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RESUMO 

O prognóstico e avaliação da concentração futura de potenciais contaminantes na água subterrânea 

subjacente a uma eventual fonte de contaminação vem se tornando uma necessidade a medida em que cresce o 

interesse em proteger os recursos hídricos, de forma a evitar danos à saúde pública e à qualidade ambiental. Este 

artigo objetiva apresentar a metodologia utilizada para a análise do transporte e dispersão de contaminantes em 

águas subterrâneas provenientes de um vazamento hipotético em um aterro de resíduos perigosos da Unidade 

Valorização Sustentável de Juiz de Fora da empresa ESSENCIS/SOLVI, de forma a contribuir para a divulgação 

de novas tecnologias de suporte ao processo de tomada de decisão e gerenciamento ambiental, em especial dos 

recursos hídricos subterrâneos. Essa se consiste em uma metodologia de screening, que faz uso de modelos 

matemáticos simplificados, em geral bastante conservativos e com número reduzido de parâmetros de entrada, 

priorizando dados secundários e considerações conservadoras. Os resultados maximizados desta abordagem 

contribuem para a tomada de decisão, estando sempre a favor da segurança, já que se avalia um cenário 

conservativo comparado àquele da realidade. Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia de screening 

identificam também os parâmetros de maior sensibilidade na análise em questão, indicando a necessidade de se 

realizar estudos mais detalhados ou a aquisição de novos dados, sendo, portanto uma ferramenta poderosa de 

suporte ao gerenciamento ambiental e dos recursos hídricos nas bacias em que se desenvolvem atividades com 

potencial de contaminação. 

1. INTRODUÇÃO 

Embora não se apresente distribuída de forma uniforme em todo o território, o Brasil é notável por apresentar 

grande disponibilidade de recursos hídricos. No entanto, estes recursos sofrem ameaças constantes devido à 

contaminação provocada por diversas atividades; destacando-se o lançamento e a disposição inadequados de 

efluentes e resíduos sólidos no meio ambiente. Neste contexto, torna-se fundamental conhecer e prever os 

impactos que as atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica podem causar, de forma a adotar medidas 

administrativas de prevenção e controle visando a evitar o comprometimento da disponibilidade hídrica, da 

saúde humana, do equilíbrio dos ecossistemas e da qualidade dos serviços ambientais na bacia, no âmbito do 

gerenciamento integrado e da busca pela sustentabilidade no uso dos recursos hídricos. 

A principal solução adotada no país para equacionar o problema do gerenciamento de resíduos sólidos são os 

aterros, que concentram a disposição de resíduos em locais previamente selecionados e preparados para 

minimizar os impactos e a poluição difusa associada à disposição em locais inadequados. Portanto, são 

essenciais para o desenvolvimento e melhoria da qualidade ambiental de uma região. Contudo, estes 

empreendimentos estão sujeitos a falhas de projetos, construtivas, operacionais e naturais, que podem ocasionar 

vazamentos de lixiviados com grande potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas, podendo 

afetar até a qualidade das águas superficiais na bacia de contribuição.  



 
 

 

Mensurar o impacto de um possível vazamento em um aterro é essencial para poder mitigar seu impacto e 

evitar danos à saúde pública. Neste aspecto, a escolha do local de instalação de um empreendimento deste tipo é 

uma etapa importante; outra etapa que vem recebendo destaque é a modelagem computacional do transporte de 

contaminantes no solo e águas subterrâneas, a partir de um potencial evento de falha das barreiras de engenharia 

e infiltração do lixiviado do aterro. Esta, por sua vez, permite prever a capacidade do meio de suportar e mitigar 

os efeitos da possível contaminação, proporcionando informações fundamentais para a tomada de decisão nas 

etapas de escolha locacional, licenciamento, gerenciamento e controle ambiental. 

O prognóstico da concentração futura de potenciais contaminantes na água subterrânea subjacente a um 

aterro deve ser realizada utilizando-se de modelos matemáticos que simulam o fluxo e transporte destes 

poluentes em meios porosos, utilizando-se de metodologia com grau crescente de detalhamento de dados 

primários e de modelos matemáticos. Numa primeira fase dos estudos propõe-se o uso de modelos matemáticos 

simplificados, em geral bastante conservativos e com número reduzido de parâmetros de entrada. Tais estudos 

são referenciados na literatura como modelos de screening.  

Para tal deverão ser inicialmente identificados e caracterizados os contaminantes que poderão ser dispostos e 

ou gerados no aterro, utilizando-se de dados secundários existentes nos estudos ambientais disponíveis, no 

inventário de resíduos e nos critérios de aceitação estabelecidos para o empreendimento. A seguir deverá ser 

selecionado o modelo matemático simplificado a ser utilizado para a simulação do transporte de contaminantes 

nesta primeira fase dos estudos e finalmente identificados os padrões de qualidade ambiental aplicáveis.  

2. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia de screening utilizada para a análise do transporte e 

dispersão de contaminantes em águas subterrâneas provenientes de um vazamento hipotético em um aterro de 

resíduos perigosos da Unidade Valorização Sustentável de Juiz de Fora (UVS-Juiz de Fora) da empresa 

ESSENCIS/SOLVI, de forma a contribuir para a divulgação de novas tecnologias de suporte ao processo de 

tomada de decisão e gerenciamento ambiental, em especial dos recursos hídricos subterrâneos. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O cenário apresentado neste artigo é de uma situação hipotética onde por algum motivo é rompida a 

estanqueidade do fundo de um aterro de resíduos perigosos, implicando em um transporte de lixiviados do aterro 

para a camada de solo subjacente. O lixiviado, nesta hipótese, infiltra-se pela zona vadosa do solo até atingir a 

camada saturada, na qual é transportado na direção do fluxo subterrâneo até atingir regiões sensíveis, como 

poços de água subterrânea e zonas de recarga de cursos d’água, passando por pontos de controle estabelecidos 

nos estudos. 

A abordagem adotada neste trabalho consiste-se de uma metodologia de screening, envolvendo uma 

avaliação preliminar com dados secundários, modelos simplificados e considerações conservadoras, que 

objetivam verificar se o cenário estudado está sujeito a níveis de contaminação que requeiram maior atenção. 

Caso os resultados se enquadrem nessa situação, torna-se necessário realizar estudo mais aprofundado e de maior 

complexidade, para aproximá-los da realidade e do que seria observado em uma investigação confirmatória; já 

em caso contrário, pode-se considerar que a vulnerabilidade e os riscos são baixos e a proteção dos recursos é 

satisfatória, nas condições atuais.   

A metodologia empregada para o desenvolvimento dos estudos compõe-se de três etapas: 

 Primeira etapa: Caracterização do termo fonte, ou seja, dos contaminantes a serem avaliados e sua 

carga ou massa inicial no sistema;  

 Segunda etapa: Simulação matemática do transporte de contaminantes na geosfera e hidrosfera; e, 

 Terceira etapa: Avaliação dos resultados obtidos com a modelagem e sua conformidade com a 

legislação pertinente.  

3.1. LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES 

Para a busca, seleção e aquisição de informações pertinentes e realização do trabalho, a ESSENCIS 

disponibilizou pessoal qualificado que auxiliou de forma imprescindível na execução dessa etapa da 

metodologia, bem como disponibilizou o Estudos de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento, relatórios de 

monitoramento e investigação ambiental e o Parecer Único nº0096436/2017 da SEMAD. A utilização de apenas 



 
 

 

dados secundários está em acordo com os princípios da metodologia de screening, buscando selecionar os 

parâmetros mais conservadores dentro da faixa de variação apresentada por esses dados, quando ainda não se 

dispõe de informações precisas, evitando procedimentos onerosos de aquisição de dados para os quais pode não 

se dispor de recursos. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DO MODELO FÍSICO CONCEITUAL 

A UVS-Juiz de Fora está situada na Rua Vicente Gávio, nº 435, próxima ao Km 762 da BR-040, bairro de 

Paula Lima no município de Juiz de Fora – MG. O terreno do empreendimento possui uma área aproximada de 

58,28 ha e tem a sua localização geográfica caracterizada pelas coordenadas UTM (datum oficial: SAD 69): E = 

657000 metros e N = 761400 metros. O local está situado no extremo norte do município, distante da área 

central urbana, aproximadamente 35 km.  

A caracterização da área de estudo é importante para a delimitação da região de interesse para a simulação 

matemática e para a elaboração do modelo físico conceitual. Para isso, é importante conhecer as características 

edáficas, hidrológicas e hidrogeológicas do meio físico, além do uso e ocupação do solo na região de influência 

direta e indireta e dos aspectos técnicos do aterro sanitário (geometria, geotecnia, inventário de resíduos). 

A partir da investigação e do diagnóstico ambiental constantes nos documentos disponibilizados, foram 

obtidos valores paramétricos hidrogeológicos da bacia do empreendimento, como coeficiente de permeabilidade, 

porosidade, gradiente hidráulico (através de mapas potenciométricos), geologia, pedologia e tipo de aquífero, 

necessários para aplicação do modelo matemático. Desta forma, foi possível determinar as rotas preferenciais de 

transporte de contaminante e definir os coeficientes e simplificações adotadas.  

Dentre as simplificações conservadoras empregadas no modelo físico conceitual, de forma a aplicar modelos 

matemáticos menos robustos e obter valores de contaminação superestimados em relação à realidade, 

considerou-se que a contaminação não é retida na zona vadosa, e todo composto que ultrapassar as barreiras de 

impermeabilização e proteção do aterro atingirá a água subterrânea com a mesma concentração encontrada no 

termo fonte e com a mesma carga observada nos vazamentos. Desta forma, considera-se, no modelo conceitual, 

o nível da água em profundidade coincidente ao ponto mais baixo do aterro, e desprezam-se os efeitos da 

diluição. 

Para a simulação matemática do transporte de contaminantes e construção do modelo conceitual optou-se por 

utilizar a bacia hidrográfica local como unidade territorial, em detrimento do limite da propriedade na qual o 

aterro classe I da UVS-Juiz de Fora se insere, uma vez que é dentro daquela unidade que se processam a maior 

parte dos fenômenos de transferência de massa e energia nos campos da hidrologia e hidrogeologia. Considerou-

se, também, que os domínios hidrogeológicos coincidem ou se aproximam da divisão topográfica do terreno, 

mostrando-se uma assunção consistente ao ser confrontada com as informações de sondagem, monitoramento 

ambiental e fluxo de água subterrânea.  

Foi observada a ocorrência de dois cursos d’água de pequena dimensão dentro da propriedade, sendo que 

apenas um apresentou influência do aterro. Este, por sua vez, apresenta caráter efêmero nos trechos iniciais, com 

vale de natureza úmida (brejo) em suas cabeceiras. Há, também, a presença de seis poços de monitoramento de 

água subterrânea. Para a definição dos pontos de controle para a simulação matemática considerou-se o ponto de 

infiltração do lixiviado do aterro na água subterrânea e os elementos sensíveis do terreno, como a região brejosa 

e o curso d’água, além dos poços de monitoramento que poderiam servir para controle e validação futura, no 

caso da ocorrência de um vazamento real.  

Foi necessária a elaboração de um mapa potenciométrico para a determinação da direção do fluxo da água 

subterrânea, realizada a partir dos dados dos quatro pontos de monitoramento mais antigos, cotas do terreno 

(curvas de nível) e dados das sondagens. Foram utilizadas as informações da investigação ambiental do EIA e 

ferramentas de GIS. De acordo com o estudo realizado pela ESSENCIS em 2011, o aquífero granular local 

possui caráter livre, contínuo, anisotrópico e heterogêneo. Como simplificação, foi considerado caráter 

homogêneo para parâmetros de massa específica aparente seca e porosidade efetiva, sobre os quais o modelo 

apresenta menor sensibilidade, e também para a condutividade hidráulica e dispersividade (longitudinal e 

transversal). Foi delimitada uma área de interesse para a simulação matemática, de acordo com os divisores de 

água da bacia de contribuição na qual o aterro se encontra inserido, o vale do corpo hídrico que realiza a 

drenagem daquela e a direção preferencial de fluxo subterrâneo, que representa a fração com maior potencial de 

contaminação.  



 
 

 

O modelo conceitual do terreno foi desenhado através de ferramentas de CAD, considerando o perfil do 

aterro, o nível de água subterrânea, estimado de acordo com os dados de sondagem e o mapa potenciométrico, as 

camadas do solo e de confinamento e os elementos de maior importância, como poços de monitoramento e leito 

de curso d’água.  

3.3. SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO TERMO FONTE 

Como parte do aterro analisado não estava em operação no momento de realização do estudo, não se 

dispunha de dados de analise físico-química do lixiviado. Desta maneira, optou-se por extrapolá-los de laudos de 

recebimento de resíduos fornecidos pela Essencis para a caracterização do lixiviado do aterro. 

Os critérios utilizados para selecionar os contaminantes do termo fonte a serem contemplados na etapa de 

modelagem foram: a massa de cada resíduo contendo o contaminante recebido pelo aterro, baseado nos dados de 

recebimento; a toxicidade de cada contaminante; e a mobilidade dos contaminantes no solo, a partir dos 

coeficientes de distribuição (Kd). Desta forma, selecionou-se os contaminantes que apresentavam maior 

probabilidade de ocorrência no lixiviado, toxicidade considerável por via de ingestão e alguma mobilidade no 

solo local. 

3.4. ESTIMATIVA DAS CONCENTRAÇÕES EFLUENTES NO TERMO FONTE 

Uma vez determinados os contaminantes de interesse presentes no efluente do termo fonte, realizou-se a 

estimativa da concentração de cada um deles nesse efluente. Para isso, utilizou-se de procedimento 

fundamentado em modelo desenvolvido pela Division of Radiation and Waste Safety (1999), para cenários de 

lixiviação de contaminantes no interior de aterros de resíduos. Este modelo considera que a taxa de liberação é 

proporcional ao inventário dos contaminantes remanescente no termo fonte. A equação diferencial que descreve 

a evolução da massa residual do contaminante “i” no interior do aterro é apresentada na equação 1, na qual 

“Mri(t)” descreve a massa residual no interior do Aterro; “F” a probabilidade de falha da manta de geomembrana 

de PEAD da unidade de disposição [adimensional]; “ALF” a taxa de liberação do contaminante “i” (1/ano), e “t” 

o tempo em anos. A taxa de liberação do contaminante “i” (ALF) pode ser representada conforme Equação 2, em 

que “Mi(t)” é a massa do contaminante “i” liberada em “t”. 

                                                                             (Equação 1) 

                (Equação 2) 

Destaca-se que a estimativa da taxa de liberação dos contaminantes a partir da base do aterro é o dado inicial 

básico para a simulação do transporte de contaminantes na geosfera. A equação 3 apresenta a relação matemática 

que melhor descreve essa taxa para o cenário em questão, a partir de um modelo baseado na lixiviação. Nela, 

“Q” representa a vazão anual de líquidos percolados no interior do aterro [m
3
.ano

-1
]; “Vdispunit” o volume da 

unidade de disposição/aterro [m
3
]; “ωcd” o teor de umidade do resíduo em condições não saturadas 

[adimensional]; “ρbd” a massa específica do resíduo na unidade de disposição [kg.m
-3

]; e “Kdresíduo” o 

coeficiente de distribuição do contaminante na unidade de disposição [m
3
.kg

-1
]. 

ALF = Q / [Vdispunit . ( cd + bd . Kdresiduo)] 

A carga anual efluente do termo fonte é representada por [Mi(t)] e é calculada utilizando-se a Equação 4 (na 

qual F é a probabilidade de falha da membrana). Já a solução analítica da Equação 1, que quantifica a massa total 

residual do contaminante “i” no aterro em “t” anos [Mri(t)], é apresentada na Equação 5, na qual MF á a massa 

do contaminante “i” ao final da vida útil do aterro [kg] e “t” é  o tempo após fechamento do aterro [ano]. 

 

 

O resultado da Equação 6 fornece a concentração de cada contaminante no efluente do aterro, um dos dados 

de entrada do modelo de transporte de solutos na água subterrânea. Para sua estimativa, considera-se a massa 

anual efluente do contaminante “i” (Mi(t), em kg.ano
-1

) e a vazão anual de líquidos percolados no interior do 

aterro (Q, em m
3
.ano

-1
) . 

dMr
i

dt
= - ( F . ALF ) . Mr

i

ALF =
M

i
(t) / t

Mr
i
(t)

Mi(t) = Mri(t) . F . ALF

Mr
i
(t) = MF . e-(F . ALF ) t

(Equação 3) 

(Equação 5) 

(Equação 4) 



 
 

 

   

3.5. SIMULAÇÃO MATEMÁTICA DO TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 

Para a modelagem do transporte de lixiviados no aquífero foi utilizado um modelo matemático simplificado, 

sendo aplicadas condições de contorno conservadoras. O modelo é determinístico, numérico e “pseudo-

transiente” (em função de intervalos discretizados de tempo), baseado nas leis físicas básicas de transporte de 

solutos em meios porosos saturados.  

Para a simulação numérica do transporte de contaminantes no solo e águas subterrâneas adjacentes ao aterro 

classe I foi desconsiderada a zona não-saturada (vadosa) do solo, localizada entre a cota mínima do aterro e o 

nível freático da água. Assim, considera-se conservadoramente que qualquer carga contaminante que porventura 

ultrapassasse as camadas de proteção do aterro atingiria diretamente o aquífero freático. Essa simplificação foi 

adotada como critério de análise, em consonância aos procedimentos de screening, uma vez que o transporte de 

solutos na camada não saturada é de grande complexidade, apresentando ampla variação no espaço e no tempo 

para os parâmetros de teor de umidade volumétrico, coeficiente de dispersão, condutividade hidráulica e 

descarga específica (RITTER, 1994), requerendo, ainda, mais dados específicos do campo. Os valores da 

concentração de poluentes na água subterrânea encontrados com a simplificação descrita serão superestimados, 

enquanto que o tempo de chegada da frente de contaminação será subestimado, já que existe retardamento e 

atenuação significativos na camada vadosa.  

O modelo físico-matemático adotado para o transporte de contaminantes consiste em uma solução numérica 

para a equação diferencial de advecção-dispersão-sorção em duas dimensões, apresentada pela Equação 7, que 

será conceitualizada e justificada ao longo deste tópico. 

-Vx

∂C

∂x
 -Vy

∂C

∂y
+Dx

∂
2
C

∂x2
+Dy

∂
2
C

∂y2
 =

∂C

∂t
(1 +

γ

n
Kd) 

O termo da direita representa a taxa de variação da concentração de contaminante em um dado ponto ao 

longo do tempo, multiplicado por um fator de retardamento (que considera a massa específica aparentemente 

seca dos solo, a porosidade eficaz e o coeficiente de partição). Na esquerda, os primeiros termos (negativos) 

representam o transporte por advecção nas direções dos componentes da trajetória das partículas no fluxo e os 

últimos (positivos) a dispersão hidrodinâmica (constituída pela dispersão mecânica e difusão molecular) 

O transporte por advecção (ou convecção) é resultante do movimento longitudinal da água em um meio 

poroso, regido pela Lei de Darcy (em meios saturados, ou com teor de umidade volumétrico superior a 80%) 

(RITTER, 1994; MOLANO, 2003). A força diretriz que governa esse mecanismo, no solo, é a velocidade média 

real de percolação da água subterrânea, não dependendo da composição e concentração dos solutos.  

A difusão molecular é um mecanismo de transporte governado por forças intermoleculares, quando há a 

ocorrência de um gradiente de concentração do soluto ao longo do meio. Assim, as partículas se movem por 

difusão de um ponto de maior concentração para um de menor concentração. Esse mecanismo promove um 

retardamento da frente de contaminação, e é o único que opera mesmo na ausência de movimento da água 

subterrânea. O fluxo por difusão por unidade de área é descrito pela primeira lei de Fick. O fator de 

proporcionalidade, chamado coeficiente de difusão, varia de acordo com as propriedades do soluto (p.e. 

tamanho, forma, valência, natureza química), do meio de transporte (p. e. viscosidade) e das condições 

ambientais (temperatura, pressão, pH). Para a água subterrânea no solo, deve-se considerar o efeito da 

tortuosidade ao longo dos poros interconectados, que retarda a taxa na qual a difusão molecular ocorre; dessa 

forma, deve-se adotar um coeficiente de difusão efetivo, obtido a partir do produto do fator de tortuosidade do 

solo para a área analisada pelo coeficiente de difusão em solução livre (RITTER, 1994).  

O transporte por dispersão mecânica é responsável pelo espalhamento do soluto através da movimentação da 

água subterrânea ao longo dos poros interconectados do solo. Isso ocorre devido à dissipação da energia cinética 

durante aquele movimento, seja pela rugosidade dos grãos do solo e a formação de um perfil de velocidades ao 

longo do interstício, pela sinuosidade do trajeto ou pela diferença de área entre os poros (RITTER, 1994). Este 

movimento apresenta um componente longitudinal e outro transversal; como o processo é anisotrópico, a 

dispersão longitudinal é o componente mais forte (FREEZE E CHERRY, 1979). O coeficiente de dispersão 

mecânica é proporcional à velocidade de advecção a partir de um fator de proporcionalidade, denominado 

C =
M

i
(t) / t

Q
(Equação 6) 

(Equação 7) 



 
 

 

dispersividade, característico das propriedades físicas e geométricas do meio. O fluxo por dispersão mecânica 

apresenta forma similar à descrita na primeira lei de Fick da difusão molecular.  

Os mecanismos de transporte que promovem o retardamento da pluma contaminante, isto é, a dispersão 

mecânica e a difusão molecular, podem ser agrupados em um processo denominado dispersão hidrodinâmica, de 

mais fácil mensuração em análises laboratoriais ou de campo. A soma do coeficiente de difusão efetivo com o 

coeficiente de dispersão mecânica resulta no coeficiente de dispersão hidrodinâmica (a partir de então 

representado apenas como “D”). Este pode ser determinado, em laboratório, através de um ensaio em coluna, 

introduzindo um traçador não reativo na camada superior e traçando a curva de concentração efluente pelo 

tempo (RITTER, 1994). Este método é questionado por alguns pesquisadores e pode não ser representativo das 

condições de campo (FREEZE & CHERRY, 1979; DOMENICO & SCHWARTZ, 1998).  

A análise da influência relativa dos processos de difusão e dispersão mecânica no retardamento do transporte 

de solutos, cujo conhecimento se faz necessário antes de se adotar suposições simplificadoras em um processo de 

modelagem, pode ser realizada através de um parâmetro adimensional denominado número de Péclet, dado pela 

razão entre a taxa de transporte por advecção e a taxa por difusão (RITTER, 1994). Constata-se que em solos 

saturados com condutividade hidráulica muito baixa (<10-5 cm/s, como é o caso de siltes e argilas) e gradientes 

hidráulicos inferiores a 1, a dispersão mecânica é desprezível e a difusão molecular predominante, enquanto que 

em solos arenosos a dispersão mecânica costuma ser mais significativa, predominante para condutividades acima 

de 10-3cm/s. Já em relação à advecção, observa-se que em velocidades muito baixas (menores do que 

0,6cm/ano) esse mecanismo também pode ser desprezível (RITTER, 1994). Dessa forma, considerando que a 

região na qual se insere o aterro recebeu tratamento de impermeabilização com a aplicação de argilas, o 

transporte vertical (originado de uma infiltração hipotética) predominante na base do maciço seria por difusão, 

podendo ocorrer advecção e dispersão mecânica significativas a partir do momento em que os contaminantes 

atingissem o aquífero fora da área tratada. No entanto, como optou-se por desconsiderar o transporte na zona 

vadosa e objetiva-se, no screening de nível 1, realizar uma simulação mais conservadora, gerando valores 

superestimados, foi considerado apenas o fluxo horizontal na zona saturada, nas camadas naturais de solo, 

desconsiderando os efeitos da difusão molecular, em virtude dos gradiente elevados. Os efeitos da proteção de 

engenharia e impermeabilização da área do aterro foram considerados no cálculo da carga contaminante afluente, 

a partir da aplicação de um fator de proporcionalidade visando propiciar uma estimativa realista da carga 

existente no aterro que poderia ser lixiviada, em uma situação hipotética de falha nas camadas de proteção.  

Além dos mecanismos físicos de transporte de solutos em meios porosos saturados, existem reações químicas 

que podem alterar a concentração do contaminante com o tempo. Pode-se destacar os processos de sorção 

(absorção, adsorção e troca iônica), no qual os solutos são particionados entre a fase líquida e a interface sólida; 

a precipitação, em que a transferência de solutos para a interface sólida ocorre com a acumulação de uma nova 

substância em fase sólida; a oxirredução, reação qual as espécies químicas alteram seu estado de valência; a 

complexação, em que os cátions reagem com os ânions (orgânicos (ligantes mais fortes) ou inorgânicos) 

formando compostos complexos; e a biodegradação, na qual as reações de oxirredução se processam catalisadas 

pelo metabolismo de organismos biológicos, como bactérias e fungos, ou por bioacumulação/bioassimilação 

(RITTER, 1994). Como os compostos que podem ser lixiviados em um aterro classe I são de difícil degradação e 

tóxicos para os organismos (efeito ainda potencializado pela combinação entre as diferentes espécies químicas), 

a biodegradação pode ser efetivamente desconsiderada, resultando também em uma abordagem conservadora. 

Apesar de os mecanismos de precipitação, oxirredução e complexação ocorrerem com frequência para 

compostos metálicos, também optou-se por desconsiderá-los no processo de atenuação, já que são de difícil 

representação matemática e necessitam de análises laboratoriais mais avançadas, em desacordo com os objetivos 

da etapa de screening proposta. Assim, o único mecanismo de atenuação considerado nesta simulação foi a 

sorção, que pode ser representada por um parâmetro de mais fácil determinação e bastante difundido na literatura 

técnica, como o coeficiente de distribuição Kd. Ressalta-se que essa hipótese simplificadora resulta em uma 

superestimava da distribuição de concentrações, já que não considera alguns mecanismos que influenciariam na 

atenuação da carga contaminante. 

A sorção é o termo genérico utilizado para indicar a partição dos solutos entre a fase líquida e a interface 

sólida do solo. Dentre os mecanismos predominantes nesse processo, destacam-se a adsorção, na qual o soluto se 

adere por forças eletrostáticas à superfície da fase sólida, principalmente em argilo-minerais e compostos 

orgânicos, a absorção, em que o soluto sofre difusão para o interior dos poros das partículas sólidas que 

constituem o meio (não os poros relacionados aos interstícios do arranjo entre as partículas sólidas), e a troca 



 
 

 

iônica, em que íons adsorvidos em uma fase sólida carregada eletricamente são trocados por quantidades 

equivalentes (em energia) de outros íons de carga de mesmo sinal (RITTER, 2004).  Ritter (2004) destaca que os 

processos de sorção geralmente ocorrem em velocidades muito superiores às de fluxo; nesse caso, quando a 

reação é reversível, pode-se descrever o processo pelas reações de superfície de equilíbrio. Já quando o processo 

for lento, como ocorre em solos mais neutros e de textura com predominância de diâmetros maiores, a autora 

apresenta que o mecanismo deve ser descrito pelo modelo de sorção cinético.  

A determinação laboratorial da sorção envolve a estimativa da concentração de soluto sorvida pela fase 

sólida, conhecendo a concentração de soluto afluente e medindo a removida. Assim, permite-se plotar um 

gráfico da concentração ou massa de soluto pela concentração ou massa sorvida pelo solo e, a partir do ajuste de 

curva, obtém-se as informações necessárias para caracterizar os processos de sorção (RITTER, 1994). Quando 

aquela é linear, tem-se a isoterma de sorção linear, na qual o coeficiente angular da reta corresponde ao 

coeficiente de distribuição, Kd. Este depende da interação entre as propriedades da fase sólida e a natureza 

química do contaminante. Ritter (2004) aponta duas limitações para esse modelo: não há definição de um limite 

superior da quantidade de soluto que pode ser sorvida (quando na realidade pode ocorrer a saturação da interface 

sólida) e que o ajuste de curva depende do número de ensaios realizados, podendo apresentar-se como linear se 

este for insuficiente. As isotermas lineares ocorrem com mais frequência para situações com baixo valor de Kd. 

Outras reações de superfície de equilíbrio são as isotermas de Freundlich, que considera uma relação não linear 

(Cs = KCN) (sendo a isoterma linear um caso particular da isoterma de Freundlich, quando N=1) e a isoterma de 

Langmuir, que considera a quantidade de saturação no sólido e um fator relacionado à energia de ligação. Como 

as duas últimas são de aplicação mais complexa nos modelos matemáticos de transporte e requerem maior 

levantamento de dados primários, optou-se pode adotar, como hipótese simplificadora, a sorção linear, que 

resulta mais uma vez em valores superestimados.  

Para melhor entendimento do modelo matemático, cabe retomar a conceptualização dos parâmetros de 

entrada. Os termos representados por “Vx” e “Vy” constituem os componentes da velocidade real média do 

movimento da água subterrânea no sistema aquífero sobre o qual a simulação será realizada, nos eixos “x” e “y”, 

regida pela Lei de Darcy, e estão diretamente relacionados ao transporte advectivo e implicitamente ao 

transporte dispersivo. Trata-se da média das velocidades reais ao longo de todo o percurso, que variam ponto a 

ponto com o diâmetro dos interstícios entre os grãos de solo, a porosidade efetiva e a condutividade hidráulica, 

nos sistemas heterogêneos e anisotrópicos. Essas variações da velocidade, associadas às de trajetória, apresentam 

efeito, no entanto, na dispersividade mecânica. Já os termos apresentados como “Dx” e “Dy” tratam dos 

coeficientes de dispersividade hidrodinâmica, ao longo dos eixos “x” e “y” (que, dependendo do sentido 

preferencial de fluxo, correspondem aos fatores longitudinais e transversais), e são relacionados ao transporte 

dispersivo, que proporciona um retardamento na frente de contaminação e espalhamento da pluma em todas as 

dimensões consideradas. São constituídos pela soma entre o produto dos fatores de dispersividade pela 

velocidade advectiva com o coeficiente de difusão efetiva para o meio em questão. A massa específica aparente 

seca e a porosidade eficaz são parâmetros físicos do solo, sendo que o último corresponde ao teor de umidade 

volumétrico para os solos saturados, e podem variar no espaço ou serem aproximados por uma média, já que o 

modelo é menos sensível a esses termos; o fator Kd é o coeficiente de distribuição da isoterma de sorção linear, 

dado pelo volume de contaminante retido por unidade de massa do solo. Como esse parâmetro varia para cada 

poluente de acordo com as especificidades do local, é ideal que seja mensurado para a situação de estudo; no 

entanto, em virtude da abordagem proposta, optou-se por adotar os valores encontrados na literatura para 

situações similares que forneçam os resultados mais conservadores.  A relação entre esses três últimos termos 

corresponde ao fator de retardamento, número adimensional que representa a porção de contaminantes retardada 

ou atenuada pelos efeitos de sorção no solo.  

Especial atenção deve ser conferida à dispersividade, já que se trata de um dos dados de maior relevância nos 

estudos de transporte de massa na geosfera, mas também o de mais difícil obtenção, carecendo de metodologias 

consolidadas e economicamente viáveis para a sua determinação em campo (FREEZE & CHERRY, 1979; 

DOMENICO & SCHWARTZ, 1998).  Domenico (1998) apresenta a dispersividade como uma propriedade 

microscópica do meio, e alerta para as limitações de se extrapolar os conceitos de dispersão de uma microscala 

para sistemas maiores. O autor demonstra que, nos estudos realizados em campo, observa-se um aumento do 

valor de dispersividade com a escala adotada; no entanto, aponta que essa relação é mais aparente do que real, já 

que os valores obtidos nos estudos mais confiáveis apresentam-se aproximadamente constantes, na faixa inferior 

da variação encontrada. Esclarece, também, que essa relação resulta principalmente de erros de observação e 

interpretação de dados, sendo, muitas vezes, um parâmetro de calibração da curva do transporte dispersivo. 



 
 

 

Constata-se que, na macroescala, o parâmetro é função das heterogeneidades do meio, o que ajuda a justificar a 

variabilidade dos valores com a distância. Quando esta é pequena, o constituinte que sofre o processo não teve 

interação suficiente com as heterogeneidades, de tal forma que o valor medido é menor; à medida que cresce, há 

mais interação com aquelas e a sua magnitude é (aparentemente) maior (DOMENICO & SCHWARTZ, 1998). 

Assim, os valores obtidos para ensaios de coluna, em laboratório, comumente apresentados na literatura 

específica, não são válidos para a extrapolação a escala de campo, já que as colunas são de pequena dimensão e 

não apresentam volume suficiente para abranger as heterogeneidades do meio como um todo (DOMENICOS & 

SCHARTZ, 1998). Domenico (1998) cita que as variações comumente encontradas são de 2 a 3 ordens de 

magnitude, sendo provável a existência de valores acima de 10 metros, embora não existam estudos de larga 

escala com confiabilidade suficiente; estima-se, ainda, que os valores reais de campo são geralmente superiores 

aos teóricos e experimentais. Em relação à dispersividade transversal (αt), percebe-se que os valores são cerca de 

dez vezes inferiores aos da dispersividade longitudinal (αl) quando se trabalha com índices altos do número de 

Péclet, como é comum em regiões com gradiente médio e alto (DOMENICO & SCHWARTZ, 1998). 

3.6. IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO 

A implementação do modelo matemático seguiu as etapas de definição da área de estudo, definição do 

modelo conceitual, levantamento dos parâmetros de entrada e das concentrações de entrada (termo-fonte), 

identificação do fluxo preferencial da água subterrânea e das rotas de transporte, definição das condições de 

contorno e a simulação matemática propriamente dita. As condições de contorno foram fixadas a partir de pontos 

conhecidos de campo, e não foi possível utilizar nenhum ponto de controle para calibração ou validação do 

modelo.  

Foram realizadas simulações para os intervalos de tempo de 5, 10, 15, 20 e 30 anos, de acordo com 

condicionante da licença ambiental que originou esse trabalho, além de avaliações adicionais para determinar a 

concentração de pico nos pontos de controle mais sensíveis e o tempo necessário para que essa fosse observada, 

desde o evento de liberação, para os contaminantes que não a apresentaram nos intervalos da condicionante. 

3.7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A terceira etapa consistiu em avaliar a conformidade dos resultados obtidos com a modelagem matemática, 

para diferentes cenários, com a legislação ambiental pertinente (estadual mineira). As concentrações resultantes 

da simulação realizada foram comparadas com valores estabelecidos por dois instrumentos normativos: 

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/ CERH n°02, de 8 de setembro de 2010, que estabelece 

as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental de 

áreas contaminadas por substâncias químicas, nos pontos de controle de água subterrânea, e;  

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/ CERH n°01, de 05 de março de 2008, que dispõe sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, nos pontos 

de controle que se aproximam de água superficial. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um vazamento hipotético, de acordo com o modelo conceitual e simplificações adotadas, observar-se-ia a 

formação de uma pluma de contaminantes que se dispersaria nas duas dimensões (considerando mistura 

completa ao longo da profundidade, que se justifica pela natureza solúvel dos compostos e pela espessura 

razoavelmente baixa da camada saturada) ao longo do tempo, até atingir o vale úmido (charco) onde se observa a 

formação de um córrego. A partir desse ponto, migraria em velocidades mais baixas (em virtude do menor 

gradiente hídrico) até atingir a água superficial do córrego no ponto em que este adquire vazão mais 

significativa, pela recarga do córrego pela água subterrânea no escoamento de base. A advecção favorece o 

avanço da frente de contaminação, enquanto que a dispersão hidrodinâmica garante espalhamento ao longo da 

área e atenuação da concentração máxima em pontos mais distantes, em relação à fonte. A adsorção no solo, por 

sua vez, retarda o avanço da pluma e reduz as concentrações no meio líquido ao longo do tempo. Todos esses 

diferentes componentes e fenômenos foram contemplados no modelo de screening, obtendo as concentrações de 

interesse em diversos segmentos de área e selecionadas aquelas que ocorriam sob os pontos de controle.  

A metodologia adotada possibilitou as simplificações conservadoras que podem ser resumidas da seguinte 

forma: 



 
 

 

1. Foi desconsiderada a camada não-saturada do solo abaixo do aterro, de tal forma que uma hipotética 

infiltração de contaminantes pelas barreiras de engenharia atingiriam diretamente a água subterrânea. Dessa 

forma, a carga e as concentrações serão superestimadas, uma vez que se desconsidera a retenção na zona vadosa 

do solo, e o tempo de chegada da frente de contaminação é subestimado, pois não se considera o atraso que 

sofreria naquela; 

2. Foi considerada mistura completa dos contaminantes ao longo da profundidade, de tal forma que o 

transporte advectivo-dispersivo ocorre apenas em duas dimensões, longitudinal e transversal. Essa consideração 

é razoável frente à pequena espessura da camada saturada e a natureza solúvel dos contaminantes analisados; 

3. Não foi considerada diluição na água subterrânea no momento de mistura com o lixiviado do aterro, de 

tal forma que as concentrações deste, estimadas no termo-fonte, correspondem às concentrações iniciais para a 

água subterrânea, superestimando os valores reais. Além de ser uma consideração conservadora, essa 

simplificação foi adotada em virtude da dificuldade de mensurar o armazenamento e a vazão média real para o 

aquífero granular existente, e é razoável face aos baixos volumes de água subterrânea esperados na área do aterro 

(devido às baixas taxas de infiltração e a pequena área de contribuição a montante); 

4.  Optou-se por simular o transporte/dispersão dos contaminantes solúveis a partir de um pulso 

instantâneo de contaminação, de tal forma que a massa de contaminantes existente e passível de lixiviação entre 

no sistema integralmente em um único evento. Dessa forma, não é necessária a adoção de um modelo transiente, 

mais complexo e sensível, e adota-se uma abordagem conservadora, com as concentrações máximas 

superestimadas. De fato, observa-se pela curva de variação dos níveis de contaminantes ao longo do tempo que a 

infiltração pontual e instantânea de uma determinada massa de contaminantes provoca picos de concentração 

mais elevados e depleção mais rápida que o de fontes contínuas a determinada taxa de liberação;  

5. Considerou-se a massa de contaminantes como de caráter conservativo (não degrada/decai com o 

tempo) e sujeita apenas aos fenômenos de sorção no solo, dentre os mecanismos de retenção/remoção. Assim, 

desconsiderou-se a complexação, oxi-redução, precipitação e biodegradação/bioassimilação, superestimando os 

valores de concentração.  

6. Utilizou-se o modelo de sorção por isoterma de Freundlich no caso linear, em que não considera um 

limite de saturação para a sorção de contaminantes no meio sólido; 

7. Foram considerados valores homogêneos para alguns parâmetros do modelo, como a porosidade eficaz, 

massa específica aparente seca, condutividade hidráulica, dispersividade e coeficiente de distribuição, apesar de 

se tratar de um sistema hidrogeológico heterogêneo, anisotrópico e complexo, devido à dificuldade de se obter 

valores reais em cada ponto do campo. Os valores foram adotados a partir dos dados de monitoramento 

ambiental e valores típicos esperados, sempre com abordagem conservadora; 

8. A difusão molecular no transporte de contaminantes no meio saturado foi desconsiderada, pela sua 

baixa significância frente aos mecanismos de advecção e dispersão mecânica. Assim, a dispersão hidrodinâmica 

é diretamente proporcional a velocidade de fluxo, a partir do fator de dispersividade, com um componente 

longitudinal (no mesmo sentido do fluxo) e outro transversal (ortogonal ao fluxo); 

9. Para triagem dos contaminantes de possível ocorrência no lixiviado e estimativa das suas concentrações 

foi realizada a análise de dados de recebimento de resíduos do aterro em questão e laudos físico-químicos 

provenientes de aterros em condições similares. 

As incertezas associadas aos resultados obtidos e ao emprego da metodologia apresentada estão relacionadas 

às simplificações empregadas, à utilização de dados secundários (dos estudos ambientais realizados no processo 

de licenciamento e, para aqueles que não constavam nesses estudos, de literatura específica), ao modelo 

matemático, que em todos os casos é uma representação simplificada de um fenômeno complexo, à falta de 

estudos de calibração e à dificuldade em se conhecer antecipadamente às características do lixiviado de um 

aterro no início de sua vida útil. Elas tendem a, principalmente, superestimar os valores de concentração de 

contaminantes que seriam observados na ocorrência de um evento real. Apesar dessas simplificações e 

incertezas, os resultados maximizados desta abordagem contribuem para a tomada de decisão, estando sempre a 

favor da segurança, já que se avalia um cenário conservativo comparado àquele da realidade. Eles permitem, 

também, identificar os parâmetros de maior sensibilidade na análise em questão, indicando a necessidade de se 

realizar estudos mais detalhados ou a aquisição de novos dados ou mesmo verificar a conformidade ambiental. 



 
 

 

A metodologia permitiu obter estimativas (em screening) das concentrações de contaminantes de risco no 

lixiviado do aterro, em um evento hipotético de ruptura das barreiras de engenharia e infiltração no solo, dos 

valores de concentração esperados em toda a área de influência do evento, com traçado da pluma de 

contaminação, as concentrações de contaminantes que atingiriam os recursos hídricos (água subterrânea, brejo, 

córrego) em diferentes tempos de simulação (5, 10, 15, 20 e 30 anos), a concentração máxima (pico) nos pontos 

de controle e o tempo de chegada do pico, para cada contaminante, e a análise da adequabilidade legal desses 

valores e dos possíveis impactos sobre os sistemas ambientais. Os resultados preliminares para o vazamento 

hipotético no aterro perigoso da UVS – Juiz de Fora foram satisfatórios frente aos limites normativos, o que 

indica boa capacidade do meio no qual o aterro está inserido em amenizar os efeitos do lançamento de 

contaminantes, mesmo nas taxas máximas esperadas para este sistema de disposição de resíduos, e permite 

concluir que este se encontra bem localizado e apresenta baixo risco de contaminação dos recursos hídricos. 

5. CONCLUSÕES 

O estudo da contaminação dos solos e das águas subterrâneas e as práticas de controle, intervenção e 

sustentabilidade necessárias no manejo desses recursos são também de grande importância para o equilíbrio 

ambiental e hídrico nas bacias hidrográficas, tanto nos aspectos qualitativos quanto nos quantitativos, uma vez 

que se trata de componentes elementares desse sistema complexo. Devido aos custos elevados e à dificuldade no 

tratamento desses meios, muitas vezes acabam sendo esquecidos ou desconsiderados no gerenciamento 

ambiental e de recursos hídricos na bacia hidrográfica, trazendo prejuízos de difícil mensuração; no entanto, 

existem técnicas e metodologias modernas, de baixo custo e relativamente simples, como a apresentada neste 

artigo, que permitem o seu entendimento e compatibilização, possibilitando enriquecer esse gerenciamento. 

A principal vantagem da abordagem de screening apresentada neste artigo é reduzir os custos com aquisição 

de dados, simulação de cenários e aplicação de modelos complexos, já que, uma vez que os resultados sejam 

satisfatórios na etapa de screening, não é necessário utilizar métodos mais onerosos ou realizar ensaios para a 

obtenção de dados primários, ou, se insatisfatórios, verificar aqueles de maior sensibilidade. Dessa forma, essa 

abordagem é fundamental para a realização de estudos complexos na área ambiental, permitindo a otimização na 

aplicação de recursos e a obtenção de informações preliminares a respeito dos impactos que determinadas 

atividades ou suas alternativas locacionais ou tecnológicas podem ocasionar sobre o meio. 

Futuramente, os resultados do estudo apresentado neste artigo serão publicados em periódicos científicos 

especializados, complementando este trabalho com a sua aplicação prática e a análise de resultados.  
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