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RESUMO 

 

Apresenta-se neste trabalho uma revisão conceitual dos principais mecanismos e 

processos associados ao fluxo, difusão, dispersão e retenção de contaminantes em meios 

porosos saturados e não saturados. Com apoio substancial dos módulos Seep e Ctran, do 

programa comercial GeoStudio 2007, foi possível desenvolver um estudo paramétrico do 

transporte de contaminante em meios porosos saturados e não saturados. O estudo 

paramétrico balizou o estudo de caso real apresentado neste trabalho, relativo à 

contaminação do solo e do lençol freático no entorno de um posto de combustíveis 

localizado no município Nova Lima/MG. A contaminação avaliada focou a fase dissolvida 

dos constituintes, Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Orto-xileno (BTEX), da gasolina. A 

formulação utilizada no programa Ctran permite analisar problemas complexos de 

transporte de contaminantes que envolvam processos tais como a difusão molecular, a 

dispersão hidrodinâmica, adsorção (sorção) e o decaimento radioativo, ou por 

biodegradação. A modelagem permite estudos envolvendo fluidos com densidades 

diferentes da densidade da água (fluídos não miscíveis) em condições planas e 

axissimétricas. As análises realizadas no estudo do vazamento de gasolina incluíram 

parâmetros obtidos de ensaios geotécnicos de laboratório e de campo, bem como de 

análises químicas dos parâmetros BTEX e COT (Carbono Orgânico Total) das amostras de 

solo e água subterrânea coletadas. Apesar de  não ter sido possível identificar a data exata 

do início do vazamento, os estudos e simulações numéricas sugeriram que os processos 

reativos foram relativamente menores em campo do que aqueles quantificados pelos 

ensaios de campos e laboratório. Ficou evidenciado também a boa performance do sistema 

computacional como ferramenta de apoio para a avaliação de impactos ambientais causados 

por fontes poluidoras. 

  

Palavras-Chaves: contaminantes, btex, elementos finitos 
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ABSTRACT 

 

This work presents a bibliographic review of the main mechanism and processes 

associated with flux, diffusion, dispersion and retention of contaminants in saturated porous 

and non saturated environments. It was possible to develop a sensitivity analysis of 

contaminant transport in saturated porous and non-saturated environments, using the 

substantial support of Seep/W and Ctran/W modules, of the commercial program 

GeoStudio 2007,. The results of the analysis heped in the modeling the real case presented 

in this paper, relative to the contamination of the soils and of the water table in a gas station 

environment situated in the town of Nova Lima/MG. The evaluated contamination focused 

in the dissolved phase of the constituents, Benzene, Toluene, Ethylbenzene and o-Xylene 

(BTEX), from gasoline. The Ctran/W program allows the analysis of complex problems of 

contaminants transportation that involve processes such as molecular diffusion, 

hydrodynamic dispersion, adsorption (sorption) and the radioactive decaying or by 

biodegradation. The modeling allows studies involving contaminants transport with 

different water densities (non measurable fluids). The analysis made in the gasoline leaking 

included parameters obtained from laboratory and field geotechnical assays, as well from 

chemical analysis from BTEX and COT (Organic Carbon Total) parameters from the 

collected samples of soil and groundwater. Despite not being possible to identify the exact 

date of the leak's beginning, the studies and numerical simulations suggested that the 

reactive processes were relatively smaller in field than those quantified by the field and 

laboratory assays. It was also shown that Ctran/W was a useful tool in support to the 

evaluation of environmental impacts caused by polluting sources.  

 

Key-words: contaminants, BTEX, finite elements 
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação ambiental é a realidade atual das empresas modernas. O meio 

ambiente tornou-se tema principal para empresários que almejam o crescimento global e 

diferenciado de suas empresas. 

As políticas ambientais minimizam os impactos ambientais das atividades 

empresariais, resultando em considerável ganho financeiro. Essas novas políticas são uma 

estratégia que pode levar a vantagens competitivas ao promover a melhoria contínua dos 

resultados ambientais da empresa.  

Com esse novo pensamento, que aos poucos ganha o devido diferencial nas gestões 

empresariais, a empresa “ecológica” estará se antecipando às auditorias ambientais 

públicas, promovendo ainda a redução de custos e riscos com a melhoria de processos e a 

racionalização de matéria prima, e ainda a redução de riscos de multas e responsabilidade 

por danos ambientais. 

A atenção especial dada pelas empresas à questão ambiental se deve às pressões dos 

ambientalistas e exigências legais, mas principalmente, ao objetivo de alcançar certa 

excelência ambiental, para obtenção de certificados, do tipo ISO14000, evitando barreiras 

comercias a seus produtos no exterior e aumentando a competitividade de seus produtos no 

âmbito nacional. 

Os órgãos ambientais têm por finalidade executar a política de proteção, 

conservação e melhoria da qualidade ambiental no que concerne à prevenção, à correção da 

poluição ou da degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e 

de infra-estrutura, bem como promover e realizar estudos e pesquisas sobre a poluição e 

qualidade do ar, da água e do solo (FEAM, 2007). 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo da contaminação do solo e da 

água subterrânea em condições saturadas e não saturadas, utilizando os programsa 

computacionais SEEP/W e CTRAN/W (GeoStudio, 2007), como ferramenta numérica.  
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Os Capítulos 2 e 3 apresentam uma revisão bibliográfica enfatizando os principais 

aspectos do transporte de solutos em meios porosos saturados e não saturados, 

respectivamente. 

Com base em condições hipotéticas, foram realizados estudos paramétricos 

procurando destacar a importância relativa dos diferentes fatores envolvidos no fluxo de 

contaminantes em meios porosos. Através destas análises, foi possível desenvolver um 

estudo qualitativo do comportamento da migração de soluto no solo e verificar o 

comportamento numérico do programa, apresentado no Capítulo 4. 

O capítulo 5 apresenta uma revisão bibliográfica sobre as propriedades físico-

químicas da gasolina e seus constituintes e conceitos básicos sobre o fluxo multifásico, 

importantes nas simulações numéricas realizadas para o transporte da fase dissolvida dos 

constituintes (BTEX) da gasolina procedentes de um vazamento ocorrido no posto de 

abastecimento, Posto Morada Nova, em Nova Lima, e na compreensão dos resultados 

obtidos. 

Por fim, no Capítulo 6 apresentam-se algumas conclusões e sugestões para novos 

trabalhos. 
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Capítulo 2 

 

TRANSPORTE DE POLUENTES EM MEIOS POROSOS 

SATURADOS 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento das atividades humanas de exploração dos recursos naturais 

nasce uma grande preocupação dessas atividades afetarem a qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos e em prever a curto e longo prazo quais os impactos que poderão surgir nas 

áreas contaminadas. 

Com a atual necessidade de se lidar com fontes poluidoras no solo e na água 

subterrânea, faz-se necessário o estudo dos problemas de contaminação por produtos 

químicos. A dificuldade destes estudos envolve o grande número de processos e interações 

que podem ocorrer entre os compostos, assim como, a determinação de seus parâmetros 

físicos e a forma pela qual estes compostos se movem. 

O problema de transporte de poluentes em meios porosos é tratado freqüentemente 

de forma clássica, utilizando-se a Equação da Advecção-Dispersão em situações não 

reativas (por exemplo, Bear, 1972). 

Analisando problemas onde ocorram reações químicas entre o contaminante e a 

parte sólida do solo, o equilíbrio químico, considerando uma isoterma linear, pode ser 

representado por uma constante denominada fator de retardamento, incorporada à Equação 

da Advecção-Dispersão (por exemplo, Bear, 1972). 

Na tentativa de representar os processos reativos, através de modelos mais 

completos, pode-se optar pela adoção de sistemas operacionais que utilizam equações que 

traduzem a velocidade e o comportamento não linear dessas reações (por exemplo, Rubin, 

1983). 

O presente trabalho utiliza a ferramenta numérica computacional CTRAN/W 

(GeoStudio, 2007) para modelar o transporte e acumulação de contaminantes em meios 
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porosos saturados e não saturados. O CTRAN/W é integrado ao SEEP/W (GeoStudio, 

2007), programa que modela o fluxo de água em meios porosos. O SEEP/W fornece a 

velocidade de escoamento do fluido, utilizada na equação geral do transporte de poluentes. 

 

 

2.2 – MECANISMOS ENVOLVIDOS NO TRANSPORTE DE POLUENTES 

 

Diversos são os fenômenos, alguns dos quais estão listados na Tabela 2.1 (Gilham, 

1987), que controlam o transporte e acumulação de solutos em meios porosos, onde o 

soluto é alguma substância dissolvida (poluente), movendo-se com algum fluido (solvente) 

nos vazios do meio poroso (solo). 

O movimento desses solutos não depende apenas do fluxo do fluido no qual estas 

substâncias estão dissolvidas. Outros processos estão envolvidos e várias são as variáveis 

que afetam esses mecanismos de transporte de poluentes. 

 

Tabela 2.1 – Processos envolvidos no transporte de contaminantes (Gilham, 1987). 

Físico Químico Bioquímico 

Advecção Biodegradação 

Dispersão 
Decaimento radioativo 

Biotransformação 

Adsorção 
Difusão molecular 

Precipitação 

Retenção fluida Co-precipitação 

Oxi-redução 
Transporte coloidal 

Complexação 

 

 

De acordo com Gilham (1987), uma lista imensa de processos envolvidos no 

transporte de solutos poderia ser citada. No entanto, esses processos são difíceis de se 
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quantificar e complexos de se modelar, tendo em vista a quantidade de materiais 

geológicos, as características do substrato, as condições geotécnicas do local e as 

características dos poluentes que podem estar envolvidos no problema. Neste capítulo e no 

Capítulo 3 serão apresentados alguns aspectos fundamentais envolvidos no transporte de 

contaminantes em meios porosos saturados e não saturados, respectivamente.  

 

 

2.3 – PROCESSOS FÍSICOS 

 

2.3.1 – Difusão Molecular 

 

Referida como um fluxo adicional, a difusão molecular é um fenômeno que ocorre 

em função da energia termo-cinética das partículas de poluentes dissolvidas no fluido, 

independente da existência de fluxo da solução (Bear, 1972).  

A primeira lei de Fick, representada pela Expressão 2.1, define o fluxo 

unidimensional, em estado estacionário de massa, de um soluto por difusão molecular em 

solução de água pura. 

 

x

C
Dq x ∂

∂
.0−=         (2.1) 

 

sendo, 

qx = fluxo de massa de soluto na direção x por unidade de área (M/TL2); 

C = concentração da massa do soluto na solução (M/L3); 

D0 = coeficiente de proporcionalidade denominado Coeficiente de Difusão ou Difusividade 

Molecular em água pura (L2/T).  

 

A Lei de Fick indica que a massa de um soluto atravessando uma unidade de área, 

por unidade de tempo, numa dada direção, é proporcional ao gradiente de concentração do 

soluto nesta direção.  
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A difusão molecular é o mecanismo de transporte de matéria em que um soluto é 

transportado devido aos movimentos aleatórios das moléculas de um fluido. Estes 

movimentos aleatórios ocorrerão enquanto houver um gradiente de concentração na região 

contaminada até que as partículas atinjam o equilíbrio. Não há a necessidade da existência 

de fluxo ou de gradientes hidráulicos. Do ponto de vista macroscópico, os solutos são 

transportados das zonas de concentração mais elevada para as zonas de concentração mais 

baixa. 

A maior parte dos solutos em um meio poroso apresenta coeficientes de difusão 

menor do que quando encontrados em um aqüífero. Segundo Smith (1984) citado por 

Ribeiro (1991), o processo de difusão é afetado pelas trajetórias tortuosas que os 

contaminantes têm de percorrer devido aos arranjos irregulares dos sólidos. 

Assim, para quantificar a difusão molecular no processo de migração de um 

poluente através de um solo, é necessário acrescentar um parâmetro de ajuste 

(adimensional) que represente a tortuosidade do meio, denominado fator de tortuosidade, τ. 

Desta forma, a difusão é calculada considerando a estrutura dos poros. 

 

x

C
Dqx ∂

∂−= .. 0τ         (2.2) 

 

O produto τ.Do é denominado difusão molecular efetiva. Estes parâmetros podem 

ser determinados em ensaios de difusão. De acordo com Yong et al. (1992), o fator 

tortuosidade varia de 0,05 a 0,9 para diferentes tipos de materiais geológicos. 

A taxa de variação no tempo da massa de um soluto num volume representativo tem 

que ser igual à diferença de fluxo de massa numa dada direção, conforme Equação 2.3.  

 

0=+
t

C

x

q s

∂
∂

∂
∂

        (2.3) 

 

sendo, 
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x

qs

∂
∂

=  fluxo de massa na direção x (M/TL3); 

t

C

∂
∂

=  taxa de variação da massa de um soluto no tempo (M/TL3). 

 

Substituindo (2.2) em (2.3), tem-se, 

 










∂
∂

∂
∂=

∂
∂

x

C
D

xt

C
x
*         (2.4) 

 

em que, D*
x é o coeficiente de difusão molecular em um meio poroso na direção x (L2/T). 

Admitindo D*
x uma constante, 

 

2

2
*

x

C
D

t

C
x ∂

∂=
∂
∂

         (2.5) 

 

A Expressão 2.5, conhecida como Segunda Lei de Fick, é a equação diferencial que 

rege um transporte puramente difusivo (Fischer et al., 1979). 

Gilham e Cherry (1982) e Desaulniers et al. (1981), citados por Ribeiro (1991), 

mostraram que regiões com valores normais de gradientes hidráulicos, onde a 

permeabilidade é menor que 10-9m/s, a difusão molecular é o mecanismo físico de 

transporte de poluentes dominante. 

Com o aumento da velocidade intersticial, a dispersão mecânica irá participar 

efetivamente do processo de transporte de poluentes, podendo sobrepor-se aos efeitos da 

difusão molecular. 

 

 

2.3.2 – Advecção 

 

A advecção é o mecanismo de transporte responsável pela migração do soluto 
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devido ao fluxo do fluido intersticial no qual ele está dissolvido, sem que haja movimento 

relativo entre as partículas do soluto e da solução aquosa. A quantidade de contaminante 

que está sendo transportada é função da concentração de solutos dissolvidos e da 

quantidade de fluxo do solvente. O fluxo advectivo é simplesmente a velocidade da água 

vezes a concentração do soluto. A solução da Equação do Transporte Advectivo fornece 

uma frente de concentração definida, como ilustrado na Figura 2.1. A concentração de 

soluto em um ponto de amostragem é a mesma do ponto de lançamento do contaminante 

(Fetter, 1993). 

 

 

                              (a)                                                                                       (b) 

Figura 2.1 - (a) Histórico da Concentração (b) Perfil da Concentração. 

 

O transporte advectivo unidimensional é dado pela Expressão 2.6 

 

x

C
V

t

C

∂
∂−=

∂
∂

         (2.6) 

 

em que: 

C =  concentração da massa do soluto na solução (M/L3); 

V = velocidade intersticial do fluido (L/T); 

t = tempo (T). 

 

Sua determinação requer que a velocidade intersticial do fluido (V) seja conhecida. 

Essa velocidade é usualmente considerada a principal variável na análise de contaminação 
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num meio poroso. 

Em 1856, o engenheiro hidráulico Henry Darcy publicou o seu experimento onde 

analisava a velocidade de percolação através de um filtro de areia. Nesse experimento, ele 

observou que a velocidade média era proporcional ao gradiente hidráulico, expressando a 

equação que ficou conhecida pelo seu nome. 

 

ikv .=           (2.7) 

 

sendo, 

v = velocidade média, ou velocidade de Darcy (L/T); 

k = condutividade hidráulica (L/T); 

i = gradiente hidráulico (adimensional). 

 

Apesar do uso indiscriminado em problemas geotécnicos, a Lei de Darcy tem maior 

confiabilidade quando aplicada a solos granulares, sendo válida apenas para escoamentos 

laminares. O tipo de escoamento pode ser avaliado utilizando limites definidos pelo número 

de Reynolds (Taylor, 1948). 

 

ρ
µ

⋅= D.D
Re

v
         (2.8) 

 

em que DD é uma dimensão característica da matriz sólida, denominada por alguns 

pesquisadores, diâmetro médio dos grãos (L); µ a viscosidade cinemática (M/LT); ρ, 

densidade do fluido (M/L3) e v, velocidade média de escoamento (L/T). 

Pela Equação de Darcy, observa-se que a velocidade média de percolação em um 

solo está relacionada à condutividade hidráulica. Vários são os fatores que interferem 

diretamente na condutividade em meios porosos. Em solos granulares, a condutividade 

hidráulica é função das características dos sólidos, do tipo de fluido percolado, da 

temperatura, além das características estruturais. Em solos finos, além das características 

físico-químicas da matriz sólida do solo, dos parâmetros relacionados ao fluido percolado e 
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das características estruturais, os parâmetros associados às interações físico-químicas que 

ocorrem durante a passagem do percolado devem ser considerados de forma efetiva.  

Estudos sobre o comportamento de solos argilosos quando reações de superfície 

ocorrem, devido à troca do fluido intersticial, demonstram como a espessura da camada 

dupla difusa está intimamente ligada à dimensão dos canalículos preferências de percolação 

e consequentemente à permeabilidade do solo. 

O tratamento macroscópico dado ao fluxo de água subterrâneo, com base na 

Equação de Laplace, assim como a quantificação dos parâmetros hidrológicos no solo 

através da solução da equação, tem mostrado ser satisfatório para avaliação e 

dimensionamento de projetos geotécnicos. Estas soluções, baseadas na lei de Darcy, 

determinam a velocidade de percolação em termos médios, não havendo uma preocupação 

com a velocidade e os caminhos tortuosos e preferenciais de percolação no interstício do 

solo (Ribeiro, 1996). 

Com a necessidade de um melhor entendimento das condições envolvidas no 

transporte de poluentes no solo, os cientistas começaram a perceber a necessidade do 

desenvolvimento de modelos mais realistas, ou seja, mais representativos das condições 

reais envolvidas no problema. Croquis de caminhos de percolação para solos granulares 

foram apresentados na literatura (por exemplo, Bear, 1972), como ilustrado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Caminhos de percolação intersticial (Bear, 1972). 

 
Na tentativa de ilustrar a ocorrência da dispersão mecânica no transporte de 

poluentes em um meio poroso vários trabalhos utilizaram esse modelo de percolação 

(Ribeiro, 1996). 

Uma outra ilustração didática do delinear das linhas de fluxo dentro de um meio 
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poroso hipotético é mostrada na Figura 2.3.b, com base no modelo de fluxo unidimensional 

apresentado por Lambe (1969), (Figura 2.3.a). 

  

    (a)     (b) 

Figura 2.3 - Caminhos de percolação. a) Lambe (1969); b) solo granular hipotético 

(Ribeiro, 1996). 

 

Em solos granulares pouco uniformes e bem graduados, a relação quadrática do raio 

hidráulico com a permeabilidade num canal de fluxo gera situações de fluxo distintas 

dentro do meio poroso. Para este arranjo, Frind (1987), na tentativa de explicar algumas 

evidências experimentais, adotou um modelo para os caminhos de percolação considerando 

a ocorrência de água parada, onde nestas regiões o fluxo foi considerado desprezível e/ou 

até mesmo nulo, consequência da heterogeneidade da permeabilidade em relação à escala 

de análise.  

Portanto em função da heterogeneidade local da permeabilidade, a rede de canais de 

fluxo poderá ser dividida em rede principal e secundária. A primeira, controladora do fluxo 

macroscópico determinado pela lei de Darcy, a segunda, tendo uma influência desprezível 

sobre a percolação, localizada num ambiente denominado de região de água parada (Frind, 

1987). Um croqui representativo foi ilustrado por Ribeiro (1996) e está reproduzido na 

Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Caminhos preferenciais de percolação em um solo granular hipotético  

(Ribeiro, 1996).  
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Na evidência da ocorrência de regiões de água parada, defini-se a porosidade efetiva 

do solo (ne) 

 

n
V

Ve
ve

t

=          (2.9) 

 

em que, Vve é o volume de vazios efetivo do solo (L3), ou região onde se processa a rede 

principal de percolação e Vt o volume total (L3) do solo.  

Assim, a velocidade intersticial específica, V, pode ser determinada pela Expressão 

2.10. 

 

en

v
V =

         (2.10) 

 

em que, o parâmetro v é a velocidade média ou velocidade de Darcy (L/T). 

Em solos finos, a ocorrência de regiões de água parada se deve principalmente aos 

efeitos osmóticos e à agregação de partículas que proporcionam uma heterogeneidade local 

da permeabilidade, produzindo o mesmo comportamento observado anteriormente. Yong et 

al. (1992) apresentaram um diagrama esquemático da argila (Figura 2.5), destacando a 

ocorrência de micro e macroporos associados à rede de água parada e a rede principal, 

respectivamente. 

 

Figura 2.5 - Caminhos preferenciais de percolação num solo fino hipotético (Yong et al., 

1992). 
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De acordo com o apresentado, tem-se como hipótese considerar válida a lei de 

Darcy na rede principal, enquanto na rede secundária tem-se o fluxo por advecção 

considerado nulo (por exemplo, Ribeiro, 1996). 

 

 

2.3.3 – Dispersão Mecânica 

 

As moléculas de água em um meio poroso percorrem caminhos diferentes, portanto, 

cada uma encontra condições de escoamento diferentes. Assim, algumas apresentam 

velocidades menores e outras maiores que a velocidade intersticial específica, calculada 

pela Lei de Darcy e da porosidade efetiva do meio.  

Essas variações da velocidade no escoamento das partículas são responsáveis pelo 

espalhamento do poluente, mecanismo conhecido como dispersão mecânica (Bear, 1972). 

A dispersão mecânica é função linear da velocidade média intersticial. 

 

VD ⋅= α          (2.11) 

 

sendo, D a dispersão mecânica (L2/T), α a dispersividade do meio (L) e V a velocidade 

média intersticial (L/T). 

Numa escala microscópica, as variações de velocidade das moléculas de água e da 

substância poluente dissolvida no meio poroso variam em função de alguns mecanismos, 

como apresentado a seguir: 

 

a - Distribuição de velocidade, associada ao fluxo viscoso do fluido, através de um 

poro; 

b - Variações de velocidade devido a diferentes geometrias dos poros; 

c - Flutuações das correntes de fluxo com respeito à direção média do mesmo. 

 

As partículas tendem a migrar mais rapidamente quanto mais próximas do centro do 

canal de fluxo estiverem (Figura 2.6). 



 14 

 

Figura 2.6 - Dispersão mecânica longitudinal com base na distribuição de velocidade. 

 

Como ilustrado na Figura 2.7, para um mesmo gradiente hidráulico, o fluxo será 

mais rápido quanto maior for o raio hidráulico. 

 

 

Figura 2.7 - Dispersão mecânica longitudinal com base no raio hidráulico de cada canal. 

 

A Figura 2.8 mostra a influêncian dos caminhos tortuosos na migração de partículas, 

para a mesma velocidade, validando o modelo de percurso apresentado por Lambe (1969). 

 

 

Figura 2.8 - Dispersão mecânica longitudinal com base nos caminhos tortuosos de 

percolação. 
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Estes três mecanismos somados são responsáveis pelo espalhamento longitudinal do 

poluente, denominado dispersão mecânica longitudinal. Se a dispersão mecânica pode ser 

causada por diferenças pequenas na velocidade do fluido dentro de um único poro, qual 

então a dispersão mecânica que resultará do fluxo de uma solução dentro de um aqüífero 

com valores diferentes de condutividade hidráulica e, portanto diferentes velocidades. 

Macroscopicamente, a dispersão mecânica é influenciada pela natureza heterogênea 

das camadas de solo e caracterizada pelo parâmetro α, denominado dispersividade do meio 

(Bear, 1972). Este parâmetro representa o grau de heterogeneidade do meio e guarda 

características básicas dos canais preferenciais de percolação (Ribeiro, 1996).  

O parâmetro dispersividade possui duas componentes: a longitudinal, na direção do 

fluxo (αl) e a transversal na direção normal ao fluxo (αt). 

Segundo Guillham (1987) e Ferreira (1986), resultados experimentais demonstram 

que a dispersividade longitudinal é de difícil determinação e pode apresentar uma grande 

dependência de escala. Contudo, Gelhar et al. (1992), estudando diferentes casos de 

dispersão no campo, mostraram que, provavelmente, não existe uma dependência de escala 

do parâmetro α, mas uma má quantificação dos efeitos da heterogeneidade do meio 

analisado. De acordo com Ribeiro (1991), este comportamento é bastante razoável, pois 

valores elevados do parâmetro dispersividade associados a grandes trajetos percorridos por 

contaminantes no campo são um resultado dos efeitos da heterogeneidade do meio poroso. 

É possível observar, nas figuras apresentadas anteriormente, que uma partícula tende 

a movimentar-se sobre uma linha de fluxo determinada. Desta forma, a dispersão mecânica 

transversal devido ao fluxo poderia ser desconsiderada. Gelhar et al. (1992), por meio de 

evidências experimentais de campo, mostraram que variações na permeabilidade não 

influenciavam a dispersão transversal, tanto a horizontal quanto a vertical. Os autores então 

sugerem que a dispersão transversal é comandada pela difusão molecular. 

Ribeiro (1996) comenta que Rubin e Dagan (1992), através da idealização de uma 

região hipotética com diferentes transmissividades, mostraram que uma partícula tende a 

caminhar de forma oscilatória em torno do eixo de lançamento. Esse autor ainda menciona 

que Dagan (1994), por meio de análise matemática, considerando uma distribuição 

randômica das permeabilidades numa região bidimensional sob fluxo permanente, mostrou 
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que desprezando-se os efeitos da difusão molecular nos poros, a dispersão hidrodinâmica 

transversal tende para zero com o tempo de percurso. 

Ribeiro (1996) concluiu que em função de um gradiente de concentração em escala 

de poro, uma partícula poderá trocar de linha de fluxo com o tempo. A Figura 2.9 ilustra de 

forma esquemática este efeito. Os traços longitudinais representam algumas linhas de fluxo. 

 

 

Figura 2.9 - Influência da difusão molecular na dispersão hidrodinâmica transversal. 

 

 

2.3.4 – Dispersão Hidrodinâmica 

 

A difusão molecular não pode ser separada da dispersão mecânica no transporte de 

substâncias dissolvidas em meios porosos. Como quantificado pela Expressão (2.12), a 

combinação desses dois processos físicos proporciona um espalhamento do contaminante e 

define um parâmetro conhecido como coeficiente de dispersão hidrodinâmica. Uma 

representação gráfica do modelo é apresentada através da Figura 2.10. 

 

DDDH +⋅= 0τ         (2.12) 

 

sendo, 

DH = coeficiente de dispersão hidrodinâmica (L2/T); 

τ = fator de tortuosidade (adimensional); 

D0 = difusão molecular em água pura (L2/T); 

D = dispersão mecânica (L2/T). 
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Figura 2.10 - Representação gráfica do modelo convencional de dispersão 

hidrodinâmica. 

 

A Figura 2.11 ilustra o efeito da difusão e da dispersão mecânica na concentração C 

de um soluto em um meio poroso, considerando o fluxo unidimensional. A linha vertical 

representa o transporte puramente advectivo sem dispersão. 

 

 

Figura 2.11 – Influência da dispersão e da difusão no transporte de soluto 

unidimensional. 

 

O processo de dispersão hidrodinâmica pode ser ilustrado pela Figura 2.12. Uma 

massa do soluto é introduzida no aqüífero no instante t0 sobre o intervalo x = 0 + a. A 

concentração inicial resultante é C0. O fluxo de água transporta a massa do soluto com ele. 

No processo o soluto espalha lentamente, de modo que a concentração máxima diminua 

com o tempo, como mostrada para os instantes t1, t2 e t3 (Harvey, 2007). 
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Figura 2.12 - Transporte e espalhamento do contaminante no transporte 

advectivo/dispersivo. (Harvey, 2007) 

 

 

2.4 – EQUAÇÃO DA ADVECÇÃO – DISPERSÃO PARA O TRANSPORTE DE 

SOLUTO 

 

Respeitando os princípios de conservação de massa, energia e quantidade de 

movimento, o transporte de poluentes pode ser tratado de forma clássica, utilizando a 

Equação da Advecção-Dispersão. A derivação dessa equação é baseada no trabalho de 

Freeze e Cherry (1979), Bear (1972) e Ogata (1961), onde esses autores consideraram: 

 

• Válida a lei de Darcy; 

• O meio homogêneo e isotrópico; 

• O meio saturado; 

• A porosidade constante com o tempo, considerando aqüíferos homogêneos; 

• O fluxo permanente; 

• A densidade e a viscosidade da solução constantes com o tempo; 

• Os mecanismos físicos de difusão molecular e dispersão mecânica tratados 

conjuntamente pela Lei de Fick. 

 

A velocidade intersticial possui três componentes Vx, Vy e Vz. Por definição a 

concentração do soluto, C, é a massa de soluto dissolvido em uma unidade de volume da 
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solução. A massa de soluto por unidade de volume do aqüífero é o produto da porosidade 

efetiva, ne, e a concentração, C. Na direção i o transporte advectivo-dispersivo do soluto é 

representado pelas Expressões 2.13 e 2.14. 

 

Transporte advectivo = CdAnV ei        (2.13) 

 

Transporte dispersivo = dA
i

C
Dn Hie ∂

∂
      (2.14) 

 

em que, 

 dA = área da seção transversal do elemento; 

DHi = dispersão hidrodinâmica na direção i.  

 

A massa total de soluto por unidade de área transversal na direção i por unidade de 

tempo, Fi, é a soma do transporte advectivo e dispersivo e é dado pela Expressão 2.15. 

 

i

C
DnCnVF Hieeii ∂

∂−=        (2.15) 

 

O sinal negativo indica que o fluxo dispersivo se dá de áreas de maiores 

concentrações para áreas de menores concentrações. 

Pela lei da conservação de massa a variação da massa do soluto em um volume 

representativo com o tempo é igual à diferença de massa de soluto que entra e que sai do 

volume de controle (Expressões 2.16 e 2.17). 
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Substituindo a Expressão 2.15 em 2.17 tem-se a equação para o transporte 

tridimensional puramente advectivo-dispersivo, representada pela Expressão 2.18. 
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sendo, 

C = concentração de um soluto não reativo na solução (M/L3); 

DHx , DHy e DHz= coeficientes de dispersão hidrodinâmica nas direções x, y e z (L2/T2); 

Vx, Vy  e Vz = velocidade média intersticial nas direções x, y e z (L/T); 

x, y e z = coordenadas cartesianas (L); 

t = tempo (T). 

 

Em meios porosos homogêneos, os coeficientes de dispersão hidrodinâmica não 

variam no espaço. Entretanto, por serem função da direção do fluxo, mesmo em meios 

homogêneos e isotrópicos DHx≠DHy≠DHz. Nestas condições, para a velocidade intersticial 

uniforme no espaço, a Expressão 2.19 representa o transporte bidimensional de soluto com 

a direção do fluxo paralelo ao eixo x. 
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      (2.19) 

 

sendo, 

DHL =dispersão hidrodinâmica longitudinal (L2/T); 

DHT = dispersão hidrodinâmica transversal (L2/T). 

 

Em um domínio de fluxo, considerando um meio homogêneo e isotrópico com a 

velocidade uniforme, o fluxo unidimensional advectivo-dispersivo é modelado pela 

Expressão 2.20. 
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       (2.20) 

 

A Figura 2.13 mostra o efeito de um contaminante ser injetado continuamente em 

um único ponto de um aqüífero, com velocidade de fluxo uniforme. Devido a forma das 

linhas de isoconcentração, o termo pluma tem sido utilizado por vários autores para 

descrever a dispersão do contaminante no meio poroso. Assim, uma pluma bidimensional 

espalha-se ao longo da linha central do fluxo devido à dispersão longitudinal; e normal à 

linha central de fluxo devido à dispersão transversal. 

 

 

Figura 2.13 - Pluma de contaminante resultante de uma injeção contínua de solução em 

um fluxo bidimensional. 

 

A partir de uma injeção de pulso em um curto período de tempo, a pluma do soluto 

que migra, como representado na Figura 2.14, distribui-se longitudinalmente e 

transversalmente, conservando-se a massa injetada. 

 

 

Figura 2.14 - Distribuição da pluma de contaminação a partir de uma injeção de pulso. 
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Na realidade, em condições de campo, devido às heterogeneidades do meio, as 

plumas não possuem uma forma esférica. Mesmo em meios homogêneos elas são 

deformadas. Em meios heterogêneos, as plumas podem ser complexas seguindo lentes de 

condutividade hidráulica e até mesmo se dividir em mais de uma pluma (Harvey, 2007). 

 

 

Figura 2.15 - Concentração média de cloro em 1, 85, 462, e 674 dias após a injeção do 

soluto dentro de um aqüífero (Harvey, 2007). 

 

 

2.5 - TEORIA DO COMPORTAMENTO DUAL DA DISPERSÃO 

HIDRODINÂMICA 

 

Uma série de evidências experimentais demonstrou que a dispersão hidrodinâmica 

longitudinal apresenta uma inflexão quando plotada versus a velocidade intersticial. Ribeiro 

(1996) reproduziu alguns resultados apresentados por Hensley (1989) (Figura 2.16). O 
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gráfico em escala logarítmica apresenta a variação da dispersão hidrodinâmica longitudinal 

normalizada pela difusão molecular versus o número de Peclet (Pe), definido pela 

Expressão 2.21. 

 

0D

dV
Pe

⋅=           (2.21) 

 

em que, d é denominado comprimento característico do meio. O parâmetro d é 

normalmente considerado como sendo o diâmetro médio dos grãos. O número de Peclet 

define a razão entre o transporte por advecção (V.d) e por difusão molecular (Do). Para 

avaliar os coeficientes de dispersão e de difusão molecular em escala de laboratório é 

utilizado o ensaio de coluna (por exemplo, Elbachá, 1989).  

 

 

Figura 2.16 – Comportamento da dispersão hidrodinâmica longitudinal com o aumento 

da velocidade intersticial (Hensley,1989). 

 

Pela Figura 2.16 é possível observar que os resultados apresentados por Hensley 

(1989) indicam valores do coeficiente de tortuosidade maiores que um. 

Procurando simplificar a modelagem deste comportamento da dispersão, Ribeiro e 

Ehrlich (1994) consideraram que a transição do comportamento da dispersão hidrodinâmica 

longitudinal dar-se-ia de forma abrupta para Peclet igual a unidade para todos os tipos de 
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solo. O valor do comprimento característico do meio (parâmetro d) seria aquele 

determinado por retro-estudo que satisfizesse esta condição. Na Figura 2.17 tem-se 

reproduzido esse modelo de comportamento. 

 

 

Figura 2.17 - Modelo de comportamento dual da dispersão hidrodinâmica longitudinal 

(Ribeiro e Ehrlich, 1994). 

 

De acordo com o modelo proposto, para Peclet menor que um, o mecanismo físico 

dominante envolvido na dispersão global é a difusão molecular, justificando o 

comportamento linear e constante igual à difusão molecular efetiva. Fica evidente que 

quando V se aproxima de zero, as Expressões 2.19 e 2.20 se transformam na primeira Lei 

de Fick para difusão, Expressão 2.5. 

A dispersão hidrodinâmica longitudinal (DHL) e a transversal (DHT) são 

representadas nas duas zonas distintas de comportamento. 

 

Zona I (Peclet ≤ 1) 

 

0DD LHL ⋅= τ          (2.22) 

 

0DD THT ⋅= τ          (2.23) 

 

Zona II (Peclet >1) 
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VdD LHL ⋅⋅= α         (2.24) 

 

0DD THT ⋅= τ          (2.25) 

 

Ribeiro e Ehrlich (1994), através deste modelo, definiram uma velocidade média 

(Vtr) e um gradiente de transição (i t) entre as Zonas I e II. 

 

d

nD
V e

tr

⋅
= 0          (2.26) 

 

kd

nD
i e
t ⋅

⋅
= 0          (2.27) 

 

em que: 

D0 = difusão molecular em água pura (L2/T); 

ne = porosidade efetiva; 

d = comprimento característico do meio (L); 

k = condutividade hidráulica (L/T) 

 

 

2.6 – CONDIÇÕES INICIAIS E DE CONTORNO PARA A EQUAÇ ÃO 

ADVECÇÃO - DISPERSÃO 

 

A equação da advecção-dispersão pode ser resolvida tanto por métodos numéricos 

quanto por métodos analíticos. Os métodos analíticos envolvem soluções de equações 

diferenciais parciais utilizando condições iniciais e de contorno e são limitados para 

problemas de geometria simples e em geral para aqüíferos homogêneos. 

Os métodos numéricos são métodos aproximados para solução de equações 

diferenciais parciais e podem ser empregados tanto em aqüíferos homogêneos quanto 
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heterogêneos. A idéia básica dos métodos numéricos é o processo de discretização, que 

reduz o problema físico, contínuo, com um número infinito de incógnitas, a um problema 

discreto com um número finito de incógnitas. 

O termo advectivo com sua característica hiperbólica faz com que a equação da 

advecção-dispersão apresente algumas oscilações devido a problemas de instabilidade 

numérica, apresentando, às vezes, concentrações negativas, valores maiores que os 

observados na fonte ou um avanço inconsistente da frente de contaminação. 

A instabilidade numérica está relacionada com a propagação de erros resultantes dos 

problemas de estabilidade do sistema de equações devido a discretização espacial e 

temporal utilizadas para representar o problema de transporte de massa. 

Na tentativa de se obter uma solução única para uma equação diferencial parcial é 

necessário especificar as condições iniciais e de contorno que se aplicam. As condições 

iniciais definem os valores da variável sob consideração, no caso a concentração, no tempo 

inicial. As condições de contorno especificam a interação entre a área em estudo e seu 

ambiente externo. 

As condições de contorno podem ser divididas em três tipos (por exemplo, Fetter, 

1993): 

 

Primeiro Tipo: Concentração Prescrita. 

 

C(x,t) = C 

          

em que C (t) é uma função conhecida. Como exemplo tem-se, 

 

C(0,t) = C0            t>0 

C(x,0) = 0             x>0   

C(infinito,t) = 0    t>0 

 

O primeiro exemplo mostra que no tempo igual ou maior que zero na posição inicial 

a concentração é a mesma da concentração na fonte, Co. O segundo exemplo diz que no 



 27 

tempo inicial igual a zero a concentração em todo o domínio do fluxo é zero até que o fluxo 

comece. O terceiro exemplo mostra que em um domínio infinitamente grande, mesmo após 

um longo período de tempo, a concentração é zero no final do domínio.  

Pode-se considerar também que no tempo igual a zero a concentração inicial do 

soluto é Ci em qualquer ponto do domínio do fluxo. 

 

C(0,t)=Ci               x>0 

 

Outro exemplo de condição de contorno do primeiro tipo é a descontinuidade de 

concentração na fronteira. O decaimento da magnitude da concentração na fonte de 

contaminação com o tempo pode ser expresso como, 

 

( ) ittCtC −= 0,0          (2.28) 

 

sendo, 

 

( ) 0,0 CtC =            0<t<t0 

( ) 0,0 =tC              t>t0 

 

em que i é a constante de decaimento da fonte. 

 

Segundo Tipo: Fluxo Prescrito pela Segunda Lei de Fick. 

 

( ) CV
x

C
DtCV xHx +

∂
∂−=  

 

em que C(t) é uma função conhecida da concentração. O fluxo constante com uma 

concentração constante na fronteira é expresso como, 
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Terceiro Tipo: Gradiente Prescrito 

 

A condição de contorno com o gradiente prescrito é dada por, 

 

( )tf
dx

dC
x

=
=0

 ou 

( )tf
dx

dC
xx

=
=

 

 

em que f(t) é uma função conhecida. Uma condição comum do gradiente prescrito é 

dC/dx=0. 

 

 

2.7 - PROCESSOS QUÍMICOS 

 

Os solutos dissolvidos na água subterrânea estão sujeitos a um grande número de 

processos e interações nos quais eles podem ser removidos (e ou alterados) da solução. 

Reações de adsorção/desorção, precipitação/dissolução, oxido-redução, complexação, 

quelação e biodegradação podem ocorrer a depender do contaminante e do tipo de solo, 

além do decaimento radioativo. Em conseqüência desses processos alguns solutos mover-

se-ão mais lentamente que o solvente que o está transportando. Essas reações diminuirão a 

concentração do soluto na pluma de contaminação, mas não podem necessariamente 

diminuir a taxa de movimento da pluma (Fetter, 1993), a menos que todo o contaminante 

seja absorvido pelo solo por um determinado tempo. Esta situação é possível em condições 

em que a velocidade de absorção for maior que o fluxo advectivo-dispersivo e o solo não 

esteja em equilíbrio químico (Ribeiro, 1996). 

A simulação de processos químicos que podem ocorrer entre o solo e a solução 
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contaminada durante a migração de solutos em um meio poroso é de grande importância, 

pois, de uma maneira geral, causam um retardamento no fenômeno do transporte. A 

composição mineralógica do solo, a superfície específica dos sólidos, a concentração 

propriamente dita do poluente na solução contaminada, o tipo de substância poluente, o pH 

e a temperatura, exercem forte influência nessas reações químicas.  

As interações físico-químicas entre as fases são geralmente complexas e difíceis de 

quantificar. Yong et al. (1992) sugerem que para problemas de geotecnia ambiental, onde 

um sistema global será avaliado, uma visão mais simplista das interações solo-solução seja 

adotada e que os conceitos da cinética química sejam utilizados no estudo dessas 

interações. 

Portanto, um melhor entendimento dos processos químicos e suas interações com os 

processos físicos são necessários para avaliar os problemas de contaminação da água 

subterrânea. Segundo Yong et al. (1992), os processos químicos podem ser resumidos nos 

grupos a seguir. 

 

Complexação 

 

Em condições químicas especiais de temperatura e pH pode haver a formação de 

complexos a partir da combinação de moléculas ou átomos mais simples. Óxidos metálicos 

são complexos formados diretamente da solução ou em combinação com substâncias 

orgânicas tais como os ácidos húmicos (Nobre, 1987). 

 

Precipitação-Dissolução 

 

A precipitação proporciona a acumulação de materiais na interface das partículas do 

solo, formando uma nova massa sólida e seus efeitos são bem significativos quando se trata 

de contaminação por metais pesados e metais de transição. 

As reações de precipitação–dissolução ocorrem em função de mecanismos 

diferentes, porém interdependentes. Normalmente esses mecanismos ocorrem ao mesmo 

tempo no ambiente. 
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Adsorção-Desorção 

 

Este processo de retardamento do transporte de contaminantes resulta de dois 

mecanismos básicos; a adsorção física, que ocorre principalmente devido às reações de 

troca iônica (forças eletrostáticas) e forças de van der Waals; e adsorção química nas 

superfícies de óxidos metálicos e na matéria orgânica presente no solo, as quais envolvem 

ligações covalentes (agindo como agentes cimentantes entre partículas do solo). 

O processo de adsorção geralmente é quantificado pelo coeficiente de distribuição 

Kd ou pela função de distribuição Kf  (Freeze e Cherry, 1979 e Shepard e Cherry, 1980), que 

é essencialmente uma medida da afinidade de um poluente em relação a um solo específico. 

Esses coeficientes são preferencialmente determinados em ensaios de laboratório. 

Normalmente utiliza-se um método denominado “método de equilíbrio em lote” (por 

exemplo, Elbachá, 1989), no qual a solução contaminada, com concentração conhecida, é 

colocada em contato com o solo. Após o sistema atingir o equilíbrio, mede-se novamente a 

concentração da solução. A concentração adsorvida pela fase sólida do solo é determinada 

por diferença. 

Outro ensaio utilizado na determinação desses coeficientes de adsorção é o ensaio 

de coluna. Compara-se o tempo de chegada de uma solução não-reativa ao tempo de 

chegada do poluente. Os valores destes tempos são definidos para o ponto de concentração 

cujo valor é metade da concentração inicial, na entrada da coluna (0,5 C0), considerando 

assim, o efeito da dispersão hidrodinâmica (por exemplo, Shepard, 1981; Nobre, 1987). 

Cada contaminante tem seu Kd ou Kf  para cada tipo de solo 

 

C

C
K S

d =          (2.29) 

 

sendo, 

Cs = massa do poluente na fase sólida por unidade de massa da fase sólida (M/M); 

C = concentração do poluente na solução em equilíbrio com o solo (M/L3); 

Kd = coeficiente de distribuição (L3/M). 
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Estes mecanismos, em geral, representam a transferência de poluentes da fase 

líquida para a fase sólida. Diante à grande dificuldade em se distinguir os mecanismos de 

adsorção química, física e precipitação, neste trabalho o termo sorção será utilizado para 

representar uma transferência geral de material para a interface, como sugerido por Yong et 

al.(1992). 

Rubin (1983) apresentou diferentes classes de reações químicas que podem ocorrer 

durante o transporte de contaminantes (Figura 2.18). 

 

 

Figura 2.18 - Classificação das reações químicas (Rubin, 1983). 

 

No diagrama, Rubin (1983) classifica as reações como suficientemente rápidas e 

reversíveis e lentas e/ou irreversíveis. O termo “suficientemente rápidas” demonstra o 

caráter relativo das velocidades de reação com a velocidade do fluxo ou com outros tipos de 

reações que possam alterar a concentração do poluente. Assume-se que a reação atingiu o 

equilíbrio químico. Para as reações lentas o equilíbrio não será necessariamente alcançado 

ou serão irreversíveis. 

No segundo nível (B), as reações, rápidas e lentas, foram subdivididas em 
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homogêneas e heterogêneas, envolvendo uma única fase, por exemplo, a fase líquida e 

envolvendo duas fases, o fluido intersticial e a matriz do solo, respectivamente. Uma última 

subdivisão para o grupo de reações heterogêneas leva em conta as reações de superfície, 

como a adsorção/desorção físico-química e as clássicas como a precipitação e a dissolução. 

 

 

2.8 – REAÇÕES DE EQUILÍBRIO 

 

2.8.1 – Isoterma de Sorção 

 

Para o processo de sorção, em geral isotérmico, suficientemente rápido e reversível 

onde a condição de equilíbrio foi alcançada, Dunn (1983) apresentou curvas típicas de 

equilíbrio, mostradas nas Figuras 2.19a e 2.19b, denominadas isotermas de sorção.  

As curvas obtidas dos ensaios de laboratório são uma representação gráfica do valor 

da concentração do soluto na solução (C) versus o valor da concentração do soluto na parte 

sólida do solo (CS), após ocorrer o equilíbrio da reação. Se esta relação é linear o 

coeficiente angular da reta é conhecido como coeficiente de distribuição.  

 

  

Figura 2.19 - Isoterma de sorção. (a) Linear. (b) Não linear.  

 

São apresentados a seguir alguns modelos característicos de sorção. Segundo Yong 

et al. (1992) os mais utilizados são os modelos de Langmuir e Freundlich. 
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Modelo Linear: 

 

CKC ds ⋅=          (2.30) 

 

Modelo de Freundlich (1926): 

 

N
fS CKC =          (2.31) 

 

Modelo de Langmuir (1915): 

C
K C C

K CS
eq T

eq

=
+

. .

.1
        (2.32) 

 

sendo, 

C e Cs = concentração na solução e no sólido (M/L3) e (M/M), respectivamente; 

Kd = coeficiente de distribuição (L3/M); 

Kf = função de distribuição (L3/M); 

N = constante do modelo (adimensional); 

Keq = Ks/Ka é denominado constante de equilíbrio químico (L3/M); 

Ks = parâmetro relacionado à velocidade de sorção (L3/MT); 

Ka = parâmetro relacionado à velocidade de desorção (M/MT); 

CT = capacidade de sorção, coeficiente de capacidade de adsorção (M/M). 

 

Os dois primeiros modelos, representados na Figura 2.19, possuem duas limitações, 

não há um limite máximo quanto à quantidade de soluto que pode ser adsorvida pela 

superfície das partículas sólidas. A segunda é quanto à extrapolação da equação além dos 

dados experimentais, podendo apresentar um comportamento diferente do real. 

O terceiro modelo, como pode ser observado pela Figura 2.20, foi desenvolvido com 

o conceito que uma superfície sólida possui uma capacidade finita de adsorver solutos. 

Quando toda a área específica estiver preenchida a matriz sólida não irá mais adsorver. 
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Assim, a isoterma de sorção alcançará um valor máximo para Cs (Fetter, 1993).. 

 

 

Figura 2.20 - Isoterma não linear de Langmuir. 

 

O transporte de poluentes reativos em água subterrânea, supondo as interações 

químicas suficientemente rápidas e reversíveis, considerando o fluxo bidimensional e na 

direção x, pode ser simulado pela Equação da Advecção-Disperssão-Reação (por exemplo, 

Freeze e Cherry, 1979). 
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O termo 
tn

Csd

∂⋅
∂⋅ρ

 representa a variação da concentração no fluido intersticial 

causada pela adsorção ou desorção, sendo ρd é a massa específica seca do solo [M/L3], n a 

porosidade do solo e Cs a concentração de soluto na parte sólida do solo [M/L3]. 

Como a concentração do soluto nas partículas sólidas (Cs) é função da concentração 

do soluto na solução (C), tem-se, 
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Substituindo (2.35) em (2.33) 

. 

x

C
V

y

C
D

x

C
D

t

C

C

C

nt

C
xHTHL

sd

∂
∂

∂
∂

∂
∂ρ −

∂
∂+=⋅

∂
∂⋅+

∂
∂

2

2

2

2

  (2.36) 

 

Rearranjando, 
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Substituindo, 
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sendo, 

Rf  = fator de retardamento; 

C

Cs

∂
∂

 = coeficiente de distribuição (Kd) se a isoterma for linear ou, função de distribuição 

(Kf) se a isoterma for não linear; 

x,y = direções longitudinal e transversal ao fluxo, respectivamente. 
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2.9 – MODELO CINÉTICO 

 

Em reações de sorção, consideradas lentas e/ou irreversíveis, o soluto não atingirá o 

equilíbrio com o ambiente local e um modelo cinético será necessário para descrever o 

processo (por exemplo, reações lentas e heterogêneas). 

De acordo com Fetter (1993), em alguns casos a sorção de íons pode ser controlada 

pela taxa em que os íons são transportados por difusão. O líquido intersticial tem uma fase 

móvel, onde o fluxo advectivo ocorre (rede principal), e uma fase imóvel perto das 

superfícies dos sólidos. A transferência de solutos em água parada às superfícies ocorre 

então por difusão.  

Rubin (1983) sugere que sejam considerados dois mecanismos no processo cinético 

para as classes de reação V e VI; a difusão (na rede secundária) e o processo cinético 

puramente químico, devido ao efeito de desaceleração que pode ocorrer nas reações 

dependendo da magnitude do fluxo difusivo. Esse autor sugere a utilização da Equação de 

Langmuir denominada “isoterma de Langmuir” para representar a cinética pura, em 

situações em que o processo difusivo não interfere no nível macroscópico, na velocidade do 

processo reativo. 
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em que, S é o termo reativo, representativo do processo cinético puramente químico. 
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Weber Jr. e Miller (1988) demonstraram através de estudos reativos que a 

velocidade de reação apresenta um comportamento diferenciado. Inicialmente, nota-se uma 

sorção rápida seguida por uma sorção lenta que requer alguns dias até alcançar o equilíbrio.  

Na verdade, fisicamente o modelo linear de sorção não tem validade, uma vez que a 
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capacidade de reter contaminantes das partículas de argila diminui com o aumento da 

quantidade de poluentes adsorvidos. Este comportamento ajusta-se perfeitamente a um 

“modelo misto”. 

Neste sentido, as reações iniciais poderiam ser quantificadas de forma equivalente, 

considerando o equilíbrio químico, sendo modeladas por uma isoterma de equilíbrio linear. 

As reações subseqüentes (ditas lentas) poderiam ser representadas pela Equação de 

Langmuir. 

 

 

2.10 – DECAIMENTO RADIOATIVO 

 

Para possibilitar a avaliação de acidentes envolvendo poluentes radioativos 

incorpora-se à Equação da Advecção–Dispersão-Reação um quarto termo denominado 

decaimento radioativo (por exemplo, Bear, 1972). 

Experimentos realizados por Rutherford (1871-1937) comprovaram que a 

radioatividade não é afetada por alterações químicas e/ou físicas no material emissor, sendo 

um fenômeno atômico (Usberco e Salvador, 2000). Portanto, para que os efeitos do 

decaimento radioativo possam ser levados em consideração no problema de transporte de 

contaminantes radioativos, a parcela de decaimento, incorporada à Equação da Advecção-

Dispersão-Reação, deve ser multiplicada pelo fator de retardamento (por exemplo, Ribeiro, 

1996). 
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em que λ é o coeficiente de decaimento, que representa o processo cinético irreversível. 

Decaimento radioativo é a perda de energia de um elemento radioativo, devido à 

emissão de partículas α, β e de radiação γ. O intervalo de tempo usado geralmente para 

quantificar o decaimento radioativo de uma amostra de átomos é conhecido como “meia 

vida”. Este intervalo é o tempo necessário para que a metade dos átomos instáveis decaia, 
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apresentando cada espécie radioativa particular um valor característico. 

Se N0 é o número de átomos instáveis iniciais de uma amostra, após certo tempo 

t=t1/2 definido como sua meia vida, o número de átomos presentes na amostra será N0/2. 

A lei de decaimento é uma função exponencial e pode ser representada 

matematicamente pela Expressão 2.43. 

 

( ) teNtN ⋅−⋅= λ
0         (2.43) 

 

Em termos de concentração de átomos instáveis. 

 

( ) teCtC ⋅−⋅= λ
0         (2.44) 

 

Conforme Gomes (1988), a quantidade de material radioativo existente em uma 

fonte é avaliada por sua atividade (A), isto é, pelo número de átomos dessa fonte que se 

desintegram numa unidade de tempo. 
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( ) teCtA ⋅−⋅⋅−= λλ 0         (2.46) 

 

Sabendo que a concentração de átomos instáveis no tempo igual a “meia vida” é 

igual à metade da concentração no tempo inicial, obtém-se, 
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Enfim, a Expressão 2.49 descreve o transporte de contaminantes em um meio 

poroso saturado, considerando a perda de massa de soluto devido aos processos de sorção e 

decaimento radioativo, em uma situação bidimensional (x,y) onde a coordenada x alinha-se 

com a direção do fluxo. 
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Neste trabalho, a modelagem apresentada pela Expressão 2.49, será avaliada 

qualitativamente e/ou quantitativamente em todos os seus termos. 
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Capítulo 3 

 

TRANSPORTE DE CONTAMINANTES EM MEIOS POROSOS 

NÃO SATURADOS 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo, a mecânica dos solos clássica estudou principalmente os solos 

saturados. Ainda nos dias de hoje, a maioria dos textos trata o meio não saturado de forma 

superficial. Isto se deve provavelmente às dificuldades na análise do fluxo em zonas não 

saturadas. Como exemplo, a dificuldade em determinar as propriedades hidráulicas do meio 

poroso, que em zonas não saturadas são mais complexas. 

Os agrônomos foram os pioneiros a desenvolver uma compreensão do fluxo nas 

zonas não saturadas do solo. Historicamente, esses cientistas do solo se preocuparam com a 

passagem de água e nutrientes para raízes de plantas, que fluem principalmente na zona não 

saturada. 

Com os problemas de contaminação do solo e da água subterrânea surgiu a 

necessidade de uma maior compreensão dos fenômenos envolvidos no transporte e destino 

dos contaminantes. Com isto, há um aumento do interesse nos “mistérios” da zona não 

saturada, pois, muitas das liberações de contaminantes para a subsurperfície acontecem 

dentro ou sobre uma zona não saturada. 

A zona não saturada, também conhecida como zona vadosa, estende-se da linha 

freática à superfície do solo incluindo a franja capilar onde os poros podem de fato estar 

saturados. A característica principal da zona vadosa é que as poropressões são negativas e 

conseqüentemente sua condutividade hidráulica é menor que as encontradas em solos 

saturados.  
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3.2 - SUCÇÃO EM SOLOS 

 

Em meios porosos não saturados a pressão negativa na água intersticial, conhecida 

como sucção, controla a tensão efetiva, tendo, portanto, grande influência no 

comportamento desses solos. 

Segundo Fredlund e Rahardjo (1993), a sucção total do solo é geralmente referida 

como o estado de energia livre da água no solo (por exemplo, Edlefsen e Anderson, 1943). 

De acordo com esses autores, a energia livre da água intersticial pode ser medida em termos 

de pressão parcial de vapor de água no solo. A Expressão 3.1 representa a relação 

termodinâmica entre a sucção total (ou energia livre da água no solo) e a pressão parcial de 

vapor de água. 
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sendo,  

Ψ=sucção total do solo (kPa); 

R= constante universal dos gases (molar) [isto é, 8,31432 J/(mol K)]; 

T= temperatura absoluta [isto é, T=(273,16 + t°)] (K); 

Vw0 = volume específico da água [(1/ρw) (m3/kg)]; 

ρw = massa específica da água (kg/m3); 

ωv = massa molecular do vapor de água (18,016 kg/kmol); 

uv = pressão parcial do vapor de água no poro (kPa); 

uvo = pressão de saturação do vapor de água sobre uma superfície plana de água pura na 

mesma temperatura (kPa). 

 

O ponto de referência para quantificar os componentes da sucção é a pressão do 

vapor de água acima de uma superfície plana de água pura, isto é, água sem sais e/ou 

impurezas.  
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A quantidade de vapor de água que pode existir na atmosfera é limitada para cada 

temperatura. Temperaturas mais elevadas dão condições para a existência de maior 

quantidade de vapor que temperaturas mais baixas. Quando o ar contém o máximo de vapor 

de água possível a uma dada temperatura, diz-se que ele se encontra saturado, e a pressão 

de vapor nessa circunstância é dita máxima ou de saturação e será representada por uvo. Se a 

quantidade de vapor não for suficiente para saturar o ar, sua pressão é chamada de pressão 

parcial de vapor, sendo representada por uv. 

O termo uv/uv0 é conhecido como umidade relativa RH (%) e representa a 

concentração de vapor de água no ar. Se considerarmos uma temperatura de 20°C a 

Expressão 3.1 pode ser reescrita. 
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A Expressão 3.2 fornece uma relação fixa entre a sucção total do solo em 

quilopascal e a pressão de vapor de água em uma temperatura a 20°C. É possível observar 

que quando a umidade relativa tem um valor de 100%, a sucção no solo é zero. 

 

 

3.2 1 - Componentes da Sucção  

 

A sucção do solo quando quantificada em relação à umidade relativa é conhecida 

como sucção total. Aitchison (1965) definiu a sucção total como a sucção equivalente 

obtida através da medição da pressão parcial de vapor de água em equilíbrio com a água 

intersticial, em relação à pressão parcial de vapor de água em equilíbrio com a água pura 

livre (água sem impurezas com interface ar-água plana). 

A sucção total possui duas componentes, a sucção mátrica, relacionada com a matriz 

do solo, isto é, a combinação do tipo de partículas e arranjo estrutural e a sucção osmótica, 

devida à concentração química da água no solo, e é representada pela Expressão 3.3. 
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πψ +−= )( wa uu         (3.3) 

 

Nesta expressão o primeiro termo do lado direito representa a sucção mátrica que é 

dada pela diferença entre a pressão do ar (ua) e a pressão da água (uW) e o segundo termo a 

sucção osmótica (π ). 

A componente mátrica foi definida por Aitchison (1965) como a sucção equivalente 

obtida através da medição da pressão parcial de vapor de água em equilíbrio com a água 

intersticial, em relação à pressão parcial de vapor de água em equilíbrio com uma solução 

de composição idêntica a da água intersticial. 

A sucção mátrica é geralmente associada ao fenômeno capilar que surge devido à 

tensão superficial. A tensão superficial, Ts, é o resultado das forças intermoleculares que 

agem nas moléculas de água na interface ar-água (adesão e coesão).  

O fenômeno da capilaridade é comumente ilustrado pela ascensão de água em um 

tubo capilar. A superfície da água no tubo capilar possui uma curvatura côncava para a 

pressão maior, chamada de menisco. A curvatura deste menisco reflete a diferença entre a 

pressão existente entre o ar e a água. Esta curvatura possui um raio, Rs, que está 

intimamente ligado à altura capilar como pode ser observado pela Expressão 3.4, em que γw 

é o peso específico da água. 
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Analisando a Expressão 3.4 é possível concluir que quanto menor o raio do menisco 

maior a altura capilar. 

Os solos finos, ou seja, aqueles que apresentam poros com pequenos raios, agem 

como os tubos capilares. Observa-se nestes solos uma ascensão da água acima do nível 

freático conhecida como franja capilar. A pressão da água na região da franja capilar é 

negativa em relação à pressão do ar (uw=-γwh), que geralmente é considerada atmosférica 

(ua=0) em situações de campo. 

Quanto menor o raio do menisco formado entre os grãos e a água intersticial em um 
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solo, maior é a sucção mátrica (maior a altura de ascensão da água). A sucção depende 

fundamentalmente da quantidade de água no solo. Portanto, o teor de umidade volumétrico 

(razão entre o volume de água e volume total), θ, e a condutividade hidráulica, k, são 

funções da sucção. Assim, um aumento do efeito da capilaridade implica geralmente numa 

diminuição desses parâmetros hidráulicos do solo.  

Segundo Gray (1969), a sucção osmótica está relacionada ao teor de sais dissolvidos 

na água intersticial. A concentração de sais dissolvidos no topo da franja capilar aumenta 

quando a água evapora na superfície. Isto resulta em um gradiente osmótico que atrai cada 

vez mais água para o topo (Marinho e Pereira, 1998). 

A sucção osmótica foi definida por Aithcison (1965) como a sucção equivalente 

obtida através da medição da pressão parcial de vapor de água em equilíbrio com uma 

solução de composição idêntica a da água intersticial, em relação à pressão parcial de vapor 

de água em equilíbrio com a da água pura livre. 

Mudanças na sucção osmótica têm efeito no comportamento mecânico de alguns 

solos. A presença de sais dissolvidos na água intersticial diminui a sua evaporação 

facilitando assim, a sua retenção no solo. Portanto, o incremento da salinidade causa um 

aumento do volume total e mudanças na tensão de cisalhamento do solo (Fredlund e 

Rahardjo, 1993).  

A presença de sais monovalentes em solos argilosos provoca o aumento da camada 

dupla eletrostática das partículas de argila podendo reduzir a condutividade hidráulica 

devido à diminuição dos espaços entre os minerais de argila. Neste caso, haveria 

confinamento suficiente para inibir a expansão do material (Ribeiro, 2008). 

A presença de íons monovalentes aumenta a espessura da camada dupla quando 

comparados com os bivalentes. O sódio é um exemplo desses íons, sua presença tende a 

enfraquecer as ligações entre partículas de argila. 

Fredlund e Rahardjo (1993) comentam que a maioria dos problemas de engenharia 

que envolve solos não saturados são causados normalmente por alterações ambientais. 

Essas alterações implicam muitas vezes em mudanças na sucção mátrica, já que as 

variações na sucção osmótica são geralmente menos significativas.  

Contudo, em algumas situações, como por exemplo, a contaminação do solo, a 
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sucção osmótica pode ser gerada devido à diferença na concentração do fluido no poro. 

 

 

3.3 – FLUXO EM MEIOS NÃO SATURADOS 

 

Um solo não saturado difere de um meio poroso saturado devido à presença de ar 

nos poros. A proporção relativa de ar e de água nos poros pode variar e com isto haverá 

uma mudança nas propriedades hidráulicas do solo. 

O solo, como todo material poroso, possui um determinado volume de vazios. Em 

solos saturados todos os vazios estão completamente preenchidos com água e, portanto, 

todos participam do fluxo de água. Estes vazios podem estar com proporção de água e de ar 

formando assim os solos não saturados. Neste caso o fluxo fica restrito aos poros 

preenchidos por água. 

Para Fredlund e Rahardjo (1993), duas fases de um solo não saturado podem ser 

classificadas como fases fluidas, a água e o ar. O fluxo em um solo não saturado pode 

ocorrer de três formas, com a fase do ar predominantemente contínua, para baixos valores 

do grau de saturação (S<80%). O ar pode estar ocluso, para graus de saturação acima de 

95%, e finalmente, pode haver o fluxo de ar com a água, quando ocorre a difusão do ar na 

água. A análise de fluxo requer uma lei para relacionar a taxa de fluxo com uma diferença 

de carga adequada usando um coeficiente apropriado. As leis de fluxo podem variar para 

cada um dos casos acima. 

Portanto, para compreender os mecanismos de fluxo em uma zona não saturada é 

necessário conhecer as diferenças de energia que fazem com que o ar e a água fluam através 

de um meio poroso. 

 

 

3.4 - FLUXO DE ÁGUA 

  

Em uma zona saturada o potencial responsável pelo fluxo de água é devido à carga 

de pressão da água no poro e à carga de elevação. Porém, em um fluxo não saturado a água 
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está sob uma pressão negativa causada pela tensão superficial. Este potencial é conhecido 

como potencial mátrico e é função do teor de umidade volumétrico. Quanto menor o teor de 

umidade mais negativo será o potencial mátrico. 

Em um solo não saturado o potencial hidráulico total pode ser calculado pela soma 

do potencial de pressão, potencial gravitacional, potencial mátrico, potencial osmótico e 

potencial eletroquímico. Considerando uma situação onde o potencial osmótico e o 

potencial eletroquímico não variam dentro do solo e que a pressão do ar é atmosférica 

(ua=0), o gradiente hidráulico total responsável pelo fluxo de água não saturado será 

determinado em função do potencial gravitacional e do potencial mátrico, que é 

numericamente igual ao potencial de pressão da água, uma vez que os gradientes osmótico 

e eletroquímico serão nulos.  

 

 

3.4 1–Potencial Hidráulico 

 

A diferença de carga hidráulica total dentro do domínio de fluxo define a energia ou 

capacidade de fazer o trabalho, ou seja, a energia capaz de fazer a água fluir. Esta energia é 

calculada a partir de uma referência escolhida arbitrariamente. 

Para o fluxo saturado a energia total em um ponto qualquer do domínio de fluxo que 

está situado em uma elevação y, acima da referência, possui três componentes; a 

gravitacional, a de pressão e a cinética. 
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       (3.5) 

 

sendo Mw a massa de água, uw pressão da água, vw velocidade de escoamento da água no 

meio poroso, ρw massa específica da água e g aceleração da gravidade. 

A energia total em termos de carga, h, dividindo-se todos os termos pelo peso de 

água (Mw.g), é representada pela Expressão 3.6. Observa-se que a energia cinética foi 

desconsiderada, uma vez que, o seu valor é bem inferior aos das duas outras parcelas de 
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energia. Isto se deve a velocidade baixa em que a água flui dentro de um meio poroso, em 

regime laminar. 

 

w

wu
yh

γ
+=          (3.6) 

 

sendo, uw a pressão da água no poro e γw o peso específico da água. Essas cargas têm a 

dimensão de comprimento (L). 

Em um fluxo não saturado, a pressão da água no poro é denominada pressão 

mátrica. O potencial hidráulico total em termos de energia por unidade de volume, E, pode 

ser representado pela Expressão (3.7). 

 

gyPE wc ρ+=          (3.7) 

 

em que Pc é a pressão capilar e y a elevação. 

Dividindo a Expressão 3.7 pelo peso específico da água (γw=ρwg), o potencial 

hidráulico total é expresso como energia por unidade de peso, ou seja, em termos de carga, 

h; com unidade de comprimento (L). A Expressão 3.8 é equivalente ao potencial hidráulico 

total em condições de fluxo saturado. 

 

yhy
P

h c
w

c +=+=
γ

        (3.8) 

 

hc é a carga de pressão mátrica que possui o mesmo valor da pressão da água considerando 

a pressão do ar atmosférica (ua=0) e y a carga de elevação. 

O potencial hidráulico total responsável pelo processo de fluxo pode ser calculado 

considerando o potencial osmótico. Entretanto, é melhor visualizar o potencial osmótico 

como o responsável pelo processo de difusão, onde as moléculas se movem em 

conseqüência de sua energia cinética e da diferença de concentração química ou de um 

gradiente térmico (Fredlund e Rahardjo, 1993). 
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3.5 - LEI DE DARCY PARA FLUXO NÃO SATURADO 

 

A Lei de Darcy é frequentemente utilizada na análise de fluxo de água através de um 

meio poroso saturado. A condutividade hidráulica é considerada relativamente constante 

para um solo saturado específico. Nesta condição, todos os poros estão preenchidos com 

água e a maioria transmite água, apenas os poros que não estão interconectados não 

participam do processo de fluxo. 

Em solos não saturados não são todos os poros que estão preenchidos com água, há 

a presença de ar, dificultando o fluxo de água no solo. A condutividade hidráulica não 

saturada não pode ser considerada constante, sendo função do teor de umidade volumétrico 

do solo, k=k(θ), e da sucção mátrica do solo não saturado, k=k(ψ). 

Contudo, a Lei de Darcy também pode ser aplicada para fluxo em zonas não 

saturadas desde que a água seja visualizada como a única fase líquida fluindo através do 

solo. Os poros preenchidos com ar serão analisados como canaletas não condutoras de 

água, ou seja, apresentarão um comportamento similar à fase sólida, e o solo poderá então 

ser tratado como um solo saturado, mas com um teor de umidade reduzido (Childs, 1969). 

Assim, a validade da lei de Darcy pode ser verificada no solo não saturado de uma maneira 

similar a de um solo saturado. Entretanto, o volume de água (ou teor de água) deve 

permanecer constante para todo o domínio do fluxo, quando o gradiente hidráulico for 

variado (Fredlund e Rahardjo, 1993). 

 

 

3.6 - CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA NÃO SATURADA 

 

 A condutividade hidráulica é uma medida do espaço disponível para o fluxo da água 

através de um solo. A condutividade depende das propriedades do líquido e das 

propriedades do meio poroso. Diferentes tipos de fluidos (água, óleo, etc.) e diferentes tipos 

de solos (areia, argila, silte, etc.) apresentam maior ou menor facilidade para o processo de 

fluxo. 

A temperatura exerce papel importante no processo de fluxo de água através de um 
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meio poroso. A Figura 3.1 mostra a influência da temperatura da água em curvas de 

condutividade hidráulica não saturada versus o teor de umidade volumétrico. Uma variação 

da temperatura de 2°C para 25°C pode causar um incremento de até 10 vezes na magnitude 

da condutividade.  

 

 

Figura 3.1 - Condutividade hidráulica não saturada versus teor de umidade volumétrico 

para três temperaturas. (Fetter, 1993). 

 

Segundo Fetter (1993), Constantz (1982) escreveu a Expressão 3.9 relacionando a 

condutividade hidráulica, k(θ), com a permeabilidade intrínseca do solo, K. 

 

( ) ( )
µ

ρθθ gKk
k r=          (3.9) 

sendo, 

k (θ) = condutividade hidráulica não saturada (L/T); 

kr(θ) = condutividade relativa do fluido, razão entre a condutividade hidráulica em um dado 

teor de umidade volumétrico e a condutividade hidráulica saturada (L/T); 

ρ = densidade do fluido em uma determinada temperatura (M/L3); 

g = aceleração da gravidade (L2/T); 

µ = viscosidade do fluido em uma determinada temperatura (M/LT). 
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A Expressão 3.9 mostra a influência da densidade e da viscosidade do fluido na 

condutividade hidráulica. A permeabilidade intrínseca de um solo é independente das 

propriedades do fluido e representa as características da matriz do solo (forma das 

partículas e arranjo estrutural) associadas ao fluxo. 

Constantz (1982) atribui o efeito da temperatura na condutividade hidráulica não 

saturada à influência da temperatura na viscosidade dinâmica da água. 

As propriedades do fluido durante o processo de fluxo são geralmente consideradas 

constantes em todo o domínio do fluxo. As características do meio poroso são funções das 

propriedades volume-massa do solo. A condutividade hidráulica é função de quaisquer duas 

das três propriedades volume-massa, grau de saturação, teor de umidade volumétrico e 

índice de vazios. 

A condutividade em um solo saturado é função do índice de vazios, pois todo o poro 

está preenchido por água. Contudo, a condutividade saturada é geralmente considerada 

constante para a maioria dos problemas geotécnicos. 

Em um solo não saturado, a condutividade hidráulica pode variar consideravelmente 

durante um processo transiente, devido às mudanças nas propriedades volume-massa do 

solo. Mudanças combinadas no índice de vazios e no grau de saturação ou no teor de 

umidade volumétrico afetam significativamente a condutividade.  

O fluxo de água ocorre através dos poros que contém água, portanto a porcentagem 

de vazios preenchidos com água é de grande importância para a análise de fluxo em meios 

não saturados. Se houver uma mudança pequena no índice de vazios o seu efeito na 

condutividade pode ser secundária (Fredlund e Rahardjo, 1993). Entretanto, o efeito de uma 

mudança no grau de saturação e no teor de umidade é altamente significativo. Por essa 

razão, a condutividade hidráulica é descrita freqüentemente como uma função singular do 

grau de saturação ou do teor de umidade volumétrico. 

A condutividade hidráulica não saturada pode ser determinada por técnicas de 

laboratório e ou ensaios de campo, sendo uma tarefa complexa. As dificuldades são 

relacionadas geralmente aos problemas de medidas de quantidades pequenas de fluxo e à 

difusão de ar. Um método muito utilizado para a obtenção da condutividade hidráulica de 

solos não saturados é através de expressões empíricas utilizando parâmetros obtidos das 
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curvas características do solo. 

Van Genuchten (1980) derivou expressões que relacionam a condutividade 

hidráulica não saturada ao teor de umidade e à carga de pressão. 

 

( )
( )( ) ( )( )[ ]

( )[ ]2

2
1

1

11
m

b

mbb

a

aak
k

ψ

ψψθ
+

+∗−∗=
−−

     (3.10) 

 

sendo, 

k (θ) = condutividade hidráulica não saturada (L/T); 

k = condutividade hidráulica saturada (L/T); 

a, b, m = parâmetros do solo, de Van Genuchten; 

b = 1/(1-m); 

ψ = sucção (F/L2). 

 

Outros métodos utilizados para calcular a função condutividade hidráulica não 

saturada a partir da curva característica do solo serão discutidos no Capítulo 4. 

 

 

3.7 – CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS 

 

A relação entre a quantidade de água do solo e a sucção é conhecida como curva 

característica do solo ou curva de retenção de água (Figura 3.2). Portanto, não apenas o teor 

de umidade volumétrico pode ser utilizado, mas também o teor de umidade gravimétrico e 

o grau de saturação. A sucção pode ser estabelecida em termos de sucção mátrica ou sucção 

total. Embora estas relações sejam relativamente fáceis de serem obtidas, sua interpretação 

é complexa, envolvendo aspectos físicos importantes na compreensão do comportamento 

hidráulico e mecânico dos solos não saturados (Marinho e Pereira, 1998). 

A curva de retenção de água pode ser obtida em laboratório por dois procedimentos 

simples: o umedecimento do solo, que consiste em umedecer uma amostra seca ao ar 
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gradualmente, provocando a diminuição do potencial mátrico; ou a secagem do solo, que 

consiste em tomar uma amostra saturada e expulsar a água, mediante a aplicação de pressão 

de ar ou deixando a amostra secar ao tempo. 

 

 

Figura 3.2 - Curva característica do solo. 

 

O teor de umidade volumétrico para solos saturados é θs e corresponde a uma 

sucção mátrica igual a zero. O solo permanecerá saturado até que a sucção mátrica atinja o 

valor de entrada do ar no solo, hb, que é o valor da sucção mátrica que deve ser excedido 

antes que o ar entre nos poros do solo e faça a água escoar. O valor de entrada de ar é 

conhecido como “pressão de borbulhamento” ou pressão de dessaturação e relaciona-se ao 

tamanho máximo dos poros em um solo. Como o valor de hb é obtido graficamente, este 

“ponto” não corresponde exatamente ao ponto de dessaturação, na maioria dos solos; seria 

o equivalente ao ponto de entrada generalizada de ar no solo (Marinho e Pereira, 1998). 

O teor de umidade irá diminuir com o aumento da sucção mátrica (valor mais 

negativo), até um valor denominado como teor de umidade volumétrico residual, θr. Este é 

definido como o limite inferior, a partir do qual é necessário um grande aumento da sucção 

para remover alguma água do solo. 

Além dos dois parâmetros já mencionados, teor de umidade volumétrico e o valor 

de entrada de ar no solo, um terceiro pode ser identificado na curva característica do solo, é 

o índice de distribuição do tamanho dos poros, λd.  
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A Figura 3.3 mostra curvas características idealizadas para dois solos. Um, com 

grãos de tamanhos uniformes e o outro com grãos de vários tamanhos. Os solos com grãos 

uniformes possuem uma pressão de borbulhamento maior, pois apresentam poros maiores. 

Porém estes solos começam a dessaturar mais rapidamente, porque a maioria dos poros 

possui tamanhos maiores que aqueles solos que têm uma melhor distribuição do tamanho 

dos grãos e consequentemente dos poros. Solos com tamanhos aleatórios de poros 

apresentam um valor pequeno para λd. Quanto mais uniforme for o tamanho dos poros de 

um solo maior é o valor de λd. 
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Figura 3.3 – Curvas típicas de retenção de água mostrando o efeito da distribuição do 

tamanho dos grãos. 

 

Algumas expressões empíricas podem ser usadas para relacionar o teor de umidade 

volumétrico à sucção mátrica de um solo. A relação a seguir foi usada por Brooks e Corey 

(1966). 
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sendo, 

θ = teor de umidade volumétrico; 

θs = teor de umidade volumétrico saturado; 
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θr = teor de umidade residual; 

ψ = sucção mátrica, no caso igual a sucção total; 

hb = pressão de borbulhamento ou de dessaturação; 

λd = parâmetro derivado experimentalmente. 

 

Brooks e Corey (1966) também definem uma Saturação Efetiva, SE, pela Expressão 

3.12. 
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em que, Sw é a relação θ/θs. 

A Figura 3.4 mostra a relação entre a saturação efetiva e sucção mátrica ou carga de 

pressão em escala logarítmica. No gráfico, a inclinação negativa das linhas é chamada de 

índice de distribuição do tamanho dos poros de Brooks–Corey, que caracteriza a média. O 

ponto de interseção entre a linha inclinada e a linha reta resultante da extensão de SE=1 

define o valor da entrada do ar no solo, hb. 

 

Figura 3.4 – Carga de pressão como uma função da saturação efetiva para materiais 

porosos, com tamanhos de poros variados. (Brooks e Corey,1966). 
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Van Genuchten (1980) também derivou uma relação empírica entre o potencial 

mátrico e o teor de umidade volumétrico. Ele definiu a relação pela Expressão 3.13. 
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em que, θr é denominado teor de umidade residual, θs teor de umidade saturado, ψ é o 

potencial mátrico, hb pressão de borbulhamento e m é um parâmetro estimado da curva 

característica do solo. 

 

 

3.8 - HISTERESE 

 

Como já mencionado, a condutividade hidráulica não saturada é geralmente 

relacionada ao grau de saturação e ao teor de umidade volumétrico. Esta relação é razoável, 

visto que, a taxa de fluxo de água é uma função direta do volume de água nos solos. A 

relação entre o grau de saturação (ou teor de umidade volumétrico) e a condutividade 

hidráulica exibe histerese (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Histerese 

 

A histerese é o fenômeno que diferencia as curvas de retenção obtidas do processo 

de umedecimento do solo daquelas obtidas do processo de secagem. A histerese pode ser 

atribuída a causas diferentes (Hillel, 1980). As formas geométricas individuais dos poros 

são uma das causas no comportamento diferenciado da curva de retenção de água do solo. 

A Figura 3.6a mostra que no processo de secagem a amostra de solo drenará abruptamente. 

No entanto, no umedecimento, Figura 3.6b, a água não conseguirá subir até a mesma altura 

da primeira imagem, pois a altura de ascensão capilar para os poros de diâmetros maiores já 

foi ultrapassada. 

 

 

Figura 3.6 – Influência da geometria dos poros na altura capilar durante (a) drenagem 

 (b) umedecimento.  
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O ângulo de contato entre a água e a superfície mineral é outro fator que influencia 

no fenômeno da histerese. O menisco durante o processo de umedecimento terá um raio de 

curvatura maior e conseqüentemente uma sucção mátrica menor, do que quando comparado 

com o menisco formado no processo de drenagem do solo. Acrescenta-se que durante o 

umedecimento de um solo o ar pode apresentar-se de forma oclusa diminuindo o teor de 

umidade do solo. 

Se há uma histerese na relação entre o volume de água em um solo e o estado de 

tensão (ua-uw), haverá histerese na relação entre a condutividade hidráulica e a sucção 

mátrica. Da mesma forma, o grau de saturação e o teor de umidade volumétrico quando 

plotados com a sucção mátrica também apresentarão comportamentos diferentes nos 

processos de secagem e umedecimento do solo. 

 

 

3.9 – OBTENÇÃO DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA 

 

A determinação experimental da curva de retenção de água de um solo específico 

está associada à determinação dos parâmetros, grau de saturação ou teor de umidade 

volumétrico e a sucção, individualmente ou a determinação simultânea dos mesmos em 

ensaios de laboratório específicos. Diversos são os ensaios de laboratório que podem ser 

usados para a obtenção da curva característica de um solo. 

Na escala de -0,01 a -3m de carga de pressão, utiliza-se geralmente o ensaio com 

funil de Buckner. Uma amostra saturada com teor de umidade volumétrico conhecido é 

colocada sobre uma pedra cerâmica colocada no funil como mostrado na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Funil de Buckner. 

 

Essa pedra é saturada e conectada a uma coluna de água que termina em uma bureta. 

A posição da bureta pode ser alterada para diminuir a carga de pressão. Assim que a carga 

de pressão negativa ficar menor (mais próxima de zero), a água é drenada da amostra de 

solo e a quantidade é medida na bureta até que o sistema atinja o equilíbrio. Esse ensaio 

permite a determinação da curva de retenção de água até um valor de sucção igual a -3m. 

Para valores de sucção entre -3 e -15m, o método da placa de pressão deve ser 

utilizado. O teor de umidade volumétrico de um solo em uma determinada poropressão 

negativa pode ser medido com um instrumento comercialmente disponível conhecido como 

placa de pressão. A Figura 3.8 mostra um diagrama esquemático do equipamento. 

 

 

Figura 3.8 - Ensaio com placa de pressão. 
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A amostra do solo é colocada no contato direto com uma pedra cerâmica porosa 

situada no fundo da câmara. A função da pedra cerâmica é de servir como uma membrana 

semipermeável entre a amostra do solo e a água do reservatório no fundo da câmara. A 

pressão de ar positiva é aplicada no alto da câmara e progressivamente aumentada. O 

aumento na pressão do ar faz com que a água na amostra do solo seja eliminada através da 

placa cerâmica, no instante que o ar entra nos poros do solo. É muito importante que o ar 

que entra no solo seja somente da câmara de ar. Isto é conseguido usando uma pedra 

cerâmica com elevado valor de entrada de ar, que permite que a água flua através da pedra, 

mas restringi o fluxo do ar.  

Cada incremento de pressão de ar resulta em uma diminuição no teor de água dentro 

da amostra do solo. As condições do equilíbrio devem ser estabelecidas depois de cada 

aumento da pressão de ar, a seguir o equipamento inteiro é pesado e a mudança no peso é 

gravada. No final do ensaio, as mudanças no peso do equipamento são usadas junto com o 

peso seco da amostra para calcular o teor de umidade da amostra que existiu em cada uma 

das várias pressões aplicadas. Desta maneira a relação entre o teor de umidade volumétrico 

e a sucção no solo pode ser desenvolvida. Este ensaio pode ser utilizado para ambos os 

ciclos, drenagem e umedecimento do solo. 

Outros ensaios, como o ensaio com papel filtro, o ensaio com tensiômetro, com 

psicrômetro, e o ensaio com bomba de fluxo podem ser utilizados para determinar os 

parâmetros necessários para a obtenção da curva característica do solo. 

 

 

3.10 - LEI DE FLUXO DE BUCKINGHAM 

 

A primeira expressão que possibilitou a quantificação do movimento da água em 

meios porosos saturados foi apresentada por Darcy. Em meios porosos não saturados, a 

primeira modificação da equação de Darcy foi feita por Buckingham (1907), envolvendo o 

conhecimento de que a condutividade hidráulica é função da área do espaço poroso do solo 

não preenchido por ar, tornando-se dependente, portanto, do teor de umidade volumétrico 

ou do potencial mátrico do meio (Fetter, 1993). 
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Segundo Fetter (1993), Richards (1928) formalizou a lei de fluxo de Buckingham, 

estendendo o conceito do potencial mátrico para incluir o potencial hidráulico total do solo, 

h. A lei de fluxo de Buckingham na forma vetorial é representada pela Expressão 3.14. 

 

( ) ( )φψ ∇−= kq         (3.14) 

 

sendo, 

q = fluxo de água no solo (M/TL2); 

k(ψ) = condutividade hidráulica não saturada (LT-1); 

∇(φ) = gradiente hidráulico total, onde h = y+ψ. 

 

 

3.11 – EQUAÇÃO DE RICHARDS 

 

Para um regime de fluxo transiente em uma zona não saturada, a equação da 

continuidade pode ser estabelecida como a mudança no teor de umidade volumétrico total 

com o tempo e é igual à soma de qualquer mudança no fluxo de água que entra e que sai de 

um volume elementar representativo. A equação da continuidade pode ser representada pela 

Expressão 3.15. 
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em que, qx, qy e qz são fluxos nas direções x, y e z, respectivamente. 

Em forma vetorial, 
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Substituindo a Expressão 3.14 em 3.16, obtem-se a equação de Richards (Richards 

1931). 
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        (3.17) 

 

O potencial hidráulico total em solos não saturados é dado por h=ψ+y. 

Considerando um solo isotrópico e y positivo em uma direção descendente, a Expressão 

3.17 pode ser reescrita. 
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       (3.18) 

 

Um fluxo vertical, sem componente horizontal significante é situação comum em 

condições não saturadas. O fluxo unidimensional é simulado pela Expressão 3.19. 
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       (3.19) 

 

Em laboratório, onde as amostra são de pequena altura, o potencial mátrico é bem 

maior que o potencial gravitacional. Nestes casos, o efeito da gravidade na drenagem do 

solo pode ser desprezado: 
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As equações anteriores assumem temperatura e pressão de ar, constantes, uma 

matriz de solo indeformável, água incompressível, e densidade da água independente da 

concentração de soluto e constante ao longo do domínio de fluxo. Além disso, estas 

equações consideram que a presença de ar pode ser ignorada, a não ser quando este afeta o 
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valor da condutividade hidráulica, k. A Expressão 3.18 é não linear e de difícil solução 

analítica. Assim, sua solução tem sido realizada por métodos numéricos (Nielsen, Van 

Genuchten e Biggar, 1986). 

A equação apresentada por Richards (1931) descreve o movimento da água em 

meios porosos e é oriunda simplesmente da substituição da equação de Darcy na equação 

da continuidade. 

 

 

3.12 – TRANSPORTE DE VAPOR DE ÁGUA 

 

O ar pode mover-se através do solo sob gradientes de pressão de ar. Entretanto, o 

vapor de água, presente no ar, geralmente move-se por difusão nos poros não saturados, de 

áreas com maior pressão de vapor para áreas onde a pressão é menor. 

A difusão de vapor de água do solo é determinada pela Expressão 3.21. 
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vv ∂
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         (3.21) 

 

em que, qv é o fluxo de vapor de água, ρv é a concentração de vapor de água na fase gasosa e 

Dv é o coeficiente de difusão de vapor de água. 

Segundo Jackson (1964) citado por Fetter (1993), em um regime de fluxo transiente, 

o transporte unidimensional do vapor de água é determinado pela Expressão 3.22. 
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       (3.22) 

 

Simultaneamente, o transporte de água tanto na fase líquida como na fazer de vapor 

é descrito pela Expressão 3.23, resultado da combinação das Expressões 3.20 e 3.22. 
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3.13 – TRANSPORTE DE CONTAMINANTES NA ZONA VADOSA 

 

O transporte de massa de um soluto, em regime permanente, por difusão molecular 

em um meio poroso parcialmente saturado é descrito pela Expressão 3.24 (Hillel, 1980). 
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y
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∂−= θ          (3.24) 

 

sendo, 

q = fluxo de massa de soluto por unidade de área por unidade de tempo (M/TL2); 

C = concentração da massa do soluto na solução (M/L3); 

D(θ) = coeficiente de proporcionalidade denominado Coeficiente de Difusão ou 

Difusividade Molecular efetiva (L2/T), em meios porosos não saturados. É função do teor 

de umidade do solo, da tortuosidade do meio poroso e de outros fatores relacionados à 

camada dupla eletrostática presente em partículas de argila. 

 

Em regime transiente, a difusão de solutos presentes na água intersticial é 

representada pela Expressão 3.25, uma equação de segunda ordem. 
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A água em um meio poroso não saturado move-se com velocidades diferentes 

devido aos diferentes tamanhos dos poros saturados, ou seja, a heterogeneidade do meio 

não permite que as moléculas de água dentro do solo fluam com a mesma velocidade. 
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Como resultado, a água intersticial com uma determinada concentração de soluto irá se 

misturar com a água presente em outra região do domínio do fluxo. 

Essas variações da velocidade no escoamento das partículas são responsáveis pelo 

espalhamento do poluente, conhecido como dispersão mecânica, assim como ocorre no 

fluxo de contaminantes em meios saturados. A dispersão mecânica, D, é função linear da 

velocidade intersticial específica, V. 

 

VD ⋅= α          (3.26) 

 

em que, α é dispersividade do meio (L). 

A difusão molecular e a dispersão mecânica não podem ser separadas no processo 

de espalhamento do soluto. A soma desses dois processos físicos define um parâmetro 

conhecido como coeficiente de dispersão hidrodinâmica, DH (como comentado no 

Capítulo2). 

 

DDDH +⋅= 0τ         (3.27) 

 

sendo, DH a dispersão hidrodinâmica, τ.D0 a difusão molecular em meios porosos e D a 

dispersão mecânica. 

O fluxo total de soluto não reativo em uma zona vadosa é resultado dos processos 

físicos, advecção e dispersão, assim como em meios totalmente saturados. No entanto, para 

o fluxo em solos não saturados tanto a advecção como a dispersão hidrodinâmica são 

funções do teor de umidade do solo e pode ser descrito na forma unidimensional pela 

Expressão 3.28. 
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Pela equação da continuidade, a taxa de variação no tempo da massa de soluto num 

volume representativo é igual à diferença de fluxo da massa de soluto numa dada direção. A 
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massa total de soluto é a soma da massa de soluto dissolvido e da massa de soluto 

associado as partícula sólidas do solo. A massa de soluto dissolvida é igual ao produto do 

teor de umidade volumétrico, θ, e da concentração de soluto na solução, C. A massa de 

soluto adsorvido à matriz sólida do solo é o produto da massa específica seca do solo, ρd, e 

da concentração do soluto adsorvido aos sólidos, Cs. 
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       (3.29) 

 

Substituindo a Expressão 3.27 em 3.28 tem-se, 
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Além dos solutos adsorvidos pelas superfícies das partículas pode haver outras 

fontes ou reservatórios de contaminantes que não são considerados no parâmetro Cs. Estes 

podem ser acrescentados à Expressão 3.30 por meio da adição do termo Yi, que representa 

outras fontes de contaminação (Fetter, 1993). Com um rearranjo da Expressão 3.30 tem-se a 

equação fundamental do transporte de massa na zona vadosa. 
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Considerando θ, ρd e DHy constantes no tempo e no espaço a Expressão 3.30 reduz a 

equação do transporte de contaminantes em meios saturados. 
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3.14 – REAÇÕES DE EQUILÍBRIO 

 

Os solutos presentes em uma solução intersticial podem reagir com outras 

substâncias presentes no meio e/ou com a superfície dos sólidos, sendo assim removidos 

(e/ou alterados) da solução, diminuindo a concentração da pluma de contaminantes.  

Como apresentado no Capítulo 2, o processo de sorção é um dos mecanismos de 

retardamento do transporte de contaminantes. Adsorção (ou sorção) é uma medida da 

afinidade de um poluente em relação a um solo específico, geralmente quantificada pelo 

coeficiente de distribuição, Kd, ou pela função de distribuição, Kf, (Freeze e Cherry, 1979 e 

Shepard e Cherry,1980). Se o soluto alcançar o equilíbrio rapidamente entre as fases 

dissolvidas e adsorvidas, então a relação pode ser descrita por uma isotérma de sorção. 

Sendo esta linear, tem-se: 

 

CKC ds ⋅=          (3.32) 

 

As funções Yi podem ser aproximadas por termos que represente a produção e 

decaimento de soluto nas fases líquida e sólida no domínio de fluxo (Nielsen, Van 

Genuchten, e Biggar, 1996). Na Expressão 3.33, os parâmetros de primeira ordem (ϖl e ϖs) 

representam taxas constantes de decaimento para as fases líquidas e sólidas, 

respectivamente, e os termos de ordem zero (ξl e ξs) representam taxas constantes de 

produção nas fases líquida e sólida, respectivamente. 

 

dslsdsli CCY ρξθξρϖθϖ ++−−=        (3.33) 

 

Substituindo as Expressões 3.33 e 3.32 em 3.31, tem-se 
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em que, Rf é o fator de retardamento e os demais parâmetros 
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Considerando o teor de umidade volumétrico e a velocidade de fluxo da solução, 

constantes, a Expressão 3.34 pode ser utilizada para um regime de fluxo permanente. 

 

 

3.15 – CONDIÇÕES INICIAIS E DE CONTORNO PARA SOLUÇÃO DA 

EQUAÇÃO ADVECÇÃO-DISPERSÃO-REAÇÃO 

 

Van Genuchten (1981) utilizou várias condições inicias e de contorno para resolver 

a equação diferencial parcial representativa do transporte de contaminantes reativos em 

meios porosos não saturados. Em geral, no tempo igual a zero em qualquer altura da coluna 

de solo, y, a concentração de soluto é C(y,0)=Ci(y).  

A concentração introduzida no topo da coluna de solo, y = 0, em qualquer momento 

t é C(0,t) = C0(t). A taxa que o soluto é introduzido no topo da coluna de solo por advecção 

e difusão é igual ao produto da velocidade da água no poro, V, e da concentração inicial, C0. 

A condição de contorno habitual adotada para esta situação é; 
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Se a pluma de soluto é introduzida na coluna de solo para um período de tempo de 0 

a t0, durante esse tempo a taxa de fluxo é VC0. Depois do tempo t0 o pulso é terminado e a 
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taxa à qual soluto é introduzido é nula. 
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Para um domínio de fluxo infinitamente grande, mesmo depois de um longo período 

de tempo a concentração no final do domínio é zero (dC/dy (∞ ,t) = 0).  

Uma outra condição inicial é a concentração inicial de soluto variável com o tempo, 

por meio de um termo exponencial de decaimento da concentração da fonte de 

contaminação. 

 

 

3.16 – MODELO CINÉTICO 

 

A água em um meio poroso pode mover-se a uma taxa, “suficientemente rápida”, 

em que um soluto pode não alcançar uma condição de equilíbrio com respeito a reações 

químicas que estão acontecendo dentro do domínio de fluxo. Para esta situação de não 

equilíbrio o processo de sorção pode ser descrito por uma equação linear de primeira-

ordem. Sob esta condição, considerando o fluxo permanente e ignorando o termo Yi, a 

Expressão 3.31 pode ser substituída pela Expressão 3.35 para simular o transporte de 

contaminantes em meios não saturados (Fetter, 1993). 
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sendo, 

 

( )sdr
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dC −= ζ         (3.36) 
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em que, ζr é um coeficiente de primeira ordem. As Equações 3.35 e 3.36 foram usadas por 

muitos para descrever o transporte em situações onde as reações de sorção são consideradas 

lentas, ou seja, o soluto não atingiu o equilíbrio com o ambiente local. Fetter (1993) 

considera que este modelo não é o mais adequado para descrever o transporte em situações 

onde o equilíbrio não é alcançado.  

Segundo esse autor, um modelo alternativo surge quando a água móvel e a água 

parada são consideradas responsáveis pelo transporte de poluentes em um meio poroso. A 

água móvel ocupa o centro dos poros saturados, onde o fluxo advectivo ocorre. A água 

parada consiste em camadas ao redor das partículas do solo, água presente nos poros sem 

conexão, e a água em poros pequenos não saturados. A troca de soluto entre a água parada e 

a água móvel ocorre por difusão. O soluto tanto na água móvel como na água parada pode 

participar das reações de adsorção-desorção. 

Portanto, considerando as regiões de água móvel e de água parada e utilizando o 

modelo de equilíbrio linear de Freundlich o transporte de contaminantes pode ser descrito 

pelas Expressões 3.37 e 3.38. 
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sendo, 

β = coeficiente de transferência de massa; 

Rm = fator de retardamento da água móvel; 

Rim = fator de retardamento da água parada; 

Cm = concentração do soluto na água móvel (M/L3); 

Cim = concentração de soluto na água parada (M/L3); 

θm = teor de umidade na região de água móvel; 

θim = teor de umidade volumétrico na região de água parada; 
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DHm = coeficiente de dispersão hidrodinâmica da água móvel (L2/T). 

 

Estas equações são aplicáveis tanto para o fluxo em meios saturados como para o 

fluxo não saturado. Para o fluxo não saturado, θ é o teor de umidade volumétrico e para o 

fluxo saturado, θ é a porosidade. 

 

 

3.16 - SOLUTOS NÃO REATIVOS 

 

Muitos solutos são considerados não reativos por não serem adsorvidos pelas 

partículas dos solos. Incluídos nesta categoria estão os ânions. No entanto, os ânions 

possuem cargas negativas sendo assim, na maioria das vezes, repelidas por partículas de 

argilas, devido à camada dupla eletrostática existente ao redor destas partículas. 

Isto faz com que os ânions se movam para o centro dos poros diminuindo a 

concentração de ânions perto das partículas sólidas do solo, e possuam uma velocidade de 

deslocamento maior que a velocidade média da solução (Fetter, 1993). A concentração de 

ânions na solução intersticial sob estas condições é dada pela Expressão 3.39, segundo 

Bresler (1973) citado por Fetter (1993). 
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em que θex representa o teor de umidade volumétrico perto das partículas sólidas onde a 

concentração de ânions é zero. C é a concentração total do soluto na solução. 

 

 

3.17 – FLUXO PREFERENCIAL EM ZONA VADOSA 

 

As análises de fluxo feitas anteriormente neste capítulo consideraram a zona não 

saturada como um meio homogêneo. Porém, no campo esta condição é dificilmente 
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encontrada.  

Na camada mais superficial do solo as raízes de plantas, o ressecamento e a 

presença de animais, como formigas, cupins, etc. podem desencadear descontinuidades. 

Estas descontinuidades ou macroporos podem formar caminhos preferenciais para o fluxo 

de água e contaminantes através do solo.  

O aparecimento de caminhos preferenciais de fluxo pode estar relacionado também 

à variação do coeficiente de condutividade hidráulica dentro do meio poroso. A água flui 

preferencialmente por caminhos onde a dificuldade de se mover é menor. Em regiões de 

condutividade maior (areia grossa) passará mais água que em regiões de condutividade 

menor (areia fina). 

A estratificação do solo é um terceiro fator favorável para o aparecimento de 

caminhos preferenciais de fluxo em meios porosos. Como exemplo, pode-se citar uma 

camada inclinada de areia grossa embutida sobre camadas de areia fina. O fluxo ocorrerá no 

sentido da camada de areia grossa até algum ponto onde o fluido possa fluir novamente na 

direção vertical, mas com um volume concentrado. 

Essas ocorrências de fluxo preferencial têm implicações no monitoramento do fluxo 

de água e de solutos em um meio poroso. Alguns estudos de campo detectaram 

concentrações maiores de soluto nas camadas mais inferiores do solo que aquelas 

encontradas nas camadas superiores e em alguns pontos específicos do domínio de fluxo. 

Estas anomalias podem ser explicadas pela teoria de fluxo preferencial (Fetter, 1993).  

Portanto, um monitoramento minucioso, com vários poços de medição, deve ser 

feito no estudo da contaminação do solo e do lençol freático. Isto permite detectar as 

variações de concentração de solutos em toda a área de interesse e combater de forma eficaz 

maiores danos ambientais. 
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Capítulo 4 

 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO TRANSPORTE DE POLUENTES 

EM MEIOS POROSOS. 

 

4.1 – INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho utilizou-se os programas SEEP/W e CTRAN/W (GeoStudio, 

2007) para a simulação numérica do transporte e acumulação de solutos em meios porosos 

saturados e não saturados. 

O SEEP/W é um programa computacional que utiliza o método dos elementos 

finitos para modelar o movimento de água subterrânea e a distribuição de poropressões em 

materiais porosos, como solos e rochas. O programa se aplica às avaliações para meios 

saturados e não saturados, considerando-se ainda as condições transientes e anisotropias do 

meio. 

A capacidade de modelar fluxo em zonas não saturadas é importante para a 

obtenção de resultados mais reais das condições de campo. Como já apresentado, em meios 

porosos não saturados a condutividade hidráulica é função do teor de umidade volumétrico. 

O teor de umidade volumétrico é função das poropressões, portanto, a condutividade 

hidráulica é função da pressão de água no domínio de fluxo. 

O CTRAN/W é um programa que utiliza o método dos elementos finitos para 

modelar o movimento de contaminantes através de meios porosos. O programa CTRAN/W 

é integrado ao programa SEEP/W, que fornece a velocidade de fluxo para o problema a ser 

analisado. O CTRAN/W utiliza as velocidades calculadas no SEEP/W para computar o 

movimento de componentes dissolvidos na água presente nos poros. 

A formulação utilizada no programa CTRAN/W permite analisar problemas 

complexos de transporte de contaminantes que envolvam processos como difusão, 

dispersão, adsorção, decaimento radioativo e problemas envolvendo solutos com 

densidades diferentes da densidade da água (fluídos não miscíveis). 
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4.2 – PERCOLAÇÃO-SEEP/W 

 

Esta seção apresenta os métodos, equações, procedimentos e técnicas usadas na 

formulação e desenvolvimento do programa SEEP/W. O conteúdo a seguir foi descrito com 

base no manual do programa do SEEP/W (GeoStudio, 2007). Neste sentido, alguns pontos 

já descritos nos capítulos anteriores serão aqui reapresentados. 

O programa SEEP/W é formulado para analisar o fluxo de água em condições 

saturadas e não saturadas. Como discutido no Capítulo 3, o fluxo em solos não saturados 

pode ser analisado de forma semelhante ao fluxo saturado, utilizando-se a Lei de Darcy. A 

quantidade de fluido percolado é proporcional ao gradiente hidráulico e à condutividade 

hidráulica. Em meios saturados a condutividade é considerada como sendo uma constante, 

enquanto em zonas não saturadas essa condutividade está intimamente ligada às 

poropressões. Essa relação é conhecida como função condutividade hidráulica. Para uma 

análise não saturada a função condutividade deve ser definida para cada tipo de solo. 

A variação da condutividade hidráulica com a poropressão faz com que as equações 

que governam o fluxo em um solo sejam não lineares. Um processo iterativo é utilizado 

pelo programa para resolver essas equações. A carga hidráulica total é a variável 

desconhecida e é calculada primeiramente. Considerando que a condutividade hidráulica é 

relacionada à carga hidráulica a condutividade apropriada depende dos resultados 

encontrados. 

Em uma análise de fluxo transiente considera-se que a quantidade de fluido que 

entra em um volume elementar de solo não é a mesma que sai. Isto resulta em certa 

quantidade de água que é retida ou liberada durante o processo de fluxo em um 

determinado tempo. A capacidade de armazenamento do solo é definida como curva 

característica do solo.  

Em regime permanente o balanço de massa de água que entra e sai do volume 

elementar de solo é nulo e a função teor de umidade volumétrico não é solicitada. 

 

 

4.2.1 – Função Teor de Umidade Volumétrico 
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A compreensão da relação entre a pressão da água intersticial e o teor de água no 

solo é essencial para a formulação geral do escoamento em meios porosos. A quantidade de 

água que é armazenada ou liberada dentro da estrutura do solo durante o processo de 

escoamento é função da pressão da água presente nos poros e da estrutura do solo. É 

conveniente especificar a parcela armazenada ou liberada do fluido, como uma relação do 

volume total. Essa relação entre o volume de água no solo, Vw, e o volume total, Vt, é 

conhecida como teor de umidade volumétrico, θ.  

 

t

w

V

V=θ          (4.1) 

 

Como apresentado no Capítulo 3, a Figura 4.1 ilustra o relação entre o teor de água 

no solo e as poropressões. Essa relação é conhecida como curva característica do solo. 

 

 

Figura 4.1 - Curva característica do solo (GeoStudio, 2007). 

 

Para solos saturados o teor de umidade volumétrico é equivalente à porosidade do 

solo definida como o volume de vazios, Vv, dividido pelo volume total do solo, Vt. 

A inclinação da curva característica do solo (mw) representa a taxa de mudança da 

quantidade de água retida pelo solo em resposta a uma mudança na pressão da água. Para 

poropressões positivas o parâmetro mw é equivalente ao coeficiente de compressibilidade, 

mv, em um adensamento unidimensional. O programa SEEP/W requer o parâmetro mw em 
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uma análise de escoamento em regime transiente. 

As curvas características para solos de granulometria fina (argila) apresentam 

pequenas variações no teor de umidade volumétrico para grandes variações na sucção 

mátrica, enquanto para solos de granulometria grossa (areia) obsetva-se uma variação 

brusca no teor de umidade volumétrico com o aumento da sucção. A Figura 4.2 apresenta 

curvas reais do teor de umidade volumétrico obtidas por Ho (1979) para areia, silte e argila. 

A variação nestas curvas demonstra o efeito das propriedades do solo nas funções 

características. 

 

 

Figura 4.2 – Curva característica para areia, silte e argila (Ho, 1979). 

 

Uma forma de obter a função teor de umidade volumétrico é através da curva de 

distribuição granulométrica. O programa SEEP/W utiliza quatro métodos para calcular a 

função teor de umidade volumétrico, que serão discutidos a seguir. 

Arya e Paris (1981) propuseram um método empírico, para calcular de forma 

aproximada a função teor de umidade volumétrico de um solo. Este método foi baseado na 

curva de distribuição granulométrica e na densidade das partículas sólidas do solo. A curva 

de distribuição granulométrica é dividida em vários segmentos. Como o teor de umidade é 

função do tamanho dos poros, o modelo calcula o volume do poro e o raio do poro 

representativo de cada segmento. 

Nesse modelo, o volume de poro, Vpi, equivalente de cada segmento é calculado a 
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partir da massa de sólido, Msi, por unidade de massa de um segmento. 

 

e
M

V
d

si
pi *

ρ
=          (4.2) 

 

em que, e representa o índice de vazios do solo e ρd a densidade das partículas sólidas do 

solo. 

O teor de umidade volumétrico, θi, em um segmento é obtido integrando (somando) 

os volumes dos poros calculados em cada segmento. 

 

( )∑
=

=

=
Ni

i
dpii V

1

* ρθ         (4.3) 

 

Considerando que a massa de sólidos em um segmento, Msi, pode ser representada 

por muitas partículas que possuem o mesmo raio, rpi, o número de partículas, npi, em uma 

unidade de massa de solo pode ser calculado utilizando-se a Expressão 4.4. 
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Arya e Paris (1981) propõem que os raios dos poros de cada segmento, r i, sejam 

estimados pela Expressão 4.5. 
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Sendo o parâmetro β uma constante empírica considerada igual a 1,38 e que 

representa uma forma constante das partículas. Calculados os raios dos poros a sucção 

mátrica, ψi, equivalente pode ser obtida da expressão da capilaridade. 
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em que, a tensão superficial da água é representada pelo termo Ts na Expressão 4.6, α é o 

ângulo de contado, ρw densidade da água e g aceleração da gravidade. 

O método de Arya e Paris (1981) tem boa aplicabilidade para solos granulares onde 

toda a curva de distribuição granulométrica é bem definida. 

Aubertin et al. (2001) sugeriram uma modificação do método apresentado por 

Kovacs (1981) para a determinação da função teor de umidade volumétrico, expressando-a 

em termos de propriedades básicas do material. 

A função é inicialmente determinada como uma função do grau de saturação e então 

convertida para uma função teor de umidade volumétrico. A função é desenvolvida 

definindo-se duas componentes para o grau de saturação. A primeira componente contribui 

para a quantidade de água que é armazenada no solo por forças capilares (Sc), sob 

poropressões negativas relativamente pequenas. A segunda componente contribui para a 

função teor de umidade volumétrico sob poropressões elevadas onde a quantidade de água 

existente no solo é principalmente devido às forças de adesão (Sa). Essas componentes 

podem ser avaliadas da pressão negativa nos poros e de informações das propriedades dos 

materiais, como tamanho e forma das partículas, porosidade, etc. 

O grau de saturação pode ser determinado pela Expressão 4.7. 

 

( )cacr SSS
n

S −+== ∗ 1
θ

       (4.7) 

 

sendo, 

Sr = grau de saturação; 

θ = teor de umidade volumétrico; 

n = porosidade; 

Sc = grau de saturação devido às forças capilares; 

Sa = grau de saturação devido às forças de adesão; 
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Sa*  = valor limite da componente Sa do grau de saturação, em que, 

 

( ) 11 +−=∗
aa SS         (4.8) 

 

Outro método utilizado pelo programa SEEP/W para calcular o teor de umidade 

volumétrico foi apresentado por Freudlund e Xing (1994). Este método calcula a função 

teor de umidade volumétrico a partir de três parâmetros. A equação governante é 

representada pela Expressão 4.9. 
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       (4.9) 

 

sendo, 

θ = teor de umidade volumétrico; 

Cψ = um coeficiente de correção que permite uma diminuição progressiva do teor de 

umidade volumétrico para altas sucções, proposto por Fredlund e Xing (1994); 

θs = teor de umidade volumétrico saturado; 

e = número natural (2,71828); 

ψ = poropressão negativa (F/L2); 

a, p, m = parâmetros da função, como apresentado a seguir. 

 

O parâmetro “a”, em kPa, é o ponto de inflexão da função teor de umidade 

volumétrico, sendo pouco maior que o valor de entrada de ar no solo, hb. O parâmentro “p” 

controla a inclinação da função teor de umidade volumétrico e o parâmetro “m” controla o 

valor do teor de umidade volumétrico residual. Os três parâmetros podem ser determinados 

pelas Expressões 4.10 a 4.12. 

 

ia ψ=           (4.10) 
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sendo, 

ψi = poropressão negativa correspondente ao teor de umidade volumétrico, θi, no ponto de 

inflexão (F/L2); 

s = inclinação da tangente à função teor de umidade volumétrico no ponto de inflexão da 

curva, dada por: 

 

ip

is
ψψ

θ
−

=          (4.13) 

 

em que, ψp é o intercepto da tangente com o eixo das sucções. 

O método Fredlund e Xing (1994) só é aplicável quando os valores de a, p e m são 

conhecidos. O método foi desenvolvido para obter a função teor de umidade volumétrico 

sobre uma gama completa de valores da sucção, de 0 a 106kPa. 

O quarto método utilizado pelo programa SEEP/W para calcular a função teor de 

umidade volumétrico foi proposto por Van Genuchten (1980), já comentado no Capítulo 3. 

 

 

4.2.2 – Função Condutividade Hidráulica 

 

Os vazios ou poros existentes entre as partículas sólidas em um solo são canalículos 

condutores de água. Diminuir o teor de água do solo é como diminuir o tamanho e o 

número de canalículos interconectados, reduzindo desse modo a capacidade de conduzir 

água através do solo. Quando o solo está saturado todos os canalículos disponíveis são 



 80 

utilizados e a condutividade hidráulica é máxima. 

A capacidade do solo conduzir água pode ser determinada em termos de 

condutividade hidráulica, portanto a condutividade hidráulica é função do teor de água do 

solo. Como o teor de água do solo é função da poropressão e a condutividade hidráulica é 

função do teor de água, a condutividade hidráulica é também função da poropressão. A 

Figura 4.3 ilustra a relação típica entre a condutividade hidráulica e a poropressão. 

 

 

Figura 4.3 – Função condutividade hidráulica (GeoStudio, 2007). 

 

Uma análise de percolação em meios saturados e não saturados requer o 

estabelecimento da função condutividade hidráulica. Em regimes transientes a função teor 

de umidade volumétrico também deve ser definida. Essas funções podem ser medidas 

diretamente em laboratório ou por meio indireto através de correlações. A função teor de 

umidade volumétrico pode ser prevista com base na curva de distribuição granulométrica e 

a função condutividade hidráulica pode ser calculada utilizando a função teor de umidade 

volumétrico e a condutividade hidráulica saturada medida. Obter a curva característica do 

solo geralmente é mais fácil que medir a condutividade em ensaios de laboratório. 

O programa SEEP/W possui três métodos em sua formulação que podem ser usados 

para fornecer as funções condutividade hidráulica não saturada, usando as funções 

estimadas ou medidas do teor de umidade volumétrico e a condutividade hidráulica 

saturada. 
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Um dos três métodos disponíveis no programa SEEP/W para calcular a função 

condutividade hidráulica não saturada de uma função teor de umidade volumétrico foi 

proposto por Fredlund, Xing e Huang (1994). Este método consiste em calcular a função 

condutividade hidráulica integrando (ou somando) a função teor de umidade volumétrico 

proposta por Fredlund e Xing (1994) no intervalo de sucção entre 0 e 106kPa. Este método 

é geralmente mais aplicável para solos arenosos. 

 

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )∑

∑

=

=

′−

′−

=
N

i

y
y

s
y

y
N

ji
y

y

i

i

i

i

e
e

e

e
e

e

kk

1

θθθ

θψθθ

ψ       (4.14) 

 

sendo, 

k(ψ) = condutividade hidráulica na sucção ψ (L/T); 

k = condutividade hidráulica saturada medida (L/T); 

θ = teor de umidade volumétrico; 

θs = teor de umidade volumétrico saturado; 

e = constante 2,71828; 

yi = logaritmo da sucção no meio do intervalo[ i, i+1]; 

i = número do intervalo de integração; 

j = intervalo de integração correspondente à sucção ψ; 

N = número de intervalos de integração ao longo da curva característica da sucção; 

ψ = sucção correspondente a j th intervalo (L); 

θ’  = derivada de primeira ordem da função. 
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sendo, 
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a = aproximadamente o valor da entrada de ar do solo (F/L2); 

p = um parâmetro que controla a inclinação do ponto de inflexão da função teor de umidade 

volumétrico; 

m = parâmetro relacionado ao teor de umidade residual; e 

C(ψ) = uma função de correção definida como, 
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em que, Br é uma constante relacionada à sucção mátrica no teor de umidade volumétrico 

residual. Um valor típico de Br é aproximadamente 1500 kPa. 

Um outro método para calcular a função condutividade hidráulica não saturada 

utilizando as funções características do solo foi apresentado por Green e Corey (1971), 

produzindo resultados com precisão suficiente para a maioria das aplicações (Elzeftawy e 

Cartwright, 1981). Primeiramente, a curva característica é dividida em “m” intervalos iguais 

do teor de umidade volumétrico. A função condutividade hidráulica é calculada a partir da 

Expressão 4.17. 
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sendo, 

k(θ)i = condutividade hidráulica correspondente ao teor de umidade volumétrico θi (cm/s); 

k/kc = razão entre a condutividade saturada medida e a condutividade saturada calculada; 

N = número de intervalos de sucção considerados, número de intervalos entre i e m; 

 hci = carga de pressão negativa ou carga de pressão mátrica no intervalo i (cm); 

i = número do intervalo que aumenta enquanto o teor de umidade volumétrico diminui (*). 
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m = máximo intervalo de integração correspondente ao teor de umidade volumétrico na 

condição saturada; 

θ = teor de umidade volumétrico; 

Ts = tensão superficial da água (Dyn/cm); 

n = porosidade na condição saturada; 

µw = viscosidade da água (M/LT); 

g = aceleração da gravidade (cm2/s); 

ρw = massa específica da água (g/cm3); 

p = parâmetro cujo valor, de acordo com a literatura varia de 1 a 2. 

* Por exemplo, i=1 identifica o primeiro intervalo que é próximo ao teor de umidade 

volumétrico saturado; i= m identifica o último intervalo que corresponde ao teor de 

umidade volumétrico mais baixo da curva característica do solo; 

 

A forma geométrica da função condutividade hidráulica é controlada pelo termo, 
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 é constante e pode ser adotado 

como 1 ao determinar a forma da função condutividade hidráulica desejada. Esta é a 

hipótese adotada no programa SEEP/W. 

O programa SEEP/W calcula primeiramente a condutividade hidráulica no ponto de 

poropressão zero, usando a Expressão 4.18, a seguir. 
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A condutividade saturada k é um valor definido no programa SEEP/W. Quando o k 

é especificado toda a função condutividade hidráulica é ajustada pela relação constante k/kc. 

Em resumo, o programa SEEP/W usa a equação de Green e Corey para estimar a forma da 

função condutividade hidráulica e então a ajusta de modo que a função passe pelo valor 

especificado de k. 
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Van Genuchten (1980) também propôs uma equação analítica para a determinação 

da condutividade hidráulica não saturada de um solo em função da sucção mátrica. Este 

método foi apresentado no Capítulo 3 

O programa SEEP/W utiliza o procedimento de Green e Corey (1971) para estimar a 

função condutividade hidráulica de uma curva característica. 

 

 

4.2.3 – Lei de Fluxo 

 

A formulação do programa SEEP/W considera que o fluxo de água para solos 

saturados e não saturados segue a Lei de Darcy. Reescrevendo a Lei de Darcy, tem-se 

 

kiv =           (4.19) 

 

em que, v é a velocidade de Darcy, k a condutividade hidráulica e i o gradiente hidráulico. 

A velocidade real a qual a água move pelo solo é a velocidade de Darcy dividida 

pela porosidade efetiva. No entanto, o SEEP/W calcula e apresenta apenas a velocidade de 

Darcy na saída de dados. 

 

 

4.2.4 – Equações Governantes 

 

A equação diferencial utilizada na formulação do programa SEEP/W é representada 

pela Expressão 4.20. 
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sendo, 



 85 

h = carga hidráulica total (L); 

k(ψ)x = condutividade hidráulica na direção x (L/T); 

k(ψ)y = condutividade hidráulica na direção y (L/T); 

Q = condição de contorno de fluxo aplicada (L3/T); 

θ = teor de umidade volumétrico; 

t = tempo. 

 

A Expressão 4.20 indica que a diferença entre o fluxo que entra e que deixa um 

volume elementar é igual à mudança no teor de umidade volumétrico com o tempo. A 

expressão mostra que a soma das taxas de mudança de fluxo nas direções x e y mais o fluxo 

aplicado externamente é igual à taxa de mudança do teor de umidade volumétrico com o 

tempo. 

Sob circunstâncias de regime permanente, o fluxo que entra e que deixa um volume 

elementar é o mesmo. Neste caso, o lado direito da Expressão 4.20 é eliminado, como 

apresentado na Expressão 4.21. 
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As mudanças no teor de umidade volumétrico dependem das mudanças no estado de 

tensão e nas propriedades do solo. O estado de tensão para ambas as condições, saturadas e 

não saturadas pode ser descrito por duas variáveis. Estas variáveis do estado de tensão são 

(-ua) e (ua-uw), sendo uw pressão da água presente no solo e ua a pressão do ar no solo.  

O programa SEEP/W é formulado para condições de tensão total constante; isto é, 

não há carregamento ou descarregamento da massa de solo. A segunda suposição é que a 

pressão do ar presente nos poros permanece constante e igual à pressão atmosférica durante 

os processos transientes. Portanto (σ-ua) permanece constante e não influencia na mudança 

do teor de umidade volumétrico. As mudanças no teor de umidade volumétrico são 

consequentemente dependentes somente das mudanças nas variáveis do estado de tensão 

(ua-uw), e como ua permanece constante a mudança no teor de umidade volumétrico é 
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função da mudança da pressão da água presente nos poros do solo. 

A Expressão 4.22 relaciona a mudança do teor de umidade volumétrico do solo com 

variações da poropressão. 

 

ww um ∂=∂θ          (4.22) 

 

em que, mw é a inclinação da curva de armazenamento. 

Como apresentado no Capítulo 3, a carga total é definida pela Expressão 4.23. 
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sendo, 

uw = pressão da água; 

γw = peso específico da água; 

y = elevação. 

 

A Expressão anterior pode ser rearranjada, 

 

yh
u

w

w −=
γ

         (4.24) 

 

Substituindo a Expressão 4.24 na 4.22, tem-se 

 

( )yhm ww −∂=∂ γθ         (4.25) 

 

Enfim, substituindo a Expressão 4.25 na 4.20, tem-se a equação diferencial geral 

que governa o fluxo em meios porosos saturados e não saturados. 



 87 

( ) ( ) ( )
t

yh
mQ

y

h
k

yx

h
k

x wwyx ∂
−∂

=+








∂
∂

∂
∂+









∂
∂

∂
∂ γψψ    (4.26) 

 

Considerando a elevação uma constante, a derivada de y com o tempo desaparece. 
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4.3 – TRANSPORTE DE POLUENTES - CTRAN/W 

 

Esta seção apresenta os métodos, expressões, procedimentos, e técnicas usados na 

formulação e desenvolvimento do programa CTRAN/W. O conteúdo a seguir foi descrito 

com base no manual do programa CTRAN/W (GeoStudio, 2007). 

Os fatores que governam o fluxo de contaminante em meios porosos podem ser 

considerados em termos de processos de transporte e processos de atenuação. Os processos 

de transporte podem ser representados matematicamente por expressões baseadas em leis 

de fluxo. Essas expressões podem ser combinadas aos processos de atenuação em uma 

equação de equilíbrio de massa. A expressão resultante é a equação diferencial geral que 

governa o transporte de contaminantes em meios porosos. 

Como apresentado no Capítulo 2, os dois processos básicos de transporte são a 

advecção e a dispersão. Advecção é o transporte do contaminante devido ao fluxo da água e 

a dispersão hidrodinâmica é o conjunto de processos que atuam no espalhamento do soluto 

na água presente no solo. 

Enquanto a advecção é simplesmente a migração do contaminante com o 

movimento da água, o processo de dispersão hidrodinâmica consiste em dois componentes, 

a dispersão mecânica e a difusão molecular. 

Relembrando, a dispersão mecânica surge como conseqüência das variações da 

velocidade no meio poroso. Estas variações da velocidade resultam em variações de 

concentração do contaminante. A difusão molecular resulta na propagação do contaminante 
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devido a gradientes de concentração. Este processo acontece mesmo quando a velocidade 

de fluxo da água é zero. A difusão molecular é função do grau de saturação ou teor de 

umidade volumétrico do meio poroso. No programa CTRAN/W, o processo de dispersão 

hidrodinâmica é modelado pela Expressão 4.28. 

 

VDDH ⋅+⋅= ατ 0         (4.28) 

 

em que, DH é o coeficiente de dispersão hidrodinâmica, τD0 é difusão molecular efetiva, α a 

dispersividade do meio e V velocidade intersticial específica. 

O fluxo de contaminantes em meios porosos é atenuado por reações químicas que 

acontecem durante o transporte. Essas reações podem ocorrer entre a massa de 

contaminante e as partículas do solo ou entre a massa de contaminante e o fluido presente 

nos poros. Dentre as reações que podem ocorrer com a presença de um contaminante, 

acredita-se que a adsorção seja a mais importante no processo de atenuação do fluxo do 

poluente. 

O processo de adsorção retira porcentagens da massa de contaminante presentes no 

fluido do solo. Este processo reduz a concentração dissolvida e como conseqüência, a taxa 

de fluxo de contaminante. Tem-se que lembrar que a quantidade adsorvida é função da 

concentração do contaminante dentro do meio poroso. 

Outro processo importante de atenuação em problemas que envolvam poluentes 

radioativos é o decaimento radioativo. O decaimento radioativo causa uma diminuição da 

massa de contaminante no domínio de fluxo. Porém, diferente do processo de adsorção, o 

decaimento é proporcional ao tempo de fluxo e é um processo irreversível. 

 

 

4.3.1 – Velocidade de Fluxo 

 

O programa SEEP/W calcula o fluxo específico ou velocidade de Darcy. O fluxo 

específico é o fluxo total, Q, dividido pela área de seção transversal ao fluxo. Como 

apresentado no Capítulo 2, a velocidade intersticial específica V é a velocidade de Darcy, v, 
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dividida pela porosidade efetiva do solo, ne. 

Em solos saturados, o teor de umidade volumétrico, θ, é igual à porosidade do meio. 

Para estudo de fluxo em meios saturados o teor de umidade volumétrico é igual à 

porosidade efetiva. 

O programa CTRAN/W considera que a velocidade intersticial específica é função 

do teor de umidade volumétrico tanto no fluxo saturado como no não saturado. O programa 

SEEP/W determina o teor de umidade volumétrico e a velocidade de Darcy respectiva. No 

programa CTRAN/W a velocidade de Darcy é dividida pelo teor de umidade volumétrico 

para obtenção da velocidade intersticial específica. 

 

 

4.3.2 – Equações Governantes 

 

A equação governante do transporte de contaminantes é comumente conhecida 

como equação do transporte ou equação da Advecção-Dispersão. Para facilitar a 

apresentação e discussão, a equação diferencial governante será apresentada em termos de 

transporte unidimensional. No entanto, a formulação no programa CTRAN/W é baseada na 

expressão bidimensional ou axissimétrica. 

A expressão do transporte de soluto pode ser derivada considerando o fluxo de 

massa q em um volume representativo do solo, como ilustrado na Figura 4.4. O fluxo de 

massa líquido pelo elemento, ql, é representado pela Expressão 4.29. 

 

dx
x

q
ql ∂

∂=          (4.29) 

 

 

Figura 4.4 – Balanço de massa em um elemento unidimensional 
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Respeitando os princípios de conservação de massa, a mudança da massa de soluto 

com o tempo no volume elementar deve ser igual ao fluxo de massa líquido. 
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        (4.30) 

 

Por definição, a concentração do soluto C é a massa de soluto dissolvida em uma 

unidade de volume de água (solução). 

 

wV

M
C =          (4.31) 

 

ou, 

 

wCVM =          (4.32) 

 

O volume de água por unidade de volume do elemento é o teor de umidade 

volumétrico, θ. Portanto, a massa de soluto, M, por unidade de volume total é definida pela 

Expressão 4.33. 

 

θCM =          (4.33) 

 

Substituindo M na Expressão 4.30 e dividindo-a por dx; 

x

q

t

C

∂
∂−=

∂
∂θ          (4.34) 

 

Os processos advecção e dispersão são responsáveis pelo fluxo de massa no 

elemento. 

 

advecção vCCV == θ         (4.35) 
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dispersão
x

C
DH ∂

∂−= θ         (4.36) 

 

sendo, 

v = velocidade de Darcy (L/T); 

θ = teor de umidade volumétrico; 

C = concentração do soluto na solução (M/L3); 

DH = coeficiente de dispersão hidrodinâmica (L2/T2); 

V = velocidade intersticial específica (L/T). 

 

Substituindo as Expressões 4.36 e 4.37 na Expressão 4.35, tem-se a equação básica 

do transporte de contaminantes, utilizada pelo programa CTRAN/W. 
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C
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∂
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 +
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∂
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2

θθθ     (4.37) 

 

Dividindo a Expressão 4.37 por θ, 

 

x

C
V

x

C
D

t

C
H ∂

∂−
∂
∂=

∂
∂

2

2

        (4.38) 

 

Esta é a forma da equação do transporte vista frequentemente na literatuta. A 

Expressão 4.38 representa o transporte de uma substância não reativa e não radioativa, ou 

seja, não há perda de massa de soluto devido à adsorção ou decaimento radioativo. No 

entanto, para modelar o transporte de contaminantes em meios porosos, a perda de massa, 

devido aos processos de adsorção e decaimento, deve ser acrescentada na equação do 

transporte.  

No transporte de substâncias radioativas a perda de massa durante o transporte é 

vinculada ao decaimento radioativo de íons presentes na solução e de íons aderidos às 

partículas sólidas do solo. A concentração é então minimizada no tempo, em ambas as 
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fases, e de forma irreversível. Em termos de concentração inicial, esta redução é 

representada pela Expressão 4.40. 

 

( ) teCtC ⋅−⋅= λ
0          (4.39) 

 

em que, t=t1/2 é o intervalo de tempo definido como meia vida e λ é o coeficiente de 

decaimento. Como já apresentado, a concentração de átomos instáveis no tempo igual a 

“meia vida” é igual à metade da concentração no tempo inicial, C/C0=1/2. Portanto, 

 

2/

0

1

2

1 te
C

C λ−==         (4.40) 

 

em que, 

 

2/

693,0

2/

2ln

11 tt
==λ         (4.41) 

 

Derivando a Expressão 4.39 em relação ao tempo, 

 

C
t

C λ
∂
∂ −=          (4.42) 

 

A quantidade de massa radioativa presente na água intersticial, Ww, em uma unidade 

de volume elementar é igual ao produto teor de umidade volumétrico, θ, e concentração de 

soluto na solução, C. 

 

t
w eCCW ⋅−⋅== λθθ 0         (4.43) 

 

A adsorção, S, é a quantidade de massa aderida às partículas sólidas do solo, 
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dividida pela massa de sólidos. A massa das partículas sólidas por unidade de volume de 

solo pode ser definida em termos de densidade seca do solo. Assim, no programa 

CTRAN/W, o parâmetro S é definido pela Expressão 4.44. 

 

d

sW
S

ρ
=          (4.44) 

 

ou, 

 

ds SW ρ=  

 

em que, Ws é a quantidade de massa adsorvida a uma unidade de massa de partículas 

sólidas. Em termos de decaimento radioativo, 

 

t
dds eSSW λρρ −== 0         (4.45) 

 

Portanto, a massa radioativa total, M, em ambas as fases, líquida e sólida é definida 

pela Expressão 4.46. 

 

t
d

t
sw eSeCWWM λλ ρθ −− +=+= 00       (4.46) 

 

A perda de massa de soluto devido ao decaimento radioativo é então, 

 

dSC
t

M ρλλθ −−=
∂

∂
        (4.47) 

 

A Expressão 4.48 simula o transporte de contaminantes considerando substâncias 

radioativas. 
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dH SC
x
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C ρλλθθθθ −−
∂
∂−

∂
∂=

∂
∂

2

2

     (4.48) 

 

No transporte de substâncias reativas, o movimento de massa também é afetado pela 

adsorção do soluto pelas partículas sólidas do solo. A quantidade de partículas adsorvidas 

pode ser definida em termos de densidade seca das partículas. 

 

ds SW ρ=          (4.49) 

 

A perda de massa de soluto devido à adsorção é então, 

 

t

S

t

W
d

s

∂
∂=

∂
∂ ρ          (4.50) 

 

A adsorção, S, é função da concentração, C. 
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Acrescentando o termo adsorção à Expressão 4.48 tem-se a equação diferencial 

geral que governa o transporte de contaminantes utilizada no CTRAN/W 
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ou, 

 

dHd SC
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    (4.53) 
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4.3.3 – Dispersão Numérica e Oscilações Numéricas 

 

As oscilações e a dispersão numéricas são inerentes à solução da equação advecção 

– dispersão pelo método de elementos finitos. Os dois fenômenos são ilustrados na Figura 

4.5. A dispersão numérica tende a expandir a concentração de soluto além dos limites 

calculados nas soluções analíticas. As oscilações numéricas produzem concentrações 

maiores e menores que as máximas e mínimas especificadas. 

 

 

Figura 4.5 – Fenômenos da dispersão numérica e oscilação numérica 

 

As oscilações e a dispersão não podem ser eliminadas, mas podem ser minimizadas. 

Há dois critérios muito utilizados no controle desses erros, a saber: o Número de Peclet e o 

Número de Courant. 

Estes critérios são usualmente expressos na forma unidimensional pelas Expressões 

4.54 e 4.55. 

 

2≤∆=
H

e D

xV
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∆
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tV
Cr          (4.55) 
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sendo, 

∆x = tamanho do elemento na direção do fluxo (L); 

∆t = incremento de tempo (T); 

DH = coeficiente de dispersão hidrodinâmica (L2/T); 

V = velocidade intersticial específica (L/T). 

 

Em uma análise bidimensional, o programa CTRAN/W calcula os Números de 

Peclet e de Courant em cada ponto de Gauss do elemento finito, usando as expressões a 

seguir. 

 

2
11

≤
∆

=
D

xV
Px          (4.56) 

 

2
22

≤
∆

=
D

yV
Py          (4.57) 

 

1≤
∆

∆=
x

tV
C x

x          (4.58) 

 

1≤
∆

∆
=

y

tV
C y

y          (4.59) 

 

sendo, 

∆x = x máximo, distância entra dois nós de um elemento (L); 

∆y = y máximo, distância entra dois nós de um elemento (L); 

D11 e D22 = coeficientes de dispersão hidrodinâmica (L2/T); 

V = média da velocidade intersticial específica (L/T); 

Vx = velocidade específica na direção x (L/T); 

Vy = velocidade específica na direção y (L/T); 
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∆t = incremento de tempo (T). 

As restrições dos Números de Peclet e de Courant fornecem as condições 

necessárias para a criação da malha de elementos finitos e para a discretização temporal 

adequada na modelagem do transporte de poluentes. O critério do Número de Peclet requer 

que a discretização espacial do regime de fluxo não seja maior que duas vezes o potencial 

de dispersão do meio poroso. O critério do Número de Courant requer que a distância 

percorrida por advecção durante um incremento de tempo não seja maior que um elemento.  

Este processo estabilizador da solução faz com que uma minimização no tamanho 

do elemento condicione uma minimização no intervalo de tempo. Assim, a elaboração 

adequada da malha de elementos finitos é de suma importância na otimização do tempo de 

execução do programa, ou seja, excessos no refinamento espacial podem levar a exageros 

na discretização temporal, necessários para assegurar a estabilidade e evitar a dispersão 

numérica. 

 

 

4.4 – ESTUDO EM MEIO SATURADO NÃO REATIVO 

 

Com o objetivo de verificar a influência dos parâmetros empregados na equação 

geral do transporte de contaminantes em meios porosos, foram realizadas algumas análises 

paramétricas. Estas análises tiveram como base parâmetros obtidos em estudos 

experimentais conduzidos por Weber e Miller (1988), Miller e Weber (1988), Ribeiro (1991 

e 1996) e GeoStudio (2007). 

Um modelo hidrogeoquímico do transporte de solutos é proposto pelo programa 

CTRAN/W. Este modelo não representa de forma exata as condições de campo, ou seja, não 

simula todos os mecanismos de migração de solutos em solo, mas procura representar 

aqueles mais relevantes. 

No estudo paramétrico, considerou-se uma seção vertical hipotética de solo de 15 

metros de profundidade sobre uma região impermeável em rocha sã com extensão de 40 

metros. A fonte de contaminação representa um rejeito lançado na superfície do terreno com 

extensão de 3 metros (x=10 a x=13), como ilustrado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Seção vertical hipotética. 

 

A discretização espacial foi feita considerando o critério Peclet e para discretização 

temporal foi utilizado o critério de Courant. 

Para um solo saturado e contaminante não reativo foram utilizados os seguintes 

parâmentros: 

 

- nível de água na superfície; 

- condutividade hidráulica constante, k = 4,078 m/dia; 

- gradiente hidráulico, i = 0,05; 

- velocidade média horizontal ou velocidade de Darcy, vh = 0,2039 m/dia; 

- porosidade efetiva, n = 0,384; 

- velocidade intersticial, V = 0,53 m/dia; 

- concentração na fonte externa, C0 = 1 g/m3; 

- dispersividade longitudinal, αL = 7 m; 

- dispersividade transversal, αT = 10% αL = 0,7 m; 

- difusão melecular, D0 = 9,6*10-5 m2/dia; 

- fator tortuosidade, τ = 0,7; 

- densidade seca do solo, ρd = 1,64 g/cm3; 

- difusão molecular efetiva, D* = 6,72*10-5 m2/dia; 

- dispersão hidrodinâmica longitudinal, DHL = 3,71 m2/dia; 
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Considerando a menor dispersividade longitudinal analisada (αL = 0,7m), calculou-

se a dimensão dos elementos da malha e o intervalo de tempo para a análise. 

 

mxx
D

xV
P

HL
x 4,1

53,0

371,0*2
2 ≤∆∴≤∆∴≤

∆
=  

 

diastt
x

tV
C x
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1 ≤∆∴≤∆∴≤

∆
∆=  

 

Com base nos cálculos, para confecção da malha foram utilizados elementos com 

um metro de comprimento, e para a discretização temporal um intervalo de tempo ∆t = 

0,01157dias (1000 segundos).  

Para ilustrar o comportamento da pluma de contaminação nas simulações realizadas 

e apresentadas a seguir, o tempo de análise escolhido foi de 12 dias. 

Em meios porosos saturados o teor de umidade volumétrico é igual a porosidade, 

portanto, considerou-se na análise de solos saturados uma função teor de umidade 

volumétrico constate igual a 0,384. 

 

 

4.4.1 - Influência da Dispersividade 

 

Para avaliar a importância das dispersividades na migração de solutos em meios 

porosos saturados, os parâmetros αL e αT foram variados, sendo utilizados os pares: 0,7 e 

0,07m, 7 e 0,7m e 9 e 0,9m. Os resultados estão ilustrados nas Figuras 4.7 a 4.9. As 

concentrações indicadas nas figuras têm a unidade de g/m3. 
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Figura 4.7 – Efeito da dispersividade. Dispesividades assumidas αL = 0,7m e αT = 

0,07m. 

 

Na primeira simulação (Figura 4.7) verifica-se que o fenômeno da advecção foi 

predominante no fluxo de massa através do solo. Com o aumento das dispersividades, 

longitudinal e transversal, a parcela dispersiva torna-se importante no transporte do 

contaminante. Observa-se, nas figuras a seguir, um espalhamento, nas direções longitudinal 

e transversal, da pluma de contaminação. 
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Figura 4.8 - Efeito da dispersividade. Dispesividades assumidas, αL = 7m e αT = 0,7m. 
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Figura 4.9 - Efeito da dispersividade. Dispesividades assumidas, αL = 9 m e αT = 0,9m. 

 

Para avaliar os efeitos da anisotropia na dispersão hidrodinâmica, o parâmetro αL foi 

mantido constante, igual a 7m e o parâmetro αT tomou valores iguais a 0,07, 0,7 e 7m, 

sendo os resultados apresentados através das Figuras 4.10, 4.8 e 4.11, respectivamente. O 

programa CTRAN/W não admite dispersividade transversal maior que a horizontal. 
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Figura 4.10 - Efeito da dispersividade. Dispesividades assumidas, αL = 7m e αT = 

0,07m. 
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Figura 4.11 - Efeito da dispersividade. Dispesividades assumidas, αL = 7m e αT = 7m. 

 

Como era de se esperar, na simulação representada através da Figura 4.10, verifica-

se uma pluma de contaminação mais próxima à fonte de contaminação. Com o aumento da 

dispersividade transversal verifica-se um espraiamento da pluma (Figuras 4.8 e 4.11), ou 

seja, um maior espalhamento do contaminante e, portanto uma maior contaminação do 

lençol freático. 

 

 

4.4.2 - Influência da Velocidade 

 

Para esta análise foram consideradas as dispersividades αL = 7m e αT =0,7m. As 

velocidades médias ou velocidades de Darcy consideradas foram 0,02039; 0,2039 e 8,156 

m/dia. Os perfis de contaminação estão apresentados nas Figuras 4.12, 4.8, e 4.13, 

respectivamente. 
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Figura 4.12 - Efeito da velocidade, v= 0,02039m/dia. 
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Figura 4.13 - Efeito da velocidade, v= 8,156m/dia. 

 

Analisando as figuras mencionadas anteriormente verifica-se um aumento da 

contaminação do lençol freático, com o aumento da velocidade. No entanto, é importante 

observar que o fluxo de massa através das seções consideradsa nas Figura 4.8 e 4.13 é 

predominantemente advectivo, ou seja, quanto maior a velocidade de fluxo maior a parcela 

advectiva no transporte de solutos. A parcela dispersiva se torna predominante na 

simulação representada pela Figura 4.12. O número de Peclet teve mudanças insignificantes 

em seus valores. Houve maior variação do número de Courant, no entanto, todos menores 

que um. 
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4.4.3 - Fonte de Concentração Constante 

 

Em todas as simulações feitas anteriormente, considerou-se uma condição de 

contorno do primeiro tipo, concentração prescrita, C(0,t)=C0, (Fetter, 1993). Na posição 

inicial a concentração é a mesma da concentração na fonte, C0. Como a concentração da 

fonte de contaminação foi mantida constante, em qualquer tempo considerado, na posição 

inicial a concentração foi C0 =1g/m3. 

 

 

4.4.4 – Fonte com Pulso 

 

Para analisar, por exemplo, um problema de vazamento de substâncias 

contaminantes em solos, a condição de contorno mais apropriada é a fonte de contaminação 

com pulso. O contaminante é liberado apenas por um determinado tempo, até que o 

vazamento seja contido. 

Na simulação representada pela Figura 4.14 considerou-se esse tipo de condição de 

contorno. A concentração na fonte após 17 horas (60000 segundos) foi nula, ou seja, o 

problema de vazamento foi resolvido. O perfil de contaminação do solo após 22 horas do 

começo do vazamento está representado na figura mencionada anteriormente. Observa-se 

que a pluma de contaminação afasta-se do ponto onde ocorreu o acidente e a concentração é 

de praticamente 5% da concentração inicial da fonte poluidora. 

 

 

Figura 4.14 – Fonte com pulso. T= 22 horas 
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4.5 – ESTUDO EM MEIO SATURADO REATIVO 

 

Para a análise do comportamento de um contaminante reativo em solos saturados 

foram considerados a seção vertical hipotética e os parâmetros mencionados no Item 4.4. 

Os parâmetros físico-químicos utilizados nas simulações com solutos reativos estão 

relacionados a seguir. 

 

- capacidade de sorção, CT = 5,3*10-8 g/g; 

- constante de equilíbrio, Keq = 4,4 m3/g; 

- concentração na fonte, C = 1 g/m3. 

 

 

4.5.1 – Influência da Adsorção Linear – Fator de Retardamento 

 

Nesta seção será analisado o efeito do retardamento químico, provocado pelas 

reações físico-químicas, através de simulações considerando isotermas de sorção linear com 

valores máximos de adsorção de 4,32*10-8; 4,32*10-7 e 4,32*10-6g/g, representadas pelas 

Figuras 4.15 a 4.17, respectivamente. 
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Figura 4.15 - Efeito da adsorção, Kd = 4,32*10-8g/g, Rf = 1. Isoterma linear de sorção. 
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Figura 4.16 - Efeito da adsorção, Kd = 4,32*10-7g/g, Rf = 3. Isoterma linear de sorção. 
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Figura 4.17 - Efeito da adsorção, Kd = 4,32*10-6g/g, Rf = 19. Isoterma linear de sorção. 

 

Como era de se esperar, comparando as Figuras 4.8, 4.15, 4.16 e 4.17, observou-se 

uma tendência da pluma de contaminação em ficar mais próxima da fonte poluidora com o 

aumento da capacidade do solo em adsorver o contamiante, e consequentemente o aumento 

do fator de retardamento, ou seja, aumenta o tempo de chegada da pluma em um ponto 

qualquer considerado. As formas das isolinhas de concentração não se alteraram, e sim seus 

valores. 
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4.5.2 – Influência da Adsorção Não Linear – Função Adsorção 

 

Neste item avaliou-se a diferença em utilizar uma isoterma de sorção linear e uma 

não linear na análise do transporte de solutos em meios porosos saturados. Considerou-se 

nesta análise a isoterma de sorção de Langmuir. Pela Figura 4.18 observa-se que a adsorção 

é maior quando considerada uma isoterma não linear 
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    (a)      (b) 

Figura 4.18 – (a) Isoterma não linear de sorção, CT = 5,3*10-8 g/g. (b) Isoterma linear de 

sorção, Kd = 4,32*10-8g/g. 

 

A pluma de contaminação considerando uma isoterma de sorção não linear é 

representada pela Figura 4.19. Comparando-a com a Figura 4.15 observa-se que as formas 

das isolinhas não apresentam modificações e seus valores apresentam pequenas variações, 

quase imperceptíveis. Consequentemente, o fluxo de massa através da seção considerada na 

Figura 4.19 é um pouco menor. 
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Figura 4.19 – Isoterma não linear de sorção, CT = 5,3*10-8g/g. 

 

 

4.5.3 – Efeito do Decaimento 

 

Procurando avaliar o comportamento de um contaminante reativo e radioativo 

considerou-se um poluente com tempo de meia vida igual a 0,80/dia e 4,32/dia (Figuras 

4.19 e 4.20, respectivamente). Nestas análises foram utilizadas isotermas de sorção linear 

com Kd= 4,32*10-8g/g e Rf = 1. 
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Figura 4.20 – Contaminante reativo e radioativo. λ = 0,80/dia. 
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Figura 4.21 – Contaminante reativo e radioativo. λ = 4,32/dia. 

 

Considerando um coeficiente de decaimento igual a 0,80/dia, para o solo e os 

parâmetros considerados; no tempo de 12 dias não houve qualquer mudança no perfil da 

pluma de contaminação, provavelmente o tempo de análise não foi suficiente (Figura 4.20). 

O soluto comportou-se como se fosse apenas reativo (Figura 4.15). Por outro lado, para um 

coeficiente de decaimento de 4,32/dia (Figura 4.21) houve uma mudança brusca da pluma 

de contaminação. Observa-se que esta ficou muito próxima a fonte. 

Na simulação apresentada na Figura 4.22 utilizou-se os mesmo parâmetros daquela 

representada na Figura 4.20, com a ressalva de que, a concentração do contaminante na 

fonte poluidora sofreu também os efeitos do decaimento. A concentração na fonte de um 

poluente radioativo pode ser determinada pela Expressão 4.40, C = C0
-λt. Pode-se observar 

que o efeito de decaimento na concentração da fonte no perfil de contaminação foi 

significativo. 
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Figura 4.22 – Decaimento radioativo na fonte de contaminação, λ = 0,80/dia. 
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4.6 – ESTUDO EM MEIO NÃO-SATURADO NÃO REATIVO 

 

Para analisar o comportamento de um poluente não reativo em meios porosos não 

saturados, considerou-se a mesma seção vertical hipotética e os parâmetros apresentados no 

Item 4.4, mas com o nível de água a montante a dois metros da superfície do terreno. 

Manteve-se um gradiente de 0,05. 

 

 

4.6.1 – Influência da Função Condutividade e da Função Teor de Umidade 

 

Em meios porosos saturados a condutividade hidráulica e o teor de umidade 

volumétrico são admitidos constantes. No entanto, em zonas não saturadas a condutividade 

e o teor de umidade estão intimamente ligados as poropressões.  

A presença de ar nos poros diminui o teor de umidade do solo. Diminuir o teor de 

água do solo é como diminuir o tamanho e o número de poros interconectados, reduzindo 

desse modo a quantidade de água que flui através do meio poroso.  

Para uma análise não saturada, utilizando o programa SEEP/W, as funções 

condutividade hidráulica e teor de umidade volumétrico devem ser definidas para cada tipo 

de solo. 

Na análise apresentada na Figura 4.23, estimou-se a função condutividade hidráulica 

pelo método proposto por Green & Corey (1971) para solos siltosos, utilizando uma função 

teor de umidade volumétrico com θs=0.384. A condutividade hidráulica saturada 

considerada para estimar a função condutividade dessa análise foi igual a 4,078m/dia. 
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Figura 4.23 – Influência das funções condutividade hidráulica e teor de umidade. 

 

A capacidade de um solo conduzir água pode ser determinada em termos de 

condutividade hidráulica. A Figura 4.23 ratifica este conceito quando comparada com a 

Figura 4.8. Diminuir esse parâmetro significa diminuir o fluxo de água e consequentemente 

o de contaminante através do meio considerado, considerando o mesmo tempo de análise. 

Comparando essas duas figuras, observa-se que a pluma de contaminante avança 

gradativamente com o aumento da permeabilidade e do teor de umidade volumétrico, pois 

todos os poros estão preenchidos por água e assim todos participam do processo de 

escoamento do contaminante no solo. 

 

 

4.6.2 – Influência da Função Dispersão Hidrodinâmica 

 

Como visto no Item 4.4.1 o aumento das dispersividades, horizontal e transversal, 

resultou em um espalhamento do contaminante nas direções longitudinal e transversal ao 

fluxo.  

Em meios porosos não saturados, a zona não saturada tem forte influência no perfil 

de contaminação. Nesta região o fluxo de contaminante, e consequentemente a 

concentração são menores que aqueles quando o solo se encontra saturado. Há uma grande 

dificuldade do contaminante em se espalhar na zona vadosa, ou seja, o que determina o 

escoamento de um contaminante em um solo não saturado são as funções condutividade 
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hidráulica e teor de umidade volumétrico; nesse caso a dispersão hidrodinâmica tem papel 

secundário (Comparar as Figuras 4.23 e 4.8 e as Figuras 4.24 e 4.9). 
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Figura 4.24 – Influência da dispersão hidrodinâmica em solos não saturados, 

αL = 9m e αT = 0,9m. 

 

 

4.7 – ESTUDO EM MEIO NÃO SATURADO REATIVO 

 

Para o estudo de poluentes reativos foi considerado o mesmo perfil de solo, 

condições de contorno e parâmetros utilizados no estudo do transporte de contaminantes 

não reativos em solos não saturados. As funções, condutividade hidráulica e teor de 

umidade volumétrico foram aquelas consideradas no Iten 4.6. Os parâmetros físico-

químicos utilizados nas simulações com solutos reativos estão relacionados a seguir. 

 

- capacidade de sorção, CT = 5,3*10-8 g/g; 

- constante de equilíbrio, Keq = 4,4 m3/g; 

- concentração na fonte, C = 1 g/m3. 
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4.7.1 – Influência da Função Adsorção 

 

Na equação da isoterma de sorção de Langmuir (Equação 2.31), o parâmetro CT 

representa a capacidade de sorção do solo. Para avaliar a importância da sorção no processo 

de escoamento de poluentes reativos, foram adotados para o parâmetro CT valores de 

5,3*10-8 e 5,3*10-7g/g, considerando funções adsorção com valores máximos de 4,32*10-8 e 

4,32*10-7g/g. Estas simulações estão apresentadas nas Figuras 4.25 e 4.26, respectivamente. 
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Figura 4.25 – Influência da sorção, isoterma não linear de sorção, CT = 5,3*10-8g/g. 
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Figura 4.26 – Influência da sorção, isoterma não linear de sorção, CT = 5,3*10-7g/g. 

 

Como esperado, com o aumento da capacidade de sorção do solo, mantendo-se os 

demais parâmetros constantes, aumenta-se o tempo de chegada da pluma de contaminação 

(Figuras 4.25 e 4.26).  

Comparando as Figuras 4.25 e 4.19, percebe-se mais uma vez a influência do grau 

de saturação do solo no transporte de solutos.  
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Capítulo 5 

 

CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR 

HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS - BTEX 

 

5.1 - INTRODUÇÃO 

 

Problemas envolvendo a contaminação do solo, das águas e do ar por derramamento 

de petróleo e derivados vem ganhando grande importância no Brasil nos últimos anos em 

função do aumento do número das áreas impactadas.  

Os terminais de petróleo e postos de serviços lidam diariamente com a possibilidade 

de acidentes envolvendo derramamentos e vazamentos inerentes às atividades de produção, 

armazenamento e transferência.  

Levantamentos estatísticos realizados por agências de proteção ambiental indicam 

que a ocorrência de vazamentos de petróleo e seus derivados vêm aumentando 

significativamente nos últimos anos, em função da manutenção inadequada ou insuficiente, 

da obsolescência do sistema e equipamentos e da falta de treinamento de pessoal. Esses 

acidentes além de causarem a contaminação do solo, das águas e do ar, contribuem para o 

risco de explosões e incêndios (CETESB, 2007).  

Desses derivados, a gasolina merece destaque, seja pela quantidade envolvida ou 

pela periculosidade verificada na liberação. Em áreas atingidas por vazamentos de gasolina, 

há grande probabilidade dos seus constituintes BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos), substâncias depressoras do sistema nervoso central (SNC) e causadoras de 

leucemia, dissolverem-se na água subterrânea poluindo os lençóis freáticos, e assim, 

contaminarem um grande número de pessoas. 

Existem na literatura muitos modelos que fornecem soluções analíticas e numéricas 

para o problema de contaminação do solo e água subterrânea envolvendo gasolina. Neste 

trabalho, utilizou-se o programa CTRAN/W (GeoStudio, 2007). Como discutido no 

Capítulo 4, a formulação utilizada no programa CTRAN/W permite analisar problemas 
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complexos de transporte de contaminantes que envolvam processos como difusão, 

dispersão, adsorção e decaimento. 

No entanto, há mais de 70 anos, a gasolina comercializada no Brasil sofre adição de 

etanol, que pode causar um comportamento completamente diferente no deslocamento da 

pluma de contaminação (Fernandes 1997). Portanto, nas análises realizadas foram 

consideradas algumas hipóteses, as quais representaram estes efeitos da presença de álcool 

na gasolina. 

 Neste capítulo, serão apresentadas uma revisão bibliográfica sobre as propriedades 

físico-químicas da gasolina e seus constituintes, conceitos básicos sobre o fluxo multifásico 

e simulações numéricas do transporte da fase dissolvida dos constituintes (BTEX) da 

gasolina procedentes de um vazamento ocorrido no posto de abastecimento, Posto Morada 

Nova, situado no município de Nova Lima, Minas Gerais. 

 

 

5.2 – CARACTERIZAÇÃO DA GASOLINA E DE SEUS CONSTITU INTES 

 

A gasolina é um produto do refinamento do petróleo cuja composição pode variar de 

acordo com a composição do petróleo bruto da qual foi destilada, com o método de 

refinamento e com os aditivos nela inseridos. Em geral, este derivado é constituído 

basicamente por hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contém átomos de carbono e 

hidrogênio) e, em menor quantidade, por produtos oxigenados (produtos que possuem 

átomos de oxigênio em sua formula química). Além dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, 

a gasolina contém compostos de enxofre, compostos de nitrogênio e compostos metálicos, 

todos eles em baixas concentrações (Petrobrás, 2007).  

A gasolina básica (sem oxigenados) possui uma composição complexa. A sua 

formulação pode demandar a utilização de diversas correntes nobres oriundas do 

processamento do petróleo como nafta leve (produto obtido a partir da destilação direta do 

petróleo), nafta craqueada (obtida a partir da quebra de moléculas de hidrocarbonetos mais 

pesados ou gasóleos), nafta reformada (obtida de um processo que aumenta a quantidade de 



 116 

substâncias aromáticas), nafta alquilada (de um processo que produz iso-parafinas de alta 

octanagem a partir de iso-butanos e olefinas), etc (Petrobrás, 2007).  

A gasolina tipo C comercializada no Brasil sofre adição de álcool etílico anidro, 

também conhecido como etanol, em frações que podem variar de 20 a 25% . O uso desse 

composto oxigenado adicionado à gasolina aumenta a octanagem do motor e reduz a 

emissão de monóxido de carbono para a atmosfera. A octanagem mede a resistência da 

gasolina à detonação que, se for baixa, além da perda de potência, pode causar sérios danos 

ao motor (Petrobrás, 2007). 

As especificações da gasolina comercializada no Brasil são regulamentadas pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), através da Portaria n° 309, de 27 de dezembro de 

2001, de acordo com as disposições contidas no Regulamento Técnico 05/2001 (ANP, 

2007). Estas especificações podem ser conferidas na Tabela 5.1. Conforme o Artigo 2° 

dessa portaria, as gasolinas automotivas são classificadas em duas categorias: (i) gasolina A 

– é a produzida no País, importada ou formulada pelos agentes econômicos autorizados, 

isenta de componentes oxigenados e que atenda ao Regulamento Técnico; e (ii ) gasolina C 

– aquela constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível (AEAC), nas 

proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que atenda ao 

Regulamento Técnico. 

Conforme Resolução N°35 de 22 de fevereiro de 2006, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento aprovou a fixação em vinte por cento, a partir da zero hora do dia 

primeiro de março de 2006, do percentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro 

combustível à gasolina (MAPA, 2007). O etanol é usado como aditivo na gasolina 

comercial brasileira desde 1931, em proporções que variaram ao longo dos anos de acordo 

com as políticas energéticas adotadas pelo governo e com o valor do álcool no mercado 

internacional. 

No caso de acidentes ambientais ocorridos com derivados do petróleo, os riscos a 

saúde humana decorrem da toxidade e da mobilidade de seus constituintes no meio 

ambiente. O primeiro passo, em caso de contaminação, é a análise das propriedades físico-

químicas de cada composto, as quais irão determinar as concentrações, o destino e o 

transporte dos contaminantes no solo, na água e no ar.  
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Tabela 5.1 – Tabela de especificações da gasolina brasileira. Fonte: ANP (2007). 

Características Unidade 
Especificação Gasolina 

Comum 
Método 

  Tipo A Tipo C ABNT ASTM 
Cor - (1) (2) Visual (3) 
Aspecto - (4) (4) NBR 13992 

Álcool Etílico Anidro 
Combustível (AEAC) 

% vol 1 máx (5) (6) 
NBR 7148 
NBR 14065 

D 1298 
D 4052 

Massa específica a 20°C kg/m3   NBR 9619 D 86 
Destilação      
10%evaporado, máx. °C 65,0 65,0   
50%evaporado, máx. °C 120,0 80,0   
90%evaporado, máx. (7) °C 190,0 190,0   
PFE (ponto final de 
ebulição) 

°C 220,0 220,0   

Resíduo, máx. % vol 2,0 2,0   

Pressão de vapor 37,8°C (8) kPa 45,0 a 62,0 69,0 máx. 
NBR 4149 
NBR 14156 

D 4953 
D 5190 
D 5191 
D 5482 

Enxofre, máx. (9) % massa 0,12 0,10 
NBR 6563 
NBR 14533 

D 1266 
D 2622 
D 3120 
D 4294 
D 5453 

Benzeno, máx. (9) % vol 1,2 1,0 - 
D 3606 
D 5443 
D 6277 

Chumbo, máx. (5) g/L 0,005 0,005 - D 3237 
Aditivos (10) - - - - - 
Hidrocarbonetos: (9) (11) % vol   MB 424 D 1319 
Aromáticos, máx.  57 45   
Olefínicos, máx.  38 30   

Notas:  (1) De incolor a amarelada, isenta de corante. 

(2) De incolor a amarelada se isenta de corante cuja utilização é permitida no teor máximo 

de 50ppm com exceção da cor azul, restrita à gasolina de aviação. 

(3) A visualização será realizada em proveta de vidro, conforme a utilizada no Método NBR 

7148 ou ASTM D 1298. 

(4) Límpido e isento de impurezas. 

(5) Proibida a adição. Deve ser medido quando houver dúvida quanto à ocorrência de 

contaminação. 

(6) O AEAC a ser misturado às gasolinas automotivas para a produção da gasolina C deverá 

estar em conformidade com o teor e a especificação estabelecidos pela legislação em vigor. 
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(7) No intuito de coibir eventual presença de contaminantes o valor da temperatura para 

90% de produto evaporado não poderá ser inferior à 155ºC para a gasolina A e 145°C para a 

gasolina C. 

(8) Para os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, 

bem como para o Distrito Federal, admite-se, nos meses de abril a novembro, um acréscimo 

de 7,0 kPa ao valor máximo especificado para a Pressão de Vapor. 

(9) Os teores máximos de Enxofre, Benzeno, Hidrocarbonetos Aromáticos e 

Hidrocarbonetos Olefínicos permitidos para a gasolina A referem-se àquela que transformar-

se-á em gasolina C através da adição de 22% + 1% de álcool. No caso de alteração legal do 

teor de álcool na gasolina os teores máximos permitidos para os componentes anteriormente 

referidos serão automaticamente corrigidos proporcionalmente ao novo teor de álcool 

regulamentado. 

(10) Utilização permitida conforme legislação em vigor, sendo proibidos os aditivos a base 

de metais pesados. 

(11) Fica permitida alternativamente a determinação dos hidrocarbonetos aromáticos e 

olefínicos por cromatografia gasosa. Em caso de desacordo entre resultados prevalecerão os 

valores determinados pelos ensaios MB 424 e D 1319. 

 

Os hidrocarbonetos aromáticos (formados por átomos de carbono e hidrogênio) do 

grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e os isômeros orto, para e meta xilenos) são os 

compostos de maior importância do ponto de vista ambiental. Além da toxidade, estes 

compostos são tidos como os de maior mobilidade no meio ambiente, podendo ser 

rapidamente transportados através do solo e da água subterrânea, devido sua volatilidade e 

solubilidade, respectivamente (Chiaranda, 2006). Em geral, os compostos BTEX estão 

presentes na gasolina brasileira nas proporções apresentadas na Tabela 5.2 (Corseuil, 2004). 

 

Tabela 5.2 – Frações molares dos compostos BTEX na gasolina. 

Hidrocarbonetos Fração molar 

Benzeno 7,80 x 10-3 

Tolueno 4,20 x 10-2 

Etilbenzeno 1,70 x 10-2 

Orto-xileno 1,11 x 10-2 

Fonte: Chiaranda (2006). 
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As propriedades físico-químicas que mais influenciam na mobilidade dos 

hidrocarbonetos são: a massa molecular, a solubilidade em água, a pressão de vapor e os 

coeficientes de partição entre os meios, como a constante da Lei de Henry e os coeficientes 

de partição octanol/água e carbono orgânico/água (Chiaranda, 2006). 

 

 

5.2.1 – Densidade 

 

Uma propriedade física muito importante para o entendimento do comportamento 

da gasolina em meios porosos, no caso de um possível vazamento, é a sua densidade. 

Definida como massa por unidade de volume, com valor sempre inferior à densidade da 

água (0,998g/ml a 15°C), essa propriedade faz com que a gasolina flutue no topo do lençol 

freático. 

A gasolina, por ser um produto menos denso que a água é classificada como LNAPL 

(light non-aqueous phase liquid), isto é, fase líquida imiscível leve ou menos densa que a 

água. A densidade da gasolina varia em função de sua composição e temperatura. A 

densidade do etanol também é inferior a da água (Ferreira, 2003). 

 

 

5.2.2 – Solubilidade 

 

Assim como à densidade, a massa molecular se relaciona à solubilidade dos 

compostos orgânicos em água. Em geral, quanto maior o comprimento das cadeias de 

carbono menor a solubilidade. A solubilidade é um parâmetro importante, pois influência a 

distribuição do contaminante em subsuperfície. Moléculas altamente solúveis são 

rapidamente distribuídas na água subterrânea e tendem a ser menos volatilizadas. Esse 

parâmetro representa a máxima concentração de um composto dissolvido na água, a uma 

dada temperatura e pode ser determinado pela Lei de Raoult (Ferreira 2003). 

 

ii
ef
i SXS ⋅=          (5.1) 
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sendo, 

Si
ef = solubilidade efetiva do composto i na mistura (mg/L); 

Xi = fração molar do composto i na mistura; 

Si = solubilidade do composto puro i na temperatura t (mg/L). 

 

A solubilidade na gasolina aumenta se o composto orgânico tiver oxigênio, como o 

álcool e o éter. Quando a gasolina entra em contato com a água, o álcool existente neste 

combustível, completamente miscível em água, irá migrar para a água subterrânea (Corseuil 

e Fernandes, 1999). Portanto, uma alta concentração de etanol na água pode facilitar a 

transferência dos BTEX presentes na gasolina para a fase aquosa, aumentando a 

solubilidade dos hidrocarbonetos aromáticos no lençol freático.  

Como apresentado por Yalkowsky e Roseman (1981) o aumento da solubilidade de 

compostos hidrofóbicos na água subterrânea, aumenta log-linearmente com o aumento da 

fração volumétrica dos solventes orgânicos completamente miscíveis na água, numa 

mistura binária (Corseuil et al., 2000). 

 

 

5.2.3 – Viscosidade 

 

A viscosidade é definida como a resistência que um gás ou líquido oferece ao fluxo. 

Um aumento na temperatura tende a diminuir a viscosidade do contaminante, podendo 

assim, causar uma maior mobilidade no solo. A adição de etanol na gasolina também 

diminui sua viscosidade (Ferreira, 2003). 

 

 

5.2.4 – Pressão de Vapor 

 

A pressão de vapor de um composto, Pi, é a medida de sua tendência à evaporação, 

ou, mais precisamente, é a pressão que o vapor exerce quando em equilíbrio com suas 

forma puras, líquida ou sólida, a uma determinada temperatura. É uma característica que 
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mede a volatilidade de um contaminante. No caso de misturas líquidas, como a gasolina, a 

pressão de um composto i pode ser definida através da Lei de Raoult (Chiaranda, 2006; 

Ferreira, 2003). 

 

ii
ef

i PXP ⋅=          (5.2) 

 

em que, 

Pi
ef = pressão de vapor efetiva do composto i na mistura (atm); 

Xi = fração molar do composto i na mistura; 

Pi = pressão de vapor do composto puro i na temperatura t (atm). 

 

Observa-se pelas expressões apresentadas anteriormente que a pressão de vapor de 

um determinado composto, assim como, sua solubilidade, são menores em misturas do que 

a do composto puro. 

 

 

5.2.5 – Constante da Lei de Henry 

 

A constante da Lei de Henry é a medida da tendência de partição de um composto 

dissolvido em água para a fase de vapor. Segundo a Agencia de Proteção Ambiental dos 

estados Unidos (U.S.EPA, 1996), esta constante é importante para estimar a probabilidade 

de um composto dissolvido na umidade do solo ou na água subterrânea em particionar para 

o ar presente nos poros do solo. 

Conforme Schwarzenbach (1993), citado por Chiaranda (2006), a constante da Lei 

de Henry, KH, pode ser obtida dividindo-se a pressão parcial de equilíbrio de um composto 

no ar pela concentração de equilíbrio do mesmo composto na água (Expressão 5.3).  

 

[ ]
[ ]3−⋅⋅

⋅⋅⋅=
molmáguanaãoconcentraç

atmarnoparcialpressão
KH      (5.3) 
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Segundo a U.S.EPA, compostos orgânicos voláteis (COV) são quaisquer compostos 

que contenham carbono que participem de reações fotoquímicas, excluindo o monóxido de 

carbono, o dióxido de carbono, o ácido carbônico, os carbetos ou carbonatos metálicos e o 

carbonato de amônio (Rodrigues et al., 2007). Ainda segundo essa agência, COV são 

aqueles compostos com constantes da Lei de Henry maiores que 10-5atm.m3.mol-1 (a 25°C), 

massas moleculares menores que 200g.mol-1 e pressão de vapor maior ou igual a 1,32x10-

10atm. Portanto, os compostos orgânicos com maior tendência a volatilização são os 

hidrocarbonetos monoaromáticos do grupo BTEX, pois são os que apresentam menores 

massas moleculares, maiores pressões de vapor e constantes da Lei de Henry. 

No Brasil, a adição de 20 a 25% de etanol à gasolina comercialmente distribuída faz 

com que a tendência à volatilização dos compostos aumente ainda mais. 

A velocidade de volatilização está relacionada principalmente à pressão de vapor e, 

secundariamente, à temperatura, umidade, velocidade do vento, tipo do solo, composição 

do composto, radiação solar e dimensões do derramamento (Michels, 2005). Uma vez 

volatilizados, os contaminantes se moverão através da zona não saturada por processos de 

difusão e advecção (Kim e Corapcioglu, 2003). Compostos que estão dissolvidos na água 

subterrânea também podem particionar para o ar presente no solo, mas para os compostos 

BTEX é um processo relativamente lento, e geralmente é desconsiderado na aplicação de 

modelos de biodegradação. Chiang et al. (1989) demonstraram que menos de 5% da massa 

de BTEX dissolvida é perdida para a fase gasosa do solo na zona saturada. Por isso, o 

impacto da volatilização na redução de contaminantes dissolvidos pode ser geralmente, 

desprezado (Wiedemeier et al., 1999).  

 

 

5.2.6 – Coeficientes de Partição 

 

Além das propriedades físico-químicas anteriormente discutidas, processos 

químicos, como a sorção, são de fundamental importância na simulação do transporte de 

contaminantes em um meio poroso. A capacidade de compostos hidrofóbicos aderirem à 
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matéria orgânica é propriedade determinante na mobilidade do mesmo na matriz sólida de 

um aquífero. Para esse tipo de composto, o coeficiente de capacidade de sorção Kd é obtido 

pela Expressão 5.4. 

 

ococd fKK .=          (5.4) 

 

em que, Koc, definido como coeficiente de partição entre o carbono orgânico e a água, é  

uma medida do potencial de um contaminante orgânico se adsorver à matéria orgânica 

presente no solo. Quanto menor seu valor, maior é o potencial de lixiviação do 

contaminante do solo para a água (Bedient et al., 1994). Baseado em estudos laboratoriais 

Koc pode ser estimado pela Expressão 5.5 (Olsen e Davis, 1990). 

 

omoc KK 724,1=         (5.5) 

 

sendo o parâmetro Kom um coeficiente de partição baseado na quantidade de matéria 

orgânica do solo e que pode ser determinado pela expressão empírica (Expressão 5.6) 

proposta por Chiou, Porter e Schmedding (1983) para compostos orgânicos 

monoaromáticos (Fetter, 1993). 

 

779,0log904,0log −= owom KK       (5.6) 

 

em que, o coeficiente de partição octanol/água, Kow, é definido como a razão da 

concentração de um composto orgânico dissolvido entre o octanol e a água (Kow = 

Coctanol/Cágua), em equilíbrio. Esse coeficiente descreve a tendência de partição de um 

composto entre uma fase orgânica e uma fase aquosa. Quanto maior esta relação, maior a 

hidrofobicidade do composto (Chiaranda, 2006). 

A fração de carbono orgânico, foc, é determinada dividindo-se a porcentagem de 

carbono orgânico pela porcentagem de matéria orgânica presente no solo. 

De acordo com Camargos et al. (1986), a matéria orgânica presente no solo pode ser 
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determinada pela Expressão 5.7. 

725,1%% ∗⋅= orgânicocarbonoMO      (5.7) 

 

 

5.2.7 – Avaliação da Toxicidade 

 

A avaliação da toxicidade envolve a determinação de compostos químicos que 

possam provocar efeitos adversos e o nível de exposição tolerável a esses compostos sem 

riscos apreciáveis à saúde humana. A avaliação da toxicidade é realizada em duas etapas: a 

caracterização do perigo, para determinar se a exposição a um determinado composto pode 

causar um aumento na incidência de efeitos adversos à saúde humana; e a avaliação dose-

resposta, na qual será identificada a “dose segura” ou “nível tóxico” de determinado efeito 

adverso e caracterizar a relação entre a dose de contaminante recebida e a incidência de 

efeitos adversos à população (U.S.EPA, 1989).  

Os fatores dose-resposta utilizados são, o fator de potência (SF – slope factor) 

utilizado para estimar o risco causado pela exposição diária de um composto tóxico durante 

toda a vida e a dose de referência (RfD – reference dose), uma estimativa do nível de 

exposição diária a um composto ingerido durante toda a vida sem efeitos adversos à saúde 

(U.S.EPA, 1993). Para compostos carcinogênicos (compostos que causam câncer) não há 

limite de tolerância, assume-se que em qualquer nível de exposição há a ocorrência de dano 

à saúde (Michels, 2005).  

A U.S.EPA (1989) classificou os compostos químicos em função da sua 

carcinogenicidade (Tabela 5.3), com base em estudos toxicológicos realizados em seres 

humanos e animais. 

 

Tabela 5.3 – Classificação de compostos carcinogênicos segundo a U.S.EPA. 

Grupo Classificação 
A 

B1 ou B2 
B1 

 
B2 

Carcinogênico humano. 
Provável carcinogênico humano. 
Compostos onde os dados disponíveis para humanos são 
limitados. 
Compostos onde os dados são suficientes para animais, mas 
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Grupo Classificação 
 

C 
D 
E 

inadequados ou inexistentes para humanos. 
Possível carcinogênico humano. 
Não classificável como carcinogênico humano. 
Evidencia não carcinogenicidade em humanos. 

 

Michels (2005) recomenda a investigação da presença de hidrocarbonetos de 

petróleo e alguns metais na avaliação de risco à saúde humana em derramamentos de 

petróleo e derivados. Os compostos da gasolina analisados neste trabalho serão os 

hidrocarbonetos do grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e orto-xileno). 

Esses contaminantes são compostos monoaromáticos caracterizados por possuírem 

uma única estrutura cíclica insaturada (compostos cíclicos com ligações duplas). Devido 

sua alta pressão de vapor são classificados como compostos orgânicos voláteis (COVs).  

Possuem também alta solubilidade, atingindo facilmente os lençóis freáticos. Os 

compostos BTEX apresentam fácil absorção, são frequentemente metabolizados e não 

persistem no corpo por muito tempo.  

O benzeno é classificado pela U.S.EPA como sendo do Grupo A, carcinogênico 

humano, e a sua toxicidade pode aumentar na presença de etanol. Uma exposição aguda por 

inalação pode interferir no sistema neurológico causando sonolência, tontura, dores de 

cabeça e inconsciência. Ingerido em grandes quantidades pode causar vômitos, tonturas e 

convulsões. Exposição ao líquido ou vapor pode irritar olhos, pele e aparelho respiratório. 

Diversos estudos sugerem que o benzeno pode prejudicar a fertilidade de mulheres expostas 

a altas doses e causar efeitos adversos em fetos, como atraso na formação óssea e danos na 

medula óssea. Uma exposição crônica ao benzeno causa aberrações cromossômicas 

numéricas e estruturais em humanos, podendo causar até mesmo a morte de uma pessoa. O 

benzeno é reconhecidamente o mais tóxico de todos os BTEX, podendo causar leucemia, se 

ingerido, mesmo em baixas concentrações durante períodos não muito longos de tempo 

(U.S.EPA, 2004).  

A U.S.EPA classifica o etilbenzeno como sendo do Grupo D, não apresentando 

evidências de carcinogenicidade em humanos. Uma exposição aguda por inalação pode 

afetar o sistema respiratório, causando irritação na garganta e contrações no peito, irritação 

nos olhos e afetar o sistema neurológico causando tonturas. Exposições crônicas por 
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inalação em humanos têm mostrado resultados conflitantes em relação ao efeito do 

etilbenzeno no sangue, enquanto que estudos em animais indicaram efeitos no sangue, 

fígado e rins (U.S.EPA, 2004). 

Apesar da alta toxicidade do tolueno, não há evidências de carcinogenicidade em 

humanos, sendo classificado como do Grupo D. Exposições agudas ou crônicas de seres 

humanos ou animais ao tolueno causam disfunções no SNC (em muitos casos reversíveis), 

causando sonolência, tremores, atrofia cerebral, e danos na fala, audição e visão em 

humanos. Narcoses são freqüentemente observadas em exposição aguda por inalação, 

causando fadiga, sonolência, dores de cabeça e enjôos. Altos níveis de exposição podem 

causar depressão do SNC e até mesmo a morte de um indivíduo. Uma exposição aguda 

também pode causar arritmia cardíaca. A inalação crônica causa irritação no aparelho 

respiratório e olhos, dor de garganta, tontura, dor de cabeça e insônia (U.S.EPA, 2004). 

Os xilenos são compostos pertencentes ao Grupo D, facilmente absorvidos por 

inalação e ingestão, e metabolizados inicialmente pelo fígado. Quando em contato com o 

organismo, esses compostos apresentam maior afinidade com tecidos ricos em lipídio 

(gordura) como os tecidos adiposos e o cérebro. Exposições crônicas por inalação indicam 

danos neurológicos, enquanto que exposições agudas causam danos neurológicos 

reversíveis e irritação nos olhos e garganta. Em geral, estes efeitos agudos são mais 

pronunciados a altos níveis de exposição. Dados em humanos e animais são insuficientes 

para avaliar os efeitos potenciais entre a exposição ao xileno e o câncer. (U.S.EPA, 2003). 

 

 

5.3 – TRANSPORTE E ATENUAÇÃO DE CONTAMINANTES EM AQ UÍFEROS 

 

Estimar os níveis de contaminação da água subterrânea através de modelos 

matemáticos é tarefa bastante complexa diante aos vários processos envolvidos no 

transporte e atenuação de contaminantes na subsuperfície. Entre os importantes 

mecanismos que devem ser considerados estão a advecção, dispersão hidrodinâmica, sorção 

e decaimento, discutidos detalhadamente nos Capítulos 2 e 3. Em problemas envolvendo 

vazamentos de gasolina, mecanismos como a biodegradação e a lixiviação são de 
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fundamental importância para o entendimento da distribuição de seus constituintes na água 

subterrânea. 

De acordo com Riser-Roberts (1992), o termo biodegradação é frequentemente 

utilizado para descrever uma variedade de processos biológicos que ocorrem nos 

ecossistemas naturais, onde os microorganismos transformam os contaminantes orgânicos 

em produtos metabólicos inócuos ou menos tóxicos (Michels, 2005). A biodegradação dos 

hidrocarbonetos do petróleo dissolvidos na água subterrânea reduz suas concentrações na 

pluma de contaminação, causando de uma maneira geral, um retardamento ao fenômeno do 

transporte desses contaminantes. 

Grande parte dos poluentes orgânicos é inicialmente degradada aerobiamente, ou 

seja, em situações em que o oxigênio é o receptor final de elétrons. A velocidade de 

biodegradação dos hidrocarbonetos é afetada pela composição química do contaminante e 

pelas condições geoquímicas do meio contaminado, tais como: disponibilidade dos 

receptores de elétrons utilizados para oxidar os contaminantes; pH ideal para o crescimento 

e atividade dos microorganismos (geralmente bactérias heterotróficas e fungos); 

temperatura adequada para as atividades metabólicas; teor de água que afeta a dissolução 

dos contaminantes e dos nutrientes; concentração de nutrientes essenciais para o 

crescimento microbiano; diversidade e densidade microbiana; e a presença de compostos 

orgânicos tóxicos e metais pesados que possam alterar a atividade ou população microbiana 

(Michels, 2005). 

A taxa de transformação dos hidrocarbonetos é função dos mecanismos de 

biodegradação e dos mecanismos de transporte, advecção, dispersão, sorção, volatilização e 

diluição. Bedient et al. (1994) sugerem a utilização do modelo de decaimento de primeira 

ordem, a cinética de Monod, e a reação instantânea para descrever a biodegradação de 

compostos orgânicos. Conforme a Expressão 5.8, no modelo de 1ª ordem, a velocidade de 

decaimento do soluto (dC/dt) é proporcional à concentração do soluto (C) vezes o 

coeficiente de decaimento (λ) devido à biodegradação. 

 

C
dt

dC λ−=          (5.8) 

A gasolina derramada na subsuperfície migra através do solo como uma massa de 
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óleo, principalmente por força da gravidade e da capilaridade, ou como compostos 

individuais que se separam da mistura, particionando-se para a fase aquosa ou para a fase 

gasosa. Caso ocorra a infiltração de água de chuva neste solo contaminado, o fluxo dos 

contaminantes será favorecido. O processo de lixiviação introduz os hidrocarbonetos para a 

fase líquida através da solubilidade e do arraste (Michels, 2005). Os hidrocarbonetos 

aromáticos, e especialmente os BTEX, tendem a ser os constituintes da gasolina mais 

solúveis em água, e, portanto os mais solubilizados e arrastados. 

 

 

5.4 – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE FLUXO MULTIFÁSICO 

 

O transporte e distribuição da gasolina na subsuperfície são determinados pelas 

propriedades do líquido e pelas características geológicas do meio poroso. Dentre as mais 

importantes propriedades do líquido estão a densidade, a viscosidade e a tensão superficial. 

As propriedades do solo que influenciam o movimento de hidrocarbonetos do petróleo 

incluem a porosidade e a permeabilidade. Outras propriedades importantes, as quais são 

funções tanto do líquido como do meio, incluem pressão capilar, permeabilidade relativa, 

molhabilidade (propagação preferencial de um fluido em meios porosos em um sistema 

fluidos imiscíveis), saturação e saturação residual. Condições específicas do local (como 

por exemplo, profundidade do lençol freático, volume de produto liberado e direção do 

fluxo da água subterrâneo) também contribuem para a migração e dispersão do 

contaminante (U.S.EPA, 1996). 

Esta seção apresenta conceitos básicos sobre o fluxo de líquidos imiscíveis e as 

principais características que controlam o transporte desses líquidos. O conteúdo a seguir 

foi discursado com o apoio dos trabalhos de Ferreira (2003) e Chiaranda (2006).  

O vazamento de petróleo e de seus derivados na subsuperfície provoca a 

contaminação das zonas vadosa e saturada do solo, conseqüência da propagação de suas 

diferentes fases. O LNAPL pode apresentar-se na subsuperfície em 5 fases distintas: livre, 

residual, dissolvida, vapor e adsorvida (Oliveira e Barker, 1998).  

O LNAPL (produto puro, no caso gasolina) migrará através da zona não saturada 



 129 

verticalmente sob a influência da gravidade e das forças capilares, preenchendo os vazios 

intersticiais, deixando resíduos por onde for passando. Esta fase residual pode 

eventualmente ser remobilizada, retornando a fase livre e vice-versa. 

Quando alcançar o nível da água subterrânea o LNAPL formará uma mancha 

flutuante de produto livre na região da franja capilar, e começará a se espalhar lateralmente 

e a se mover na direção do fluxo de água, deixando massas residuais nos poros do solo 

devido às pressões capilares e às forças intersticiais. Durante todo o transporte, o LNAPL 

está em contanto com a água e com o ar presente nos poros do solo, favorecendo tanto a 

dissolução como a volatilização de seus constituintes, respectivamente (Kim e Corapcioglu, 

2003) (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1 – Representação da migração do LNAPL na subsuperfície. Fonte: Chiaranda 

(2006). 

 

A gasolina, por ser constituída por vários compostos orgânicos com diferentes 

solubilidades, os compostos mais solúveis irão se dissolver mais rapidamente do que 

aqueles menos solúveis. Os compostos mais voláteis são aqueles hidrocarbonetos da fase 

residual presentes na zona não saturada ou aqueles adsorvidos e, em menor escala, os 

presentes na fase livre e dissolvida. 

A fase adsorvida é formada quando parte do produto fica adsorvido na matéria 

orgânica presente no aqüífero. Em um solo seco ou com baixo teor de umidade, a 

quantidade adsorvida está diretamente relacionada à área da superfície das partículas do 
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solo e à quantidade de matéria orgânica.  

Como já mencionado anteriormente, a adição de etanol na gasolina comercializada 

no Brasil altera as propriedades da mesma e de seus constituintes e, portanto afeta 

significativamente o processo de distribuição na subsuperfície destes compostos. Quando 

há um vazamento de gasolina tipo C na zona não saturada do solo, o etanol, por ser um 

composto hidrofílico, particiona-se para a água contida nos interstícios do solo, ficando 

retido nesta região por forças capilares. A presença do etanol na zona não saturada reduz a 

tensão superficial LNAPL-água, favorecendo a migração do LNAPL no solo até que ele 

alcance a franja capilar e, ali, passe a se acumular. Em quantidades acima de 10% em 

volume da mistura, o etanol aumenta sua saturação na água, diminuindo a tensão superficial 

e a capacidade das forças capilares em retê-lo na zona vadosa. Deste modo, o álcool 

também começa a migrar pela zona não saturada até alcançar a fase livre, aumentando a 

solubilidade do produto puro em água, efeito conhecido como co-solvência (Powers e 

Mcdowell, 2003). 

 

 

5.4.1 – Tensão Superficial, Ângulo de Contato e Molhabilidade 

 

A tensão superficial de um líquido é o trabalho por unidade de área gasto para 

distender a superfície desse líquido. A tensão superficial, Ts, se manifesta na superfície de 

qualquer líquido como a força contrátil, tangente à superfície e numericamente igual ao 

trabalho necessário para trazer do interior para a superfície do líquido um número suficiente 

de moléculas para criar uma área unitária de superfície nova (Libardi, 2005).  

O valor da tensão superficial não depende somente do líquido, mas também do meio 

circundante e da temperatura, diminuindo à medida que esta aumenta. 

Segundo Libardi (2005), sendo dois fluidos imiscíveis dentro de um determinado 

recipiente, nas moléculas situadas na linha de contato, isto é, na linha composta pelos 

pontos comuns às três fases: sólida (parede do recipiente), líquida (a água, por exemplo) e 

gasosa (ou fluido menos denso, por exemplo, a gasolina), existirão três forças atuantes.  

Em corte, a linha de contato é um ponto conhecido como ponto de contato P, 
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conforme mostra a Figura 5.2, no qual atuam as seguintes forças: a resultante das forças 

entre as partículas contidas no gás (ou líquido menos denso), considerada desprezível em 

comparação com as forças moleculares atuantes entre as partículas do líquido e as do 

sólido; a resultante F
ρ

 das forças moleculares de London-van der Waals de atração coesiva 

das moléculas do líquido do quadrante PAB sobre a partícula P; e a resultante G
ρ

 das forças 

moleculares de London-van der Waals de atração adesiva do sólido sobre a partícula P. 

A força resultante G
ρ

 de intensidade igual a G1√2 possui duas componentes, uma 

devida à parte do sólido acima da superfície do líquido (quadrante PCD), de intensidade G1 

e aquela devida à parte do sólido abaixo da superfície do líquido (quadrante PBC), de 

intensidade também igual a G1. 

 

(a)     (b)  

  

 

(c) 

Figura 5.2 – Tensões Superficiais (a) α = 90°, (b) α < 90°, (c) α > 90° (Libardi, 2005). 

É por meio da relação entre as intensidades das forças F
ρ

 e G
ρ

 que se determina se o 
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ângulo, denominado ângulo de contato, formado no líquido entre o plano tangente à sua 

superfície e a parede do recipiente, no ponto de contato, será reto (superfície plana), agudo 

(superfície côncava) ou obtuso (superfície convexa).  

Quando F
ρ

= 2G1 ou  F
ρ

 = 2G
ρ

, como observado na Figura 5.2 a, a resultante final 

das forças moleculares, R
ρ

, atuante em P é paralela à parede do recipiente, isto é, 

perpendicular à superfície do líquido. Consequentemente existe equilíbrio na condição 

assumida e o ângulo de contato α é igual a 90°. 

Nos casos em que F
ρ

< 2G1 ou F
ρ

 < 2G
ρ

, a resultante final R
ρ

 cairá no quadrante 

PCB (Figura 5.2 b). Consequentemente, não pode haver equilíbrio até que a superfície 

próxima de P se torne côncava, ou seja, até que o ângulo α se torne agudo (α < 90°) e a 

resultante fique perpendicular à superfície. 

Uma terceira condição é F
ρ

 > 2G1 ou F
ρ

 > 2G
ρ

, quando isto acontece, então a 

resultante R
ρ

 cairá no quadrante PAB (Figura 5.2 c). Só haverá equilíbrio nesta condição 

quando a superfície do líquido próxima do ponto P se tornar convexa e, portanto, o ângulo 

de contato obtuso (α > 90°). 

O ângulo de contato influencia a distribuição dos fluidos nos poros, os processos de 

deslocamento e as permeabilidades relativas de dois fluidos não miscíveis. 

A molhabilidade de um fluido (gás ou líquido) é definida como a tendência de um 

fluido se espalhar ou aderir a uma superfície sólida na presença de outros fluidos imiscíveis. 

O ângulo de contato está intimamente ligado a essa característica; ângulos menores que 90° 

indicam que o fluido é molhante, ângulos maiores que 90° indicam que o fluido é não 

molhante. Ângulos de contato próximos a 90° são característicos de sistemas de 

molhabilidade intermediária. A água é sempre o fluido molhante na presença do óleo ou do 

ar. O óleo é fluido molhante na presença do ar, mas é fluido não molhante na presença de 

água. 

 

 

5.4.2 – Pressão Capilar 
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Quando dois fluidos imiscíveis estão em contato em um tubo de pequeno diâmetro, 

uma superfície curva se desenvolve na interface entre ambos, devido aos fenômenos 

relacionados com a tensão superficial. A pressão exercida por esses dois fluidos próxima à 

interface não são iguais. Essa diferença de pressão é chamada de pressão capilar (Pc) e pode 

ser determinada pela Expressão 5.11. 

 

MNMc PPP −=          (5.11) 

 

Sendo, PNM a pressão exercida pelo fluido não molhante e PM a pressão exercida 

pelo fluido molhante. 

O deslocamento do fluido molhante, em um tubo capilar, pelo fluido não molhante é 

denominado drenagem e para que isso ocorra é necessário que a pressão desses seja 

PNM≥PM+Pc. A drenagem é o fluxo resultante da diminuição da saturação do fluido 

molhante. Quando ocorre um aumento na saturação do fluido molhante este desloca o 

fluido não molhante; fluxo denominado “embebição” ou “umedecimento” que ocorre 

quando PNM≤PM+Pc.  

 

 

5.4.3 – Drenagem e Umedecimento 

 

Chatzis et al. (1983) estudaram através de micromodelos os efeitos da geometria dos 

poros sobre os mecanismos de trapeamento durante o deslocamento imiscível de óleo pela 

água e a distribuição de óleo residual (Ferreira, 2003). 

O meio poroso é formado por partículas sólidas e por uma rede tridimensional de 

poros conectados por suas gargantas. Um dos micromodelos mais utilizados para uma 

melhor compreensão dos mecanismos de trapeamento em uma rede de poros é chamado 

modelo de poro duplo. 

A gasolina derramada na subsuperfície e/ou na superfície de um terreno move-se 

verticalmente até alcançar a franja capilar, comprimindo-a e alcançando o nível freático. 

Nesta situação, a gasolina (fluido não molhante) deslocará a água (fluido molhante) dos 
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poros, o que é chamado de drenagem. 

Durante o processo de drenagem mostrado na Figura 5.3, a interface na ramificação 

capilar 2 permanecerá no ponto A, enquanto que a interface na ramificação capilar 1 se 

moverá em direção ao ponto B, seguindo o caminho do poro maior, um poro por vez. O 

raio de curvatura da interface do fluido no ponto B na ramificação capilar 1 começa 

aumentar devido à geometria do poro no final da ramificação 1, mas como o raio de 

curvatura na ramificação 2 é menor, a interface nesse ponto não se moverá. Então o fluido 

não molhante passará através da garganta do poro maior, até o próximo poro, trapeando 

totalmente o fluido molhante na garganta do poro menor. 

 

 

Figura 5.3 – Trapeamento do Fluido Molhante durante o Processo de Drenagem. PM – 

pressão do fluido molhante; PNM – pressão do fluido não molhante; Pc – pressão capilar. 

Fonte: Ferreira (2003). 

 

Caso o derramamento da gasolina seja interrompido, a fase livre sobre o topo do 

nível freático e/ou franja capilar pode ser deslocada pela água, devido uma variação sazonal 

do nível de água e do fluxo natural da água subterrânea. Primeiramente a água fluirá através 

da garganta do poro menor, com o fluido não molhante permanecendo imóvel no poro 

maior, processo denominado embebição ou umedecimento. Neste caso, se houver 

estabilidade capilar, ocorrerá a recuperação do fluido não molhante nos poros maiores. Na 
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Figura 5.4a a interface na ramificação capilar 1 permanecerá no ponto A, enquanto que a 

interface na ramificação capilar 2 se moverá em direção ao ponto B, seguindo o poro 

menor. O raio de curvatura da interface fluido-fluido no ponto B para a ramificação capilar 

2 começa a aumentar devido a geometria no final da ramificação 2, até alcançar o mesmo 

valor do raio de curvatura do ponto A, para a ramificação capilar 1 (Figuras 5.4b, c e d). 

Então, a interface da ramificação 1 começará a se mover e não ocorrerá trapeamento da fase 

não molhante (Figuras 5.4e e f). Caso a geometria do poro leve a uma instabilidade capilar, 

ocorrerá o trapeamento de gasolina na garganta do poro maior (Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.4 – Processo de Embebição sem o Trapeamento do Fluido Não Molhante. 

Fonte: Ferreira (2003). 
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Figura 5.5 – Processo de Embebição com o Trapeamento do Fluido Não Molhante. 

Fonte: Ferreira (2003). 

 

No caso onde o tubo capilar não possui diâmetro uniforme o fluido molhante 

desloca o fluido não molhante deixando para trás resíduos do fluido não molhante, devido 

às instabilidades das interfaces. Esse mecanismo depende do diâmetro do corpo e da 

garganta do poro. Aqueles com gargantas tão grandes quanto o corpo dos poros, o fluido 

não molhante pode ser inteiramente deslocado (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6 – Efeito do Diâmetro da Garganta do Poro sobre o Trapeamento do Fluido 

Não Molhante em Tubo Capilar com Diâmetro Não Uniforme. Fonte: Ferreira (2003). 
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5.4.4 – Permeabilidade Relativa 

 

De acordo com U.S.EPA (1996), a permeabilidade relativa é uma medida direta da 

habilidade do meio poroso conduzir um fluido quando um ou mais fluidos estão presentes. 

As curvas de permeabilidade relativa (Figura 5.7) são propriedades do fluxo e representam 

o efeito da geometria do poro, molhabilidade, distribuição do fluido, e saturação no fluxo 

de fluidos não miscíveis.  

 

 

Figura 5.7 – Curvas de Permeabilidades Relativas Típicas. SNM – Saturação do fluido 

não molhante; SM – saturação do fluido molhante. Fonte: Ferreira (2003). 

 

Pela Figura 5.7 é possível observar que a permeabilidade relativa do fluido molhante 

torna-se zero em SM = 0,2; parâmetro conhecido como saturação irredutível ou pendular. 

Nesta situação, o fluido molhante é preso por forças capilares nas partes estreitas do poro 

(Figura 5.8; com água como fluido molhante e o ar como fluido não molhante).  

Para o fluido não molhante a permeabilidade relativa torna-se zero em SNM = 0,1. 

Esta saturação é conhecida como saturação residual ou insular, onde uma pequena 

quantidade de LNAPL está em um aqüífero, cuja água é o fluido molhante e o fluido não 
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molhante ocorre como uma bolha isolada no centro do poro. 

O padrão de saturação residual mostrado pelo exemplo (SNM<SM) é observado 

frequentemente. Um fluido na saturação residual ou irredutível não é capaz de fluir, porque 

em níveis de baixa saturação o fluido não é conectado através da rede de poros. 

 

 

Figura 5.8 – Exemplos de Tipos Diferentes da Saturação Residual. (a) Saturação 

Pendular. (b) Saturação Insular. Fonte: Ferreira (2003). 

 

 

5.5 – ESTUDO DE CASO 

 

5.5.1 – Introdução 

 

A Lei Estadual n° 7.772 do Estado de Minas Gerais, de 8 de setembro de 1980, que 

dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, de acordo com seu art. 

2°, define poluição ou degradação ambiental como qualquer alteração das qualidades 

físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente que possam prejudicar a saúde ou bem 

estar da população, criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, ocasionar 

danos relevantes à flora, à fauna e a qualquer recurso natural e ocasionar danos relevantes 

aos acervos histórico, cultural e paisagístico. Considera fonte de poluição qualquer 

atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou 

não, que induza, produza ou possa produzir poluição. Define também, agente poluidor 

como sendo qualquer pessoa física ou jurídica responsável por fonte de poluição. 
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O Conselho Nacional do meio Ambiente (CONAMA), no uso de suas competências 

conferidas pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto n° 

99.274, de 6 de junho de 1990, através da Resolução CONAMA n°273, de 29 de novembro 

de 2000, determinou que “a localização, construção, instalação, modificação, ampliação e 

operação de postos revendedores, postos de abastecimento e postos flutuantes de 

combustíveis dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem 

prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis”. 

Assim, o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), órgão normativo, 

consultivo e deliberativo, subordinado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, através da Deliberação Normativa COPAM n°50, 

de 28 de novembro de 2001, estabeleceu os procedimentos para licenciamento ambiental 

dos postos revendedores, postos de abastecimento e postos flutuantes de combustíveis. 

Nesse sentido, os postos revendedores e de abastecimento de Minas Gerais 

providenciaram os seus cadastros perante o órgão ambiental competente, FEAM (Fundação 

Estadual do Meio Ambiente). Dentre os documentos apresentados para formalizar o 

requerimento de Licença de Operação Corretiva, incluiu-se os resultados de investigações 

de passivos ambientais. 

De acordo com o Parecer Técnico NUCOM: 097/2003 da FEAM, “após a análise 

dos resultados do teor de Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos e de Hidrocarbonetos 

Poliaromáticos determinados na investigação do solo e da água subterrânea do Posto 

Morada Nova pela empresa Analytical Solutions, e de acordo com o laudo da empresa de 

consultoria Geomecânica Minas Ltda., que afirmava “pode-se concluir que as amostragens 

realizadas no local apresentam concentrações significativas, de Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e Xilenos (BTEX) e Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPA), acima dos valores 

permitidos” seriam necessárias medidas se descontaminação”. 

Ainda, conforme esse parecer técnico, a FEAM analisou os resultados da segunda 

etapa da investigação ambiental realizada pelo empreendedor e foi constatado que os 

índices de contaminação de BTEX e HPA apresentados pela empresa Analytical Solutions 

configuravam um alto teor de contaminação do solo e da água, com possibilidade de 

existência de fase livre no corpo de água subterrâneo.  
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Em função da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério 

Público Estadual, Posto Morada Nova Ltda. e Agip do Brasil S/A (distribuidora de 

combustível) foram realizadas investigações ambientais na área do posto, com o objetivo de 

verificar as condições do solo e da água subterrânea, e avaliar o risco a saúde humana, 

utilizando a metodologia ACBR (Ações Corretivas Baseada em Risco) e um Plano de 

Ação, visando a descontaminação da área. Realça-se que atualmente, o Posto Morada Nova 

encontra-se adequado aos requisitos ambientais. 

 

 

5.5.2 – Características Gerais do Empreendimento 

 

O empreendimento objeto deste estudo, com razão social “Posto Morada Nova 

Ltda.” e nome fantasia Posto Morada Nova, localiza-se na Rua Santo Antônio n°15, bairro 

Retiro, município de Nova Lima, Minas Gerais.  

O posto de abastecimento iniciou suas operações em 1994 e possui uma área total 

aproximada de 200m2, com área construída de 100m2.  

Dentro de um raio de 100 metros a partir do estabelecimento estão localizadas várias 

residências, além de pequenas lojas, um armazém para venda de produtos alimentícios, uma 

igreja e um quartel da Polícia Militar. Um pouco além do entorno de 100 metros, encontra-

se outro posto de abastecimento. A Figura 5.9 apresenta a caracterização do entorno do 

posto. 

As formas de uso e ocupação do solo no perímetro de entorno do Posto Morada 

Nova classifica a área na condição de uso comercial/residencial. No comércio situado ao 

lado do posto, há um poço cacimba cuja água não é usada para consumo humano. A 

presença deste poço classifica o local como Classe 2, de acordo com a norma NBR 13.786 

da ABNT.  

O estabelecimento tem por finalidade a comercialização de combustíveis e a 

lavagem de veículos. A lavagem de veículos é realizada através de ducha. A água utilizada 

no local é proveniente da empresa estadual (COPASA) e os efluentes do posto são 

destinados à rede coletora de esgoto. 
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Figura 5.9 – Caracterização do Entorno do Posto Morada Nova. 
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A área de abastecimento possui três ilhas equipadas com uma bomba cada e há um 

filtro de diesel. As linhas e tubulações são de aço galvanizado. A Tabela 5.4 apresenta as 

características das bombas de abastecimento. 

 

Tabela 5.4 – Características das Bombas de Abastecimento 

Identificação da 
Bomba 

N° de Bicos 
de Abastecimento 

Ano de Instalação Produto 

001 01 1994 Diesel 

002 01 1994 Gasolina 

003 02 1994 Gasolina/Álcool 

Fonte: Angel (2004).  
 

O posto possui três tanques subterrâneos. A descarga de produto é realizada 

diretamente nos tanques e o controle de estoque é feito por meio de régua graduada. A 

Tabela 5.5 apresenta as características dos tanques. 

 

Tabela 5.5 – Características dos Tanques Subterrâneos 

Identificação do 
Tanque 

Volume Total 
(m3) 

Ano de Instalação Produto 

001 15 1994 Gasolina 

002 15 1994 Álcool 

003 15 1994 Diesel 

Fonte: Angel (2004)  
 

 

5.5.3 – Dados Hidrogeoquímicos 

 

As análises de contaminação do lençol freático na região do Posto Morada Nova, 

pelos constituintes BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) da gasolina, foram 

baseadas em dados obtidos a partir de ensaios geotécnicos de laboratório e de campo, bem 

como nos resultados das análises químicas dos parâmetros BTEX e COT (Carbono 

Orgânico Total) das amostras, de solo e água subterrânea, coletadas. Esses ensaios foram 

realizados pela ANGEL Geologia e Meio Ambiente no período entre janeiro e fevereiro de 

2004 e estão contidos no Relatório de Investigação Ambiental Nível 2 e Análise de Risco 



 143 

Tier 2, elaborado em fevereiro de 2004 (Angel, 2004). Essas análises incorporaram ainda 

dados estimados na literatura especializada. 

No dia 28 de janeiro de 2004, foi realizada uma avaliação preliminar de vapores no 

solo superficial, a fim de caracterizar e identificar as possíveis fontes de contaminação, seus 

principais focos e delimitar a área atingida. 

O modelo de investigação constituiu na realização de 10 (dez) sondagens rasas 

utilizando-se uma perfuratriz com leituras, a 0,5 e 0,90 metros de profundidade, do teor de 

compostos orgânicos voláteis (COV) com uso de equipamento apropriado (detector de 

gases combustíveis com eliminação de metano). A malha de amostragem foi traçada de 

forma regular com o objetivo de ocupar toda a área de interesse (Figura 5.10).  

 

 

Figura 5.10 – Pluma de contaminação por COV’s – 28/01/2004. 

 

A partir das concentrações de vapores do solo superficial e da distribuição 

geográfica da pluma de contaminação, foram executadas, no dia 29 de janeiro de 2004, 7 

(sete) sondagens a trado, com profundidade máxima de 3,00m, para coletas de amostras de 

solo. 
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Para realizar as medições de voláteis nas amostras de solos coletadas nas sondagens 

a trado, utilizou-se a metodologia Head Space, que consiste em armazenar o solo 

imediatamente após a coleta em um saco plástico, desagregá-lo manualmente, realizando 

em seguida as medições dos COV presentes no meio. As determinações de COV 

caracterizam semi-quantitativamente as concentrações dos vapores orgânicos ao longo do 

perfil de solo acima do nível de água, ou seja, na zona vadosa. 

Os principais focos de concentração de COV encontravam-se nas proximidades das 

bombas de gasolina e álcool. 

Logo após a realização das sondagens profundas, foram instalados 4 (quatro) poços 

de monitoramento, confeccionados em PVC com diâmetro de 2”, tendo como objetivo 

verificar as condições das águas subterrâneas e permitir sua amostragem. A Figura 5.11 

apresenta as principais instalações do posto e a localização das sondagens realizadas e dos 

poços de monitoramento instalados. 

Após a instalação dos poços de monitoramento, foi realizado o ensaio de 

permeabilidade, que teve por objetivo determinar a condutividade hidráulica média do solo 

nos arredores do poço ensaiado. Existem diversas metodologias para realização destes 

ensaios, todas baseadas na perturbação momentânea do nível de água, monitorando sua 

recuperação. 

O método utilizado pela consultora foi o ensaio de recuperação tipo Slug Test 

(Hvorslev, 1951), que é aplicável a aqüíferos livres e apresenta bons resultados para médias 

e baixas condutividades. O tratamento dos dados foi feito com o software AQUIFERTEST, 

da Waterloo Hydrogeologic Inc., obtendo uma permeabilidade média do solo nos arredores 

do posto de 2,09 x 10-5 cm/s.  
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Figura 5.11 – Principais instalações, sondagens e poços de monitoramento. 
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A fim de se obter dados específicos do material de fundação do posto, foi coletada 

uma amostra de solo indeformada na sondagem ST-07, a 0,70 metros de profundidade, 

cravando-se um tubo de PVC no solo. O tubo foi posteriormente retirado, serrado e vedado 

para que o solo permanecesse com a umidade natural. Após a coleta, a amostra foi enviada 

para o laboratório e submetida a ensaios de porosidade total, porosidade efetiva, teor de 

umidade e densidade. Os resultados são apresentados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Caracterização do solo 

Amostra SMN-05 

Massa específica seca 1,14g/m3 

Teor de Umidade 28,40% 

Porosidade Total 55% 

Porosidade Efetiva 22% 

Fonte: Angel (2004). 
   

Foi constatado através das sondagens realizadas e pelo resultado da análise 

granulométrica, que o subsolo local é um silte-arenoso de coloração marrom escura. 

No dia 02 e fevereiro de 2004, foram feitas medições do nível de água nos poços de 

monitoramento. Com esses dados foi elaborado um mapa potenciométrico, através da 

interpolação bidimensional dos valores de carga hidráulica. A Figura 5.12 apresenta a 

configuração local do fluxo subterrâneo, sempre se orientando dos maiores para os menores 

valores de carga.  

A Tabela 5.7 apresenta as medições do nível de água nos poços de monitoramento 

em 02/02/2004, e seus respectivos valores de carga hidráulica. 

 

Tabela 5.7 – Medição do Nível de Água, Fase Livre e Carga Hidráulica. 

Poço de 
Monitoramento 

Cota 
(m) 

Nível de Água 
(m) 

Fase Livre 
(cm) 

Carga Hidráulica 
(m) 

PM-01 98,026 1,06 Ausente 96,966 

PM-02 98,428 0,88 Ausente 97,548 

PM-03 98,355 0,67 Ausente 97,665 

PM-04 98,163 0,82 Ausente 97,343 

Fonte: Angel (2004). 
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Figura 5.12 – Mapa Potenciométrico – 02/02/2004. 

 

A velocidade de deslocamento das águas subterrâneas foi calculada segundo a Lei 

de Darcy. A condutividade hidráulica média do local é de 2,09 x 10-5cm/s, obtida através 

dos ensaios realizados em campo. O gradiente hidráulico foi calculado entre os poços PM-

03 e PM-01 em 5,2% e a porosidade efetiva obtida no ensaio geotécnico foi de 22% para o 

solo silte-arenoso. A partir dos dados obtidos, foi possível calcular a velocidade de 

percolação no local em aproximadamente 1,6m/ano.  

Após os resultados das concentrações de COV em profundidade, 4 amostras de solo 

foram coletadas e submetidas à análise dos compostos BTEX, HPA (Hidrocarbonetos 

Poliaromáticos) e COT (Carbono Orgânico Total). Estas amostras foram acondicionadas 

em frascos apropriados e imediatamente armazenadas em uma caixa térmica com gelo, em 

seguida foram remetidas ao laboratório.  

A Tabela 5.8 apresenta os resultados das análises químicas dos parâmetros BTEX, 

HPA e COT das amostras de solo coletadas. 
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Tabela 5.8 – Resultados analíticos de BTEX e HPA no solo. 

Sondagem ST-03/PM-01 ST-04/PM-02 ST-05/PM-03 ST-06/PM-04 

Número da amostra SMN-01 SMN-02 SMN-03 SMN-04 

Profundidade (m) da 
coleta 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Data 29/01/2004 29/01/2004 29/01/2004 29/01/2004 

Parâmetros mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Benzeno Nd nd nd nd 

Tolueno Nd nd nd 0,007 

Etilbenzeno 0,01 nd nd 0,05 

Xilenos totais 0,018 nd 0,02 0,09 

HPA Totais 0.307 nd nd 1,044 

 

COT _ _ 3,33% (p/p) _ 

Fonte: Angel (2004). 
nd: não detectado 

 

Entre os dias 30 de janeiro e 02 de fevereiro de 2004, foram coletadas amostras de 

água subterrânea nos poços de monitoramento, instalados nos respectivos locais das 

sondagens, para a análise dos compostos BTEX e HPA. A Tabela 5.9 apresenta os 

resultados das análises químicas dos parâmetros BTEX e HPA’s nas amostras de água 

subterrânea coletadas. 

Os compostos BTEX não apresentaram concentração acima do limite de detecção na 

amostra AMN-03. Estes compostos foram detectados nas amostras AMN-01, AMN-02 e 

AMN-04 apresentando concentrações totais de 80, 87 e 6460 µg/L, respectivamente. 

Os compostos HPA foram detectados nas amostras AMN-02 e AMN-04 nas 

concentrações totais de 2 e 450 µg/L, respectivamente. 
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Tabela 5.9 – Resultados analíticos de BTEX e HPA na água subterrânea 

Poço de Monitoramento PM-01 PM-02 PM-03 PM-04 

Data 02/02/2004 30/01/2004 30/01/2004 30/01/2004 

Amostra AMN-01 AMN-02 AMN-03 AMN-04 

Parâmetros µg/L µg/L µg/L µg/L 

Benzeno 52 nd nd 1260 

Tolueno 7 17 5 860 

Etilbenzeno 9 35 nd 1140 

m,p-xileno 7 26 nd 2100 

Orto-xileno 5 9 nd 1100 

HPA Totais nd 2 nd 450 

Fonte: Angel (2004). 
nd: não detectado 

 

A partir do monitoramento do nível de água realizado no dia 02/02/2004 nos poços 

de monitoramento, não foi observada a presença de produto livre sobrenadante na água 

subterrânea. 

Analisando as tabelas apresentadas anteriormente, tanto para a água subterrânea 

quanto para o solo, observa-se que as elevadas concentrações foram detectadas apenas no 

poço de monitoramento PM-04. 

 

 

5.5.4 - Análise Numérica da Contaminação do Lençol Freático por BTEX 

 

Os programas SEEP/W e CTRAN/W (GeoStudio, 2007) foram utilizados para 

simular a contaminação da água subterrânea pelos compostos BTEX, ocasionada pelo 

vazamento de gasolina, ocorrido no Posto Morada Nova. Os resultados das análises foram 

comparados com as análises químicas feitas na amostra de água coletada no poço de 

monitoramento PM-04 no dia 30/01/2004. 
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Para simular o regime de fluxo do lençol freático do local, foi utilizado o programa 

SEEP/W (GeoStudio, 2007). Foram então realizadas análises bidimensionais de percolação 

considerando um perfil de solo isotrópico (kh=kv) de 3 (três) metros de profundidade, sobre 

uma região impermeável, e 5 (cinco) metros de extensão. A seção transversal considerada 

(Figura 5.13) está representada em planta na Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.13 – Perfil do solo 

 

Inicialmente foi feita uma análise admitindo-se um regime de fluxo transiente. As 

funções de condutividade hidráulica e de teor de umidade volumétrico utilizadas foram 

estimadas e ajustadas de acordo com a permeabilidade média medida em campo 

(kh=2,09x10-5 cm/s) e com teor de umidade encontrado (θs = 0.55), condizentes com o tipo 

de solo do local (silte arenoso), representadas pelas Figuras 5.14 e 5.15, respectivamente.  
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Figura 5.14 – Função Condutividade Hidráulica. 

 

 

Figura 5.15 – Função Teor de Umidade Volumétrico. 

 

A malha de elementos finitos foi definida segundo o critério de estabilidade de 

Peclet, utilizando elementos com dimensão de 0,05m. 

Com base no gradiente hidráulico calculado entre os poços de monitoramento PM-

03 e PM-01 e o mapa potenciométrico elaborado pela consultora, adotou-se como 

condições de contorno uma carga hidráulica a montante de 2,25m e de jusante de 2,00m, 

obtendo um gradiente de 5%.  



 152 

Analisando a distribuição geográfica da pluma de contaminação do solo superficial 

por COV (Figura 5.10) e os resultados das análises de COV realizadas pela Angel Geologia 

e Meio Ambiente, estimou-se que o ponto de vazamento de gasolina era próximo ao ponto 

onde foi realizada a sondagem rasa S04, com distância aproximada do poço de 

monitoramento PM-04 de 1,10m. 

Na tentativa de simular o fluxo da fase livre, ou seja, o vazamento da gasolina, na 

zona não saturada, admitiu-se no ponto estimado uma fonte de contaminação (coordenadas 

x=2m e y=2,5m) com uma condição de contorno de fluxo prescrito. Este fluxo foi calibrado 

em regime transiente, levando-se em conta um gradiente unitário na direção vertical e uma 

condutividade que propiciasse um gradiente hidráulico vertical da ordem de um (Figura 

5.16). 
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Figura 5.16 – Função do Fluxo Prescrito. 

 

 Para o tempo de 2 anos de vazamento, tem-se o regime de fluxo apresentado na 

Figura 5.17. 
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Figura 5.17 – Rede de Fluxo – Fluxo Transiente. 

 

O primeiro composto orgânico da gasolina analisado neste trabalho foi o Benzeno. 

Para simular o transporte deste composto, a dispersividade longitudinal foi estimada 

considerando o diâmetro médio das partículas do solo (silte arenoso), como sugerido por 

Freeze e Cherry (1979). Segundo observações de Gelhar et al. (1992), que avaliaram os 

resultados de 59 casos de campo publicados, a dispersividade transversal variou de 1 a 10% 

da dispersividade longitudinal. Neste trabalho optou-se por adotar o fator 10%. Os valores 

adotados estão relacionados na Tabela 5.10. 

Como a contaminação avaliada neste trabalho focou a fase dissolvida dos 

constituintes, Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Orto-xileno (BTEX), da gasolina, as 

concentrações desses compostos na fonte de contaminação foram consideradas igual à 

máxima solubilidade desses contaminantes em água e está apresentada na Tabela 5.10. 

A difusão efetiva adotada foi de 3,1516 cm/ano, grandeza quantificada em vários 

estudos apresentados por Rowe et al.(1995).  

A discretização temporal foi definida segundo o critério de estabilidade de Courant, 

utilizando intervalo de tempo igual a 432.000 segundos (5 dias). Com base em estudos de 

sensibilidade o tempo total de análise foi de 2 anos.  

Na ocasião do estudo de contaminação do solo e do lençol freático na região do 
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Posto Morada Nova, não foram realizados testes de sorção dos compostos orgânicos 

hidrofóbicos BTEX, portanto neste trabalho esses valores foram estimados utilizando as 

equações empíricas apresentadas na Seção 5.2.6, e a memória de cálculo para o benzeno é 

apresentada a seguir.  

 

ococd KfK =  

 

74,533,3725,1%725,1% === xCOMO  

 

58,0
74,5

33,3

%

% ===
MO

CO
foc  

 

779,0log904,0log −= owom KK  

 

sendo Kow tabelado (Fetter, 1993). 

 

779,013,2904,0log −= xKom  

 

012,14=omK  

 

16,2402,14724,1724,1 === xKK omoc  

 

g

ml
xKd 1416,2458,0 ==  

 

g

m
xKd

3
61014 −=  

 



 155 

Para os compostos BTEX foram considerados coeficientes de decaimento de 1ª 

ordem para a biodegradação, com valores baseados em dados obtidos de experimentos com 

gasolina brasileira apresentados por Corseuil et al. (2000). A Tabela 5.10 apresenta os 

dados de entrada utilizados nas análises.  

O perfil da pluma de contaminação com as isolinas de concentração obtido está 

apresentado na Figura 5.18. 

 

 

Figura 5.18 – Pluma de Contaminação, Kd = 14cm3/g. 

 

A concentração de benzeno, no ponto considerado como o poço de monitoramento 

PM-04 (x=3,10m; y=2,00m), encontrada nesta primeira análise foi zero. A concentração 

deste constituinte no PM-04 obtida na análise química da água coletada foi de 1,260mg/l.  



 156 

Tabela-5.10 – Considerações e parâmetros utilizados nas análises do SEEP/W e CTRAN/W. 

Simulação SEEP/W ααααL 

(cm) 
ααααT 

(cm) 
D* 

(cm/ano) 
Kd 

(cm3/g) 

Concentração na 
Fonte 
(mg/l) 

λλλλ (/ano) 
Tempo de análise 

(anos) 

Análise 1 
Contaminação por 

Benzeno 

Regime transiente; 
Carga montante: 2,25m; 
Carga jusante: 2,00m; 
Função de contorno com fluxo 
prescrito: 1,55x10-8 m3/s . 

0,01 0,001 3,1536 14 1780,0 0,17 2 

Análise 2 
Contaminação por 

Benzeno 

Regime transiente; 
Carga montante: 2,25m; 
Carga jusante: 2,00m; 
Função de contorno com fluxo 
prescrito: 1,55x10-8 m3/s . 

0,01 0,001 3,1536 2,36 1780,0 0,17 2 

Análise 3 
Contaminação por 

Benzeno 

Regime transiente; 
Carga montante: 2,25m; 
Carga jusante: 2,00m; 
Função de contorno com fluxo 
prescrito: 1,55x10-8 m3/s . 

0,01 0,001 3,1536 14 1780,0 0,17 6 

Análise 4 
Contaminação por 

Tolueno 

Regime transiente; 
Carga montante: 2,25m; 
Carga jusante: 2,00m; 
Função de contorno com fluxo 
prescrito: 1,55x10-8 m3/s. 

0,01 0,001 3,1536 
Kd calculado: 45 
Kd ajustado:1,1 

515,0 0,41 2 

Análise 5 
Contaminação por 

Etilbenzeno 

Regime transiente; 
Carga montante: 2,25m; 
Carga jusante: 2,00m; 
Função de contorno com fluxo 
prescrito: 1,55x10-8 m3/s. 

0,01 0,001 3,1536 
Kd calculado: 112 
Kd ajustado: 1 

152,0 0,30 2 

Análise 6 
Contaminação por 

Orto-xileno 

Regime transiente; 
Carga montante: 2,25m; 
Carga jusante: 2,00m; 
Função de contorno com fluxo 
prescrito: 1,55x10-8 m3/s. 

0,01 0,001 3,1536 
Kd calculado: 117 
Kd ajustado:1 

220,0 0,15 2 
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Para promover um ajuste entre o modelo numérico e as concentrações encontradas 

em campo, foram realizadas análises paramétricas. Dentre os parâmetros de transporte 

apresentados optou-se por minimizar o coeficiente Kd , mantendo-se os demais parâmetros 

constantes. Como observado na Figura 5.19 um bom ajuste foi registrado para uma redução 

do Kd de seis vezes. A concentração encontrada, nesta segunda análise, no PM-04 foi de 

1,24mg/l. 

 

 

Figura 5.19 – Pluma de contaminação, Kd = 2,36cm3/g. 

 

Uma das justificativas para utilizar o artifício de ajuste do coeficiente de capacidade 

de sorção utilizado nas análises de contaminação do lençol freático na região do Posto 

Morada Nova, pelos constituintes BTEX da gasolina, é a presença de etanol na gasolina 

brasileira. Em vários trabalhos pesquisados conclui-se que a presença de álcool na gasolina 

aumenta a solubilidade dos compostos hidrofóbicos em água além de diminuir também o 

decaimento por biodegradação destes contaminantes. Foi comprovado por Santos (1996), 

que há preferencialmente a degradação do etanol por parte dos microorganismos, 

retardando a degradação dos compostos BTEX. No entanto, são muitas as variáveis 

envolvidas no transporte da gasolina em subsuperfície, como discutido na Seção 5.4. 
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Na tentativa de adequar o tempo de vazamento da gasolina, admitiu-se numa 

terceira etapa um tempo total de análise de 6 anos. O perfil de contaminação na 

subsuperfície é mostrado na Figura 5.20. 

 

 

Figura 5.20 – Pluma de contaminação considerando seis anos de vazamento. 

 

A concentração encontrada, nesta terceira análise, no PM-04 foi zero. Observa-se 

que o tempo de análise simulando o vazamento de gasolina durante seis anos ainda não foi 

suficiente se considerarmos um  Kd =14cm3/g. 

Nos casos de contaminação por Tolueno, Etilbenzeno e Orto-xileno todas as 

condições de contorno e hipóteses assumidas nas Análises 1 e 2 foram mantidas, apenas os 

parâmetros, função do tipo de contaminante, foram substituídos. 

A Figura 5.21 mostra a pluma de contaminação considerando o contaminante 

Tolueno. Nesta análise o Kd foi tratado para promover um ajuste entre a concentração 

encontrada na análise e as condições de campo, no PM-04. A concentração encontrada foi 

de 0,9mg/l. 
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Figura 5.21 – Contaminação por Tolueno, regime transiente, Kd = 1,1cm3/g. 

 

As Figuras 5.22 e 5.23 apresentam os perfis de contaminação na subsuperfície do 

Posto Morada Nova por Etilbenzeno e Orto-xileno, respectivamente. As concentrações 

encontradas no PM-04 foram de 1,17mg/l, tanto na análise de contaminação por 

Etilbenzeno como por Orto-xileno, muito próximas àquelas encontradas nas análises 

químicas realizadas na água coletada no PM-04, 1,14mg/l e 1,1mg/l de Etilbenzeno e de 

Orto-xileno, respectivamente. 

 

 

Figura 5.22 – Contaminação por Etilbenzeno, regime transiente, Kd = 1cm3/g. 
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Figura 5.23 – Contaminação por Orto-xileno, regime transiente, Kd = 1cm3/g. 

 

Em todas as análises de contaminação, da subsuperfície na região do Posto Morada 

Nova, apresentadas anteriormente, o comportamento da pluma de contaminação sugere 

que a difusão molecular é o mecanismo físico de transporte dominante. No entanto, os 

resultados das análises numéricas mostram o fluxo advectivo como o principal 

mecanismo de transporte. A forma das isolinhas perto da fonte de contaminação (na 

zona não saturada, principalmente) pode estar relacionada ao fluxo prescrito utilizado 

para simular o vazamento da gasolina.  
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Capítulo 6 

 

CONCLUSÕES 

 
6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso real relativo à contaminação do solo 

e do lençol freático no entorno de um posto de combustíveis localizado no município Nova 

Lima/MG, com apoio dos módulos Seep e Ctran, do programa comercial GeoStudio 2007. 

As análises paramétricas realizadas evidenciaram a importância relativa dos diversos 

parâmetros empregados no transporte de contaminantes em meios porosos saturados e não 

saturados. Estas análises otimizaram o estudo da contaminação no entorno do posto de 

combustíveis pela fase dissolvida dos constituintes, Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Orto-

xileno (BTEX), da gasolina. 

Com os estudos paramétricos, pode-se concluir que o fator preponderante no perfil 

de contaminação não é a grandeza dos parâmetros modelados, mas sim, as relações entre a 

velocidade e a dispersão mecânica e a velocidade e os processos de retardamento.  

Os estudos realizados mostram um espalhamento maior da pluma de contaminação, 

com o aumento das dispersividades, longitudinal e transversal, consequentemente a parcela 

dispersiva torna-se importante no transporte do contaminante, principalmente quando a 

velocidade de fluxo é relativamente maior. 

Em meios porosos não saturados a zona não saturada tem forte influência no perfil 

de contaminação. Sendo uma fonte de injeção contínua, a certa distância da fonte, o fluxo e 

a concentração de contaminante são menores que aqueles calculados quando o solo se 

encontra saturado. Como ilustrado pelos estudos realizados, houve certa dificuldade do 

contaminante em se espalhar na zona vadosa. O que determina o escoamento de um 

poluente em um solo não saturado são as funções condutividade hidráulica e o teor de 

umidade volumétrico. 

Em meios reativos, observou-se uma tendência da pluma de contaminação em ficar 
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mais próxima da fonte poluidora com o aumento da capacidade do solo em adsorver o 

contaminante, ou seja, o tempo de chegada da pluma em um ponto qualquer considerado foi 

maior. As formas das linhas de mesma concentração não se alteraram, e sim seus valores. 

No entanto, com o aumento da velocidade tem-se uma maior contaminação do solo e do 

lençol freático. 

Estudos de retro-análise foram realizados na tentativa de estimar o tempo do 

vazamento e do processo de contaminação da subsuperfície por gasolina. Apesar de não ter 

sido possível identificar a data exata do início do vazamento, os resultados das simulações 

numéricas sugerem que os processos reativos foram relativamente menores em campo do 

que aqueles obtidos através de equações empíricas empregadas para compostos 

hidrofóbicos e medidos indiretamente pelos ensaios de campo e laboratório.  

Análises tridimensionais seriam importantes para validar o modelo bidimensional 

adotado. Uma vez que a dispersão mecânica transversal é secundária no processo, esta 

avaliação poderia ratificar o uso do estado bidimensional modelado na direção principal de 

fluxo d’água subterrâneo. 

Um número maior de ensaios com os constituintes da gasolina, como por exemplo, 

ensaios de sorção, talvez pudessem, com maior segurança, comprovar a acurácia da 

modelagem numérica empregada, em análises envolvendo estes compostos, e estimar com 

exatidão o tempo de vazamento da gasolina. 

Finalmente, o estudo do caso real mostrou o bom desempenho do sistema 

computacional como ferramenta de apoio para a avaliação de impactos ambientais causados 

por fontes poluidoras. 

 

 

6.2 – SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

 Esta área de pesquisa e aplicação é altamente multidisciplinar e envolve o trabalho 

em equipe. Para pesquisas futuras é sugerida a formalização do apoio de um grupo de 

orientadores para o adequado desenvolvimento do trabalho. 

Considerando apenas um ponto de observação, no transcorrer do processo de 
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calibração numérica observa-se que o volume de variáveis envolvidas pode ser manipulado 

chegando-se ao mesmo resultado final. Neste sentido, é sugerido que um maior número de 

poços de observação seja colocado nas áreas contaminadas, principalmente na região 

longitudinal ao fluxo advectivo. 

Finalizando, é sugerido o desenvolvimento de mais estudos de transporte em escala 

de laboratório. Neste sentido, tem-se como grande vantagem a qualidade das leituras, 

condições de fluxo e de contorno. Com base na qualidade das informações, o uso mais 

adequado de modelos numéricos poderia ser melhor amadurecido. 
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