabelecida a amostra estatística, a distribuição da população pode ser resumida por 

parâmetros estatísticos, sendo frequente, no caso de distribuição normal, a representação através da 

média aritmética e da mediana, conjugada com a variância estimada ou desvio-padrão. 

Dado que as distribuições de probabilidade frequentemente não são normais ou log-normais, poderão 

ser também utilizados os percentis para a interpretação dos valores de fundo natural. Como exemplo, os 

percentis 10, 25, 50, 75, 90 e 95 fornecem uma leitura simples da distribuição dos valores observados.  

Os resultados da amostragem deverão ser sistematizados e apresentados num quadro, contendo, no 

mínimo, a informação indicada na secção 2.5. seguinte. 

A representação dos valores de concentração através de histogramas ou de diagrama de caixa (boxplot 

ou “caixa de bigodes”) permite uma fácil leitura dos parâmetros estatísticos da população e interpretação 

do comportamento das variáveis analisadas. 

A identificação estatística de valores anómalos na distribuição dos dados não significa que estes devam 

ser simplesmente retirados da amostra representativa dos valores do fundo geoquímico. Tendo a 

remoção de valores anómalos de uma distribuição de dados elevado impacto no resultado do valor do 

fundo geoquímico, estes deverão ser previamente analisados e a decisão quanto à sua não integração, no 

intervalo dos valores de concentração natural do solo em avaliação, ser devidamente fundamentada. 

Os métodos mais comuns para a determinação do fundo geoquímico têm por base a assunção de que as 

propriedades do solo apresentam distribuição de frequência normal, recorrendo a técnicas gráficas para 

a identificação e eliminação dos valores anómalos da distribuição e estimação dos valores do fundo 

geoquímico. 

Alguns dos métodos estatísticos mais utilizados para a avaliação de valores de fundo geoquímico são: 

 Método da análise da distribuição de frequências – projeta a curva de frequências acumulada 

num gráfico log-normal. O limite superior dos valores de fundo geoquímico é calculado com base 

na soma da média dos desvios-padrão dos valores, abaixo da curva de declive;  

 Método da curva de frequência relativa acumulada – consiste na projeção da curva de 

frequência relativa acumulada em escala linear. A primeira mudança súbita da curva na parte 

superior do gráfico pode ser utilizada para efetuar a distinção entre amostras com influência 

antropogénica e as amostras do fundo natural. O limite superior do fundo geoquímico é calculado 

com base na soma da média e desvio-padrão (σ) dos valores que se encontram abaixo dos pontos 

de mudança. Esta técnica não impõe qualquer restrição em relação ao tipo de distribuição dos 

elementos; 

 Método da análise modal – consiste na separação das curvas de distribuição multimodais em 

distribuições normais, cujas médias correspondem aos valores modais da função de distribuição 
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inicial. O valor de fundo geoquímico é definido com base nos limites do intervalo [média ± 2σ] 

dos valores de concentrações correspondentes à distribuição normal com a menor média; 

 Método iterativo – retira os valores anómalos da distribuição e calcula, do subconjunto obtido, 

o novo valor da média e desvio-padrão da população, sendo este o valor do fundo natural;  

 Cálculo da função de distribuição normal – considera que as ações antropogénicas provocam o 

enriquecimento do fundo geoquímico natural e que o conjunto de valores que se encontram 

abaixo da mediana representa amostras não influenciadas pelos efeitos antropogénicos. Os 

valores do fundo geoquímico são representados pelo intervalo de valores [média ± 2σ]; 

 Método da mediana – substitui o valor da média pelo valor da mediana e o valor do desvio-

padrão σ pelo desvio absoluto mediano (DAM), respetivamente. O coeficiente DAM é calculado 

com base na mediana dos desvios que as concentrações de um elemento químico apresentam 

em relação à mediana do conjunto de concentrações. Os valores de fundo geoquímico ficam 

assim definidos no intervalo [mediana ± 2DAM]. 

Regra geral, os métodos iterativos ([mediana ± 2DAM] e [média ± 2σ]) são os mais conservadores.  

Na Figura 4 apresenta-se, a título de exemplo, uma forma de representação gráfica de parâmetros 

estatísticos e distribuição dos valores para fundo geoquímico. 

FIGURA 4 – EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PARÂMETROS ESTATÍSTICOS 
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2.5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da amostragem deverão ser apresentados em quadro, contendo, no mínimo, a codificação 

das sondagens, as respetivas coordenadas geográficas, a indicação do tipo de amostra, a profundidade 

da recolha das amostras e as concentrações obtidas, individualizadas por elemento químico. 

No caso de serem considerados resultados pré-existentes, estes deverão ser incluídos no quadro 

suprarreferido, acrescentando à informação nele constante, o racional da sua seleção. 

Os resultados deverão ser trabalhados estatisticamente por nível ou horizonte amostrado e globalmente, 

devendo ser apresentados de forma a permitir a avaliação do comportamento das variáveis em cada 

estrato e de forma global, contemplando no mínimo, e para cada variável, a indicação dos seguintes 

parâmetros: 

 Número de observações, valor mínimo e valor máximo observado;  

 Valor médio, variância, desvio-padrão e desvio médio absoluto; 

 Percentis [P10, P25, P50, P75, P90 e P95]; 

 Valores extremos e valores anómalos; 

 Coeficiente de assimetria; 

 Tipo de distribuição;  

 Intervalo de valores [média ± 2σ]; 

 Intervalo de valores [mediana ± 2DAM]. 

Além da representação dos parâmetros estatísticos em quadro, a distribuição dos valores de cada variável 

poderá ser apresentada através de histogramas de frequência e cumulativos, diagramas de caixa 

(boxplots), podendo no entanto ser adotados outros métodos, se considerados mais adequados.  

Dado que a concentração de um elemento químico no solo ocorre normalmente associada à ocorrência 

de outros elementos químicos, resultantes da composição mineralógica do solo e de propriedades físico-

químicas do meio, é também aconselhável o recurso a métodos mais robustos, baseados numa análise 

estatística multivariada de dados, que permitam a identificação e descrição das principais associações 

geoquímicas no meio, e respetiva correlação com as características de ocupação observadas no meio 

amostrado – referência a métodos estatísticos de análise fatorial de correspondências (AFC) e análise de 

componentes principais (ACP). 

Adicionalmente, os resultados podem também ser representados em mapas de valores ou em mapas de 

valores estimados, devendo sempre ser apresentada uma análise de incertezas.  

Não obstante o suprarreferido, existem vários métodos para a representação espacial de dados, os quais 

poderão ser encontrados na literatura especializada. 
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