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RESUMO 

 

 

 

A Atenuação Natural Monitorada – MNA é uma técnica de remediação baseada na 

capacidade natural de atenuação ao longo do tempo, envolvendo processos físicos, 

químicos e biológicos que, sob condições favoráveis, vão influenciar o comportamento 

do poluente no solo. Para avaliar a sua viabilidade, os órgãos ambientais responsáveis 

têm exigido a realização de uma série de estudos que demonstrem a ocorrência desses 

processos, principalmente os capazes de degradar o contaminante, visto que esses são os 

únicos aptos a removê-lo do sistema. 

Com o objetivo de avaliar a eficácia do processo de atenuação da água subterrânea do 

aterro sanitário de Belo Horizonte, a metodologia foi baseada na quantificação e 

distribuição espacial de indicadores geoquímicos capazes de evidenciar a degradação da 

fração orgânica do contaminante, além da determinação indireta de processos como 

diluição e sorção, que, apesar de não removerem a contaminação, podem atenuar o 

efeito e retardar seu deslocamento.  

O processo de degradação do contaminante orgânico envolvido no mecanismo de 

atenuação natural se desenvolve através de reações de oxidação-redução catalisadas por 

microorganismos específicos na presença de Aceptores Terminais de Elétrons – TEAs, 

podendo ser identificado pela redução na concentração do oxigênio dissolvido, nitrato e 

sulfato, além do aumento na concentração de ferro dissolvido. A observação de outros 

fenômenos, como por exemplo, a perda do contaminante ao longo do tempo e a 

elevação da alcalinidade sob condições anaeróbicas também podem ser utilizados para 

evidenciar o fenômeno. 

A amostragem foi realizada pela adoção da metodologia de baixa vazão, com a coleta 

de água para determinação de O2, NO3
-
, NO2

-
, SO4

-2
, H2S, pH, Eh e turbidez em 

laboratório terceirizado (CTQ Análises Químicas e Ambientais) e de metais e 

metalóides no Laboratório de Geoquímica Ambiental – LGqA da Universidade Federal 

de Ouro Preto, contemplando as seguintes espécies químicas: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn.  
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Além disso, foram utilizadas informações de análises históricas da água subterrânea 

fornecidas pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU. Todos 

esses dados, quando utilizados em conjunto, permitiram verificar a ocorrência de 

processos como a degradação aeróbia do contaminante seguido da redução de ferro e 

sulfato na proximidade do aterro. 

A abertura de amostras por meio de ataques ácidos evidenciou a ocorrência de possíveis 

fenômenos de sorção e formação de complexos metálicos com substâncias orgânicas. 

Ainda, a modelagem por meio do PHREEQC deixou evidente a tendência de 

precipitação da pirita, gibbsita e minerais férricos e ferrosos como processos 

secundários a oxidação da matéria orgânica, além da dissolução da barita, caso a mesma 

faça parte do arcabouço mineralógico da região investigada, evidenciando a 

possibilidade da concentração de bário no sistema ser de origem geogênica. Também, a 

grande variabilidade encontrada na concentração do cloreto ao longo da distribuição 

espacial dos poços analisados revelou uma forte diluição agindo como mecanismo de 

atenuação do meio. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The Monitored Natural Attenuation – MNA is a method for remediation based on  the 

natural capability of attenuation over time, involving physical, chemical and biological 

processes that, under favorable conditions, influence the behavior of the pollutant in the 

soil. To assess its viability, environmental agencies have been demanding studies to 

prove the occurrence of these processes, mainly those that have the capability to 

degrade the contaminant, since these processes are the only ones that can remove it 

from the system.  

In order to evaluate the effectiveness of the groundwater attenuation in the landfill of 

Belo Horizonte, the methodology was based on the quantification and spatial 

distribution of geochemical indicators capable of showing the degradation of the 

organic fraction of the contaminant, beyond of indirect determination of processes such 

as dilution and sorption, which, although not remove contamination, can mitigate the 

effect and reduce its propagation. 

The process of organic contaminant degradation involved in the mechanism of natural 

attenuation is developed through the redox reaction catalyzed by specific 

microorganism in the presence of Terminal Acceptors of Electrons – TEAs, being 

identified by reducing the concentration of dissolved oxygen, nitrate e sulfate, along 

with the increase in the concentration of dissolved iron. The observation of other 

phenomena, such as, for example, contaminant loss overtime and the elevation of the 

alkalinity under anaerobic conditions can also be used to evidence the phenomenon. 

The sampling was carried out using the methodology of low-flow, with the collection of 

water for determination of O2, NO3
-
, NO2

-
, SO4

-2
, H2S, pH, Eh and turbidity by 

outsourced laboratory (CTQ Análises Químicas e Ambientais) and metals and 

metalloids by Laboratório de Geoquímica Ambiental – LGqA of the Universidade 

Federal de Ouro Preto, including the following chemical species: Al, As, Ba, Be, Ca, 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn. 

Moreover, historical analysis of the groundwater was provided by Superintendência de 
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Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU. All such data, when analyzed together, 

allowed to check the occurrence of the processes such as the aerobic degradation of the 

contaminant followed by iron and sulfate reduction near the landfill. 

The acid digestion of waters for total metals showed the occurrence of possible sorption 

phenomena and formation of metallic complexes with organic substances. Moreover, 

the PHREEQC modeling substantiated the tendency of the pyrite, gibbsite and ferric 

and ferrous iron mineral precipitation as secondary processes of the organic matter 

oxidation, besides the barite dissolution if this mineral is part of the mineralogical 

framework of the investigated region, demonstrating the possibility of the barium 

concentration in the system to be of geogenic origin. Furthermore, the great variability 

in the chloride concentration along of the spatial distribution of the analyzed wells 

showed a high dilution acting as a mechanism of attenuation of the system.   
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CAPÍTULO 1  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente deterioração da qualidade da água subterrânea aliada aos custos envolvidos 

na investigação e a complexidade da remediação dos sítios contaminados têm sido alvo 

de preocupação nas últimas décadas, principalmente nos países desenvolvidos da 

America do Norte e Europa, onde muitas antigas áreas industriais sofreram restrições 

quanto ao uso do solo, além dos problemas ambientais associados. 

Visto a dificuldade de recuperação dessas áreas, já que a experiência tem demonstrado 

que muitas vezes os custos para atingir as metas de remediação tornam-se proibitivos e 

que, raramente, é possível promover uma limpeza total quando a poluição é intensa, a 

remediação de solos e aqüíferos contaminados tem sido motivo de pesquisas em todo o 

mundo, resultando no continuo desenvolvimento de novas técnicas (Boscov, 2008). 

Atualmente, em função dos altos gastos envolvidos no processo de remediação dessas 

áreas, a Atenuação Natural Monitorada - MNA tem sido adotada como uma 

possibilidade de intervenção. Porém, nunca deve ser utilizada como uma justificativa 

para não se fazer nada na área contaminada, já que é imprescindível o monitoramento 

contínuo da região pelo tempo necessário para a conclusão do processo.  

Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos EPA (2001), 

dependendo das características locais e do contaminante envolvido, a Atenuação 
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Natural Monitorada pode apresentar elevada eficiência e se desenvolver em um tempo 

equivalente ao de outros métodos de remediação utilizados.  

Os baixos custos e a reduzida exposição humana ao contaminante estão entre os maiores 

atrativos para a implantação desta técnica de remediação quando comparada às técnicas 

de remediação ativas. Porém, a difícil predição do tempo e da capacidade de atenuação 

natural do solo, o longo período de monitoramento requerido e a proximidade de poços 

de abastecimento, rios, nascentes, etc., são fatores que tendem a inibir sua utilização. 

Esta alternativa é baseada na capacidade natural de atenuação de contaminantes ao 

longo do tempo, envolvendo, segundo Feitosa et al. (2008), processos físicos, químicos 

e biológicos que, sob condições favoráveis, vão influenciar o comportamento do 

poluente no solo, podendo atenuar seu efeito, retardar seu deslocamento ou mesmo 

removê-lo do sistema.  

A degradação, diluição, sorção, precipitação, volatização, troca iônica e reações de 

oxirredução são os processos que atenuam a poluição (Christensen et al., 2001). De 

acordo com Boscov (2008), os principais processos envolvidos nesse sistema de 

remediação envolvem a biodegradação, dispersão, diluição, difusão, troca-catiônica, 

sorção, volatização, complexação e decaimento radiativo. Ainda, de acordo com o 

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da Cetesb (CETESB, 2001), os 

principais processos de atenuação que ocorrem naturalmente no solo são: 

biodegradação, dispersão, sorção, volatilização, diluição, e mecanismos de degradação 

abiótica.  

Para avaliar a viabilidade da Atenuação Natural Monitorada como método eficaz de 

remediação, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 1999a) e a 

Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2001) 

consideram que três níveis de evidências precisam ser comprovados:  

 

Nível 1. Documentação que comprove a redução ou a tendência de redução da 

massa de contaminante. Dados históricos químicos da água subterrânea e 

do solo; 
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Nível 2. Dados que comprovem indiretamente a ocorrência de processos 

específicos de atenuação natural. Dados hidrogeológicos e geoquímicos 

que evidenciem, por exemplo, a sorção, diluição, volatização, degradação 

(EPA, 1999a);  

Nível 3. Estudos de campo e de laboratório que demonstrem diretamente o 

processo de atenuação natural capaz de degradar o contaminante, 

tipicamente usado para demonstrar a degradação microbiana (EPA, 

1999a). Podem ser, segundo a CETESB (2001), indicadores 

microbiológicos, teores de oxigênio dissolvido, teores de sulfato, etc. 

 

Segundo a EPA (1999a), a menos que o órgão regulatório responsável determine que os 

dados históricos (Nível 1) sejam adequados para suportar a decisão do uso da 

Atenuação Natural Monitorada, os dados de caracterização dos processos de atenuação 

(Nível 2) devem ser providenciados. Quando as evidências anteriores forem 

inadequadas ou inconclusivas, dados que comprovem os processos de degradação 

biológica serão necessários (Nível 3).  

Fica evidente que o nível máximo de certeza para embasar a decisão sobre a capacidade 

do solo em atenuar um determinado contaminante ocorre quando se tem evidências 

claras de que os processos de degradação estão ocorrendo. Sendo assim, para avaliar sua 

viabilidade como medida eficaz de remediação, os órgãos ambientais têm exigido a 

realização de uma série de estudos que demonstrem a ocorrência desses processos, visto 

serem os únicos aptos a remover os contaminantes do sistema.  

Assim, o planejamento e a implantação de estratégias para a elaboração de um projeto 

de MNA é muito complexo e necessita de conhecimentos multidisciplinares, sendo de 

fundamental importância o conhecimento dos mecanismos influentes no processo de 

transporte dos poluentes no solo, de forma a se evitar riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente. Dessa forma, o conhecimento acerca da evolução do potencial de degradação 

é de grande importância para a avaliação do desenvolvimento da pluma de 
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contaminação ao longo do tempo e do espaço e subsidiar a decisão a cerca da 

implantação do processo de atenuação natural.  

Portanto, para sua adoção, deve ser realizada uma análise criteriosa levando em 

consideração os impactos ambientais a longo prazo, resultando num estudo que 

contemple uma previsão das limitações da atenuação natural em função do 

contaminante envolvido e do sitio de contaminação.  

Deve-se enfocar, principalmente, a real capacidade natural de degradação do poluente, 

sendo que, segundo Van Breukelen (2003), a taxa de degradação de compostos 

orgânicos vai depender das condições redox em subsuperfície, ou seja, das reações de 

oxirredução que ocorrem na presença de microorganismos específicos, culminando, em 

muitos casos, na mineralização do poluente. 

Atualmente, essa técnica tem sido amplamente empregada em plumas de 

hidrocarbonetos derivados do petróleo e solventes clorados (Christensen et al., 2000a), 

uma vez que já existe um grande suporte de dados técnicos e protocolos específicos 

(EPA, 1999b; EPA, 1999c), como, por exemplo, o “Technical Protocol for Evaluating 

Natural Attenuation of Chlorinated Solvents in Ground Water” (EPA, 1998). 

Porém, ainda não vem sendo adotada significativamente como uma tecnologia de 

remediação atrativa para plumas de contaminantes derivados de aterros de resíduos 

sólidos, devido a algumas especificidades dos aterros que podem afetar a funcionalidade 

do processo, bem como a falta de estudos científicos (Christensen et al., 2000a). Em 

grande parte dos casos, as maiores complexidades para a implantação da atenuação 

natural em aterros de resíduos, quando comparados aos hidrocarbonetos derivados do 

petróleo e solventes clorados, residem, principalmente, na identificação da fonte e na 

grande variabilidade de compostos químicos envolvidos.  

Entretanto, segundo os estudos de Christensen et al. (2000a), a atenuação natural será, 

num futuro próximo, uma abordagem atrativa para a remediação de áreas contaminadas 

por muitos aterros de resíduos sólidos, a partir do momento em que existirem mais 

dados disponíveis e protocolos de fácil utilização que venham a minimizar as incertezas 

desse processo.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A utilização das capacidades naturais intrínsecas do ambiente como ferramenta 

destinada à remediação de áreas contaminadas pela disposição de resíduos vem se 

tornando uma alternativa plausível de ser implantada em função dos baixos custos 

envolvidos. Porém, a falta de estudos que visem elucidar a verdadeira aptidão do meio 

em conduzir esses processos no contexto dos aterros de resíduos sólidos pode tornar 

essa solução num grave problema ambiental.  

A carência de dados disponíveis na literatura sobre a aplicação dessa metodologia, bem 

como a inexistência de protocolos específicos para áreas contaminadas pela disposição 

desses resíduos, torna restrito o seu emprego como uma medida eficaz de remediação 

ambiental. 

 

1.3 PROPOSTA E OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa aspira, a partir da adoção de uma metodologia baseada em conceitos 

hidrogeoquímicos, disponibilizar dados que venham contribuir para o entendimento dos 

processos que estão envolvidos na atenuação de poluentes, favorecendo a diminuição de 

possíveis incertezas existentes quanto sua real capacidade de aplicação. 

Dessa forma, este trabalho tem, como principal objetivo, analisar e compreender as 

variáveis hidrogeoquímicas envolvidas no processo de degradação da fração orgânica 

do lixiviado na área do aterro sanitário do município de Belo Horizonte, com a 

finalidade de se verificar a capacidade natural do solo em atenuar a contaminação e 

inibir a propagação do chorume em subsuperfície, estabelecendo critérios mais 

palpáveis para avaliar a viabilidade da Atenuação Natural Monitorada como medida 

eficaz de remediação. 

Entre os objetivos considerados específicos deste trabalho, se encontram: 
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– Identificação dos parâmetros hidrogeoquímicos essenciais para a caracterização 

das reações químicas derivadas da degradação da fração orgânica do chorume; 

– Elaboração de um modelo hidrogeoquímico, com base no software PHREEQC, 

para a elucidação dos verdadeiros processos ocorrentes na área do aterro 

sanitário;  

– Analisar a origem de alguns metais que se encontram na água subterrânea acima 

dos padrões de potabilidade definidos pela portaria n° 518 do Ministério da 

Saúde de 2004; 

– Avaliar a adequabilidade da implantação da Atenuação Natural Monitorada 

como medida de remediação do sítio contaminado; 

– Aumentar o conhecimento e a disponibilização de informações a respeito da 

aplicabilidade da atenuação natural em regiões contaminadas pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos. 
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CAPÍTULO 2  
 

CARACTERIZAÇÃO DO CONTAMINANTE 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO LIXIVIADO  

 

 O efluente de um sistema de disposição de resíduos sólidos, seja ele um lixão, 

um aterro controlado ou um aterro sanitário, tem origem, de modo geral, na percolação 

das águas advindas de fontes externas, principalmente as pluviais, através da massa de 

resíduos que se encontra em processo de decomposição, culminando no carreamento de 

substâncias dissolvidas e/ou suspensas, oriundas a partir de uma série de processos 

físicos, químicos e microbiológicos (Boscov, 2008; Catapreta, 2008; Christensen et al., 

2001; Baldissarelli, 2009; Segato & Silva, 2000).  

 

Tabela 2.1 - Origens de alguns íons encontrados no lixiviado de acordo com Segato & Silva (2000) 

Íons Origem 
Na

+
, K

+
, Ca

+2
, Mg

+2
 Material orgânico, entulhos de construção, cascas de ovos. 

PO4
-3

, NO3
-
, CO3

-2
 Material orgânico 

Cu
+2

, Fe
+2

, Sn
+2

 Material eletrônico, latas, tampas de garras 

Hg
+2

, Mn
+2

 Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas fluorescentes 

Ni
+2

, Cd
+2

, Pb
+2

 Baterias recarregáveis (celular, telefone sem fio, automóveis) 

Al
+3

 
Latas descartáveis, utensílios domésticos, cosméticos, 

embalagens laminadas em geral. 

Cl
-
, Br

-
, Ag

+
 Tubos de PVC, negativos de filmes e raios-X 

As
+3

, Sb
+3

, Cr
+3

 Embalagens de tintas, vernizes, solventes orgânicos 

 

Apesar da grande variabilidade no que se refere à sua composição química (Tabela 2.2), 

que é basicamente função das características dos resíduos depositados (Tabela 2.1) e da 
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idade do aterro (Hamada, 1997), o lixiviado pode ser caracterizado como uma solução 

composta por quatro tipos principais de poluentes, que, segundo Christensen et al. 

(2001), são representados pela matéria orgânica dissolvida, macrocomponentes 

inorgânicos, metais pesados e compostos xenobióticos, sendo que, de forma geral, as 

principais características químicas são: 

 

 É um líquido escuro, mal cheiroso e de elevada demanda bioquímica de 

oxigênio – DBO (ABNT, 1992), demanda química de oxigênio - DQO (Segato 

& Silva, 2000) e carbono orgânico total – COT; 

 É constituído principalmente de ácidos orgânicos (Baldissarelli, 2009), sendo 

que, com base nos trabalhos Christensen et al. (2001), a fração orgânica mais 

encontrada é representada por ácidos húmicos e fúlvicos, sendo que a 

concentração desses compostos é três ordens de magnitude maior que a 

concentração de micropoluentes orgânicos (Van Breukelen, 2003); 

 Pode apresentar compostos orgânicos xenobióticos dentre os quais se destacam 

uma variedade de hidrocarbonetos aromáticos, fenóis e alifáticos clorados, que 

estão normalmente presentes em baixas concentrações (Christensen et al., 2001); 

 Apresenta nitrogênio em forma de nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos e 

amônia (Segato & Silva, 2000); 

 Pode conter macrocomponentes inorgânicos: Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn, Cl, SO4
+2 

e 

HCO3
-
; e matais pesados: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn (Christensen et al., 2001). 

 

Os compostos orgânicos que darão origem ao lixiviado podem ser considerados de fácil 

ou difícil biodegradação (Hamada, 1997), uma vez que apresentam cinéticas de 

decaimento diferentes, podendo permanecer, respectivamente, um tempo menor ou 

maior no interior do aterro. 

Os compostos orgânicos facilmente biodegradáveis são normalmente representados por 

materiais putrescíveis, tais como: restos de alimentos, resíduos de jardim e de varrição, 

os quais produzem altas concentrações de carbono orgânico e nitrogênio amoniacal, 



 

9 
 

principalmente no período inicial de deposição. Já os compostos orgânicos lentamente 

biodegradáveis incluem, de forma geral, papéis, plásticos biodegradáveis, madeira, 

tecidos, etc., e apresentam, em função de sua baixa taxa de biodegradação, uma 

concentração de orgânicos menores, porém que persistem por mais tempo no meio 

ambiente (Segato & Silva, 2000).   

 

Tabela 2.2 – Taxa de variação  dos principais parâmetros encontrados no lixiviado de aterros sanitários segundo 
Christensen et al. (2001). Valores não especificados encontram-se em mg/l. 

Parâmetros Taxa de variação Parâmetros Taxa de variação 

Parâmetros físico-químicos Elementos Inorgânicos Traços 

pH 4,5 – 9 Arsênio 0,01 – 1 

Condutividade Elétrica (μS/cm)  25.000 – 35.000 Cádmio 0,0001 – 0,4 

Sólidos Totais 2.000 – 60.000 Cromo 0,02 – 1,5 

Alcalinidade* (CaCO3)  850 – 17.500 Cobalto 0,005 – 1,5 

Matéria Orgânica Cobre 0,005 – 10 

COT 30 – 29.000 Chumbo 0,001 – 5 

DBO 20 – 57.000 Mercúrio 0,00005 –0,16 

DQO 140 – 152.000 Níquel 0,015 – 13 

Relação DBO/DQO 0,02 – 0,08 Zinco 0,03 – 1.000 

Nitrogênio Orgânico 14 – 2.500 - - 

Macrocomponentes Inorgânicos 

Fósforo total 0,1 – 23 Nitrito* 0,1 – 40 

Cloreto 150 – 4.500 N–Amoniacal 50 – 2.200 

Sulfato 8 – 7.750 Cálcio 10 – 7.200 

Sódio 70 – 7.700 Magnésio 30 – 15.000 

Potássio 50 – 3.700 Ferro 3 – 5.500 

Nitrato* 0,1 – 250 Manganês 0,03 – 1.400 
    (*) Valores de acordo com Clareto (1997) e Held (1996) apud Segato & Silva (2000). 

 

A idade do aterro está diretamente relacionada com o tipo de degradação que os 

compostos depositados vão sofrer, fazendo com que os processos de biodegradação 

variem ao longo do tempo, como mostrado na Figura 2.1, definindo, segundo Boscov 

(2008), quatro fases, a saber: aeróbia, anaeróbia ácida, anaeróbia metanogênica 

acelerada e anaeróbia metanogênica estabilizada. Alguns autores ainda citam a 

existência de uma fase intermediária de transição entre a fase aeróbia e a anaeróbia, 

onde o nitrato e o sulfato vão ser reduzidos, respectivamente, a gás nitrogênio e gás 

sulfídrico (Catapreta, 2008). 
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Figura 2.1 - Fases de estabilização de resíduos sólidos dispostos em aterros, segundo Pohland & Harper (1985) e 
adaptado por Coelho (2005, apud Catapreta 2008). Onde as Fases I, III, IV e V são as fases de acordo com Boscov 
(2008) e a Fase II é a fase de transição de acordo com Catapreta (2008).   

 

Na primeira fase, aeróbia, ocorre à degradação de 5% a 10 % da matéria possível de ser 

degradada. Apresenta duração de poucas horas a uma semana, consumindo o oxigênio e 

o nitrogênio presentes nos resíduos recém depositados, gerando gás carbônico, água e 

calor, com temperaturas que podem atingir 60°C (Boscov, 2008). 

A fase anaeróbia ácida é caracterizada por três processos (hidrólise, acidogênese e 

acetogênese) relacionados à atividade microbiana de degradação do resíduo. Tem 

duração de seis meses a um ano e apresenta capacidade de degradação de 15% a 20% da 

matéria passível de degradação (Boscov, 2008). Inicialmente ocorre a hidrólise de 

compostos complexos de elevado peso molecular (lipídios, polissacarídeos, proteínas e 

ácidos nucléicos) por enzimas produzidas por bactérias fermentativas, gerando 

moléculas capazes de serem absorvidas e metabolizadas no interior das células 

bacterianas (acidogênese), produzindo ácidos orgânicos (Catapreta, 2008), gerando, 

dessa forma, líquidos com pH não superior a 5 e elevados valores de DBO e DQO, além 

de gás carbônico, hidrogênio, amônia e sulfeto de hidrogênio. Na acetogênese, as 
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bactérias são responsáveis pela oxidação dos produtos gerados na etapa acidogênica, 

produzindo dióxido de carbono, hidrogênio e ácido acético (Boscov, 2008). 

Na etapa anaeróbia metanogênica acelerada, as bactérias metanogênicas convertem o 

ácido acético e o hidrogênio formado na fase anaeróbia ácida em metano e dióxido de 

carbono, com uma sensível redução ou interrupção da produção de ácidos (Catapreta, 

2008). Essa fase, que tem duração aproximada de 3 meses a 3 anos, apresenta um 

aumento do pH, que varia de 6,8 a 8, e uma sensível redução de DBO e DQO (Boscov, 

2008). 

Na última fase, anaeróbia metanogênica estabilizada, a geração de gases decai 

substancialmente, uma vez que já houve a conversão de grande parte da matéria 

orgânica facilmente degradável em dióxido de carbono e metano. Segundo Boscov 

(2008), essa fase tem duração de 8 a 40 anos, sendo que a decomposição da matéria 

sólida atinge cerca de 50% a 70% do total. Há aumento do valor do potencial redox com 

o aparecimento de O2 e espécies oxidadas (Catapreta, 2008). 

Além das características dos resíduos depositados e da idade do aterro, a grande 

variabilidade dos parâmetros físico-químicos encontrada na Tabela 2.1, pode ser 

atribuída a outros fatores, dentre os quais Yildiz  et al. (2004) citam o clima, a umidade, 

a hidrologia, o projeto do aterro, as variáveis operacionais e os processos 

microbiológicos que estão ocorrendo durante a estabilização do resíduo. Esses fatores 

podem mudar ao longo da vida útil de um aterro, podendo causar significativas 

mudanças na qualidade e quantidade dos líquidos lixiviados.  

Segundo os estudos de Cintra et al. (2002), que correlacionaram as condições 

pluviométricas a variação da DBO5, DQO e pH no lixiviado, foi verificado que houve 

uma variação expressiva da desses parâmetros ao longo do tempo, variação 

correlacionada aos índices pluviométricos. Uma elevação significativa da DQO e DBO5 

foi constatada e relacionada à elevação dos índices pluviométricos. Já o pH apresentou 

um comportamento distinto, ou seja, uma ligeira redução, relacionada tanto a entrada 

das chuvas intensas como a elevação da DBO5 e DQO. Porém, coma continuidade das 

chuvas os valores da DBO5 e DQO reduziram-se gradativamente, concomitantemente 

com a elevação do pH. 
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Ainda, de acordo com Reinhart & Grosh (1998 apud Catapreta, 2008), a composição 

dos lixiviados pode variar consideravelmente de um local para outro, no mesmo local e 

com a época do ano, o que acaba por justificar a dinâmica e variável concentração 

desses parâmetros presentes em regiões de monitoramento da água subterrânea 

contaminada pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos. 

 

2.2 PARÂMETROS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL  

 

O monitoramento ambiental consiste em um processo continuo e sistemático de 

acompanhamento de indicadores ambientais ao longo do tempo, a partir da coleta 

representativa de dados que refletem as condições ambientais reinantes na região 

investigada, permitindo, dessa forma, avaliar o efeito de ações antrópicas sobre o meio 

ambiente, bem como projetar tendências futuras, subsidiando, assim, a implantação de 

medidas de controle, recuperação e planejamento ambiental.  

Quando aplicado no diagnóstico de qualidade das águas subterrâneas, o sistema de 

monitoramento tem o papel de acusar a influência de uma determinada fonte de 

poluição a partir das amostragens efetuadas num conjunto de poços distribuídos 

estrategicamente nas proximidades da área de disposição dos resíduos, permitindo 

resultados precisos sobre a influência dos métodos de disposição dos resíduos sob a 

qualidade das águas subterrâneas (CETESB, 1988). 

Dessa forma, o sucesso no processo de avaliação da contaminação das águas 

subterrâneas pela disposição inadequada de resíduos sólidos, bem como a eficiência do 

ambiente em atenuar naturalmente a poluição derivada desta prática, é fundamentado na 

escolha da rede de monitoramento e de indicadores ambientais que sejam 

representativos da influência dessa atividade antrópica sob as condições ambientais 

locais, parâmetros estes que podem variar enormemente dependendo das condições da 

região e dos contaminantes envolvidos. 
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Assim, os parâmetros de monitoramento ambiental descritos abaixo fazem referência a 

alguns dos principais dados que devem ser levados em consideração durante a análise 

da contaminação da água subterrânea por lixiviado de aterros sanitários, bem como na 

avaliação da capacidade natural do sistema hidrogeológico local em atenuar o possível 

deslocamento do lixiviado. 

 

2.2.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  

 

A temperatura exerce influência na velocidade com que as reações químicas vão se 

processar no interior das águas subterrâneas, bem com na redução da solubilidade dos 

gases presentes na água, sendo que sua amplitude térmica anual é baixa, geralmente de 

1°C a 2°C (Feitosa et al., 2008). Deve-se atentar para que sua determinação seja 

efetuada de modo a medir a intensidade de calor representativo da água do aquífero e 

não do interior do poço. 

O potencial hidrogeniônico, pH, representa a concentração de íons de hidrogênio 

presentes na água, o qual é controlado por uma série de reações químicas e pelo 

equilíbrio entre os íons presentes, fornecendo uma indicação da condição de acidez ou 

alcalinidade da água. A maioria das águas subterrâneas naturais tem seus pHs variando, 

segundo Feitosa et al. (2008), em trono de 5,5 a 8,5. Valores extremos de pH podem 

afetar a distribuição de microorganismos no  meio. 

O potencial de oxirredução, Eh, fornece uma indicação das condições em que a água 

subterrânea se encontra no que diz respeito à capacidade do meio ser oxidante ou 

redutor. Junto com o pH, apresenta a habilidade de definir a distribuição das espécies 

químicas do meio, a qual é normalmente realizada com a utilização de diagramas Eh-

pH. 

A alcalinidade é um parâmetro químico que indica a capacidade da água em neutralizar 

ácidos. É representada pela quantidade de íons presentes - principalmente por 

bicarbonatos (HCO3
-
), carbonatos (CO3

-2
) e hidroxilas (OH

-
) - que reagirão com o 
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objetivo de neutralizar os íons de hidrogênio, estando, dessa forma, relacionada com o 

pH.  

O aumento da alcalinidade na água subterrânea pode ser indício de que reações de 

degradação da matéria orgânica estão ocorrendo (Mariano, et al., 2007; CETESB, 

2001), uma vez que essas reações apresentam a tendência de formar dióxido de carbono 

e íons de bicarbonato, além de consumir íons de hidrogênio. A diminuição da 

alcalinidade pode acarretar valores baixos de pH, afetando a taxa de crescimento de 

microorganismos (Von Sperling, 2005). 

A dificuldade da água em transmitir a luz é denominada de turbidez e normalmente é 

provocada pela presença de sólidos em suspensão, tais como, silte, argila, matéria 

orgânica, microorganismos e partículas inorgânicas (Feitosa et al.,2008). De acordo 

com a portaria n° 518 do Ministério da Saúde, o valor máximo permitido para consumo 

humano é fixado em 5 NTU (Brasil, 2004).   

 

2.2.2 CARBONO ORGÂNICO 

 

A determinação da matéria orgânica carbonácea que se encontra dissolvida no chorume 

pode ser expressa, de acordo com Christensen et al. (2001), por parâmetros tais como: 

demanda química de oxigênio – DQO, carbono orgânico total – COT e carbono 

orgânico dissolvido – COD, sendo ainda utilizada a demanda bioquímica de oxigênio – 

DBO (Hamada, 1997; Segato & Silva, 2000; Cintra et al., 2002). 

O COT é um parâmetro de análise direta, uma vez que quantifica a quantidade de 

dióxido de carbono liberado na oxidação da matéria orgânica, sendo necessário, dessa 

forma, eliminar as formas inorgânicas de carbono (CO2, CO3
-2

, HCO3
-
) (Von Sperling, 

2005).  O DOC é a fração de COT que passa por membrana filtrante, o que tende a 

eliminar o material orgânico em suspensão. 

Tanto a DBO e a DQO são parâmetros de análise indireta, uma vez que quantificam o 

consumo de oxigênio utilizado na oxidação da matéria orgânica. Porém, na DBO o 
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oxigênio é consumido pela degradação bioquímica da matéria orgânica, enquanto na 

DQO o oxigênio é consumido pela oxidação química da matéria orgânica, através da 

utilização de fortes agentes oxidantes. Nas águas subterrâneas, em geral, a concentração 

da DBO é inferior a 5 mg/l de O2, sendo que valores mais elevados deste parâmetro 

pode levantar indícios de contaminação (Feitosa et al., 2008). 

Normalmente se emprega a utilização da DBO5, ou seja, medida da demanda 

bioquímica de oxigênio em 5 dias a 20°C. De acordo com Feitosa et al. (2008), algumas 

espécies inorgânicas, tais como nitritos e compostos reduzidos de enxofre, bem como 

hidrocarbonetos aromáticos, piridinas e compostos alifáticos de cadeia aberta não são 

oxidados pela DQO. Para a DBO, os concentrações mais encontradas na águas 

subterrâneas estão situados entre 1mg/l e 5 mg/l de O2, sendo que valores acima de 10 

mg/l de O2 podem ser considerados um claro indício de contaminação (Feitosa et al., 

2008). 

A relação DBO5/DQO pode fornecer informações sobre a biodegradabilidade do 

chorume, que varia com o tempo. Segundo Hamada (1997), inicialmente essa relação 

situa-se em torno de 0,5 ou mais, sendo que a relações entre 0,4 e 0,6 são indicadores de 

boa biodegradabilidade. Em aterros antigos, a relação situa-se normalmente na faixa 

entre 0,05 e 0,2. Para Von Sperling (2005), uma relação alta (DBO5/DQO > 0,4) fornece 

uma fração biodegradável elevada, o que favorece o tratamento biológico e uma relação 

baixa (DBO5/DQO < 0,29 ou 0,25) fornece uma fração inerte elevada, o que não 

favorece o tratamento biológico, sendo um possível indicativo para o tratamento físico-

químico. 

 

2.2.3 CLORETO  

 

O cloreto, espécie química considerada como bom indicador da contaminação pela 

disposição de resíduos sólidos, uma vez que sua concentração é abundante no chorume. 

É um íon muito solúvel e estável, o que faz com que ele dificilmente se precipite 

(Feitosa et al., 2008). 
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Dessa forma, pode-se dizer que o íon de cloro é altamente conservativo, já que sofre 

pouca ou nenhuma reação em subsuperfície, deslocando-se naturalmente com o fluxo da 

água subterrânea, o que o torna um elemento capaz ser utilizado também para avaliar o 

efeito do processo de diluição ao longo do caminho de fluxo. Segundo Van Breukelen 

(2003), sua permanência constante ao longo do fluxo é um indício de que a diluição não 

está ocorrendo na região investigada.   

A águas naturais contem, em maior ou menor grau, cloretos, com concentrações que 

variam de 10 mg/l a 250 mg/l, sendo que as águas subterrâneas apresentam, em geral, 

teores inferiores a 100 mg/l (Feitosa et al., 2008). De acordo com a Portaria n° 518 do 

Ministério da Saúde de 2004 (Brasil, 2004) e a Resolução Conama n° 396 de 2008 

(Brasil, 2008), o valor máximo permitido para consumo humano é 250 mg/l. 

 

2.2.4 NITRATO E NITRITO 

 

Ambos os elementos representam estados de oxidação do nitrogênio, o qual ainda pode 

ser encontrado como nitrogênio orgânico e amônia (Von Sperling, 2005). O nitrato é 

uma espécie química muito solúvel, que dificilmente se precipita, e sua presença em 

ambientes redutores é estável, o que o torna muito móvel em subsuperfície.  

Porém, em ambientes com matéria orgânica abundante apresenta a tendência de sofrer 

redução bacteriana a partir da oxidação dos compostos orgânicos, gerando, 

normalmente, nitrogênio como subproduto reduzido (Christensen et al., 2000b; 

Christensen et al., 2001; Van Breukelen, 2003; Mazzuco; 2004). Teores de nitrato 

acima de 5 mg/l podem ser indicativos de contaminação (Feitosa et al., 2008). O valor 

máximo permitido para consumo humano é de 10 mg/l (Brasil, 2004; Brasil, 2008). 

O nitrito é utilizado como indicativo de poluição recente em ambientes oxidantes, uma 

vez que tende a ser convertido em nitrato dentro do ciclo do nitrogênio. Apesar de ser 

encontrado naturalmente em águas subterrâneas no intervalo de concentração de 0,1 

mg/l a 10 mg/l (Feitosa et al., 2008), seu valor máximo permitido para consumo 
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humano é fixado,  pela Portaria n° 518 do Ministério da Saúde de 2004 e pela 

Resolução Conama n° 396 de 2008, em 1 mg/l (Brasil, 2004; Brasil 2008). 

 

2.2.5 SULFATO E GÁS SULFÍDRICO  

 

O sulfato é um elemento solúvel, em geral estável, presente nas águas subterrâneas em 

concentrações inferiores a 100 mg/l (Feitosa et al., 2008). Em ambientes redutores tende 

a sofrer redução a partir da oxidação dos compostos orgânicos, transformando-se em 

sulfeto (Christensen et al., 2000b; Christensen et al., 2001; Van Breukelen, 2003; 

Mazzuco; 2004).  O valor máximo permitido para consumo humano é de 250 mg/l 

(Brasil, 2004; Brasil, 2008). 

O gás sulfídrico, também denominado de sulfeto de hidrogênio, pode conferir a água o 

odor de ovos podres. Quando presente nas águas subterrâneas tende a formar um ácido 

fraco (Feitosa et al., 2008), tornando-a corrosiva. Seu valor máximo permitido para 

consumo humano é fixado, pela Portaria n° 518 do Ministério da Saúde de 2004, em 

0,05 mg/l (Brasil, 2004). A Resolução Conama n° 396 de 2008 não estipula nenhum 

valor limite para orientar o enquadramento da água subterrânea para consumo humano 

(Brasil, 2008). 

 

2.2.6 FERRO  

 

Embora o ferro seja o segundo elemento metálico mais abundante da crosta da terra, sua 

concentração nas águas subterrâneas é pequena, podendo estar presente em mais de um 

estado de oxidação. Provém de minerais, principalmente os ferromagnesianos, tais 

como piroxênios, biotitas, olivinas e anfibólios (Hem, 1985), amplamente presentes em 

rochas ígneas e metamórficas.  

A disponibilidade deste elemento em soluções aquosas é estritamente afetada pelas 

condições do ambiente, especialmente mudanças oxidantes e redutores. Sua principal 
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forma de ocorrência é o hidróxido férrico (Fe
+3

), característico de ambientes mais 

oxidantes, podendo também ocorrer em ambientes redutores na forma de hidróxido 

ferroso (Fe
+2

), visto que este último é instável na presença de oxigênio, sendo 

rapidamente convertido para hidróxido de ferro (III). Em ambientes com elevada 

abundância de matéria orgânica, o Fe
+3

 é consumido nas reações de oxirredução, o que 

tende a elevar a concentração de Fe
+2

 (Christensen et al., 2000b; Christensen et al., 

2001; Van Breukelen, 2003; Mazzuco; 2004). 

Sob condições redutoras e de elevada disponibilidade de enxofre, sulfetos ferrosos 

como pirita e marcassita podem ocorrer, além de espécies menos estáveis, tais como 

greigita e mackinawita. Em ambientes mais oxidantes predominam espécies como 

hematita, goethita, FeOOH e Fe2O3 (Hem, 1985). 

Seu valor máximo permitido para consumo humano é fixado, pela Portaria n° 518 do 

Ministério da Saúde de 2004 e pela Resolução Conama n° 396 de 2008, em 0,3 mg/l 

(Brasil, 2004; Brasil, 2008), e a Resolução Conama n° 420 de 2009 orienta que teores 

de ferro acima de 2,45 mg/l estão acima dos valores de investigação, ou seja, valores 

acima do qual podem haver riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana 

(Brasil, 2009). Esses valores são calculados com base ao rico a saudade humana de 

acordo com o escopo desta resolução, que difere da Portaria n° 518 do Ministério da 

Saúde. 

 

2.2.7 MANGANÊS 

 

Apesar de apresentar distribuição semelhante a do ferro, sua ocorrência nas rochas é 

menos comum, e, consequentemente, sua presença nas águas subterrâneas é menor, 

estando presente nas águas naturais em teores inferiores a 0,2 mg/l, sendo mais 

abundante em águas ácidas (Feitosa et al., 2008).  

Muitos minerais presentes em rochas ígneas e metamórficas apresentam manganês 

divalente como constituinte minoritário, sendo fonte para as águas subterrâneas, 
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merecendo destaque os piroxênios, olivinas e anfibólios (Hem, 1985). Pequenas 

quantidades podem ainda estar presentes na dolomita e calcário, substituído o cálcio. 

Não ocorre na forma livre, aparecendo, em geral, sob a forma de óxidos de manganês, 

tais como, MnO2, Mn2O3, Mn2O3.H2O, Mn3O4, uma vez que o manganês no estado de 

oxidação igual a dois é muito instável na presença de oxigênio, sendo facilmente 

oxidado para MnO2 (Feitosa et al., 2008). Em ambientes naturais, dificilmente ocorre 

em estados de oxidação mais elevados em extensão significativa, sendo que, segundo 

Hem (1985), essas espécies podem ocorrer teoricamente em ambientes com elevado pH.  

O máximo permitido de manganês para consumo humano é fixado, pela Portaria n° 518 

do Ministério da Saúde de 2004 e pela Resolução Conama n° 396 de 2008, em 0,1 mg/l 

(Brasil, 2004; Brasil, 2008), sendo que a resolução Conama n° 420 de 2009 orienta que 

teores deste elemento acima de 0,4 mg/l estão acima dos valores de investigação (Brasil, 

2009). 

 

2.2.8 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 

O oxigênio dissolvido é fundamental para a estabilização da matéria orgânica por vias 

aeróbias, o que acarreta a diminuição de sua concentração na água (Christensen et al., 

2000b; Christensen et al., 2001; Van Breukelen, 2003; Mazzuco; 2004), sendo que a 

maioria das águas subterrâneas apresentam teores inferiores a 5mg/l (Feitosa et al., 

2008). 

Sua entrada no sistema se dá pela areação de águas subterrâneas pouco profundas ou 

pela infiltração da águas superficiais, principalmente as pluviais. Normalmente 

apresenta baixa solubilidade, porém sua solubilidade varia no sentido inverso da 

temperatura, sendo diretamente proporcional a pressão, apresentando, dessa forma, a 

tendência de variar com a profundidade do aquífero. 
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2.2.9 BÁRIO 

 

O bário é um elemento de ocorrência comum em rochas ígneas e carbonáticas. Em 

águas subterrâneas naturais, sua concentração provavelmente se dá pela solubilidade da 

barita (BaSO4), mineral bastante comum, merecendo destaque ainda sua adsorção em 

óxidos e hidróxidos metálicos (Hem, 1985). Outro mineral que pode influenciar a 

concentração de bário nas águas é a solubilidade da witherita (BaCO3) (Feitosa et al., 

2008). 

De acordo com a Portaria n° 518 do Ministério da Saúde de 2004, com a Resolução 

Conama n° 396 de 2008 e a Resolução Conama n° 420 de 2009, o valor máximo 

permitido para consumo humano é fixado em 0,7 mg/l (Brasil, 2004; Brasil, 2008; 

Brasil 2009). 

 

2.2.10 ALUMÍNIO 

 

O alumínio ocorre naturalmente em grandes quantidades em muitos minerais silicatados 

presentes em rochas ígneas, como é o caso dos feldspatos, feldspatóides, micas e 

anfibólios, e é muito comum também em minerais de argila, presentes na maioria dos 

solos. Embora seja o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre sua 

concentração nas águas subterrâneas é baixa, raramente superior a alguns décimos ou 

centésimos de miligrama por litro, sendo encontrado exceções em águas com pH muito 

baixo (Hem, 1985).  

O cátion Al
+3 

predomina em muitas soluções onde o pH está abaixo de 4,0, porém em 

soluções com pH mais elevado, acima do neutro, existe a tendência de predominar 

ânions como espécies dissolvidas -  Al(OH)4

-
. Complexos de alumínio podem ocorrer 

em águas naturais devido à presença de soluções húmicas (Hem, 1985). O valor 

máximo permitido é 0,2 mg/l (Brasil, 2004; Brasil, 2008), sendo que a Resolução 

Conama n° 420 de 2009 adota o valor de investigação como sendo 3,5 mg/l (Brasil, 

2009).  
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2.2.11 CHUMBO 

 

O chumbo é um elemento químico pertencente ao grupo dos metais pesados que se 

encontra presente nas águas subterrâneas com teores em torno de 20 mg/l (Feitosa et al., 

2008), porém muitas águas podem estar isenta deste metal.  Seu valor máximo 

permitido para consumo humano é fixado em 0,01 mg/l (Brasil, 2004; Brasil, 2008; 

Brasil, 2009). 

De forma geral, o chumbo é um metal de baixa mobilidade, e sua concentração na água 

subterrânea pode ser regulada pela adsorção na superfície de sedimentos orgânicos e 

inorgânicos e na sua coprecipitação com óxidos de manganês. Suas principais formas 

inorgânicas dissolvidas são os íons Pb
+2

, os complexos formados com hidróxidos, os 

pares ionicos formados com carbonatos e sulfatos e os complexos orgânicos, os quais 

podem constituir uma parte significativa do chumbo dissolvido em algumas águas 

(Hem, 1985). 
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CAPÍTULO 3  
 

PROCESSO DE ATENUAÇÃO NATURAL 

 

 

3.1 AVALIAÇÃO DAS ZONAS REDOX 

 

A avaliação das condições redox nas zonas de contaminação da água subterrânea é de 

fundamental importância para o entendimento do comportamento dos poluentes 

orgânicos no interior da pluma, de forma a assessorar a seleção do melhor mecanismo 

de remediação (Christensen et al., 2000b), já que, de acordo com Baird (2002), o teor de 

orgânicos  presente da água é controlado por reações de oxirredução. 

 

Tabela 3.1 - Principais processos de oxirredução que ocorrem numa típica pluma de contaminação durante a 
degradação da matéria orgânica. 

Processos Reações Químicas Referências 

Respiração aeróbica                  
Feitosa et al., 2008 

Fetter, 1999 
Azadpour-Keeley et al., 1999 

Redução do Nitrato 

(Denitrificação) 

          
                     

Christensen et al., 2001 

Feitosa et al., 2008 

Azadpour-Keeley et al., 1999 

          
           

              Appelo & Postma, 2005 

Redução do Mn (IV)                                 
Christensen et al., 2001 

Azadpour-Keeley et al., 1999 

Redução do Fe (III) 
                                    

Christensen et al., 2001 

Feitosa et al., 2008 

Azadpour-Keeley et al., 1999 

                      
             Appelo & Postma, 2005 

Redução do Sulfato 
          

                    

Christensen et al., 2001 

Feitosa et al., 2008 

Azadpour-Keeley et al., 1999 

          
               

  Appelo & Postma, 2005 

Metanogênese                     Feitosa et al., 2008 
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O processo de degradação do contaminante orgânico envolvido no mecanismo de 

atenuação natural (Tabela 3.1) se desenvolve através de reações oxidação-redução 

mediadas por microorganismos específicos, na presença de Aceptores Terminais de 

Elétrons – TEAs (oxigênio, nitrato, manganês(IV), ferro (III), sulfato e dióxido de 

carbono). Ou seja, a degradação do contaminante orgânico nada mais é que um processo 

no qual a matéria orgânica metabolizada pelos microorganismos vai ser oxidada na 

presença dos TEAs, gerando uma série de produtos reduzidos.  

Se o aceptor final de elétrons for o oxigênio, processo aeróbio, o subproduto reduzido 

gerado vai ser o gás carbônico, mas na ausência de oxigênio, processo anaeróbico, 

outras substancias, tais como nitrato, manganês (IV), ferro (III), sulfato e dióxido de 

carbono atuarão como aceptores finais de elétrons, sendo o gás nitrogênio, manganês 

(II), ferro (II), ácido sulfídrico e metano os subprodutos reduzidos gerados, 

respectivamente. 

Quando um poluente orgânico atinge o solo, um gradiente redox vai surgir ao longo da 

direção preferencial de fluxo, fazendo com que a condição redox da extremidade da 

pluma se aproxime das condições naturais do aqüífero (Christensen et al., 2000b).  

Portanto, a degradação de um poluente orgânico freqüentemente conduz ao uma 

seqüência de zonas de oxirredução, no sentido da fonte até o limite da pluma, de acordo 

com a disponibilidade de aceptores de elétrons que são utilizados pelos 

microorganismos segundo uma ordem preferencial (Christensen et al., 2000b; Van 

Breukelen, 2003) de acordo com a energia livre de Gibbs (O2 > NO3
-
 > Mn (IV)-óxido 

> Fe (III)-óxido > SO4
-2

 > CO2). Ou seja, os microorganismos utilizam o TEA 

termodinamicamente mais favorável e quando sua concentração torna-se fator limitante 

para a ocorrência do processo, outro aceptor final de elétrons vai ser usado 

seqüencialmente em ordem de preferência durante a oxidação do composto orgânico 

(Figura 3.1).  
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Figura 3.1 - Distribuição ilustrativa dos processos de degradação da matéria orgânica ao longo do tempo com 
base nas reações de oxirredução. O gráfico, sem escala, demonstra a oxidação da CH2O, a redução do O2, NO3

-
 e 

SO4
-2

 e a geração de produtos reduzidos, como Mn
+2

, Fe
+2

 e CH4. 

 

Nesse contexto, segundo Van Breukelen (2003), Christensen et al. (2000b) e  

Christensen et al. (2001), o desenvolvimento de condições redox numa pluma de 

contaminação de um aterro sanitário segue, de forma simplificada, uma determinada 

ordem, formando zonas redox específicas no interior da pluma (Figura 3.2), que nem 

sempre podem ser evidenciadas de forma clara. Inicialmente, tem-se a degradação 

aeróbica seguida da redução de nitrato, que oxida carbono orgânico na margem da 

pluma.  

A degradação aeróbia é fortemente influenciada pela concentração de oxigênio na água 

subterrânea, o que vai ser função da espessura da zona não saturada, da permeabilidade 

do aqüífero, da porosidade e do tempo de residência do carbono orgânico dissolvido na 

zona vadosa. Outro fator importante é a difusão do gás no interior dos poros do solo e a 

possível oxigenação da água pela difusão do gás da atmosfera (Appelo & Postma, 

2005).  Para haver a degradação aeróbia, a concentração de oxigênio presente deve ser 

maior que o intervalo de 0,5 - 1 mg/l (Christensen et al., 2001). 
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A recarga da água subterrânea é outro fator importante que tende a influenciar a 

degradação de um composto orgânico poluente à medida que vai, segundo Mazzuco 

(2004), promover a diluição do contaminante e impactar as condições geoquímicas no 

aqüífero pela introdução de uma nova água rica em aceptores de elétrons, entre os quais 

se destaca o oxigênio.   

 

 
Processos Redox Primários 

Pluma Orgânica 
(Contaminante) 

Zona 
Aqüífero 

(Oxidantes) 
Processo 

(Microorganismos) 
Produtos 

(Reduzidos) D
im

in
u

ição
 d

a 

en
ergia livre d

e G
ib

b
s 

     

    Respiração aeróbica     
    

  Denitrificação    
       Redução do Mn (IV)       
       Redução do Fe (III)      
    

   Redução do Sulfato     
     Metanogênese      

Figura 3.2 - Distribuição espacial dos processos redox associados à degradação do carbono orgânico dissolvido 
numa típica pluma de contaminação de aterro sanitário. A figura não se encontra em escala. Adaptado de Van 
Breukelen (2003) e Christensen et al. (2001). 

 

O processo de degradação da matéria orgânica pela ação do nitrato (NO3
-
) é conhecido 

como nitrato redução ou denitrificação, onde o nitrato serve como aceptor de elétrons 

terminal e o gás nitrogênio é geralmente o produto final, podendo haver a produção de 
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produtos intermediários como nitrito (NO2
-
) e o óxido nitroso (N2O). Pode ser 

evidenciado, segundo Appelo & Postma (2005), pelo aumento do pH e do teor de 

HCO3
-
, além da ocorrência de teores de nitrito (NO2

-
) e óxido nitroso (N2O) em 

ambientes naturais.  

No interior da pluma, onde o oxigênio e o nitrato estão ausentes, a degradação 

anaeróbia ocorre, e a redução de metais oxidados prevalece, principalmente de 

manganês e ferro, de acordo com a ordem termodinamicamente mais favorável. Como 

exposto por Appelo & Postma (2005), o mais importante aceptor de elétrons é o óxido 

de ferro presente no arcabouço mineral, através do qual a pluma se desloca, já que o 

manganês é muito menos abundante nos aqüíferos. Assim, de forma geral, a redução do 

ferro representa uma extensiva zona redox com grande potencial de degradação de 

compostos orgânicos em aqüíferos contaminados (Lovley & Anderson, 2000).   

Para Mazzuco (2004), apesar de ser um processo lento, quando comparado com a 

degradação aeróbia e a denitrificação, a redução de ferro é de elevada importância 

devido a sua alta biodisponibilidade no ambiente subterrâneo, sendo que o aumento na 

concentração de Ferro (II) é um forte indicativo que os contaminantes estão sendo 

degradados via ferro redução. Porém, nem todo óxido de ferro está disponível para 

redução, podendo ser observado na literatura casos em que menos de 50% do total de 

ferro nos sólidos do aqüífero estão disponíveis para a ocorrência do processo 

(Christensen et al., 2001).  

Assim, a importância do processo de ferro redução no desenvolvimento da pluma de 

contaminação não está apenas vinculada à quantidade de ferro e sim a composição e a 

disponibilidade desse elemento para o processo de redução. A maior concentração de 

ferro e manganês dissolvidos na água subterrânea é encontrada na forma de Fe
+2

 e Mn
+2

 

em regiões que apresentam a faixa de pH variando entre 5 a 8 (Christensen et al., 

2000b). 

Quando o metal oxidado torna-se reduzido, ou seja, a disponibilidade do manganês e do 

ferro torna-se fator limitante para a continuidade do processo de oxidação da matéria 

orgânica, a redução do sulfato, seguida da metanogênese prevalecem. O sulfato também 

é um importante aceptor de elétrons em plumas de contaminação de aterros 
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(Christensen et al., 2000b), porém, como a concentração de sulfato nesse tipo de pluma 

tende a ser muito baixa para manter o mesmo potencial de degradação, uma zona de 

metanogênese vai se desenvolver próximo ao aterro sanitário, podendo haver 

sobreposição de ambas (Van Breukelen, 2003).  

A redução do sulfato pode ocorrer perto do corpo do aterro, já que o chorume é fonte de 

sulfato, e na periferia da pluma, onde pode ocorrer uma mistura com sulfato natural da 

água subterrânea. A ocorrência desse processo pode ser evidenciada pelo decaimento da 

concentração de sulfato e pelo aparecimento do sulfeto na água subterrânea (Mazzuco, 

2004), porém, o sulfeto de hidrogênio (gás sulfídrico - H2S) pode reagir com o óxido de 

ferro disponível presente no sedimento (Appelo & Postma, 2005), diminuindo sua 

concentração.  

O receptor de elétrons utilizado durante a produção do metano é o dióxido de carbono. 

Mas como a produção de energia não é elevada, a metanogênese não é um processo 

termodinamicamente favorável e tende a acorrer apenas quando os outros receptores 

terminais de elétrons descritos acima forem utilizados, seguindo a ordem de preferência 

de acordo com a energia livre de Gibbs. 

Embora as condições ambientais sejam favoráveis ao processo de degradação de 

compostos orgânicos, a presença de microorganismos específicos é um pré-requisito, já 

que os mesmos participam das reações de degradação dos compostos orgânicos, 

utilizando a energia das reações redox para a síntese celular. Como exemplo, pode-se 

citar as bactérias anaeróbicas que catalisam reações de redução do sulfato, do ferro, do 

manganês, do nitrato e a metanogênese. 

Um dos parâmetros fundamentais para a ocorrência de processos biológicos de 

degradação é a presença ou ausência de oxigênio, que condiciona a existência de 

microorganismos aeróbicos e anaeróbicos, sendo que os fatores que influenciam a 

atividade microbiana são (Feitosa et al., 2008): profundidade, presença de nutrientes, 

pH, Eh, conteúdo de sais, temperatura e permeabilidade do aqüífero. 

Dessa forma, no que tange todo o processo de degradação de compostos orgânicos em 

plumas de contaminação da água subterrânea onde microorganismos estão presentes, 
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pode-se concluir que a taxa de degradação desses compostos depende, em grande parte, 

da disponibilidade de substâncias oxidantes no interior do aqüífero, ou seja, essa taxa 

tende a variar diretamente com a disponibilidade de aceptores de elétrons. 

 

3.2 INTERFERÊNCIAS NA FORMAÇÃO DAS ZONAS REDOX  

 

As reações redox numa típica pluma de contaminação são denominadas por Van 

Breukelen (2003) como processos redox primários (Figura 3.2) e secundários. Os 

processos primários envolvem a oxidação do carbono orgânico e a liberação de espécies 

reduzidas, as quais vão ser oxidadas nos processos secundários, que ocorrem 

preferencialmente nas margens da pluma de contaminação e competem com os 

processos de degradação do carbono orgânico por aceptores de elétrons disponíveis. 

Assim, apesar da matéria orgânica dominar o processo, já que está presente em maior 

quantidade e apresenta elevada capacidade de doar elétrons, em se tratando de aterros de 

resíduos sólidos, outros compostos também podem contribuir significativamente. 

Christensen et al. (2001) citam que, além da matéria orgânica,  o amônio, o metano, o 

ferro (II) e os compostos orgânicos xenobióticos também podem influenciar a formação 

das zonas redox. Appelo & Postma (2005) relatam que durante a redução do nitrato em 

aqüíferos, tanto a pirita (FeS2) como o H2S, Fe
+2

 e o CH4  podem competir com a 

matéria orgânica como doadores de elétrons. 

A maior dificuldade nesse processo é a identificação das zonas de oxirredução, já que 

estas podem não ser tão bem definidas como mostrado na Figura 3.2, podendo haver 

sobreposição entre as zonas em função da variação das características do meio. A 

formação de diferentes zonas redox bem como sua importância no processo depende 

fortemente da velocidade de fluxo da água subterrânea, das características da fonte 

contaminante e das características geoquímicas do aqüífero (Christensen et al., 2000b), 

além da flutuação do nível de água, de eventuais mudanças de direção do fluxo e da 

variação espacial das condições redox associadas aos constituintes do aqüífero 

(Christensen et al., 2001). 
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Por exemplo, as zona de redução do manganês, de nitrato e a metanogênese podem 

sofrer sobreposição (Christensen et al., 2001). De acordo com o estudo de Harris et al. 

(1999, apud Christensen et al., 2000b), a sobreposição de zonas redox é comum em 

plumas de contaminação, sendo difícil localizar com precisão a zona de redução do 

óxido de ferro.  

Da mesma forma, a simples identificação analítica de um composto indicativo de 

oxirredução não necessariamente representa a ocorrência do processo e nem que o 

mesmo esteja ocorrendo no sitio amostrado, já que muitos desses compostos apresentam 

certa mobilidade no interior do aqüífero e outros processos secundários podem influir 

nos resultados da análise (Tabela 3.2), visto a grande quantidade de variáveis 

envolvidas. 

 

Tabela 3.2 - Processos que podem alterar a caracterização química das reações de oxirredução em aterros 
sanitários (Christensen et al., 2001). 

Indicador Interferência 

O2 - 

NO3
-
 - 

N2O Transporte 

NO2
-
 Transporte 

Mn
+2

 
Transporte, troca iônica, precipitação com 

carbonato, sulfato e oxidação pelo oxigênio 

Fe
+2

 
Transporte, troca iônica, precipitação com 

carbonato, sulfato e oxidação pelo oxigênio 

S
-2

 
Transporte, precipitação com ferro e 

manganês dissolvidos 

CH4 Transporte 

 

Appelo & Postma (2005) relatam também uma série de fatores intervenientes no 

processo de caracterização das zonas redox. Por exemplo, o enriquecimento da água 

com Fe
+2

 pode não ser causado pela oxidação da matéria orgânica e sim pela oxidação 

da pirita, envolvendo um processo completamente diferente. Eles afirmam ainda que, 

uma vez formado, o metano pode se deslocar a grandes distâncias sem sofrer reação em 

ambiente anóxico. Assim, a mera presença de metano não implica a ocorrência de 

metanogênese no sitio amostrado.  
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Enfim, apesar de todos esses intervenientes que podem tornar duvidoso o processo de 

avaliação das condições redox, de acordo com o Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminas (CETESB, 2001), para a avaliação da evolução da atenuação natural em 

uma área contaminada devem ser analisados alguns parâmetros, tais como: sub-produtos 

de degradação, oxigênio dissolvido, nitrito, nitrato e nitrogênio, ferro total e dissolvido, 

sulfato e sulfeto, metano, dióxido de carbono, pH, alcalinidade e potencial de 

oxirredução. De forma geral, a atenuação natural pode ser evidenciada a partir de alguns 

indícios (CETESB, 2001): 

 

 Perdas de contaminantes observadas ao longo do tempo por meio das 

análises das concentrações dos compostos de interesse; 

 Redução na concentração de oxigênio dissolvido e aumento do conteúdo de 

carbono inorgânico por biodegradação aeróbica; 

 Redução na concentração de nitrato sob condições de denitrificação 

(condições anaeróbicas); 

 Redução na concentração de sulfato sob condições redutoras de sulfato 

(condições anaeróbicas); 

 Aumento na concentração de ferro dissolvido sob condições de redução de 

ferro (condições anaeróbicas); 

 Produção de carbono inorgânico e aumento da alcalinidade (em condições 

anaeróbicas) sob condições de denitrificação, redução de sulfato e de ferro 

dissolvido; 

 Aumento na concentração de cloreto e consumo de compostos da mesma 

família (solventes clorados, por exemplo) sob condições anaeróbicas. 

 

Pode ser visualizado que, apesar da influência de processos secundários, a atribuição de 

zonas redox a partir da identificação das condições de oxidação e redução no interior da 

pluma de contaminação pelo método de caracterização da água subterrânea é, em geral, 
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apresentada na literatura como uma ferramenta de grande utilidade para avaliar as 

condições naturais de degradação de compostos orgânicos poluentes. 

Entretanto, a avaliação do processo pela amostragem e quantificação do consumo dos 

TEAs e pela produção de produtos reduzidos torna-se menos eficiente na medida em 

que se toma conhecimento do grande número de variáveis envolvidas.  
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CAPÍTULO 4  
 

MODELAGEM DE PROCESSOS GEOQUÍMICOS 

 

 

4.1 MODELAGEM GEOQUÍMICA 

 

A primeira geração de programas geoquímicos computacionais foi desenvolvida no 

início da década de 70 com o intuito de avaliar algumas das possíveis reações que 

podem ocorrer durante o deslocamento da água subterrânea. Inicialmente, muito 

limitados, esses programas foram evoluindo com o passar dos anos, contando hoje com 

uma gama de ferramentas que permitem tanto a modelagem de sistemas naturais quanto 

contaminados, podendo ainda ser utilizados para avaliar se uma determinada anomalia 

na concentração da água é geogênica ou antrópica.  

Para isso, esses programas simulam as possíveis reações que podem ocorrer em 

subsuperfície (Figura 4.1), as quais vão ser função dos atributos geológicos, 

hidrogeológicos, climáticos e ambientais que podem exercer influência sobre as 

características da água ao longo de seu caminho de fluxo, permitindo quantificar a 

contribuição de cada processo individual na definição da qualidade da água investigada. 

Dessa forma, o emprego da modelagem geoquímica está, em grande parte dos casos, 

intimamente ligada ao entendimento das variáveis atuantes sobre composição da água 

subterrânea, visto que de acordo com Merkel & Planer-Friedrich (2008), a abordagem 

mais comumente empregada por esses códigos de modelagem está vinculado à 

descrição da interação entre águas, rochas e gases presentes em um sistema aquoso.  

Em outras palavras, a composição da água subterrânea vai ser controlada, caso não haja 

nem um processo de contaminação, pelas interações químicas e bioquímicas existentes 

com os substratos geológicos ao longo do seu caminho de fluxo (Berkowitz et al., 
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2008), bem como pelos gases eventualmente produzidos nas reações ou advindos do 

contato com a atmosfera. 

Porém, a existência de grandes problemas ambientais evidenciou a necessidade da 

utilização desses mecanismos de modelagem como ferramentas para prover o 

entendimento dos possíveis processos causadores de impactos ambientais, através de 

uma metodologia que permita evidenciar e quantificar a contribuição de cada reação 

química para o aumento ou diminuição da intensidade do fenômeno poluidor. 

 

 

Figura 4.1 - Processos hidrogeoquímicos mais significativos em sistemas aquosos e na interface água/sólido. 
Adaptado de Merkel & Planer-Friedrich (2008). 

 

Assim, segundo Zhu & Anderson (2002), a modelagem geoquímica tem sido 

amplamente empregada na avaliação de trabalhos que envolvem, por exemplo, a 

disposição de elementos altamente radioativos, disponibilização de metais em barragem 

de rejeitos e pilhas de estéril, geração de drenagem acida de mina, contaminação por 

aterros sanitários, entre outros.  
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Pode ser utilizada também na remediação ambiental de águas subterrâneas 

contaminadas, através, por exemplo, da utilização de barreiras reativas (Merkel & 

Planer-Friedrich, 2008). 

Especificamente, no que diz respeito à contaminação das águas subterrâneas em regiões 

de disposição de resíduos sólidos urbanos, a modelagem de processos geoquímicos tem 

sido empregada para avaliar o potencial de atenuação natural capaz de imobilizar a 

migração ou degradar o chorume em subsuperfície (Zhu & Anderson, 2002), 

permitindo, dessa forma, investigar a real capacidade do solo em minimizar a 

propagação do lixiviado. 

 

4.2 EQUILÍBRIO TERMODINÂMICO EM SUBSUPERFÍCIE  

 

Muito dos processos físico-químicos que ocorrem em subsuperfície e que originam aos 

constituintes presentes na água subterrânea estão fundamentados no conceito de 

equilíbrio químico, que, segundo Atkins & Jones (2006), pode ser considerado o estágio 

na qual uma reação química não apresenta mais a tendência de mudar a composição da 

mistura. Isto é, quando uma reação atinge o equilíbrio, as velocidades no sentido de 

formação de produtos ou reagentes são iguais, permanecendo a composição da mistura 

constante, estabelecendo uma espécie de equilíbrio dinâmico. 

Exposto por Guldenberb & Waage em 1864, através da intitulada lei de ação das 

massas, o equilíbrio químico pode ser mais precisamente evidenciado através da 

constante de equilíbrio (K). Esta, de acordo com Kotz & Treichel Jr (2005), indica se 

uma reação é produto-favorecida ou reagente-favorecida, além de ser utilizada no 

cálculo da quantidade de reagente e de produto presente no equilíbrio. Para Appelo & 

Postma (2005), a lei de ação das massas é aplicável em vários tipos de reações, tais 

como: dissolução de minerais, formação de complexos entre espécies dissolvidas, 

dissolução de gases na água, etc. 
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Assim, para a reação genérica abaixo:  

             (4.1) 

 

A constante de equilíbrio para as espécies envolvidas pode ser escrita como: 

   
         

         
      (4.2) 

Em que as letras entre os colchetes representam as concentrações ou atividades das 

espécies químicas envolvidas na reação. Quando a constante de equilíbrio é formulada 

somente em função das concentrações das espécies, ela é rigorosamente válida apenas 

no caso de sistemas com comportamento ideal, já que não leva em consideração as 

interações entre as espécies químicas presentes na solução. Porém desvios em relação 

ao comportamento ideal são observados em maior ou menor grau dependendo das 

características da solução.  

De acordo com Ohlweiler (1982), desvios em relação ao comportamento ideal são 

pequenos nos casos de sistemas gasosos a pressões moderadas e temperaturas elevadas 

ou em sistemas na forma de soluções diluídas que envolvem apenas espécies 

moleculares, nos quais as interações entre as moléculas dos componentes envolvidos 

são muito fracas. Entretanto, em sistemas onde estão presentes espécies iônicas, grandes 

desvios podem ser esperados devido a atração eletrostática entre os íons.  

Sabendo que a magnitude dessa atração interiônica é função da concentração e da carga 

dos íons envolvidos na solução, o efeito dessa relação encontra sua expressão 

quantitativa na denominada força iônica (I), que é, segundo Harris (2005), uma medida 

da concentração total de íons na solução, podendo ser expressa da seguinte forma:   

   
 

 
        

        
 

 
        

  (4.3) 
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Onde I é a força ionica, [i] é a concentração molal de i e zi é o numero de carga do íon i. 

Assim sendo, com base na equação acima, fica evidente que quanto maior a 

concentração ou quanto mais carregado for o íon, maior vai ser sua participação no 

cálculo da força iônica. A utilização da molalidade padrão ([i]° = 1 mol/kg H2O) acaba 

por cancelar as unidades da fração e transformar a força iônica em um parâmetro 

adimensional.  

Dessa forma, uma abordagem mais rigorosa dos fenômenos envolvidos deve ser 

estabelecida, já que a constante de equilíbrio é expressa de maneira mais correta como a 

razão entre atividades e não entre concentrações (Harris, 2005). Nesse contexto, a 

definição de atividade pode ser ampliada para acomodar soluções reais, onde as 

interações intermoleculares (Atkins & Jones, 2006) ou iônicas são importantes, visto 

que o novo equilíbrio calculado em função da atividade, e não apenas das concentrações 

das substancias presentes no meio, conduz a uma constante de equilíbrio real. 

Assim, para considerar o efeito dessa interação, as concentrações devem ser substituídas 

por suas respectivas atividades ou também denominadas de concentrações efetivas: 

                        (4.4) 

Onde ai é a atividade do íon i, γi é o coeficiente de atividade e [i] é a concentração molal 

da espécie i. Da mesma forma como já mencionado, a utilização da molalidade padrão 

([i]° = 1 mol/kg H2O) acaba cancelando as unidades da fração e transformando a 

atividade em um parâmetro adimensional.  

O coeficiente de atividade, definido por Harris (2005) como a medida do desvio do 

comportamento ideal, pode ser calculado com base na força iônica (I). Nesse contexto, 

várias formulas que serão apresentadas no decorrer deste texto podem ser empregadas 

no cálculo do coeficiente de atividade em função da variação da força iônica.  

Assim, soluções eletrolíticas com força iônica I < 0,005 devem utilizar a equação de 

Debye-Hückel, conforme apresentado por Merkel & Planer-Friedrich (2008), para 

descrever as interações eletrostáticas entre os íons: 
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     (4.5) 

De acordo com Appelo & Postma (2005), para soluções eletrolíticas diluídas, com baixa 

força iônica I < 0.1, a equação de Debye-Hückel estendida é então: 

        
    

    

        
 (4.6) 

Onde A e B são constantes dependentes da temperatura. Entretanto, na faixa de 

temperatura onde se encontram muitas águas subterrâneas, 5 - 35 °C, a variação desses 

parâmetros é pequena (Appelo & Postma, 2005). Segundo Anderson & Crerar (1993), 

os parâmetros A e B, dependentes da temperatura, podem ser calculados por equações 

empíricas, como segue:  

   
                   

          
                             

            

          
 (4.7) 

Onde Tk é a temperatura em Kelvin e os parâmetros ρ e ε referem-se, respectivamente, a 

densidade e a constante dieletrica da água nas condiçoes de interesse. A densidade pode 

ser calculada, com base em Merkel & Planer-Friedrich (2008), da seguinte forma: 

     
                               

                           
                       (4.8) 

Onde Tc é a temperatura em graus Celsius. Ainda, para o cálculo da constante dielétrica, 

pode ser empregada a equação empírica abaixo (Merkel & Planer-Friedrich, 2008): 

                                             
        

  
 (4.9) 

åi é  a medida do diâmetro efetivo do íon hidratado i (Tabela 4.1), porém, de acordo 

com Ohlweiler (1982), existe muita incerteza quanto à magnitude dessa parâmetro.  De 

forma geral, segundo Appelo & Postma, (2005), a teoria de Debye-Hückel estendida 

oferece um modelo franco para a determinação da atividade dos íons na água. 
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Tabela 4.1 – Diâmetro efetivo de alguns íons em Ångstrom (Bolt & Bruggenwept, 1978). 

åi Íon 

3 OH
-
, HS

-
, MnO4

-
, NO3

-
, Br

-
, Cl

-
, K

+
, Ag

+
, Rb

+
 

4 Na
+
, SO4

-2
, HSO3

-
, HPO4

-2
, HCO3

-
, PO4

-3
, CrO4

-2
 

5 Sr
+2

, Ba
+2

, Cd
+2

, Hg
+2

, Pb
+2

, S
-2

, CO3
-2

 

6 Li
+
, Ca

+2
, Cu

+2
, Zn

+2
, Mn

+2
, Fe

+2
, Ni

+2
, Co

+2
 

8 Mg
+2

, Be
+2

 

9 H
+
,Al

+3
, Fe

+3
, Cr

+3
,Se

+3
, La

+3
, Ce

+3
, Nd

+3
 

11 Th
+4

, Zr
+4

, Ce
+4

, Sn
+4

 

 

A equação de Davis é outra relação frequentemente utilizada para o cálculo do 

coeficiente de atividade quando a força iônica I < 0.5 (Evangelou, 1998): 

            
  

  

    
        (4.10) 

Onde A é o mesmo coeficiente dependente da temperatura apresentado nas equações 

(2.5) e (2.6). Para soluções com força iônica I > 0.1, Appelo & Postma (2005) sugerem 

a utilização da equação de Truesdell & Jones para descrever as interações eletrostáticas 

a partir do coeficiente de atividade: 

        
    

    

        
      (4.11) 

Onde A e B são os mesmos parâmetros dependentes da temperatura da equação de 

Debye-Hückel e ai e bi são parâmetros de ajuste específicos do íon, apresentados na 

Tabela 4.2.  

Para espécies neutras, ou seja, moléculas que não possuem atmosfera iônica, pois não 

possuem carga, o coeficiente de atividade iônica pode ser aproximado a um valor 

unitário quando a força iônica é menor que 0,1 (Harris, 2005); todavia, quando 

analisado com mais exatidão, o coeficiente de atividade para espécies neutras obedece à 

equação de Setchénow:   

           (4.12) 
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Onde k é denominado coeficiente de salinização (Ohlweiler, 1982) e varia de acordo 

com a espécie química; por exemplo, k ≈ 0, 2 para moléculas orgânicas, k ≈ 0,11 para o 

NH3 e CO2 (Harris, 2005). Para espécies neutras, como complexos sem carga e gases, o 

programa PHREEQC adota logγ = 0,1.I (Appelo & Postma, 2005). 

 

Tabela 4.2 - Parâmetros ai e bi em Ångstrom do coeficiente de atividade da equação de Truesdell & Jones 

(Appelo & Postma, 2005). 

Íon ai bi 

Na
+
 4,0 0,075 

K
+
 3,5 0,015 

Mg
+2

 5,5 0,20 

Ca
+2

 5,0 0,165 

Cl
-
 3,5 0,015 

HCO3
-
 5,4 0,0 

CO3
-2

 5,4 0,0 

SO4
-2

 5,0 – 0,04 

 

Por outro lado, quando a constante de equilíbrio é aplicada a soluções que envolvem 

reações entre gases dissolvidos, a atividade desses gases vai ser dada por sua 

fugacidade, que é resultado, conforme apresentado pela equação abaixo, da relação 

entre o coeficiente de fugacidade γ e a pressão parcial do gás P. 

                   (4.13) 

Segundo a fórmula (2.13), quanto mais perto da condição ideal, mais o coeficiente de 

fugacidade se aproxima de um valor unitário, sendo que de acordo com Harris (2005), 

para pressões iguais ou abaixo de 0,9869 atm o coeficiente de fugacidade se aproxima 

de um, fazendo com que se estabeleça uma relação de igualdade entre a fugacidade 

(atividade do gás) e sua pressão parcial. A utilização da pressão padrão dos gases (P° = 

1 atm) acaba por cancelar as unidades da fração e transformar a fugacidade em um 

parâmetro adimensional. 
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4.2.1 ENERGIA LIVRE DE GIBBS E EQUILÍBRIO QUÍMICO 

 

A constante de equilíbrio de uma reação química pode ser obtida a partir de dados 

termodinâmicos dessa reação (Harris, 2005), com base no princípio da energia livre de 

Gibbs, como apresentado por Merkel & Planer-Friedrich (2008): 

        
            (4.14) 

Onde: ΔGr é a variação da energia livre de Gibbs da reação (kJ/mol); ΔGrº é a variação 

da energia livre de Gibbs padrão da reação; K é a constante de equilíbrio; R é a 

constante universal dos gases (8,3144 J/K.mol); e T é a temperatura em Kelvin.  

A variação da energia de Gibbs padrão da reação pode ser calculada a partir de dados 

termodinâmicos tabelados da energia livre de formação (ΔGfº) de produtos e regentes, 

que são parâmetros normalmente dados a 25 °C e 1 atm e que envolvem a energia 

necessária para produzir um mol de uma substância a partir de seus elementos puros em 

sua forma mais estável. Assim, o cálculo da variação da energia de Gibbs padrão pode 

ser apresentado da seguinte forma: 

                  
                

  (4.15) 

Como energia de Gibbs é um parâmetro utilizado para determinar a espontaneidade com 

que uma reação química ocorre, ou seja, verificar se a mesma é reagente-favorecida ou 

produto-favorecida, faz-se necessário entender, mesmo que de forma generalizada, 

alguns conceitos fundamentais em termodinâmica, tais como a entalpia e a entropia, que 

se relacionam com a energia livre de Gibbs através da relação matemática abaixo: 

              (4.16) 

A variação da entalpia (ΔH) refere-se ao calor absorvido ou desprendido durante uma 

reação química, sendo que, quando ΔH é positivo, processo endotérmico, ocorre à 

absorção de calor, e quando ΔH é negativo, processo exotérmico, ocorre à liberação de 

calor. A variação da entropia (ΔS) mede o grau de desordem em um sistema, 
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estabelecendo que, quando ΔS é positivo ocorre um aumento na desordem desse sistema 

e a reação tende a ser espontânea, e quando ΔS é negativo ocorre uma diminuição na 

desordem e a mesma não tende a ser mais espontânea, sendo favorecido o inverso deste 

processo. 

Porém, como nem sempre essa visualização é fácil de ser verificada, a energia de Gibbs 

vai ser o parâmetro utilizado para determinar o deslocamento preferencial da reação, já 

que representa uma composição dos dois fatores que contribuem para a espontaneidade 

(ΔH e ΔS). Assim, para um ΔG negativo, a reação é favorecida em direção a formação 

dos produtos, caso contrário, para a formação dos reagentes.  

Para o caso intermediário entre esses extremos, ou seja, ΔG igual à zero, a reação 

química encontra-se em equilíbrio (Appelo & Postma, 2005), logo a constante de 

equilíbrio (K) desta situação específica também se encontra neste referido estado. 

Assim, quando o estado de equilíbrio é atingido, isto é, ΔG = 0, a equação anterior pode 

ser escrita da seguinte maneira: 

    
              (4.17) 

Portanto, como os valores da energia livre de Gibbs padrão podem ser localizados em 

tabelas termodinâmicas para as mais diferentes reações químicas, a constante de 

equilíbrio da lei de ação das massas pode ser facilmente encontrada. 

 

4.2.2 CONSTANTE DE EQUILÍBRIO E TEMPERATURA 

 

Como a água subterrânea pode ser encontrada nas mais diversas condições de pressão e 

temperatura, faz-se necessário o equacionamento da constante de equilíbrio para as 

diferentes flutuações das características que ocorrem naturalmente nos ambientes de 

subsuperfície e que podem alterar o rumo do equilíbrio químico. 
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De acordo com Appelo & Postma (2005), as variações de pressão apresentam pequeno 

efeito aos valores encontrados para a constante de equilíbrio, porém as variações de 

temperatura são de fundamental importância e podem ser usualmente calculada pela 

equação de Van’t Hoff, que relaciona a variação da temperatura com a variação da 

constante de equilíbrio, mediante a variação da entalpia: 

               
    

       
 
 

  
 

 

  
  (4.18) 

Onde: K é a constante de equilíbrio; T é a temperatura em Kelvin; R é a constante 

universal dos gases; e ΔHº (kJ/mol) é a variação da entalpia padrão, que se refere ao 

calor absorvido ou desprendido durante uma reação química, quando todos os reagentes 

e produtos encontram-se no estado padrão.  

A variação da entalpia padrão pode ser calculada a partir da entalpia de formação (ΔHºf) 

de produtos e regentes, encontrada em tabelas de parâmetros termodinâmicos, e que 

nada mais é que a variação de entalpia associada à formação de um mol de um 

composto a partir de seus elementos constituintes no estado padrão. Assim, o cálculo da 

entalpia padrão pode ser apresentado da seguinte forma: 

                  
                

  (4.19) 

Deve-se observar, como já mencionado, que quando ΔHº é positivo, processo 

endotérmico, ocorre a absorção de calor, e quando ΔHº é negativo, processo exotérmico, 

ocorre a liberação de calor (Harris, 2005). 

Ainda, de acordo com Parkhurst & Appelo (1999), o programa de modelagem 

geoquímica PHREEQC tem a habilidade de calcular a variação da constante de 

equilíbrio com a temperatura através de uma expressão analítica do tipo: 

              
  
 
         

  
 

 (4.20) 
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Onde as letras A(s) representam os cinco coeficientes fornecidos pelo programa para o 

cálculo do equilíbrio da reação em questão e T é a temperatura em Kelvin para a qual se 

deseja saber o novo valor da constante de equilíbrio. 

 

4.2.3 ÍNDICE DE SATURAÇÃO 

 

O índice de saturação (SI) é uma abordagem utilizada no cálculo do estado de saturação 

de espécies minerais presentes na água subterrânea, a partir de uma relação entre o 

produto de atividade iônica (IAP), que nada mais é que atividades dos íons livres 

presentes em solução numa amostra de água, e o produto de solubilidade (K): 

        
   

 
  (4.21) 

Assim, para um SI = 0, ou seja, IAP = K, pode-se dizer que existe um estado de 

equilíbrio entre o mineral e a solução. Em outras palavras, a atividade dos íons 

encontrada na amostra de água naquele instante é a mesma utilizada no cálculo do 

equilíbrio químico. Freqüentemente, o estado de equilíbrio é difícil de ser verificado e o 

índice de saturação indica, meramente, em qual direção a reação vai proceder (Appelo 

& Postma, 2005), isto é, se vai proceder preferencialmente à dissolução ou à 

precipitação do mineral. 

Nesse contexto, quando SI < 0, ou seja, IAP < K, a água subterrânea está insaturada, 

podendo haver dissolução do mineral em questão (Feitosa et al., 2008). Porém, se SI > 

0, isto é, IAP > K, a água subterrânea encontra-se supersaturada com respeito ao 

mineral estudado, prevalecendo, nesse caso, a precipitação do mesmo (Feitosa et al., 

2008). 
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4.3 PROCESSOS REDOX 

 

As reações de oxidação e redução desempenham um importante papel em todos os tipos 

de interações existentes em sistemas aquosos (Merkel & Planer-Friedrich, 2008). 

Exercem grande influência no processo de atenuação natural, na medida em que 

controlam a concentração de elementos importantes no processo de degradação de 

compostos orgânicos, determinado, desta forma, o destino dos poluentes presentes em 

plumas de contaminação da água subterrânea em regiões de disposição de resíduos 

sólidos. Ainda, de acordo com Appelo & Postma (2005), são importantes no controle de 

plumas de nitrato oriundas de campos agricultáveis, vazamentos industriais e na 

dispersão de metais pesados em drenagens ácidas de mina.  

As reações de oxirredução ocorrem através da transferência de elétrons de um átomo 

para outro, envolvendo constituintes de fase aquosa, gasosa e sólida presentes em 

subsuperfície, o que acaba culminando na existência de vários elementos em mais de 

um estado de oxidação (Berkowitz et al., 2008).  

A teoria básica que engloba esses processos esta relacionada à alteração do número de 

oxidação (Nox) entre os agentes redutores e oxidantes, devido à perda de elétrons (e 

consequente aumento do Nox) ou o ganho de elétrons (e conseqüente diminuição do 

Nox). A perda de elétrons é chamada de oxidação e o ganho de redução. Assim, o 

agente redutor é a substância que provoca a redução de outro elemento presente na 

reação, ou seja, fornece elétrons e se oxida, uma vez que o agente oxidante é a 

substância que provoca a oxidação de outro elemento, recebendo elétrons e sofrendo 

redução. Em outras palavras, o redutor reduz o oxidante e o oxidante oxida o redutor. 

De acordo com Appelo & Postma (2005), esses processos podem ser previstos a partir 

do equilíbrio termodinâmico, desde que eles se processem com velocidades suficientes 

para que esse estágio seja atingido, uma vez que muitas dessas reações em sistemas 

aquosos naturais podem, em função da baixa cinética, não ser descritas por essa teoria 

(Merkel & Planer-Friedrich, 2008). 
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Assim, considerado uma equação genérica (2.22) que represente os fenômenos de 

oxirredução, onde as letras maiúsculas representam espécies químicas e ox e red 

denotam os estados oxidados e reduzidos, tem-se: 

                        (4.22) 

Essa reação pode ser decomposta em duas semi-reações que representam separadamente 

os processos de oxidação e redução, como segue: 

                 (4.23) 

                 (4.24) 

Nesse contexto, partindo da premissa que os processos redox apresentam-se aptos a 

serem modelados pelo equilíbrio termodinâmico, como exposto por Appelo & Postma 

(2005), o equacionamento vai se desenvolver através da relação entre a energia livre de 

Gibbs e a constante de equilíbrio da lei de ação das massas, da seguinte forma:  

               
     

         
 

      
          

  (4.25) 

Tendo conhecimento que o desenvolvimento espontâneo de uma reação de oxirredução 

conduz ao aparecimento de uma diferença de potencial devido ao movimento das 

partículas carregadas (Berkowitz et al., 2008), a energia livre de Gibbs pode ser 

correlacionada com um potencial, em Volts, medido durante o desenvolvimento de uma 

força eletromotriz em uma célula eletroquímica, através da relação baseada nas regras 

da International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC (Anderson, 2005):  

               (4.26) 

Onde W é o trabalho elétrico necessário para movimentar uma carga através da 

diferença de potencial, F é a constante de Faraday (96.485,309 C/mol), n é o número de 

elétrons trocados durante a reação e E é o potencial medido em Volts, que representa a 

força eletromotriz produzida durante o deslocamento dos elétrons na reação (Brady & 

Humiston, 1986).  
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Logo, a aplicação da relação negativa entre a energia livre de Gibbs e o trabalho elétrico 

descrita anteriormente na equação do equilíbrio termodinâmico, vai conduzir a uma 

função desenvolvida por Walter Nernst, em 1889, também denominada equação de 

Nernst: 

      
   

   
   

     
         

 

      
          

  (4.27) 

Onde E° é o potencial padrão em Volts, onde todas as substâncias estão presentes no estado 

padrão, a 25°C e 1 atm, similar ao que foi definido anteriormente para ΔGr°. Vale a pena 

enfatizar ainda que o potencial padrão da equação de Nernst pode ser diretamente 

calculado para diferentes reações redox a partir de tabelas termodinâmicas, com a 

utilização da função ΔGr° = – n.F.Eº. 

Por definição, a medida do potencial foi padronizada em relação ao eletrodo de 

hidrogênio (Brady & Humiston, 1986), com a finalidade de se obter valores relativos 

desse parâmetro para uma semi-reação qualquer que se desenvolva em uma célula 

eletroquímica, juntamente com a semi-reação do gás deste elemento. 

Isso pode ser facilmente exemplificado com a utilização da Figura 4.2, que representa 

uma célula eletroquímica padronizada de acordo com as regras da IUPAC (Anderson, 

2005). De acordo com essa concepção, o eletrodo padrão de hidrogênio deve estar 

presente na meia célula à esquerda, sendo que as semi-reações que acontecem nesse 

sistema devem fornecer elétrons (semi-reação de oxidação) para a outra meia célula, 

que deve receber os elétrons cedidos, caracterizando uma semi-reação de redução. 

Assim, num estágio inicial, Figura 4.2 A, onde o voltímetro não está conectado, isto é, o 

circuito está aberto, cada meia célula apresenta-se em equilíbrio, ou seja, a semi-reação 

de cada ambiente individualizado se desenvolve para ambos os lados, fazendo com que 

a quantidade de reagentes e produtos tenda a permanecer fixa.  

Num segundo estágio, Figura 4.2 B, o circuito é fechado através da conexão entre o 

voltímetro e os eletrodos e se inicia o processo de oxirredução. Nesse estagio, os 

elétrons liberados na semi-reação de oxidação são transportados para a outra semi-
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reação, a qual é induzida a reduzir, até que o sistema como um todo atinja o equilíbrio, 

sendo que o potencial medido nesse instante é denominado potencial redox.  

 

 

Figura 4.2 - Determinação do potencial em uma célula eletroquímica em equilíbrio, para uma semi-reação 
definida em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. 

 

Partindo da premissa que o potencial padrão de uma reação pode ser calculado através 

da relação E° = E°red - E°ox, o potencial da célula vai ser igual, em magnitude e sinal, ao 

potencial da semi-reação de redução, uma vez que, segundo Merkel & Planer-Friedrich 

(2008), potencial padrão do eletrodo de hidrogênio é nulo (E° = 0 V), o que acaba 

culminado em uma série de potenciais padrões para diferentes tipos de semi-reações 

(Tabela 4.3). 

Assim, quando a equação de Nernst é aplicada a essa condição, ou seja, padronizada 

com relação a uma semi-reação referente ao gás hidrogênio, onde o potencial padrão vai 

ser dado em função a uma semi-reação de redução, conduz a uma relação que permite 

calcular o potencial redox de equilíbrio, como segue: 

       
   

   
   

       
 

      
  (4.28) 

Onde o Eh é o potencial redox padronizado em relação à oxidação do gás hidrogênio, 

sendo que altos valores positivos desse potencial acarreta condições oxidantes no meio, 

enquanto baixos valores negativos indicam condições redutoras.  
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Tabela 4.3 - Potencial padrão de algumas semi-reações de redução a 25°C ( Stumm & Morgan (1981) e Sparks 
(1995) apud Evangelou (1998)). 

Reação Potencial Padrão E° (V) 

Na
+
 + e

-
 ↔Na(s) - 2,71 

Zn
+2

 + 2e
-
 ↔Zn(s) - 0,76 

Fe
+2

 + 2e
-
 ↔Fe(s) - 0,44 

Co
+2

 + 2e
-
 ↔Co(s) - 0,28 

2H
+
 + 2e

-
 ↔H2(g) 0,00 

S(s)
 
+ 2H

+
 + 2e

-
 ↔ H2S + 0,14 

Cu
+2

 + e
-
 ↔Cu

+ + 0,16 

Cu
+
 + e

-
 ↔Cu(s) + 0,52 

Fe
+3

 + e
-
 ↔ Fe

+2
 + 0,77 

Ag
+
 + e

-
 ↔Ag(s) + 0,80 

Cl2(g) + 2e
-
 ↔2Cl

-
 + 1,36 

Co
+3

 + e
-
 ↔ Co

+2
 + 1,82 

Fe(OH)3(s) + 3H
+
 + e

-
 ↔ Fe

+2
 + 3H2O +1,01 

MnO2(s) + 4H
+
 + 2e

-
 ↔ Mn

+2
 + 2H2O + 1,29 

 

Cabe ressaltar que uma grande quantidade de geoquímicos leva em consideração uma 

série de regras diferentes das adotadas aqui para o equacionamento dos fenômenos de 

oxirredução do ponto de vista eletroquímico, e que podem alterar algumas 

considerações matemáticas adotadas neste texto, que segue as normas da IUPAC. Nesse 

contexto, segundo Appelo & Postma (2005), quando as semi-reações são escritas como 

base em reações de oxidação e não de redução, a relação entre a energia livre de Gibbs e 

o trabalho elétrico é positiva, o que acaba conduzindo a equação (2.28) para a seguinte 

forma: 

       
   

   
   

      
 

       
  (4.29) 

Portanto, estabelecido o equilíbrio entre as semi-reações, o Eh para essas reações deve 

ser o mesmo. Em outras palavras, para um dado Eh, a distribuição de todo equilíbrio 

redox é fixada, ou seja, quando o Eh é estimado a partir de um par redox, a distribuição 

para todos os outros pares redox, que estão em equilíbrio, é fixada (Appelo & Postma, 

2005). 

Num ambiente natural de subsuperfície, onde existam vários elementos em mais de um 

estado de oxidação, o potencial redox pode ser idealizado por uma célula eletroquímica 
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com inúmeras semi-reações simultâneas, conectadas a um voltímetro, em circuito 

fechado. Pensando assim, é possível visualizar o potencial redox como uma 

característica do meio, ou seja, um parâmetro constante independente do par redox 

utilizado para o cálculo. 

Na prática, a medida do potencial redox é altamente problemática (Merkel & Planer-

Friedrich, 2008), fazendo com que ocorra uma grande variação entre os valores de Eh 

medidos no campo e os calculados de acordo com a equação de Nernst, a partir de 

dados analíticos de várias semi-reações. Disto resulta que as medidas do potencial redox 

somente devem ser sugeridas e interpretadas quantitativamente quando houver um 

rigoroso controle sobre o que realmente está sendo medido (Appelo & Postma, 2005).  

Isto ocorre devido, principalmente, a falta de equilíbrio termodinâmico entre diferentes 

pares redox e a possível contaminação do eletrodo, além da baixa concentração das 

espécies redox no meio (Nordstrom & Munoz, 1994 apud Merkel & Planer-Friedrich, 

2008). Também, a presença de grupos funcionais ácidos, como é o caso dos ácidos 

húmicos, podem afetar atividade redox em subsuperfície (Berkowitz et al., 2008). 

Uma alternativa para simplificar consideravelmente o tratamento algébrico das 

equações redox leva em consideração a aplicação da lei de ação das massas para as 

semi-reações de oxirredução. Assim, aplicando a teoria do equilíbrio químico na semi-

reação de oxidação (2.23) apresentada no início deste sub-capítulo, tem-se: 

   
      

         

       
 (4.30) 

Onde K é a constante de equilíbrio e [Gred] e [Cox] são as atividades dos respectivos 

elementos G e C. Para a atividade dos elétrons livres [e 
–
], uma nova formulação deve 

ser inserida, conduzindo ao que Zhu & Anderson (2002) denominaram potencial 

eletrônico:  

               (4.31) 

Sabendo que os valores de diversas constantes de equilíbrio para diferentes tipos de 

reações podem ser calculados a partir de tabelas termodinâmicas empregando a relação 
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ΔGr
0
 = – R . T . ln K para uma semi-reação específica qualquer, como, por exemplo,  

reação apresentada anteriormente, tem-se: 

    
                           

 
 (4.32) 

Da mesma forma que foi dito para o Eh, estabelecido o equilíbrio entre as semi-reações 

de um sistema, o pe para essas reações deve ser o mesmo. Ainda, uma relação entre pe e 

Eh pode ser definida, como apresentado por Zhu & Anderson (2002), da seguinte 

forma: 

     
 

               
    (4.33) 

Com base em Berkowitz et al. (2008), os ambientes redox podem ser classificados de 

acordo no potencial eletrônico, sendo que ambientes com pe maior que sete indicam 

condições óxicas (ambientes oxigenados), valores de pe entre dois e sete indicam 

condições subóxicas e valores de pe abaixo de dois sugerem ambientes anóxicos 

(ambientes sem oxigênio). 

 

4.3.1 DIAGRAMAS Eh-pH 

 

Os diagramas Eh-pH constituem gráficos bidimensionais, onde o pH e o Eh são 

representados, respectivamente, no eixo das abscissas e no eixo da ordenadas. Fazem 

uso da relação existente entre o potencial redox e o potencial hidrogeniônico para 

expressar a estabilidade de espécies dissolvidas e minerais, uma vez que o 

comportamento de espécies químicas pode ser teoricamente previstos em função do pH, 

Eh e a atividade dos íons de uma solução (Hem, 1985). 

Baseado em banco de dados termodinâmicos, esses diagramas fazem uso do da teoria 

do equilíbrio químico, sendo construídos para uma determinada atividade iônica e 

concentração dos elementos envolvidos (Merkel & Planer-Friedrich, 2008), podendo 

ainda sofrer interferência da temperatura e da pressão. 
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Dessa forma, de acordo com Hem (1985), a partir de tabelas termodinâmicas baseadas 

na equação de Nernst e de expressões da lei de ação das massas, um conjunto de 

equações podem ser desenvolvidas, levando a relacionamentos expressos como linhas 

nos diagramas pH-Eh. 

Atualmente, existe uma infinidade de softwares comerciais que fazem uso de diferentes 

tabelas termodinâmicas para arquitetar esses tipos de gráficos, que permitem, segundo 

Appelo & Postma (2005), a identificação rápida das espécies dissolvidas ou fases que 

tendem a predominar em função das condições do meio, uma vez que certos códigos 

geoquímicos permitem a obtenção desses diagramas de forma rápida e simples (Takeno, 

2005). 

 

 

Figura 4.3 - Faixa de estabilidade da água no diagrama redox. Modificado de Appelo & Postma (2005) e Merkel & 
Planer-Friedrich (2008). 
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Para sua elaboração há a necessidade de delimitar o campo de estabilidade da água, 

demarcado pelo equilíbrio entre a água, o oxigênio e o hidrogênio, estabelecendo a taxa 

de variação das condições redox esperadas no ambiente estudado (Appelo & Postma, 

2005). Assim, seu limite superior é dado pela oxidação do O2 e seu limite inferior pela 

redução do H2, ambos normalmente representados pelas linhas tracejadas da Figura 4.3. 

 

4.4 TROCA IÔNICA  

 

O processo de troca iônica é comumente definido como a troca estequiométrica e 

reversível entre os íons presentes em uma solução e os íons sorvidos num material 

sólido insolúvel, quando ambos estão em contato, podendo resultar na alteração da 

composição química da solução.  

O material sólido insolúvel, também denominado de trocador, é um material carregado 

eletricamente, sendo que sua carga tende a ser neutralizada na presença de íons móveis 

de sinais opostos, os quais podem ser trocados por outros íons, de mesmo sinal, 

presentes na solução com o qual ele está em contato, como mostra a Figura 4.4, 

podendo, depois de certo tempo de contato entre trocador e solução, o equilíbrio da 

troca iônica ser atingido (Helfferich, 1995).  

Em se tratando de aqüíferos, os trocadores mais comumente encontrados são 

representados por minerais de argila, matéria orgânica, oxi-hidróxidos, principalmente 

os de ferro e manganês, e zeólitas. Tanta a água subterrânea quanto os contaminantes 

envolvidos representam soluções eletrolíticas em contato com os trocadores e que 

podem, em função da alteração do equilíbrio entre os íons dissolvidos, alterar toda a 

dinâmica da troca iônica.  
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Figura 4.4 - Processo de troca iônica entre os íons presentes na solução e os íons sorvidos no material sólido. 

Adaptado de Appelo & Postma (2005). 

 

Assim, depois de certo tempo de contato entre a água subterrânea e o trocador, o 

sistema atinge o equilíbrio. Porém, quando a composição da água se altera devido uma 

fonte de poluição, acidificação ou movimentação da cunha salina, o equilíbrio da troca 

iônica é desfeito e o sistema se reajusta até que seja atingido um novo equilíbrio, 

alterando, dessa forma, a concentração dos íons dissolvidos na água subterrânea.  Por 

esse motivo, tanto a sorção como a troca iônica tem-se tornado importante no estudo da 

contaminação em subsuperfície, uma vez que esses processos podem regular o 

transporte de poluentes químicos em solos e aqüíferos (Appelo & Postma, 2005) e 

promover a liberação de metais pesados para as águas subterrâneas (Evangelou, 1998).  

Cabe ainda ressaltar que o fenômeno de troca catiônica em aquíferos é mais facilmente 

favorecido do que os de troca aniônica, já que, segundo Merkel & Planer-Friedrich 

(2005), a troca de ânions ocorre raramente em sistemas naturais. Por esse motivo, no 

restante deste capítulo, será dado um enfoque maior para a permuta entre cátions.  

Destarte, de acordo com Appelo & Postma (2005), a seletividade dos cátions em solos e 

sedimentos, segue normalmente a série liotrópica, também conhecida como seqüência 

de Hofmeister, a qual confere, de acordo com número de valência e o tamanho do raio 

dos íons hidratados, maior ou menor energia de ligação, conforme a seqüência 

exemplificativa apresentada em ordem decrescente de preferência:  Ba
+2

 > Pb
+2

  > Sr
+2

 

> Ca
+2

 > Ni
+2

 > Cd
+2

  > Cu
+2

 > Co
+2

 > Mg
+2

 > Ag
+
 > Cs

+ 
> Rb

+
 > K

+
 > NH4

+
 > Na

+
 > 

Li
+
 (Helfferich, 1972, apud Evangelou, 1998). 
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No entanto, a série liotrópica não pode ser universalmente aplicada (Evangelou, 1998), 

uma vez que o fenômeno de troca depende não somente das características dos íons 

dissolvidos, mas também das propriedades do trocador. Pode ainda sofrer interferência 

devido alterações no pH da solução (Rocha & Rosa, 2003), já que existe trocadores que 

são altamente dependentes do pH (Ex: caulinita, oxi-hidróxidos de Mn (IV) e Fe (III) e 

substâncias húmicas) e outros que nem tanto (Ex: ilita, clorita, vermiculita e zeólitas) 

(Merkel & Planer-Friedrich, 2005). 

No que depende dos íons, uma regra pode ser geralmente aplicada, a qual diz que íons 

multivalentes são mais fortemente aderidos que os monovalentes (Merkel & Planer-

Friedrich, 2005). Ou seja, quanto maior a valência dos íons na solução, mais fácil vai se 

processar a troca e mais difícil vai ser a dessorção desses íons (Boscov, 2008). Por 

exemplo, o alumínio, que é um cátion trivalente, apresenta maior prioridade que o 

cálcio, divalente, e este em relação ao sódio.  Para a troca de íons de mesma valência, o 

tamanho do raio hidratado é o fator determinante na preferência por um determinado 

íon, e o íon de menor raio vai ser sorvido mais facilmente e dessorvido mais 

dificilmente.  

No que se refere às constitutivas do trocador, Rocha & Rosa (2003) citam a capacidade 

de troca iônica e a afinidade do trocador com determinados íons específicos como as 

principais características desse tipo de estrutura, sendo também importante sua 

solubilidade e sua estabilidade mecânica, química e térmica.  

Esta capacidade de troca, quando aplicada para cátions, é dada pela capacidade de troca 

catiônica (CTC), uma medida normalmente obtida em miliequivalentes por 100g de 

amostra, que reflete o total de cations trocados sob condições específicas. Realizada 

através da adoção mais ou menos padronizada, na qual a amostra é eluída por uma 

solução contendo um íon padrão (Zhu & Anderson, 2002). Por exemplo, a caulinita é 

um argilo-mineral que apresenta uma CTC da ordem de 3 a 15 meq/100g, muito menor 

que das substancias húmicas (100 a 500 meq/100g) ou dos oxi-hidróxidos de Fe (III) e 

Mn (IV) (100 a 740 meq/100g) (Merkel & Planer-Friedrich, 2005).  
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4.5 CINÉTICA DE PROCESSOS GEOQUÍMICOS 

 

Apesar do modelo de equilíbrio químico ser amplamente utilizado como uma primeira 

aproximação para o equacionamento dos problemas geoquímicos ocorrentes no meio 

ambiente, em muitos casos, o conceito de equilíbrio não fornece uma satisfatória 

explicação para o entendimento dos fenômenos ocorrentes na evolução química das 

águas subterrâneas (Appelo & Postma, 2005). Isto, porque freqüentemente, os reagentes 

podem não reagir até atingir o equilíbrio químico no período de análise de um 

experimento ou de elaboração de um modelo (Parkhurst & Appelo, 1999). 

Por exemplo, de acordo com Merkel & Planer-Friedrich (2008), a precipitação e 

dissolução podem levar de horas a milhares de anos para ocorrer e as reações redox 

podem se processar no intervalo de anos, especialmente se não existirem catalisadores. 

Já reações entre ácidos e bases e processos de complexação podem ocorrer dentro do 

intervalo de micro a milissegundos.  

Com base em Berkowitz et al. (2008), os ambientes de subsuperfície da terra não se 

apresentam em um completo equilíbrio termodinâmico, mas partes do sistema e muitas 

espécies podem ser observadas em equilíbrio local ou em estado “dinâmico” estável. 

Processos de contaminação podem ocasionar a perturbação deste equilíbrio local, 

fazendo com que, em algum casos, seja necessário integrar uma abordagem 

termodinâmica e cinética. 

Assim, como as equações termodinâmicas são incapazes de descrever até que ponto ou 

em que instante o equilíbrio vai ser atingido, é necessário o desenvolvimento de uma 

ferramenta capaz de apresentar e quantificar, de forma mais precisa, os fenômenos 

químicos que não se enquadrem na teoria do equilíbrio químico, para o período 

considerado de análise. Nesse contexto, a cinética de processos químicos vem exercer 

essa função, já que esta intimamente ligada à velocidade com que as reações ocorrem, 

ou seja, a taxa de variação das concentrações dos reagentes e produtos ao longo do 

tempo. 
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A implantação de um processo de atenuação natural monitorada envolve o 

conhecimento de uma variedade de processos físicos, químicos e biológicos que 

assegurem a redução da massa ou da concentração de contaminantes no solo e/ou na 

água subterrânea. Seu principal objetivo é avaliar a taxa de decaimento de um 

contaminante no tempo, uma vez que isso exerce grande impacto na determinação da 

viabilidade do método como medida eficaz de remediação ambiental. 

De acordo com Newell et al. (2002), a taxa de primeira ordem pode ser uma importante 

ferramenta para a avaliação dos processos de atenuação natural em águas subterrâneas 

contaminadas. É aplicada em diversos casos práticos, inclusive inseridos em banco de 

dados de modelos reconhecidos, como nos softwares BIOSCREEN e BIOCHLOR, 

utilizados no dia a dia na avaliação de plumas de solventes clorados e hidrocarbonetos 

derivados do petróleo.  

Pode ser calculada no campo pela estimação da constante k, a partir da determinação da 

inclinação da melhor curva que se ajuste aos pontos plotados em um gráfico (Figura 

4.5), que contem no eixo das ordenadas o logarítmico das concentrações presentes na 

fonte de contaminação e no eixo das abscissas o tempo decorrido (Newell et al., 2002). 

Representa a persistência da fonte contaminante ao longo do tempo, sendo uma 

ferramenta utilizada para se estimar o tempo requerido para se atingir os objetivos da 

remediação. 

 

 

Figura 4.5 - Estimação da constante k da taxa de uma reação de primeira ordem para o decaimento da 
concentração de um contaminante com o tempo (Newell et al., 2002). 
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4.6 BALANÇO DE MASSA INVERSO 

 

O balanço de massa inverso foi introduzido na geoquímica por Garrels e Mackenzie em 

1967, quando passou a ser denominado modelagem geoquímica inversa. Consiste 

basicamente na simulação de possíveis reações de transferência de massa entre soluções 

com composição química diferente entre si, levando-se em consideração apenas 

principio do balanço de massa, excluindo, dessa forma, conceitos termodinâmicos e de 

equilíbrio (Zhu & Anderson, 2002). 

No campo da hidrogeologia esse tipo de abordagem é comumente empregada na 

simulação da evolução química da água subterrânea, uma vez que apresenta a 

capacidade de identificar as reações que contribuem para alterar a composição da água 

ao longo de um caminho de fluxo. Assim, a modelagem inversa é uma importante 

ferramenta para interpretar relevantes atividades geoquímicas em subsuperfície, uma 

vez que podem estimar processos como troca iônica, precipitação e dissolução de 

minerais, reações redox, além da formação de complexos aquosos (Dai et al, 2006). 

Na literatura é vasto o número de exemplos de emprego dessa metodologia para 

finalidades que variam desde o simples entendimento dos processos que interagem entre 

si durante a evolução natural da qualidade da água subterrânea, bem como processos 

mais complexos, que visam à compreensão da evolução de uma pluma contaminante. 

Nesse contexto, por exemplo, Machado et al. (2004) utilizaram a modelagem inversa 

para estabelecer a interconexão entre aqüíferos, através do princípio da evolução 

hidroquímica da água, considerando processos de precipitação e/ou dissolução de 

minerais contidos nas rochas por onde a água subterrânea se desloca, trocas iônicas com 

argilominerais e reações redox características da degradação da matéria orgânica por 

microorganismos. Já, Van Breukelen et al. (2003) utilizaram balanço de massa inverso 

acoplado a processos de troca catiônica e precipitação mineral para quantificar os 

processos biogeoquímicos que causaram a melhora observada na qualidade da água a 

jusante da área de influência do aterro sanitário de Banisveld, Holanda. 
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Para a adoção dessa metodologia, faz-se necessário, no mínimo, duas análises químicas 

da água em diferentes pontos ao longo do caminho de fluxo, bem como um conjunto de 

fases que são potencialmente reativas ao longo deste caminho (Parkhurst & Appelo, 

1999; Zhu & Anderson, 2002; Fernandes, 2007), como demonstrado esquematicamente 

pela Figura 4.9. As fases normalmente empregadas são gases e minerais, que 

juntamente com as soluções aquosas (inicial e final), contribuem para as alterações 

químicas encontradas na água subterrânea mediante os diferentes processos 

geoquímicos atuantes em subsuperfície (Merkel & Planer-Friedrich, 2008; Parkhurst & 

Appelo, 1999). 

 

 

Figura 4.6 – Esquema ilustrativo dos principais processos e fases que podem alterar a qualidade da água 
subterrânea e que devem ser considerado  durante a modelagem geoquímica inversa. 

 

Usualmente, um modelo geoquímico inverso pode fornecer mais de uma solução, uma 

vez que existem diversas combinações de reações de transferência de massa capazes de 

produzir a mesma mudança de concentração na água subterrânea num caminho de fluxo 

(Zhu & Anderson, 2002), sendo necessário identificar o cenário mais plausível, isto é, 

selecionar o modelo que forneça a melhor solução para o problema (Dai et al, 2006).  
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Em outras palavras, é necessário um conhecimento teórico prévio dos possíveis 

processos ocorrentes, mediante estudos das características geológicas, hidrogeologias e 

geoquímicas do ambiente que se pretende modelar, a fim de selecionar a resposta do 

balanço de massa inverso condizente com a realidade de subsuperfície. 

O método número aplicado a modelagem geoquímica inversa a partir do software 

PHREEQC é composto por um conjunto de equações de balanço molar em conjunto 

com inequações que consideram as incertezas presentes em dados analíticos (Parkhurst 

& Appelo, 1999). 

Essas equações e inequações apresentam um conjunto de parâmetros desconhecidos que 

compreendem o objetivo principal da modelagem geoquímica inversa. Entre as 

incógnitas a serem determinadas por esse processo figuram a fração da mistura de cada 

solução aquosa envolvida na modelagem, a transferência de mols entre os diferentes 

estados de valência de cada elemento redox e a transferência de mols entre as fases 

reativas por onde a água se desloca.  

Cabe ainda ressaltar outro tipo de incógnita representada por um conjunto de termos de 

incerteza (δm,q) que reproduzem os erros advindo dos dados analíticos. Estes evidenciam 

o desequilíbrio de cargas entre as análises da água, isto é, são resultado de erros 

analíticos e variações espaciais ou temporais na concentração de um elemento, estado 

de valência do elemento, ou alcalinidade, em uma solução aquosa. De acordo com 

Merkel & Planer-Friedrich (2008), a atribuição de incertezas acima de 10% geram 

modelos que não permitem previsões confiáveis. 
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CAPÍTULO 5  
 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O aterro Sanitário da BR-040, pertencente à Superintendência de Limpeza Urbana – 

SLU, ocupa uma área 144,9 ha e está situado a noroeste do município de Belo 

Horizonte – MG, no sentido Brasília da rodovia BR - 040, na divisa com o município de 

Contagem. É circundado pelos bairros Pindorama, Dom Bosco, Glória, Filadélfia, 

Álvaro Camargos e Califórnia I e II (Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 - Mapa ilustrativo de localização do município de Belo Horizonte – MG, juntamente com uma Imagem 
de satélite da região do aterro sanitário (Google Earth, 2010). 
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5.2 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DO ATERRO SANITÁRIO  

 

Localizado em uma região que até então não existia ocupação urbana significativa, 

entrou em operação em 1975, sendo operado como aterro controlado por 14 anos, 

passando a aterro energético em 1989, a partir de um convênio com o Estado para a 

exploração do gás metano pela Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG. Porém, 

em função de diversos problemas, em 1995 o projeto de captação e uso do biogás foi 

abandonado. Nesse mesmo período, procedeu-se a recirculação do lixiviado, com o 

intuito de aumentar a biodegradabilidade do lixo, projeto que foi abandonado em 2002 

(Simões & Catapreta, 2009), uma vez que não foram verificados ganhos significativos. 

Além do aterro sanitário, que recebe os resíduos sólidos urbanos, ou seja, resíduos 

oriundos, de forma geral, das residências, estabelecimentos comerciais e logradouros 

públicos, a área pertencente à SLU recebe ainda resíduos da construção civil e de saúde, 

todos advindos do município de Belo Horizonte.  

Inicialmente, os resíduos da construção civil, também denominados resíduos de 

construção e demolição (RCD), eram codispostos com os resíduos sólidos urbanos, 

sendo utilizados, em grande parte, para a cobertura diária dos RSU. Em 2007, passou a 

ser disposto em uma área destinada a este fim, com capacidade, segundo Simões & 

Catapreta (2009), de 276.000 m
3
, a qual conta ainda com uma unidade de reciclagem, já 

que 80% desse tipo de resíduo é passível de reutilização (Boscov, 2008).  

Até 1999, a disposição dos resíduos de saúde foi efetuada em lugares adequadamente 

preparados, porém quando esta área atingiu sua cota máxima, esses resíduos passaram a 

ser codispostos no aterro sanitário por um período de 7 anos. Em 2006 uma nova célula 

foi construída, com uma capacidade de 112.500 m
3
 e apresentado a base 

impermeabilizada por uma camada de 60 cm de argila compactada e um PEAD de 2,0 

mm de espessura (Simões & Catapreta, 2009). 

Para se ter uma idéia da composição dos resíduos advindos do município de Belo 

Horizonte, do total de resíduos recebidos, segundo Simões & Catapreta (2009), 53,8% 

em massa corresponde aos resíduos sólidos domésticos e públicos que são depositados 
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na área do aterro destinado a este fim, ou seja, o aterro sanitário propriamente dito, 

40,3% corresponde aos resíduos da construção civil e apenas 0,8% é destinado às 

células especiais para resíduos de saúde, restando ainda 5,1% classificados como outros 

tipos de resíduos. 

 

Tabela 5.1 - Períodos de operação das diferentes células/bacias ao longo da vida útil do aterro. 

Bacia / Célula 
Período de operação 

Início Fim 

Bacia 1 1975 1978 

Bacia 2 1979 1982 

Bacia 3 
Célula AC 01 1983 1995 

Célula AC 02 1983 1995 

Célula emergencial - 1ª etapa 1997 1998 

Célula emergencial - 2ª etapa 2006 2006 

Célula AC 03 1998 2007 

Célula AC 04 1997 2007 

Célula AC 05 2001 2007 

Ampliação 2006 2007 

Aterro de inertes - Mirante 2006 2009 

Aterro de inertes - Palmeiras 2010 2010 

Célula para RSS 2006 2010 
            Fonte: SLU 

No que diz respeito ao sistema adotado no aterro sanitário da BR-040, sabe-se que até 

meados de 1995 o aterro foi operado nas bacias de deposição B1, B2, e B3. Em 1998, 

visando uma melhora das condições operacionais e um aumento de sua vida útil, o 

aterro sofreu uma reestruturação, de modo que fossem adotadas novas células, 

denominadas AC01, AC02, AC03, AC04, AC05 e célula emergencial (Tabela 5.1). A 

disposição das antigas bacias de deposição, bem como das células mais recentes são 

mostradas na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Localização das antigas bacias e novas células de disposição do lixo (SLU, 2005). 

 

Em 2007, o processo de fechamento do aterro sanitário teve início com 

impermeabilização da camada superior das células mais novas com cerca de 60 cm de 

solo com baixa permeabilidade, acrescida de 10 cm de solo orgânico e cobertura 

vegetal. Tentou-se evitar, dessa forma, a infiltração das águas pluviais e geração de 

chorume, bem como a ocorrência de processos erosivos de erosão hídrica. Foi previsto 

um prazo de 20 anos de monitoramento ambiental do aterro a partir do ano 2008. 

 

5.3 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS  

 

As classificação climática para a região pode ser enquadrada, segundo a classificação de 

Köppen, como tropical de altitude, com invernos secos e verões chuvosos. (CETEC, 

1989 apud Beato, 2001). 

Ainda, de acordo com Beato (2001), durante o período que compreende o intervalo de 

tempo entre a primavera e o verão ocorrem precipitações elevadas, concentradas 

principalmente nos meses de novembro a janeiro, onde a temperatura pode atingir 

valores que podem superar os 35°C. De forma contraria, o inverno é caracterizado por 
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baixos índices pluviométricos, principalmente no período de julho a agosto, quando as 

temperaturas podem chegar a valores inferiores a 10°C. 

As informações da estação pluviométrica situada na região do aterro, que apresenta 

dados de 1998 a julho de 2010, deixam mais evidente esta característica do clima da 

região (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Dados pluviométricos da região da estação pluviométrica da Central de Tratamento de Resíduos 
Sólidos da BR-040, situada nas coordenadas 44º00' de longitude e 19º54'de latitude.  

 

5.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS  

 

Com base em Silva et al. (1995), a geologia do município de Belo Horizonte está em 

grande parte sob o domínio do Complexo Belo Horizonte, onde predominam rochas 

gnáissico-migmatíticas (Figura 5.4), localmente milonitizadas, além de diques básicos, 
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metamorfizados ou não, diques clásticos e sedimentos quaternários que ocorrem com 

uma incidência menor. 

Os gnaisses apresentam bandamento composicional conferido pela alternância de 

bandas milimétricas a centimétricas ricas em quartzo e feldspato e biotita e/ou anfibólio, 

sendo que as feições de milonitização apresentam composição granítica a monzonítica e 

tonalítica (Silva et al., 1995). 

A composição mineralógica dos diques clásticos e básicos, sejam eles metamorfizados 

ou não, podem ser encontrada em Beato (2001). Assim, os diques de rochas básicas 

metamorfizados são compostos basicamente por plagioclásio, anfibólio, piroxênio, 

granada, minerais opacos, biotita, clorita, sericita, epidoto, carbonato, quartzo e zircão. 

Da mesma forma, os diques básicos não metamorfizados contêm augita, plagioclásio, 

ilmenita, quartzo, titanita, apatita, biotita, além de amígdalas preenchidas por quartzo e 

carbonato. Já os diques clásticos são constituídos basicamente por quartzo e feldspato. 

Porém, localmente, Sousa (1998) defende que a área do aterro é compreendida em 

quase em sua totalidade por diques de rochas básicas, as quais chegam a ocupar cerca 

de 70% do terreno, e secundariamente por rochas gnáissico-migmatíticas, como pode 

ser observado pela Figura 5.4. Este mapeamento ainda deixa evidente um 

fotolineamento ao longo do córrego Coqueiros, que pode ocasionar a comunicação das 

águas superficiais com as regiões mais profundas do maciço.    

Ainda, de acordo com o mesmo autor, a descrição petrográfica de duas amostras de 

rochas básicas relevou a existência de um gabro e um microgabro, que de forma geral, 

apresentaram a composição mineralógica descrita na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Composição mineralógica de duas amostras de rochas Básicas na região do aterro (Sousa, 1998). 

Rocha Minerais Dominantes Minerais Secundários 

Gabro 
Plagioclásio, Anfibólio, Clorita e 

Piroxênio. 

Epidoto, Titanita, Biotita, Apatita 

e Quartzo. 

Microgabro 
Plagioclásio, Clorita, Actinolita e 

Mica Branca. 

Biotita, Epidoto, Apatita, Titanita 

e Quartzo. 
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Os solos da área do aterro são pouco evoluídos, podendo ser caracterizados como 

argilosos, argilo-arenosos e franco-argilo-arenosos, ácidos, de baixa atividade (Sousa, 

1998). São compostos por quartzo, caulinita, magnetita, ilmenita, hematita, podendo ter 

ocorrência significante, em alguns casos, de goethita, monazita, muscovita, gibbsita, 

microclina, entre outros minerais.  

 

 

Figura 5.4 - Mapa geológico da região do aterro sanitário da BR-040 segundo Silva et al. (1995) e Sousa (1998). 
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Os estudos de Sousa (1998) demonstraram que, em função da baixa atividade, resultado 

da predominância exclusiva da caulinita como argilomineral, a capacidade troca 

catiônica se mostrou, de forma geral, baixa em todos os horizontes do solo, variando de 

1,19 meq/100g a 6,34 meq/100g. 

 

5.5 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS  

 

A região do aterro sanitário está inserida na área de influência do sistema aqüífero do 

Complexo Belo Horizonte, que, de acordo com Silva et al. (1995), é do tipo livre, 

constituído, na sua parte superior, pelo intemperismo das rochas gnáissico-migmatíticas 

ou pela deposição de material aluvial e/ou coluvial e, na sua parte inferior, por rochas 

fraturadas, podendo atingir espessuras de até 100m.   

Assim, este sistema compreende dois aqüíferos, um de porosidade granular e outro de 

porosidade fissural, ambos interconectados, constituindo um só sistema. Sua parte 

granular apresenta normalmente grande capacidade de infiltração de líquidos, o que 

condiciona uma recarga preferencialmente pela percolação das águas pluviais e o torna, 

ao mesmo tempo, vulnerável a percolação de contaminantes (Sousa, 1998). 

Com a finalidade de se majorar o entendimento das condições hidrogeológicas na região 

do aterro sanitário da BR-040, foi realizada uma análise da dinâmica de fluxo da água 

subterrânea por meio da modelagem matemática computacional do meio saturado a 

partir da utilização do software Visual Modflow 4.3.  

Para isto, a área do aterro foi dividida em cinco unidades hidroestratigráficas com base 

na condutividade hidráulica, já que a mesma é um parâmetro hidrodinâmico altamente 

variável e que apresenta grande influência sobre as modelagens. Assim, de acordo com 

Bacellar & Oliveira Filho (2009), essas unidades foram definidas em (1) resíduos, (2) 

base impermeável de argila, (3) Solo, (4) rocha alterada e (5) rocha sã. A unidade que 

compreende os solos engloba os horizontes pedológicos A, B e C, uma vez que o 

saprolito (horizonte C) apresenta condutividade similar ao dos horizontes superficiais 

(A e B). 
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Apesar do maciço de resíduos ter alterado as linhas divisórias de águas, o que é comum 

na operação de um aterro sanitário, a simulação computacional de Bacellar & Oliveira 

Filho (2009) demonstrou que as linhas de fluxo da água subterrânea tendem a seguir 

modelo do escoamento superficial anterior a instalação do aterro, já que os divisores de 

drenagem superficiais originais do terreno se aproximam dos divisores da água 

subterrânea (Figura 5.5).  

 

 

Figura 5.5 - Mapa potenciométrico sob a unidade de rocha alterada. Adaptado de Bacellar & Oliveira Filho (2009). 
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O mesmo modelo sugere que o solo se apresenta insaturado em grande parte (Figura 

5.6), o que demonstra que os altos topográficos, normalmente representados pelos 

resíduos dispostos e pelas camadas superficiais de solo, apresentam fluxo 

predominantemente vertical, sendo o meio saturado restrito ao fundo dos vales, próximo 

as calhas de drenagem dos rios (Bacellar & Oliveira Filho, 2009).  

 

 

Figura 5.6 - Mapa com as condições de fluxo da água subterrânea na unidade de solos (horizontes A, B e C). 
Adaptado de Bacellar & Oliveira Filho (2009). 

 

Assim, pode-se concluir que o meio saturado se localiza, em grande parte, na rocha 

alterada e, superficialmente, nas partes baixas do relevo, o que determina um padrão de 
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fluxo onde meio físico proporciona a tendência da água fluir das cristas do relevo em 

direção ao fundo dos vales adjacentes e, a partir daí, para as zonas mais profundas de 

rocha alterada. 

Dessa forma, de acordo com o estudo de modelagem das águas subterrâneas realizado 

por Bacellar & Oliveira Filho (2009), é possível compreender que a zona do córrego dos 

Coqueiros merece destaque do ponto de vista ambiental, uma vez que grande parte do 

lixo está depositada na área de influencia desta região (células AC03, AC04 e AC05). 

Deve-se destacar também que suas condições hidrogeológicas fazem com que uma 

eventual pluma de chorume fique confinada no fundo do vale onde a drenagem se 

encontra encaixada, encontrando vazão apenas quando a mesma atingir as zonas mais 

profundas, onde as águas se deslocam na camada de rocha alterada. 

Assim, a análise espaço-temporal das possíveis rotas de fluxo em subsuperfície que 

eventuais contaminações venham a adotar se a zona saturada do solo for alcançada 

evidencia a tendência de que possíveis contaminantes gerados no aterro migrem em 

direção ao fundo dos vales, ao longo dos canais de drenagem, principalmente na área do 

córrego dos Coqueiros. Isto porque é para esta região que se direcionam a maior parte 

das linhas de fluxo sob o aterro e, conseqüentemente, para onde possivelmente vai se 

direcionar grande parte do lixiviado que venha a atingir a zona saturada.  

 

5.6 ASPECTOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 

Com base no modelo computacional da dinâmica de fluxo da água subterrânea 

desenvolvida para região do aterro sanitário, Bacellar & Oliveira Filho (2009) também 

avaliaram, a partir do software Visual Modflow 4.3, os aspectos de contaminação 

ambiental dos recursos hídricos em subsuperfície, através da modelagem do transporte 

de contaminantes. 

A modelagem empregada na área do aterro sanitário compreendeu a simulação do 

transporte por 20 anos na região a jusante das células AC03, AC04 e AC05, na bacia do 

córrego dos Coqueiros, área considerada crítica do ponto de vista ambiental.  
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O íon cloreto foi escolhido para simular o transporte de contaminantes no aterro, já que 

o mesmo é considerado como um ótimo indicador de contaminação da água subterrânea 

por chorume e por apresentar caráter conservativo, o que faz com que o mesmo não 

sofra interferência de possíveis reações, atuando dessa forma a favor da situação mais 

critica que possa ser encontrada.  

Assim, considerando que as fontes contaminantes são pontuais e se encontram próximas 

aos poços PM13, PM14, PM15, PM22 e PM23 e empregando uma concentração média 

do ano hidrológico 2007-2008, Bacellar & Oliveira Filho (2009) reforçaram a idéia de 

que a contaminação continuou o caminhamento no sentido da calha do córrego dos 

Coqueiros (Figura 5.7), onde tende a exfiltrar, se juntando às águas de escoamento 

superficial. 

 

 

Figura 5.7 – Modelagem do transporte de contaminantes para o tempo de 20 anos, empregando uma 
dispersividade longitudinais de 20 m (esquerda) e 5 m (direita). Adaptado de Bacellar & Oliveira Filho (2009). 

 

Partindo da premissa que o estudo de modelagem do transporte de contaminantes 

considerou condições de homogeneidade dos aqüíferos, as quais nem sempre 

correspondem à situação real, um estudo geofísico de eletrorresistividade foi executado 

na área mais crítica do aterro, ou seja, na região a jusante das células AC03, AC04 e 

AC05, onde se localiza o fundo do vale do córrego Coqueiros, com a finalidade de 

esmiuçar ainda mais a investigação da contaminação da água subterrânea na região do 
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aterro sanitário da BR-040. A presença de chorume é facilmente identificável pela sua 

baixíssima resistividade, função de seu elevado teor em sais dissolvidos, já que a 

corrente elétrica se propaga mais facilmente em soluções iônicas, condição amplamente 

encontrada no chorume (Gallas et al., 2005). Foi adotado por Bacellar (2009) o limite 

máximo de 30 Ohm.m para delimitar as áreas com alteração na qualidade da água em 

decorrência da contaminação por chorume.  

 

 

Figura 5.8 - Localização da linhas de caminhamento elétrico com base nas coordenadas fornecidas por Bacellar 
(2009). 

 

De acordo com Bacellar (2009), foram executadas 6 linhas, totalizando 940 m de 

levantamento por caminhamento elétrico (Figura 5.8), com eletrodos espaçados de 10 

m, sendo contemplado cinco níveis de profundidade teórica (10, 15, 20, 25 e 30 metros). 
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Os resultados demonstraram que as pseudo-seções 2, 3 e 5 apresentaram, conforme 

mostra a Figura 5.9, baixa resistividade, evidenciando zonas criticas de contaminação. 

 

 

Figura 5.9 - Pseudo-seções de resistividade aparente das 6 linhas utilizadas para tentar caracterizar a pluma de 
contaminação de chorume de acordo com Bacellar (2009). 

 

Bacellar (2009) realizou pseudo-seções para os cinco níveis de profundidade citados 

anteriormente (Figura 5.10), evidenciando que a pluma de contaminação de chorume do 

aterro sanitário apresenta caminhos preferenciais de transporte. Assim, os resultados 

mostraram que zonas de baixa resistividade, ou seja, contaminadas por chorume, se 

iniciam no sopé do talude a jusante das células AC03, AC04 e AC05, na proximidade 

do poço de monitoramento PM 13 (PSB3), caminhando a profundidades mais elevadas 

rumo aos novos poços PM 16 e PM 18, localizados na calha do córrego dos Coqueiros, 

fato que pode ser explicado pelo comportamento mais denso da pluma que tende a se 

comportar como uma cunha salina. 
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Distribuição dos novos pontos de amostragem 

 
Prof. Teórica: 10 m // Prof. Efetiva: 4,2 m 

 
Prof. Teórica: 15 m // Prof. Efetiva: 7,0 m 

 
Prof. Teórica: 20 m // Prof. Efetiva: 9,7 m 

 
Prof. Teórica: 25m // Prof. Efetiva: 12,2 m 

 
Prof. Teórica: 30 m // Prof. Efetiva: 14,7  m 

Figura 5.10 - Pseudo-seções em diversas profundidades teóricas e efetivas segundo Bacellar (2009), ao longo da 
área mapeada sobre os antigos poços de monitoramento e figura demonstrando a distribuição dos novos poços. 
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CAPÍTULO 6  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A metodologia adotada foi planejada de forma a garantir a condução da pesquisa e 

permitir o entendimento mais aprimorado dos processos que estão ocorrendo em 

subsuperfície e regem a degradação da fração orgânica do lixiviado proveniente da 

região do aterro sanitário de Belo Horizonte, abrangendo as seguintes etapas previstas: 

pesquisa bibliográfica, aquisição e integração de dados existentes, investigações de 

campo, análises hidroquímicas, construção de diagramas Eh-pH e elaboração de um 

modelo hidrogeoquímico.  

 

6.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

 

O trabalho proposto tem ponto de partida na revisão da literatura existente, a partir da 

pesquisa e analise de trabalhos que contemplem os seguintes temas: (1) Caracterização 

hidrogeoquímica de plumas de contaminação em sistemas de disposição de resíduos 

sólidos e sua relação com a degradação natural de compostos orgânicos (Christensen et 

al., 2000a; Christensen et al., 2000b; Christensen et al., 2001; Van Breukelen, 2003); 

(2) Levantamento das características do contaminante (Hamada, 1997; Segato & Silva, 

2000; Christensen et al., 2001; Cintra et al., 2002; Yildiz et al., 2004; Boscov, 2008; 

Catapreta, 2008; Baldissarelli, 2009); (3) Processo de atenuação natural do solo como 

medida de remediação (Azadpour-Keeley et al., 1999; EPA, 1998; EPA, 1999; EPA, 

2001; CETESB, 2001; Mazzuco, 2004); (4) Trabalhos pré-existentes produzidos na 
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região e que apresentem algum vínculo com a pesquisa a ser desenvolvida (Silva, 1995; 

Souza, 1998; SLU, 2005; CTQ, 2008; Bacellar, 2009; Bacellar & Oliveira Filho, 2009; 

Simoes & Catapreta, 2009); (5) Modelagem Hidrogeoquímica (Anderson & Crerar, 

1993; Parkhurst & Appelo, 1999; Zhu & Anderson, 2002; Anderson, 2005; Appelo & 

Postma, 2005; Van Breukelen, 2003; Van Breukelen et al., 2004; Merkel & Planer-

Friedrich, 2008; Berkowitz et al., 2008); (6) Transporte de contaminantes em meio 

poroso (Fetter, 1999; Fetter, 2001). 

 

6.3 AQUISIÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS EXISTENTES  

 

Em primeiro lugar foi feito um levantamento das análises químicas disponibilizadas 

pela Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU, bem como da 

distribuição espacial dos poços de monitoramento ambiental que possuíssem uma coleta 

histórica dos parâmetros de interesse. A partir daí foi efetuada a integração das 

informações químicas com o intuito de elaborar um banco de dados fundamentado na 

série temporal de coletas e análises para a região investigada. 

O aterro sanitário de Belo Horizonte tem à disposição um histórico de análises químicas 

da água subterrânea que contempla os seguintes parâmetros importantes para a 

avaliação da degradação fração orgânicas de contaminantes ao longo do tempo: 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), 

alcalinidade, potencial redox (Eh), oxigênio dissolvido (O2), nitrato (NO3
-
), nitrito 

(NO2
-
), sulfato (SO4

-2
) e sulfeto de hidrogênio (H2S). 

Visto que a rede de monitoramento ambiental da água subterrânea do aterro da BR-040 

vem evoluindo ao longo do tempo, apenas os poços que apresentaram séries temporais 

mais consistentes, para os parâmetros geoquímicos de interesse, foram utilizados nessa 

abordagem (PM 13, PM 14, PM 15 e PM 22), todos situados no pé do talude principal 

do aterro sanitário.  
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6.4 INVESTIGAÇÕES DE CAMPO  

 

Inicialmente foi necessário um levantamento dos poços de amostragem considerados 

mais representativos do fenômeno em estudo (Figura 6.1), sendo que essa escolha foi 

baseada na disposição da pluma em subsuperfície, determinada pelas pesquisas 

efetuadas anteriormente no aterro sanitário da BR-040. 

 

 

Figura 6.1 - Localização dos poços de monitoramento da qualidade da água subterrânea na região do aterro. 

 

Existem 13 poços de monitoramento na base do talude principal (Figura 6.1), dos quais 

4 são multiníveis (PM 16, PM 17, PM 18 e PM 20), apresentando coleta de água 

subterrânea nas profundidades de 10, 20 e 30 metros, identificadas, respectivamente, 

como PM X.1, PM X.2 e PM X.3, onde X representa a numeração dos poços 

multiníveis. Os poços PM 13, PM14, PM 15 e PM 22 não apresentam processo 

construtivo de acordo com as normas técnicas (CETESB 6410, de 1988, e NBR 13.895 

de 1997 (ABNT, 1997), substituída em 2007 pela NBR 15495-1 (ABNT, 2007)), o que 
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pode vir a afetar os resultados das análises. Atualmente, o poço PM 22 encontra-se seco. 

O restante dos poços de amostragem (PM 12, PM 19, PM 23, PM 25 e PM 26) 

apresenta um único nível de amostragem de água. 

Ainda, os poços de monitoramento PM 14 e PM 15 consistem em cisternas que 

apresentam peculiaridades que podem influenciar os resultados das análises. O primeiro 

capta água proveniente do sistema de drenos construídos para rebaixar o aqüífero sob a 

célula AC5 e o segundo capta água do canal do córrego Coqueiros que encontra-se 

canalizado sob as células AC1 e AC3. Essas características fazem com que esses poços 

não sejam totalmente representativos do ponto de amostragem, já que a água 

subterrânea coletada provém de amplas áreas situadas sob estas células de resíduos. 

As campanhas de campo realizadas em outubro de 2010 objetivaram a coleta de 

amostras de água dos poços de monitoramento para determinação de Fe
+2

 no local e de 

metais e metalóides solúveis e totais no Laboratório de Geoquímica Ambiental - LGqA 

do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, com o intuito de 

fornecer informações relevantes para o desenvolvimento do trabalho proposto e auxiliar 

a elaboração do modelo de especiação desenvolvido no software PHREEQC.  

Simultaneamente, forma feitas em julho e outubro de 2010 análises químicas pela SLU 

em laboratório terceirizado (CTQ - Análises Químicas e Ambientais), com 

determinação da concentração de oxigênio dissolvido, nitrato, nitrito, sulfato, sulfeto de 

hidrogênio e de alguns parâmetros físico-químicos de interesse, tais como, pH, Eh, 

temperatura e turbidez.  Ainda, foi realizada a determinação do nível d’ água dos poços 

de monitoramento antes da amostragem, como está apresentado na Figura 6.2. 

 
Figura 6.2 - Determinação do nível d’ água do poço multinível PM 20, localizado mais a jusante das células de 
disposição de resíduos. 
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A técnica de amostragem utilizada fez uso da coleta por baixa vazão, também 

denominado low-flow, considerado um dos melhores métodos para o monitoramento 

ambiental de águas subterrâneas (Puls & Barcelona, 1996), uma vez que o baixo fluxo 

de bombeamento minimiza a perturbação no ponto de amostragem. Leva em 

consideração as características geoquímicas da água produzida para definir o final da 

purga, sendo que o início da coleta se dá quando alguns parâmetros de monitoramento 

da qualidade dessas águas se estabilizaram. Neste instante, faz-se a amostragem, pois 

assume-se que a água bombeada é proveniente da formação. 

De forma geral, essa metodologia de amostragem da água subterrânea consiste num 

sistema automatizado, que engloba uma bomba pneumática de bexiga que conecta tubos 

de pequeno diâmetro a uma célula de fluxo e a um painel de controle alimentado por um 

pequeno compressor elétrico (Figura 6.3).  

 

 

Figura 6.3 - Amostragem da água subterrânea do poço PM 20.2 por meio de uma bomba de baixa vazão. 

 

As coletas foram realizadas a uma vazão que varia de 0,1 a 0,5 l/min, após a 

estabilização dos parâmetros, tais como, pH, Eh, condutividade, oxigênio dissolvido, 

temperatura e turbidez, de forma a garantir que a amostra seja representativa das 
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condições locais (Puls & Barcelona, 1996). De acordo com os mesmos autores, as 

leituras devem apresentar variações de ±0,1 para o pH, ±3% para a condutividade, 

±10mv no potencial de redox e ±10% para oxigênio dissolvido e turbidez, sendo que 

ainda existe a possibilidade de monitoramento apenas do pH, condutividade, oxigênio 

dissolvido e turbidez. Segundo a Puls & Barcelona (1996), a vazão de coleta pode até 

atingir o patamar de 1 l/min, dependendo das características hidrogeologias locais. 

Para os poços PM 13, PM 14 e PM 15, em virtude de suas características já relatadas 

(Figura 6.4), não houve a possibilidade de coleta a partir da metodologia de baixa 

vazão, sendo então utilizado amostradores descartáveis, também denominados bailers, 

para a coleta da água subterrânea, sem nenhum tipo de remoção da água estagnada do 

poço, como orienta a Norma CETESB 6410 de 1988. Portanto, é possível que a as 

amostras coletadas não sejam representativas do aquífero local. 

No poço PM 15 (Figura 6.4) é possível visualizar a presença de incrustações de oxi-

hidróxidos de ferro, possivelmente no estado de oxidação igual a três, devido o aporte 

de oxigênio ao meio, deixando claro que a falta de esgotamento do poço conduz a coleta 

da água subterrânea estagnada, não representativa. As mesmas características são 

observadas nos poços PM 13 e PM 14.  

 

 

Figura 6.4 - Poços PM 13, PM 14 e PM 15 amostrados manualmente com bailers devido a impossibilidade de 
utilização da bomba de baixa vazão. 

 



 

81 
 

6.5 ANÁLISES HIDROQUÍMICAS 

 

A preservação e análise de amostras de água subterrânea coletadas na área de estudo 

durante os dias 05 a 08 de outubro de 2010 visaram à determinação da concentração de 

metais e metalóides, no estado dissolvido e total, além da determinação do teor de ferro 

no estado de oxidação igual a dois, obedecendo a seguinte metodologia: 

 

– Metais e Metalóides Solúveis via ICP-OES: Coleta de 30 ml de água filtrada 

com membrana de acetato de celulose de 0,45 μm em frascos de polietileno 

(Figura 6.5), a fim de separar os particulados dos elementos solúveis, e 

preservada com ácido nítrico (pH < 2) a 4°C. O equipamento é da marca 

Spectro, modelo Ciros CCD, e as análises contemplaram 26 elementos: Al, As, 

Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Ti, 

V, Y e Zn. 

 

 

Figura 6.5 - Equipamento de campo para coleta e preservação das amostras. No detalhe podem ser vistos frascos 
de polietileno, filtros e membranas filtrantes de acetato de celulose. 
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– Metais e Metalóides Totais via ICP-OES: Coleta de 30 ml de água em fracos de 

polietileno, sem a necessidade de filtração, e preservada com ácido nítrico (pH < 

2) a 4°C, para análise da concentração contemplando os mesmos 26 elementos. 

 

– Especiação do Ferro: Coleta de 25 ml de água em frasco de vidro e análise 

imediata in situ de Fe
+2

 (Figura 6.6), a fim de evitar sua oxidação para Fe
+3

. A 

análise foi realizada com colorímetro portátil da marca HACH, modelo DR-890, 

utilizando o método 1,10-fenantrolina (HACH, 2009). A determinação do ferro 

trivalente se deu pela subtração do ferro total. 

 

 

Figura 6.6 - Calibração do calorímetro portátil DR-890 no laboratório (B) e análise de Fe
+2

 efetuada no campo 
imediatamente após o bombeamento da água subterrânea (A) 

 

Sabendo que a concentração de Fe
+2 

é mensurada a partir da coloração alaranjada 

emitida pela reação com a fenantrolina (Figura 6.6-B) no interior da capsula do 

colorímetro, elevados teores de sólidos em suspensão, como evidenciado na a água do 

poço PM 25 (Figura 6.6-A), devem gerar erros consideráveis na determinação do 

parâmetro. 
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6.5.1 ABERTURA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

 

Com o intuito de avaliar indiretamente fenômenos como a dessorção e a quebra de 

complexos metálicos possivelmente orgânicos optou-se pela digestão ácida das 

amostras de água subterrânea compostas por metais totais (Figura 6.7), tendo por base o 

método EPA 3005A de 1992.  

Foi pipetado e transferido para um béquer 20 ml de amostra de água sem filtração. 

Posteriormente, foi adicionado a cada béquer 400 μl de ácido nítrico (HNO3) e 1000 μl 

de ácido clorídrico (HCl), ambos concentrados. As amostras referentes aos poços PM 

16.1, PM 17.1 e PM 26 apresentaram todos os volumes acima reduzidos a metade, visto 

que não existia volume suficiente para pipetar 20 ml. 

 

 

Figura 6.7 - Digestão ácida de amostras de água subterrânea contendo metais totais no Laboratório de 
Geoquímica Ambiental - LGqA. 

 

O béquer com solução ácida foi tampado com vidro relógio e conduzido a uma chapa 

aquecedora à temperatura de 95 ± 5 °C, até que seu volume fosse reduzido a 5 ml. Após 

o resfriamento, amostras foram transferidas para frascos de polietileno e seu volume foi 
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completado com água mili-Q até retornar aos 20 ml iniciais, excetuando as amostras 

que apresentavam volumes reduzidos (PM 16.1, PM 17.1 e PM 26), que retornaram a 

10 ml. Por último, as amostras foram acondicionadas a 4°C e analisadas via ICP-OES. 

 

6.6 CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMAS REDOX 

 

A construção dos diagramas, disponibilizados pelo Serviço Geológico do Japão segundo 

a publicação de um atlas de digramas Eh-pH (Takeno, 2005), foram arquitetados de 

acordo com o banco de dados termodinâmico denominado Lawrence Livermore 

National Laboratory - LLNL, considerado um dos mais populares entre geoquímicos. 

Foram desenvolvidos para o sistema X-H-O, onde a letra X representa um elemento 

químico qualquer. De acordo com Takeno (2005), este sistema é o mais importante para 

descrever o comportamento de um elemento químico presente na água subterrânea, 

porém, por não levar em conta a interação com outras espécies químicas, pode vir a ser 

considerado simplista para as análises propostas. 

A construção dos diagramas obedeceu ainda à concentração total dos elementos da 

ordem de 10
-10

 mol/kg, o que segundo Takeno (2005), permitiu assumir que o 

coeficiente de atividade fosse unitário. Ainda, foi adotada a temperatura de 298,15 K e a 

pressão de 10
5
 Pa. 

Apesar dos diagramas redox serem padronizados para certas condições de concentração, 

temperatura e pressão que fogem da realidade do aterro sanitário, eles ainda podem 

servir, ainda que de forma mais simples, para indicar os fenômenos predominantes na 

água subterrânea da região investigada. 
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6.7 MODELO HIDROGEOQUÍMICO 

 

A partir dos dados dos parâmetros descritivos do fenômeno de degradação do carbono 

orgânico no interior da pluma de contaminação da água subterrânea coletados em 

outubro de 2010 e dos parâmetros mineralógicos e geoquímicos de caracterização dos 

solos e rochas da região do aterro sanitário, um modelo hidrogeoquímico foi 

desenvolvido com base no programa computacional denominado PHREEQCI versão 2, 

que é uma interface gráfica Windows para o programa de geoquímica PHREEQC 2, 

ambos disponibilizados pelo U.S. Geological Survey. 

O PHREEQC 2 é um programa computacional implementado em linguagem C, 

desenvolvido para simulação de reações químicas e processos de transporte em águas 

naturais ou contaminadas (Parkhurst & Appelo, 1999), já tendo sido também empregado 

para a simulação da evolução da qualidade da água subterrânea ao longo de linhas de 

fluxo no interior de plumas contaminantes de lixiviado de aterros sanitários (Van 

Breukelen, 2003). 

O programa é baseado no equilíbrio químico de soluções aquosas, que podem interagir 

com minerais, gases, soluções sólidas, troca iônica e superfícies de sorção, incluindo 

também a capacidade de modelar reações cinéticas, apresentando, dessa forma, aptidão 

para simular uma variedade de reações geoquímicas em um determinado sistema.  

 

6.7.1 SIMULAÇÃO DA OXIDAÇÃO DO CARBONO ORGÂNICO  

 

Com o intuito de avaliar a forma como se processa a oxidação da matéria orgânica em 

um ambiente com as características intrínsecas das águas subterrâneas da região do 

aterro sanitário do município de Belo Horizonte e responder alguns questionamentos 

sobre a origem da concentração de certos elementos no ambiente investigado, simulou-

se a adição de matéria orgânica na forma de CH2O com o software PHREEQC. A 

simulação ocorreu através do comando REACTION, que modela a ocorrência de 

reações irreversíveis entre a matéria orgânica e os aceptores terminais de elétrons, sendo 
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mensurado o consumo e a produção de reagentes e produtos quando o sistema atinge o 

equilíbrio químico após a reação, sem que haja nenhuma interferência externa.  

A média das concentrações acima do limite de quantificação dos elementos analisados 

nos poços de monitoramento da água subterrânea foi eleita para o estudo em questão 

(Tabelas 3 e 5 do anexo), visto que se pretende avaliar o comportamento geral da água 

subterrânea perante a degradação da matéria orgânica por processos oxidativos. Foi 

adotada a última coleta, de outubro de 2010, da qual se dispunha de dados analisados no 

LGqA - Laboratório de Geoquímica Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto 

em conjunto com dados complementares analisados por laboratório químico 

terceirizado pela SLU (CTQ, 2011).   

Cabe ressaltar que o interessante não é avaliar as concentrações produzidas ou 

consumidas nas reações de degradação da matéria orgânica, mas sim as tendências de 

acréscimo ou decréscimo das mesmas, com o objetivo de se compreender o 

comportamento do meio perante a contaminação por lixiviado, permitindo uma análise 

qualitativa dos mecanismos intervenientes no processo de evolução da qualidade das 

águas do aterro sanitário. 

Dessa forma, a média das concentrações referentes à coleta de outubro de 2010 foi 

lançada no software PHREEQC, sendo a partir de então adicionadas alíquotas aleatórias 

de CH2O variando de micromol a milimol de forma a permitir uma variação no 

comportamento dos parâmetros geoquímicos de interesse. A fração orgânica não 

poderia ser muito pequena, pois poderia ser consumida instantaneamente pelos 

aceptores termodinamicamente mais favoráveis, e nem muito grande, uma vez que 

como não há influência externa e as reações são irreversíveis, o consumo total dos 

aceptores poderia dar fim ao processo. Após as reações serem simuladas, a simulação 

indicou os prováveis valores referentes à concentração dos elementos de interesse, 

parâmetros físico-químicos e índices de saturação de alguns minerais e gases.  
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6.7.2 ÍNDICE DE SATURAÇÃO MINERAL 

 

Com a determinação da concentração dos parâmetros nas águas coletadas em outubro 

de 2010 em todos os poços de monitoramento a jusante do talude principal do aterro 

sanitário, foi possível, com base no modelo desenvolvido pelo software PHREEQC, 

calcular a força iônica em cada ponto de amostragem. A partir daí, calcularam-se as 

atividades e os índices de saturação para as espécies minerais que possivelmente podem 

existir na região em estudo. 

Durante o cálculo, o PHREEQC leva em consideração a formulação de Truesdell-Jones 

(equação 4.11) para a determinação da atividade dos íons maiores, de Debye-Hückel 

(equação 4.6) para os íons menores e de Davies (equação 4.10) nos casos não 

especificados (Appelo & Postma, 2005). Ainda, de acordo com os mesmos autores, para 

espécies neutras, como complexos sem carga e gases, o programa adota o coeficiente de 

atividade da seguinte forma: logγ = 0,1.I 

WATEQ4F foi o banco de dados termodinâmico adotado em ambas as modelagens 

simuladas no PHREEQC.  Este é um código de especiação para águas naturais, que faz 

uso de parâmetros físico-químicos e análises químicas da água como input e calcula a 

distribuição das espécies aquosas, a atividade dos íons e o índice de saturação, 

fornecendo indícios sobre a tendência dessa água dissolver ou precipitar um conjunto de 

minerais (Ball & Nordstrom, 1991). De acordo com Appelo & Postma (2005), esse 

banco de dados apresenta a mesma consistência do banco de dados do PHREEQC, 

porém, com a vantagem de poder ser estendido para muitos metais pesados. 

 

6.7.3 MODELAGEM GEOQUÍMICA INVERSA 

 

A modelagem geoquímica inversa foi executada no programa PHREEQC para diversas 

configurações dos poços de monitoramento da água subterrânea, com o intuito de 

avaliar as principais reações de oxirredução, troca iônica e precipitação/dissolução 

mineral ocorrentes na região do aterro sanitário no período de outubro de 2010. 
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Considerou-se diferentes possíveis caminhos de fluxo compreendidos entre os pontos de 

coleta, entre os quais pode-se citar a modelagem do PM 15 e PM 23 aos diversos níveis 

do PM 17, do PM 13 e PM 14 ao vários níveis do PM 16 e dos poços situados no sopé 

do talude (PM 12, PM 13, PM 14, PM 15 e PM 23) aos 3 níveis do ponto de 

amostragem situado mais a jusante do aterro (PM 20). 

As fases reativas inseridas no software permitiram a dissolução e precipitação de 

minerais férrico e ferrosos existentes no aterro (goethita, hematita e magnetita), barita e 

pirita, além da adição do sulfato de hidrogênio ao sistema      

 

6.8 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A avaliação integrada dos dados laboratoriais se deu pela adoção de diferentes 

metodologias no decorrer da pesquisa. Inicialmente se procedeu ao estudo comparativo 

entre os resultados das amostras de água subterrânea analisadas para metais totais e 

metais totais digeridos, na tentativa de verificar indiretamente a ocorrência de processos 

de sorção e de complexação, possivelmente organometálica, já que ambos podem ser 

considerados mecanismos de atenuação (Boscov, 2008). De acordo com a EPA (1999a), 

a avaliação indireta da sorção embasa o segundo nível de evidencia para se julgar a 

viabilidade da Atenuação Natural Monitorada como uma medida eficaz de remediação. 

A fim de se avaliar a degradação segundo as diretrizes da CETESB (2001), que faz 

referência as alterações na qualidade da água subterrânea durante o processo de 

atenuação, foram elaboradas análises comparativas entre os comportamentos 

apresentados pelos indicadores geoquímicos ao longo dos anos de monitoramento do 

aqüífero e uma simulação da adição de alíquotas de matéria carbonácea em uma água 

com características médias da água subterrânea encontrada no aterro. De forma a 

auxiliar na investigação dessa evolução geoquímica, foram elaborados diagramas Eh-

pH para os elementos averiguados na série histórica, bem como para os coletados em 

julho e outubro de 2010, e gráficos contendo a distribuição do índice de saturação dos 

minerais ocorrentes na região. 
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Ainda, os dados dos poços multiníveis foram comparados para os diferentes períodos de 

coleta (julho e outubro de 2010), a partir da variação dos elementos estudados ao longo 

das profundidades de 10, 20 e 30 metros.  

Por último, foi analisada a distribuição dos parâmetros de interesse em planta e em duas 

secções transversais para os poços amostrados em outubro de 2010 (PM 14, PM 16, PM 

18, PM 19 e PM 20; PM 15, PM 17, PM 19 e PM 20), sendo o inverso ponderado da 

distância, com expoente de ponderação igual a cinco, o método de interpolação 

utilizado, uma vez que, segundo Landim (2000), expoentes altos (3 a 5) apresentam a 

capacidade de suavizar anomalias locais. Foi adotada a média de cada parâmetro 

analisado nos poços multiníveis para a construção dos mapas de isovalores em planta. 
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CAPÍTULO 7  
 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

7.1 DIGESTÃO ÁCIDA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA TOTAIS 

 

A análise via ICP-OES das amostras de águas totais digeridas com água regia permitiu 

avaliar indiretamente a liberação íons metálicos devido à dessorção de partículas sólidas 

dispersas na água e a quebra de complexos orgânicos.  

Para auxiliar na análise da disponibilização de metais por meio da dessorção, segue a 

Tabela 7.1, com os dados de turbidez das coletas realizadas em outubro de 2010. 

Segundo a mesma, é perceptível, por exemplo, que os poços de amostragem PM 13, 

PM15, PM16.1, PM 23 e PM 25 apresentam elevadas quantidades de sólidos dispersos, 

que podem vir a atuar como trocadores. 

 

Tabela 7.1 - Turbidez em NTU dos poços de amostragem da água subterrânea no período de outubro de 2010. 

Amostra Turbidez Amostra Turbidez Amostra Turbidez Amostra Turbidez 

PM 12 17 PM 16.2 7,2 PM 18.1 14 PM 20.2 2,4 

PM 13 225 PM 16.3 11 PM 18.2 2,4 PM 20.3 4 

PM 14 2,9 PM 17.1 6,6 PM 18.3 12 PM 23 1002 

PM 15 91 PM 17.2 7,2 PM 19 1,2 PM 25 429 

PM 16.1 20 PM 17.3 7 PM 20.1 14 PM 26 5,6 

    Fonte: CTQ, 2011 

 

As concentrações de alumínio nas amostras digeridas apresentaram um elevado 

aumento (Figura 7.1), principalmente nas coletas com elevada turbidez, sendo 
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possivelmente resultado da dessorção metálica das partículas sólidas existentes na 

solução aquosa.  

 Assim, são encontrados teores da ordem de 52.261 e 18.760 μg/l para as amostras que 

apresentaram os mais elevados índices de turbidez (PM 23 e PM 25, respectivamente) 

reforçando a idéia de que uma elevada concentração de metais está sorvida nas 

partículas sólidas presente na água subterrânea.  

Cabe ainda ressaltar a possibilidade da ocorrência de contaminação durante a digestão 

ácida das amostras, uma vez que a chapa elétrica utilizada é recoberta por uma película 

de alumínio, o qual pode se projetar para o interior dos frascos contendo a água em 

processo de digestão. 
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Figura 7.1 - Análise comparativa da concentração de alumínio entre amostras de água subterrânea totais e 
digeridas. 

 

O cobre também apresentou uma grande elevação nas concentrações comparativas dos 

pontos amostrados que apresentaram elevada turbidez (Figura 7.2), com uma variação 

de 30,11 μg/l a 50,90 μg/l para o poço de amostragem PM 23 e de 47,94 μg/l a 52,3 μg/l 
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para o PM 25. Porém, também é observada uma elevação no PM 16.2, o qual não 

apresenta grandes valores de turbidez, podendo ser resultado da quebra de complexos 

orgânicos contendo cobre. 
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Figura 7.2 - Análise comparativa da concentração de cobre entre amostras de água subterrânea totais e digeridas. 

 

O chumbo, Figura 7.3, que antes da digestão ácida apresentava quase que em sua 

totalidade valores abaixo do limite de detecção de 65,2 μg/l, evoluiu para concentrações 

mais elevadas, tanto para as localidades com acentuada turbidez, como é o caso do PM 

15 e PM 16.1, quanto para as que não apresentaram este parâmetro tão evidente, como 

os poços PM 16.2, PM 18.3, PM 20.2 e PM 26. O ponto de monitoramento PM 26, que 

apresentou um dos menores valores de turbidez (5,6 NTU), registrou 278 μg/l de 

chumbo na água subterrânea, o que corresponde ao maior valor encontrado nas análises, 

possivelmente fruto da quebra de complexos orgânicos contendo este elemento. 



 

93 
 

Amostras

C
o

n
c
e

n
tr

a
ç
ã

o
 (

µ
g

/
L
 )

P
M

2
6

P
M

2
5

P
M

2
3

P
M

2
0
.3

P
M

2
0
.2

P
M

2
0
.1

P
M

1
9

P
M

1
8
.3

P
M

1
8
.2

P
M

1
8
.1

P
M

1
7
.3

P
M

1
7
.2

P
M

1
7
.1

P
M

1
6
.3

P
M

1
6
.2

P
M

1
6
.1

P
M

1
5

P
M

1
4

P
M

1
3

P
M

1
2

300

250

200

150

100

<65,2

Variable

Amostra Total Pb

Amostra Digerida Pb

 

Figura 7.3 - Análise comparativa da concentração de chumbo entre amostras de água subterrânea totais e 
digeridas. 

 

A concentração de ferro pouco se alterou após o processo de digestão das amostras de 

água (Figura 7.4), excetuado as águas coletadas nos poços PM 23 e PM 25, que 

apresentaram, respectivamente, teores da ordem de 27.173 μg/l e 12.665 μg/l como 

resultado da dessorção deste metal das partículas sólidas presente na água subterrânea. 

De forma geral, de acordo com o gráfico apresentado na Figura 7.5, o zinco teve um 

aumento na concentração de todas as amostras digeridas, independente da quantidade de 

material particulado existente nessas amostras. As alterações mais significativas foram 

encontradas nos poços de monitoramento PM 15, PM 16.2, PM 17.3, PM 20.1, PM 23 e 

PM 26, sendo que os dois últimos apresentaram, respectivamente, uma evolução da 

ordem de 80 μg/l e 104,1 μg/l. 
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Figura 7.4 - Análise comparativa da concentração de ferro entre amostras de água subterrânea totais e digeridas. 
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Figura 7.5 - Análise comparativa da concentração de zinco entre amostras de água subterrânea totais e digeridas. 
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7.2 SIMULAÇÃO DA OXIDAÇÃO DO CARBONO ORGÂNICO  

 

Os resultados obtidos durante a simulação da adição de alíquotas de CH2O pelo 

software PHREEQC, para a média dos parâmetros analisados acima do limite que 

quantificação em 13 poços de monitoramento da água subterrânea, sendo quatro 

multiníveis, permitiu, como pode ser observado pela Figura 7.6, a análise das tendências 

evolutivas no comportamento dos aceptores terminais de elétrons no decorrer da 

oxidação da matéria orgânica. 

Assim, como era de se esperar, a degradação aeróbia foi à primeira forma de oxidação 

encontrada nas águas subterrâneas da região do aterro sanitário, culminando na 

diminuição da concentração do oxigênio dissolvido no meio. Esse consumo faz com que 

o índice de saturação do O2 na água diminua, tornando-se negativo, facilitando a difusão 

do gás na água pela interação com a atmosfera ou com a mistura de novas águas ricas 

em aceptores de elétrons.  

Assim, é de se esperar que a taxa de degradação aeróbia da fração orgânica do chorume 

no campo seja um mecanismo mais proeminente do que demonstrado na Figura 7.6, 

uma vez que aqui não foi permitido o aporte externo de O2 na simulação. 

Ainda com base na Figura 7.6, o nitrato, o ferro e o sulfato foram os aceptores de 

elétrons consumidos sequencialmente no processo de decaimento orgânico do meio 

aquoso após a depleção do oxigênio. 

Por último, com fim do processo de redução do sulfato, a metanogênese teve início, já 

que é o último mecanismo de degradação atuante, sendo o dióxido de carbono o 

elemento químico utilizado na atenuação da solução, culminando na produção do 

metano. 
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Figura 7.6 – Simulação com o programa PHREEQC  do desenvolvimento seqüencial de reações de oxirredução 
entre os aceptores terminais de elétrons pela adição de alíquotas de CH2O.  

 

A análise evolutiva do comportamento dos compostos nitrogenados é apresentada na 

Figura 7.7.  O processo de denitrificação é evidente, com transformação do nitrato em 

nitrito e este último em nitrogênio, ambos durante a oxidação de compostos orgânicos.  

Além disso, com a continuidade do processo, o gráfico ainda deixa evidente a tendência 

de formação do íon amônio (NH4
+
) a partir da redução do nitrogênio, uma vez que o 

programa simula reações irreversíveis de oxidação em ambiente isolado, isto é, sem 

interferência externa. Apesar de não comum, pode haver a redução do nitrato a íons 

amônio (Smith et. al., 1991 apud Appelo & Postma, 2005), principalmente quando 

houver condições estritamente anaeróbia, pH elevado e grandes quantidades de matéria 

orgânica facilmente decomponível (Signor, 2010). 
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Figura 7.7 – Simulação com o programa PHREEQC  do desenvolvimento de reações de denitrificação pela adição 
de alíquotas de CH2O. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, o ferro pode existir no ambiente em dois 

estados de oxidação, +2 e +3. Dessa maneira, para que a concentração de Fe
+2

 aumente 

durante o processo de consumo da parte orgânica do percolado, necessariamente, o teor 

de Fe
+3

 tem que diminuir, causando sua depleção no interior das águas (Figura 7.8).  

Esse processo de oxirredução faz com que os índices de saturação de certos minerais 

ferrosos diminuam, podendo tornando-se negativos, demonstrando a tendência do meio 

a se tornar insaturado em íons de ferro com estado de oxidação igual a três, o que deve 

conduzir a dissolução dessas espécies minerais (Figura 7.8). 

Sabendo que os solos da região do aterro sanitário são naturalmente constituídos por 

minerais de ferro, tais como, hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e goethita (FeOOH), é 

de se esperar, da mesma maneira como aconteceu com o oxigênio, que a degradação da 

fração orgânica do chorume para a região do aterro sanitário seja mais proeminente do 

que demonstrado na Figura 7.6, uma vez que a simulação não levou em consideração a 

dissolução dos minerais característicos da região. 
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Figura 7.8 –  Simulação com o programa PHREEQC  do desenvolvimento de reações de ferro redução pela adição 
de alíquotas de CH2O. 

 

Porém, sabendo que a magnetita, ao contrario da goethita e da hematita, é um mineral 

constituído por Fe
+2

, este deve ser o último a apresentar um decaimento do índice de 

saturação, uma vez que agora no meio existe abundancia deste elemento nesse estado de 

oxidação.  

Após a concentração de ferro estabilizar, tem início a utilização do sulfato como 

próximo aceptor de elétrons sequencialmente disponível, de acordo com a energia livre 

de Gibbs. Com a continuidade do processo de adição de matéria orgânica ao meio, sua 

concentração decresce (Figura 7.9), uma vez que o composto em questão tende a ser 

reduzido a sulfeto, entre os quais tem maior importância o sulfeto de hidrogênio, 

também denominado de o gás sulfídrico (H2S), que faz parte dos parâmetros analisados 

no aterro sanitário. 

Ainda é possível observar a tendência de elevação do índice de saturação do gás 

sulfídrico devido ao aumento de sua concentração no meio, o que vem a ocasionar a 

saturação das águas e sua possível perda para atmosfera caso sua pressão parcial seja 

maior que a pressão atmosférica. 
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Figura 7.9 - Simulação com o programa PHREEQC  do desenvolvimento de reações de sulfato redução pela adição 
de alíquotas de CH2O. 

 

De acordo com Van Breemen & Buurman (2002), ambientes ricos em matéria orgânica 

são propícios a formação da pirita (FeS2), processo denominado de piritização, uma vez 

que possuem concentrações apreciáveis de sulfetos derivados da redução do sulfato, 

bem como condições redox favoráveis a solubilidade do ferro (Fe 
+2

). A mackinawita 

(FeS) pode se formar antes, porém, como é instável, será eventualmente transformada 

em pirita.  

Pelo gráfico da Figura 7.10, que apresenta os índices de saturação para pirita, pode-se 

observar que a adição de matéria orgânica conduz a um aumento de sua saturação nas 

águas, evidenciando a tendência deste mineral em precipitar, o que contribui, desta 

forma, para a diminuição da concentração de ferro e enxofre na região investigada.  
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Figura 7.10 - Tendência a precipitação da pirita pela modelagem da adição de alíquotas de CH2O a partir do 
software PHREEQC. 

 

Pelas reações oxirredução de oxidação da matéria orgânica já apresentadas 

anteriormente na Figura 3.1 (Capítulo 3), espera-se a produção de carbonatos, 

bicarbonatos e dióxido de carbono. O dióxido de carbono pode oxidar a matéria 

orgânica gerando como subproduto reduzido o metano. Apesar deste não ter sido 

analisado durante a avaliação temporal dos indicadores geoquímicos (item 7.3), a Figura 

7.11 deixa claro sua participação no processo quando todos os outros aceptores 

terminais de elétrons já foram utilizados.  

Ainda, pela comparação entre as Figuras 7.6 e 7.11, pode-se observar que a produção de 

dióxido de carbono tem início com o consumo de oxigênio, aumentando 

consideravelmente na zona de denitrificação, uma vez que existe considerável 

concentração de nitrato no meio aquático para ser consumido. A queda identificada 

corresponde à exaustão de certos aceptores (oxigênio, nitrato e ferro) e a utilização 

única e exclusiva do sulfato. A partir de então, a produção do CO2 se dá pela utilização 

do metano como último aceptor de elétrons no processo de degradação, o que justifica a 

tendência de paralelização entre as linhas do gráfico (Figuras 7.11). 
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Figura 7.11 - Simulação com o programa PHREEQC  do desenvolvimento de reações de metanogênese pela adição 
de alíquotas de CH2O e a consequente produção de dióxido de carbono pela utilização integral dos aceptores de 
elétrons. 

 

Com o aumento dos bicarbonatos e carbonatos é de se esperar também que os teores de 

alcalinidade das águas subterrâneas da região do aterro se elevem, já que este parâmetro 

é uma conseqüência direta da presença ou ausência de carbonatos, bicarbonatos e 

hidróxidos (Feitosa et al., 2008).   

De acordo com a Figura 7.12, fica evidente o aumento da alcalinidade como 

conseqüência da elevação do bicarbonato, uma vez que os teores de carbonatos e 

hidroxilas são bem inferiores quando comparados.  

A simulação demonstrou ainda que a concentração do bário, muitas vezes encontrada 

acima dos padrões de potabilidade, pode estar associada ao déficit de sulfato nas águas 

devido sua utilização como aceptor final de elétrons, o que vem a promover um 

desequilíbrio que favorece a dissolução de minerais que venham a ser constituídos por 

este composto químico, como, por exemplo, a barita (BaSO4), caso a mesma faça parte 

do arcabouço mineral da região do aterro (Figura 7.13).  
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Figura 7.12 - Modelagem dos parâmetros que influenciam a elevação da alcalinidade do meio como conseqüência 
das reações de oxidação da matéria orgânica. 
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Figura 7.13 - Redução do sulfato e decaimento do índice de saturação da barita como resultado da oxidação da 
matéria orgânica. 

 



 

103 
 

7.3 ANÁLISE TEMPORAL DE INDICADORES GEOQUÍMICOS 

 

A análise preliminar da degradação da fração orgânica do percolado como mecanismo 

eficaz de atenuação natural da pluma de chorume pode ser evidenciada, como já 

relatado anteriormente, pela avaliação temporal de indicadores geoquímicos 

intimamente ligados as reações de oxirredução que são mediadas por microorganismos 

específicos (CETESB 2001). Dessa forma, teoricamente, devem ser encontrados 

processos que provavelmente vão remeter a alterações na qualidade da água subterrânea 

ao longo do tempo, devido, principalmente, ao consumo dos aceptores terminais de 

elétrons – TEAs com consequente produção de produtos reduzidos, de forma a gerar 

indícios da ocorrência intrínseca do processo natural de atenuação de contaminantes. 

Visto que a rede de monitoramento ambiental da água subterrânea do aterro da BR-040 

vem evoluindo ao longo do tempo, apenas os poços que apresentaram séries temporais 

mais consistentes dos parâmetros geoquímicos de interesse foram utilizados nessa 

abordagem (PM 13, PM 14, PM 15 e PM 22), todos situados no pé do talude principal 

do aterro sanitário (Figura 6.1).  

Assim, com base na Figura 7.14, que apresenta a evolução da concentração de O2 na 

água ao longo de um período aproximado de três anos, pode-se observar que os poços 

de monitoramento PM 13 e PM 22 apresentaram, de forma geral, apesar das oscilações 

observadas, uma redução nos teores, o que pode ser atribuído ao processo de oxidação 

da matéria orgânica por vias aeróbias. Esse consumo pode conduzir, quando o aporte de 

oxigênio ao meio é baixo, como é característico em ambientes de subsuperfície, a 

condições subóxicas a anóxicas. 

Adotando o limite conservador de 1 mg/l para a ocorrência de processos aeróbios de 

degradação (Christensen et al., 2001), que está representado pela linha tracejada da 

Figura 7.14, pode ser visualizado a tendência do o ambiente se tornar anaeróbio ao 

longo do tempo, sendo que os acréscimos na concentração do teor de OD podem ser 

atribuídos a eventos de recarga do aquífero. 
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Figura 7.14 – Evolução temporal da concentração de oxigênio dissolvido na água subterrânea dos poços PM 13, 
PM 14, PM 15 e PM 22 do aterro sanitário do município de Belo Horizonte – MG. A linha Tracejada refere-se ao 
limite de 1 mg/l, acima do qual predominam processos aeróbios de degradação (Christensen et al., 2001), 

 

Ainda existem coletas realizadas durante o ano de 2008 para os poços PM 13 e PM 14 

que não foram inseridas no gráfico acima, da mesma forma que os últimos dados 

obtidos em junho e outubro de 2010, sendo todos apresentados na Tabela 7.2. 

 

Tabela 7.2 - Teor de oxigênio dissolvido (mg/l) para as coletas realizadas de janeiro a julho de 2008 e em junho e 
outubro de 2010. 

Coletas PM 13 PM 14 PM 15 PM 22 

jan/08 4 4,5 – – 

fev/08 4,4 4,2 – – 

mar/08 2,3 3,4 – – 

abr/08 3,9 4,2 – – 

mai/08 0,35 3,4 – – 

jun/08 4,6 3,7 – – 

jul/08 5,2 4,3 – – 

jul/10 2 0,9 1,6 SECO 

out/10 2 2,1 2,5 SECO 
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Isso se deu para uma melhor representatividade do gráfico, visto que esses dados são 

séries temporais coletadas após um longo período sem análises (de 2003 a 2007) e que 

não contemplam todos os poços analisados. A Tabela 7.2 deixa evidente uma pequena 

recuperação das condições aeróbias do aqüífero no período de janeiro a julho de 2008.  

Seqüencialmente, em ordem de preferência de acordo com a energia livre de Gibbs, é de 

se esperar que o nitrato presente na água subterrânea ganhe elétrons e sofra redução 

durante a continuidade do processo de atenuação, diminuindo dessa forma sua 

concentração nas águas e gerando compostos com número de oxidação menor, como, 

por exemplo, o nitrogênio. 

Pode haver ainda a produção de compostos intermediários como nitrito (NO2
-
) e o óxido 

nitroso (N2O), os quais também podem ser utilizados pra evidenciar esse fenômeno 

(Appelo & Postma, 2005). O nitrito é utilizado para caracterização de poluições 

recentes (Von Sperling, 2005), uma vez que essa substância é oxidada rapidamente na 

água, graças, principalmente, à presença de bactérias nitrificantes, que o convertem em 

nitrato na presença do oxigênio. Porém, considerando que a concentração de oxigênio 

no sistema é baixa, uma vez que o mesmo já foi parcialmente utilizado na oxidação da 

matéria orgânica por vias aeróbias, provavelmente o processo de nitrificação não 

ocorrerá dentro deste sistema, a não ser em eventos de recarga, onde o aporte de 

oxigênio ao meio é maior.  

Pela análise da evolução da concentração de nitrato na água subterrânea ao longo de 

aproximadamente oito anos de monitoramento (Figura 7.15), pode-se observar que, 

excetuando o poço PM13, que demonstrou um sutil decaimento, o restante não 

apresentou um declínio no teor do composto. Essas oscilações podem ser atribuídas, 

provavelmente, a diluição proporcionada pelos eventos de recarga, uma vez que são 

muito baixos os teores do composto nos poços analisados, possivelmente em função da 

oxidação da matéria orgânica na proximidade das células de disposição, fato que se 

tornará mais evidente quando for apresentada a distribuição espacial do nitrato na área 

do aterro (item 7.5).  

Outras possibilidades para essa considerável variabilidade podem ser conferidas a um 

novo aporte de lixiviado oriundo de diferentes fontes de contaminação ou mesmo ao 
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próprio ciclo do nitrogênio, onde, pela presença de bactérias nitrificantes, a amônia 

pode ser convertida em nitrito e este em nitrato, aumentando assim sua concentração no 

ambiente investigado. Porém, para que isso ocorra, o oxigênio tem que estar presente no 

processo. Entretanto, nenhuma congruência foi encontrada entre as elevações pontuais 

na concentração de oxigênio dissolvido (Figura 7.14), referentes a possíveis eventos de 

recarga, e as elevações identificadas na concentração de nitrato (Figura 7.15).  
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Figura 7.15 - Evolução temporal da concentração de nitrato na água subterrânea dos poços PM 13, PM 14, PM 15 
e PM 22 do aterro sanitário do município de Belo Horizonte – MG. 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio apresentada para o oxigênio dissolvido, os dados 

referentes às coletas de 2010 estão disponibilizados na Tabela 7.3, que deixa evidente 

uma diminuição dos teores de nitrato analisados. 
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Tabela 7.3 - Teor de nitrato (mg/l) para as coletas realizadas de janeiro a julho de 2008 e em junho e outubro de 
2010. 

Coletas PM 13 PM 14 PM 15 PM 22 

jul/10 0,07 <0,01 0,03 SECO 

out/10 <0,01 0,27 <0,01 SECO 

  

A análise do teor de nitrito nas águas subterrâneas, apesar de não ser apresentada, 

também torna inconclusivo o estudo do decaimento da matéria orgânica pela redução do 

nitrato, não permitindo o levantamento de indícios da ocorrência deste processo, visto 

que não foi identificada nenhuma tendência no comportamento dos dados. 

O diagrama redox, que faz uso do pH e Eh para avaliar a estabilidade das espécies 

químicas na água, demonstra que o meio não se apresenta estável para os compostos 

nitrogenados analisados (Figura 7.16), ou seja, é de se esperar que grande parte dos 

mesmos, quando presente no meio, sejam reduzidos a N2(aq).  

 

 

Figura 7.16 - Diagrama redox do sistema N-O-H: (a) para a evolução histórica dos parâmetros pH e Eh para os 
poços PM 13, PM 14, PM 15 e PM 16; (b) para as últimas coletas efetuadas em toda a rede de monitoramento 
atual. 
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Dessa forma, para que conclusões mais apuradas sejam feitas a respeito do processo de 

denitrificação como mecanismo eficaz de oxidação da matéria orgânica, é necessária a 

análise do teor de nitrogênio presente nas águas subterrâneas da região do aterro, com o 

intuito de verificar se está ocorrendo o processo de oxirredução em questão. 

O aumento na concentração de ferro sob condições anaeróbicas fornece indícios da 

ocorrência da oxidação da matéria orgânica na pluma de contaminação, uma vez que as 

condições redutoras do meio favorecem a estabilidade do Fe
+2

 como a espécie 

dissolvida preponderante no meio, como pode ser visualizada pelo diagrama redox 

(Figura 7.17). 

Esse diagrama, que apresenta a estabilidade dos compostos químicos no meio aquático, 

evidencia a existência de duas espécies predominantes, uma dissolvida e outra sólida, 

constituídas, respectivamente, por Fe
+2

 e Fe2O3(s), deixando claro, dessa forma, que se o 

teor de ferro dissolvido aumentar, este se dará pelo aumento do teor de Fe
+2

. 

 

  

Figura 7.17 - Diagrama redox do sistema Fe-O-H: (a) para a evolução histórica dos parâmetros pH e Eh para os 
poços PM 13, PM 14, PM 15 e PM 16; (b) para as últimas coletas efetuadas em toda a rede de monitoramento 
atual. 
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Assim, é de se esperar que a análise temporal das amostras de água dos poços em estudo 

apresente um aumento no teor de Fe
+2

 como resultado do processo de atenuação da 

matéria orgânica, fato esse que fica evidente na Figura 7.18, que apresenta a evolução 

na concentração de ferro total ao longo de aproximadamente 8 anos de monitoramento. 

Excetuando o poço de monitoramento PM 15, todos os outros apresentaram, em maior 

ou menor grau, um aumento nas concentrações, resultado do processo oxirredução e 

consequente redução do Fe
+3

 para Fe
+2

. 
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Figura 7.18 - Evolução temporal da concentração de ferro na água subterrânea dos poços PM 13, PM 14, PM 15 e 
PM 22 do aterro sanitário do município de Belo Horizonte – MG. 

 

Com base na Figura 7.19, que apresenta a evolução da concentração de sulfato na água 

subterrânea, pode-se observar que todos os quatro poços de monitoramento avaliados 

apresentaram, de forma geral, apesar das oscilações encontradas, uma redução de teores, 

que pode ser atribuída ao processo de oxirredução, capaz de degradar a matéria 

orgânica, conforme já relatado. 
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Da mesma forma como ocorreu com o nitrito, a análise do teor de sulfeto de hidrogênio 

na água subterrânea, apesar de não ser apresentada, pouca informação pode fornecer a 

respeito do estudo em questão, já que não foi observada nenhuma tendência no 

comportamento dos dados que justifique a ocorrência do processo, apresentando 

elevações e decaimentos sucessivos em uma série de dados muito estreita. 

 

Tempo

m
g

/
l

20082006200420022000

8

6

4

2

0

20082006200420022000

24

18

12

6

0

20082006200420022000

40

30

20

10

0

20082006200420022000

60

45

30

15

0

PM13 PM14

PM15 PM22

 

Figura 7.19 - Evolução temporal da concentração de sulfato na água subterrânea dos poços PM 13, PM 14, PM 15 
e PM 22 do aterro sanitário do município de Belo Horizonte – MG.  

 

Esse comportamento do H2S, que pode ser considerado atípico, uma vez que os dados 

indicam que está ocorrendo a redução na concentração de sulfatos, pode ser atribuído a 

três principais processos: 

– Pode ter ocorrido a perda de sulfeto de hidrogênio para a atmosfera, já que o 

mesmo é um gás que pode facilmente se desprender da água subterrânea caso 

atinja uma pressão parcial acima da pressão atmosférica;  

– A diminuição na concentração de sulfeto dissolvido na água pela precipitação de 

minerais sulfetados, principalmente pirita, caso que será abordado no item 7.4; 
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– A predominância do sulfato como espécie estável sob as condições de pH e Eh 

encontradas na região do aterro sanitário (Figura 7.20), sugerindo que possíveis 

concentrações de sulfetos diminuiriam, uma vez que seriam rapidamente 

reoxidados a sulfatos. 

 

 

Figura 7.20 - Diagrama redox do sistema S-O-H: (a) para a evolução histórica dos parâmetros pH e Eh para os 
poços PM 13, PM 14, PM 15 e PM 16; (b) para as últimas coletas efetuadas em toda a rede de monitoramento 
atual. 

 

De acordo com os estudos laboratoriais de Cozzarelli et. al. (2000), os sulfetos são 

estáveis sob condições anóxicas, mas são rapidamente oxidados quando exposto ao 

oxigênio, indicando que esta reação pode ocorrer em uma escala de tempo relativamente 

curta.  Entretanto, nenhuma relação foi encontrada entre as elevações pontuais na 

concentração de oxigênio dissolvido (Figura 7.14), referentes a possíveis eventos de 

recarga,  e as elevações identificadas na concentração de sulfato (Figura 7.19).  

Como já relatado (CETESB, 2001) e demonstrado na simulação inicial (item 7.2), é de 

se esperar a elevação da concentração da alcalinidade na região do aterro, sendo que 

isso se deve, principalmente, ao fato do aumento na concentração de bicarbonatos como 
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resultado da oxidação da matéria orgânica, ainda mais porque a mesma se apresenta 

estável para as condições de pH e Eh encontradas nos poços de monitoramento da área 

investigada (Figura 7.21). 

 

 

Figura 7.21 - Diagrama redox do sistema C-O-H: (a) para a evolução histórica dos parâmetros pH e Eh para os 
poços PM 13, PM 14, PM 15 e PM 16; (b) para as últimas coletas efetuadas em toda a rede de monitoramento 
atual. 

 

Porém, pela Figura 7.22, que apresenta a variação da alcalinidade ao longo de alguns 

anos de monitoramento, apenas os poços de monitoramento PM 13 e PM 22 

apresentaram um aumento na concentração da alcalinidade do meio, sendo que os dados 

dos pontos de amostragem PM 14 e PM 15 não puderam contribuir para esse tipo de 

análise. Ainda, diferentemente do esperado, o poço de monitoramento PM 15 

apresentou uma evidente diminuição do parâmetro em questão, não podendo ser 

vinculado a este processo. Esse fato se deve, possivelmente, as características 

intrínsecas desses poços, abordadas anteriormente no item 6.4, que deixa claro a falta de 

representatividade dos mesmos.  
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Figura 7.22 - Evolução temporal da alcalinidade na água subterrânea do aterro sanitário do município de Belo 
Horizonte – MG. 

 

O potencial redox também pode fornecer bons indícios sobre o comportamento da 

pluma de chorume, auxiliando na identificação das possíveis reações de atenuação que 

podem ocorrer pela redução seqüencial dos aceptores terminais de elétrons.  

Assim, com base na Figura 7.23, que expõe a evolução do Eh ao longo do tempo, pode-

se perceber, segundo Berkowitz et al. (2008), a transferência do meio subóxico (415 

mV a 25°C) para anóxico (119 mV a 25°C), ou seja, a tendência do meio passar de 

condições oxidantes para condições redutoras como conseqüência do consumo de 

oxigênio dissolvido  nas águas subterrâneas do ambiente investigado. 
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Figura 7.23 - Evolução temporal do potencial redox na água subterrânea do aterro sanitário do município de Belo 
Horizonte – MG. A primeira linha tracejada corresponde ao valor de 415 mV e a segunda ao valor de 119 mV.  

 

Ainda, de acordo com CETESB (2001) e EPA (1999a), a redução da massa 

contaminante ao longo do tempo é outra evidência utilizada na avaliação da capacidade 

natural de atenuação de contaminantes.  

A Figura 7.24 apresenta a distribuição da concentração da DBO e DQO ao longo dos 

anos de monitoramento da água subterrânea. Pode-se observar a existência um 

comportamento aleatório nos poços, com aumentos e decaimentos sucessivos, já que as 

demandas químicas e bioquímicas de oxigênio apresentam grandes variações ao longo 

do tempo, o que dificulta sua utilização neste tipo de análise. Ainda, como foi discutido 

anteriormente, ambos os parâmetros medem o consumo de oxigênio durante a oxidação 

da matéria orgânica, e nem sempre, em se tratando de atenuação natural, o oxigênio vai 

estar presente no processo.  

De qualquer forma, a partir 2004 o poço PM 14 deixou evidente um aumento na 

concentração dos parâmetros analisados, que decaem gradativamente ao longo do tempo 

até o ano de 2010. 
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Baseada metodologia EPA (Newell et al., 2002),  que permite o cálculo da taxa de 

decaimento de primeira ordem no campo, pode-se dizer que a demanda química de 

oxigênio apresentou, a partir de 2004, uma constante de atenuação da ordem de  0,521 

por ano, para o poço de monitoramente PM 14. A DBO, apesar de apresentar um 

comportamento semelhante (Figura 7.24), não permitiu o ajuste de uma linha de 

tendência representativa do fenômeno em estudo. 

Assim, com exceção do poço PM 14 (após 2004), os dados referentes à DBO e DQO 

não apresentam qualquer tendência geral que permita tirar alguma conclusão a respeito 

do decaimento da fração orgânica do percolado. 
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Figura 7.24 - Evolução temporal da DBO e da DQO na água subterrânea do aterro sanitário do município de Belo 
Horizonte – MG. 

 

Em se tratando de contaminantes orgânicos, a relação DBO5/DQO pode vir a fornecer, 

mesmo que de forma indireta, bons indícios a respeito da aptidão do contaminante em 

sofrer um processo de oxidação biológica.  
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A Figura 7.25 apresenta gráficos do tipo boxplot para a relação de degradabilidade 

apresentada anteriormente para dados coletados ao longo de aproximadamente 8 anos 

de monitoramento nos poços PM 13, PM 14, PM 15 e PM 22. É perceptível que, de 

acordo com Hamada (1997) e Von Sperling (2005), a composição orgânica encontrada 

na água subterrânea não apresenta uma fração biodegradável tão considerável, o que é 

característico de um aterro antigo, com uma média de 30,9 % dos dados acima de 0,4. 
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Figura 7.25 - Gráfico boxplot da relação DBO/DQO ao longo de aproximadamente 8 anos de monitoramento 
ambiental. 

 

A interpretação dos resultados segundo a metodologia CETESB (2001) demonstrou 

diferentes tendências em função dos indicadores geoquímicos e dos poços de 

monitoramento analisados, sendo que, de forma geral, os poços PM 13 e PM 22 

apresentaram resultados mais contundentes. Isso se deve, provavelmente, ao fato dos 

dois poços de monitoramento restantes não serem totalmente representativos do ponto 

de amostragem, já que a água subterrânea coletada provém de amplas áreas situadas sob 

estas células de resíduos, com o PM 14 captando água proveniente do sistema de drenos 
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construídos para rebaixar o aqüífero sob a célula AC5 e o PM 15 captando água do 

canal do córrego Coqueiros canalizado sob as células AC1 e AC3. 

O consumo do oxigênio dissolvido de 2000 a 2002, possivelmente como conseqüência 

da degradação de compostos orgânicos presentes no lixiviado, foi mais evidente nesses 

poços. A redução do teor de nitrato só foi observada no ponto de coleta PM 13, sendo 

que o restante dos poços não apresentou nenhum comportamento conclusivo.  

A concentração de ferro elevou-se no PM 13, PM 14 e PM 22, possivelmente como 

conseqüência de processos de oxirredução. Em contrapartida, houve o decaimento do 

teor do sulfato em todos os pontos de monitoramento, fato que pode estar associado à 

redução deste elemento químico. 

 A alcalinidade elevou-se nos poços PM 13 e PM 22, evento não observado nos demais. 

Ainda, era de se esperar o decaimento da fração orgânica do percolado em função dos 

processos citados anteriormente, porém, a análise da DBO e DQO, com exceção do 

poço PM 14, não apresentou essa tendência.   

  

7.3 ÍNDICE DE SATURAÇÃO MINERAL 

 

A análise do índice de saturação possibilitou identificar a tendência de precipitação e 

dissolução de algumas espécies minerais, permitindo avaliar a retirada ou o acréscimo 

de indicadores geoquímicos de interesse, bem como fomentar uma justificativa provável 

para a disponibilidade de certos metais nas águas subterrâneas do aterro sanitário.  

Os minerais férricos apresentaram índice de saturação superior à zero, evidenciando, 

apesar das baixas concentrações de Fe
+3

 identificadas, a tendência da reação de 

dissolução mineral se processar no sentido da precipitação da goethita (Figura 7.26) e 

da hematita (Figura 7.27), o que vem a contribuir com a diminuição de seu teor no 

meio, diminuindo, dessa forma, a disponibilidade de ferro trivalente para o processo de 

oxidação da matéria orgânica.  
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Figura 7.26 - Índice de saturação da goethita para os poços de monitoramento da água subterrânea do aterro 
sanitário de Belo Horizonte. 
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Figura 7.27 - Índice de saturação da hematita para os poços de monitoramento da água subterrânea do aterro 
sanitário de Belo Horizonte. 
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Ainda, é possível identificar um provável déficit de Fe
+2

 causado pela precipitação da 

magnetita (Figura 7.28), uma vez que o meio apresenta um índice de saturação elevado 

para esse mineral, possivelmente causado pela elevação da concentração de Fe
+2

, que 

desloca a reação de equilíbrio químico no sentido contrario da dissolução.   

A diminuição da concentração de ferro na água causada pela precipitação dos minerais 

citados dificilmente pode ser utilizada como justificativa para a diminuição do teor 

encontrado no poço de monitoramento PM 15 (Figura 7.18), uma vez que o ponto de 

coleta PM 13, que apresenta um valor aproximado do índice de saturação, encontra-se 

com uma concentração crescente. 
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Figura 7.28 - Índice de saturação da magnetita para os poços de monitoramento da água subterrânea do aterro 
sanitário de Belo Horizonte. 

 

Outro fenômeno que pode ser computado no decréscimo do teor de ferro no ambiente 

investigado, especialmente no estado de oxidação igual a dois, é a precipitação de 

minerais sulfetados, já que pela Figura 7.29 todos os pontos amostrados encontram-se 
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com um índice de saturação superior à zero, demonstrado que a água subterrânea 

encontra-se supersaturada, evidenciando a tendência de precipitação da pirita, o que 

vem a contribuir também com a diminuição da concentração de sulfeto no meio 

aquático. 

Da mesma forma, não se pode justificar o decaimento encontrado no teor de ferro do 

poço PM 15 pela similaridade entre os indicies de saturação com os poços PM13 e PM 

14. No que diz respeito à concentração do sulfeto, este processo pode vir a mascarar os 

indícios de oxidação da matéria orgânica pelo processo de redução do sulfato, 

especialmente quando o mesmo for utilizado como indicador geoquímico. 
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Figura 7.29 - Índice de saturação da pirita para os poços de monitoramento da água subterrânea do aterro 
sanitário de Belo Horizonte. 

 

A gibbsita, presente no arcabouço mineral em concentrações significantes na região do 

aterro sanitário (Sousa, 1998), apresentou a tendência de sofrer precipitação, 

contribuindo para a depreciação da concentração atual de alumínio na água subterrânea, 

como demonstra a Figura 7.30, principalmente nos poços onde seus teores são mais 

elevados (Tabela 3 do anexo). 
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Figura 7.30 - Índice de saturação da gibbsita para os poços de monitoramento da água subterrânea do aterro 
sanitário de Belo Horizonte. 

 

A concentração de bário na região do aterro sanitário, que muitas vezes é encontrado 

acima dos padrões de potabilidade exigidos pela portaria n°518 do Ministério da Saúde 

(Brasil, 2004), pode, possivelmente, ter sua origem vinculada a fontes geogênicas 

fundamentadas na dissolução de minerais ricos em bário, como demonstra a Figura 

7.31, que apresenta os resultados da simulação do índice de saturação para a barita 

(BaSO4) na região do aterro sanitário.  

De acordo com os estudos realizados por Cozzarelli et. al. (2000), elevadas 

concentrações de bário na água foram identificadas nos poços onde os teores de sulfato 

se encontravam abaixo do “background” local, como resultado da dissolução da barita, 

identificada nos sedimentos aluviais do aterro de resíduos sólidos de Norman, 

Oklahoma (EUA), na tentativa de repor o sulfato consumido como aceptor de elétrons 

no processo de oxidação da matéria orgânica. 
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Figura 7.31 - Índice de saturação da barita para os poços de monitoramento da água subterrânea do aterro 
sanitário de Belo Horizonte. 

 

Apesar da barita ser um mineral de ocorrência comum (Hem, 1985), os estudos de 

caracterização mineralógica realizado na área do aterro sanitário não identificaram este 

mineral. Porém, as pesquisas de Sousa (1998) contemplaram poucas amostras de solos e 

rochas sotopostas ao lixo, o que torna difícil uma caracterização precisa da região 

investigada.  

Assim, caso a barita faça parte da constituição mineralógica local, esta deve sofrer 

dissolução com o objetivo de restabelecer a concentração de sulfato para que o meio 

atinja o equilíbrio químico novamente, o que acaba, consequentemente, aumentando o 

teor de bário nas águas subterrâneas da região, as quais apresentam condições de pH e 

Eh para a manutenção do Ba
+2

 no ambiente (Figura 7.32).   

Dessa forma, é de se esperar que as concentrações de sulfato e bário sejam inversamente 

proporcionais, isto é, quando a concentração de enxofre diminuir em função do 

processo citado, a concentração de bário deve aumentar como resultado da dissolução 

mineral a fim de restabelecer o equilíbrio do meio pela reposição do elemento químico 

depreciado. 
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Figura 7.32 - Diagrama redox do sistema Ba-O-H: (a) para a evolução histórica dos parâmetros pH e Eh para os 
poços PM 13, PM 14, PM 15 e PM 16; (b) para as últimas coletas efetuadas em toda a rede de monitoramente 
atual. 

 

Pela a Figura 7.33, que apresenta o mapeamento das concentrações de sulfato e bário 

para os poços de monitoramento da região, é possível visualizar esse fenômeno, 

deixando evidente que as concentrações mais elevadas de bário estão situadas nos poços 

de monitoramento onde os teores de sulfatos são menores, área que coincidentemente 

corresponde a proximidades das células de deposição, região onde se localiza a possível 

zona de sulfato redução. Logo, é de esperar que nessas regiões ocorra naturalmente a 

dissolução da barita, caso este mineral realmente esteja presente.  

Ainda, poços que apresentaram concentrações relativamente elevadas de ambos os 

elementos (PM15, PM17, PM 25) configuraram sistemas com capacidade de precipitar 

sulfato de bário, o que está de comum acordo com os valores dos índices de saturação 

apresentados no gráfico da Figura 7.31. 
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Figura 7.33 – Mapeamento das concentrações de bário e sulfato para as amostras coletadas em outubro de 2010 
na região do aterro sanitário de Belo Horizonte. 
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7.4 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DOS TEAs 

 

A análise da distribuição dos aceptores terminais de elétrons (TEAs) ao longo dos poços 

multiníveis instalados na área objetivou a obtenção de informações que possam ajudar a 

entender o comportamento da pluma de lixiviado proveniente do aterro sanitário, 

especialmente das células AC03, AC04 e AC05. 

De acordo com os gráficos da Figura 7.34, que apresenta a amostragem da água no poço 

de monitoramento PM 16, situado na proximidade das células de deposição de resíduos 

sólidos (Figura 6.1), pode-se observar a inexistência de contaminantes orgânicos 

provenientes do aterro, constatado pelo baixo índice de cloreto na água subterrânea, que 

elevou-se sutilmente com a profundidade, juntamente com a concentração de ferro 

divalente e sulfato.  
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Figura 7.34 – Análise da concentração de oxigênio, sulfato, nitrato, ferro (II) e cloreto no poço de monitoramento 
PM 16 nas profundidades de 10, 20 e 30 metros. 
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Os teores de nitrato e oxigênio (outubro de 2010) se mostraram decrescentes com a 

profundidade. Diferente do esperado, pode-se observar que a coleta realizada em junho 

de 2010 a 30 metros do nível do terreno apresentou um aumento na concentração de 

oxigênio dissolvido, possivelmente devido a uma recarga do aquifero, oxigenação da 

amostra durante a coleta ou mesmo erro durante a análise. 

O poço de monitoramento PM 17 apresentou teores muito acima do PM 16, apesar de 

ainda estar abaixo do permitido pela Portaria n° 518 do Ministério da Saúde (Brasil, 

2004). Embora exista proximidade entre ambos os poços e das células de deposição, 

estes estão situados em diferentes vertentes do vale do córrego Coqueiros (Figura 6.1), 

sofrendo influência de diferentes linhas de fluxo (Figura 5.5 e 5.6). 

O oxigênio dissolvido elevou-se de forma inesperada a 30 metros da superfície, em 

ambos os períodos de coleta, fato que fica mais evidente na amostra coletada em 

outubro de 2010 que variou em 4,8 mg/l. A coleta de água subterrânea no terceiro nível 

apresentou teor de ferro (1,15 mg/l) acima do permitido para o consumo humano 

(Brasil, 2004).  

O sulfato foi o que mais variou com a profundidade. Sua concentração amostrada no 

poço PM 17 elevou-se nos 20 primeiros metros de coleta, atingindo o patamar de 20 

mg/l, em julho, e 17 mg/l em outubro, decaindo posteriormente a 30 metros da 

superfície (0,58 mg/l e 1,7 mg/l, respectivamente).   
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Figura 7.35 - Análise da concentração de oxigênio, sulfato, nitrato, ferro (II) e cloreto no poço de monitoramento 
PM 17 nas profundidades de 10, 20 e 30 metros. 

 

O ponto de monitoramento PM 18 (Figura 7.36), situado mais a jusante do PM 16, 

apresentou algumas distinções entre as coletas de junho e outubro, principalmente no 

que diz respeito à magnitude dos teores de cloreto e sulfato amostrados.  

As maiores concentrações de cloreto ocorreram na profundidade de 10 metros, com 

elevada variação entre as coletas de julho (5,6 mg/l) e outubro (41 mg/l). As diferenças 

encontradas para o mês de outubro entre os poços PM 16 e PM 18 podem indicar a 

contribuição de caminhos de fluxos diferenciados entre ambos.  Da mesma forma, as 

maiores concentrações de sulfato ocorreram em baixa profundidade, passando de 37 

mg/l em julho para 5,9 mg/l em outubro.  

Os teores de oxigênio dissolvido decaíram com a profundidade enquanto a concentração 

de Fe
+2

 aumentou.  
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Figura 7.36 - Análise da concentração de oxigênio, sulfato, nitrato, ferro (II) e cloreto no poço de monitoramento 
PM 18 nas profundidades de 10, 20 e 30 metros. 

 

Por último, o poço de monitoramento PM 20 (Figura 7. 37), situado mais a jusante das 

células de deposição, no limite entre o aterro sanitário e a área urbana, apresentou, ao 

contrário do cenário observado nos poços anteriores, um aumento na magnitude do teor 

de nitrato.  

A elevação nas concentrações de nitrato, que estão acima do exposto pela Portaria n° 

518 do Ministério da Saúde (Brasil, 2004) em ambas as épocas de coleta, está acima dos 

valores encontrados no entorno do aterro, que apresentaram uma média de 7,57 mg/l 

(COPASA, 2002). Porém, na região da bacia da Pampulha, Beato (2001) identificou 19 

pontos com concentração acima do padrão de potabilidade, sendo encontrado o valor 

máximo de 49,17 mg/l.  
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Figura 7.37 - Análise da concentração de oxigênio, sulfato, nitrato, ferro (II) e cloreto no poço de monitoramento 
PM 20 nas profundidades de 10, 20 e 30 metros. 

 

A partir da análise dos dados acima pouco se pode argumentar sobre as tendências 

evolutivas da pluma de contaminação ao longo de um perfil vertical, visto que ainda são 

escassas as amostragens da água subterrânea realizadas nos diferentes níveis de coleta. 

Além disso, as baixas discrepâncias observadas entre os diferentes períodos de coleta e 

profundidades podem ser função desvios normais de análises, o que torna impossível a 

garantia da existência de diferenças reais entre os parâmetros investigados. 

Porém, de forma geral, os novos poços de coleta permitiram a identificação de alguns 

fenômenos importantes. As grandes variações encontradas na concentração do cloreto 

entre os poços multiníveis situados em ambos os lados do córrego Coqueiros, PM 17 e 

PM 16, reforçaram as evidências levantadas pelo modelo hidrogeológico e de transporte 

de contaminantes (Figura 5.7) realizado por Bacellar & Oliveira Filho (2009) e pelo 

estudo geofísico de eletrorresistividade (Bacellar, 2009), com destaque para as pseudo-

seções 3, 5 e 6 da Figura 5.9.  
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A interpolação ao longo dos perfis transversais deixa evidente essa variação espacial 

dos parâmetros (Figura 7.38 e 7.39), fato que pode ser conseqüência não só de 

diferentes fontes de contaminação, mas também de heterogeneidades e anisotropias do 

aquífero, composição original da água contaminada, velocidade de recarga, etc. A 

existência de camadas com de condutividade hidráulica local diferente pode ser 

visualizado, caso os resultados das análises estejam corretos, pela condutividade elétrica 

da seção compreendida entre os pontos de amostragem PM 15 e PM 20, a qual 

demonstra a existência de um nível mais contaminado a 20 metros de profundidade, no 

poço PM 17, que pode ser resultado de uma camada geológica mais condutiva. Ainda, 

cabe ressaltar que, de acordo com a distribuição espacial da condutividade no perfil 

situado entre os poços PM 14 e PM 20, é provável a formação de cunha.    

 

 

Figura 7.38 - Distribuição espacial da concentração de cloreto,  sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica 
no perfil vertical compreendido entre os poços PM 14 e PM 20 para a amostragem realizada em outubro de 2010. 
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Figura 7.39 - Distribuição espacial da concentração de cloreto,  sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica 
no perfil vertical compreendido entre os poços PM 15 e PM 20 para a amostragem realizada em outubro de 2010. 

 

7.5 IDENTIFICAÇÃO DAS PROVÁVEIS ZONAS DE OXIRREDUÇÃO  

 

A interpolação estatística dos diversos parâmetros de interesse em planta permitiu 

avaliar, quando analisada em conjunto com os dados anteriores, a distribuição das 

possíveis zonas de oxirredução na região do aterro sanitário (Figuras 7.40 a 7.47). 

Foram empregados os dados referentes à coleta realizada em outubro de 2010, sendo 

que os poços multiníveis fizeram o uso da média dos parâmetros analisados em cada 

nível. A interpolação ocorreu a partir da adoção do inverso ponderado da distância, com 

expoente de ponderação igual a cinco, uma vez que, segundo Landim (2000), expoentes 

altos (3 a 5) apresentam a capacidade de suavizar anomalias locais. 
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O cloreto, elemento químico comumente utilizado na identificação da pluma de 

chorume, apresenta, como era de se esperar, elevadas concentrações nas proximidades 

das células de disposição, com destaque para os pontos de amostragem PM 13, PM 14, 

PM 15 e, principalmente, o PM 23, onde é encontrada a maior concentração (Figura 

7.40). 

 

 

Figura 7.40 - Distribuição espacial da concentração de cloreto na água subterrânea do aterro sanitário para a 
amostragem realizada em outubro de 2010. 

 

Para jusante, é observada, de forma geral, uma gradativa diminuição dos teores, o que 

evidencia, caso não haja erro nas análises, o efeito da diluição ao longo dos diferentes 

caminhos de fluxo existentes, uma vez que o cloreto não pode ser degradado por ser um 

composto conservativo. Ainda, as elevadas concentrações observadas em todos os 

níveis do poço PM 17 corroboram o estudo geofísico realizado por Bacellar (2009). 



 

133 
 

A distribuição espacial da condutividade elétrica (Figura 7.41) e dos sólidos totais 

dissolvidos (Figura 7.42) corrobora a hipótese levantada pela distribuição do cloreto na 

água subterrânea, deixando claro que as partes mais afetadas pela pluma se localizam 

perto das células de disposição.  

 

 

Figura 7.41 - Distribuição espacial da condutividade elétrica na água subterrânea do aterro sanitário para a 
amostragem realizada em outubro de 2010. 
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Figura 7.42 - Distribuição espacial da concentração de sólidos totais dissolvidos na água subterrânea do aterro 
sanitário para a amostragem realizada em outubro de 2010. 

 

O potencial redox (Figura 7.43) deixa evidente que as frações mais redutoras da pluma 

se encerram próximas ao talude principal, confirmando a suposição da fração orgânica 

do percolado localizar-se na proximidade do aterro.  

 De acordo com Christensen et al. (2000b), as regiões mais fortemente redutoras de uma 

pluma são comumente as áreas onde dominam processos de atenuação pela redução do 

ferro, enxofre e metanogênese. No aterro de Grindsted, Dinamarca, essas zonas estavam 

compreendidas por potencias redox situados entre -70 mV e -100 mV (Christensen et 

al., 2000b). 
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Figura 7.43 - Distribuição espacial do potencial redox na água subterrânea do aterro sanitário para a amostragem 
realizada em outubro de 2010. 

 

O oxigênio (Figura 7.44) e o nitrato (Figura 7.45), por serem aceptores de elétrons 

termodinamicamente preferenciais, são consumidos no início do processo de oxidação, 

o que conduz a baixa concentração encontrada perto das células de disposição, 

aumentando em direção as zonas mais afastadas pelo contato com a água subterrânea 

livre de contaminação e pela recarga, o que explica a elevação de seus teores em direção 

ao poço de monitoramento PM 20.   
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Figura 7.44 - Distribuição espacial da concentração de oxigênio dissolvido na água subterrânea do aterro sanitário 
para a amostragem realizada em outubro de 2010. 

 

Figura 7.45 - Distribuição espacial da concentração de nitrato na água subterrânea do aterro sanitário para a 
amostragem realizada em outubro de 2010. 
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Pela Figura 7.46, pode ser visualizado que as maiores concentrações de ferro divalente 

localizam-se na proximidade das células de disposição, região mais redutora da pluma, 

diminuindo gradativamente em direção a jusante, onde as condições do meio tornam-se 

mais oxidantes, sugerindo a existência de uma zona de redução do ferro na proximidade 

do aterro.  

 

Figura 7.46 - Distribuição espacial da concentração de ferro divalente na água subterrânea do aterro sanitário 
para a amostragem realizada em outubro de 2010. 

 

De forma contrária, o sulfato apresentou baixas concentrações nas imediações da fonte 

de contaminação (Figura 7.47), possivelmente devido a sua utilização durante o 

processo de oxidação da matéria orgânica. As concentrações mais elevadas desse 

parâmetro, presentes nas zonas mais afastadas, podem ter origem no contato com o 

sulfato presente naturalmente na água subterrânea da região do entorno. Entretanto, 
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diferente do esperado, pode-se observar uma zona de concentrações mais elevadas 

situada na região de influência dos poços PM 15 e PM 17 

 

 

Figura 7.47 - Distribuição espacial da concentração de sulfato na água subterrânea do aterro sanitário para a 
amostragem realizada em outubro de 2010. 

 

De forma geral, a análise do comportamento dos indicadores geoquímicos ao longo da 

interpolação estatística em planta deixou evidente a existência de uma zona altamente 

redutora na proximidade do aterro (Figura 7.43), região onde é identificada as maiores 

influências do lixiviado (Figura 7.40, 7.41 e 7.42), sugerindo a existência de zonas de 

redução de ferro (Figura 7.46) e enxofre (Figura 7.47). Em contrapartida, as regiões 

mais afastadas da área de disposição de resíduos apresentam potenciais redox maiores, 

onde predominam elevadas concentrações de oxigênio e nitrato, sugerindo potencias 

zonas de degradação aeróbia (Figura 7.44) e de denitrificação (Figura 7.45). 
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7.6 MODELAGEM GEOQUÍMICA INVERSA 

 

Com o intuito de avaliar a evolução química da água subterrânea na região do aterro 

sanitário, tentou-se simular, através do balanço de massa inverso, as reações que 

contribuem para alterar a composição da água ao longo de um caminho de fluxo, com a 

finalidade de estimar os principais processos que estão ocorrendo na área investigada, 

ou seja, reações de oxirredução, troca iônica e precipitação/dissolução mineral. 

Porém, em função das características hidrogeológicas do aterro sanitário da BR-040 

(Figuras 5.5 e 5.6) e do tratamento espacial dos dados químicos e físico-químicos, é 

perceptível ser o meio muito anisotrópico e heterogêneo, o que torna significativo o 

efeito da dispersão hidrodinâmica, fazendo com que a contaminação avance de forma 

descontínua e irregular.  

De acordo com Zhu & Anderson (2002), se não contabilizados de outra forma, os 

modelos inversos vão atribuir, implicitamente, os efeitos dessa dispersão nas reações de 

transferência de massa, o que limita severamente sua aplicabilidade. Ainda, a 

contribuição de diferentes águas em ao longo de um caminho de fluxo situado entre dois 

pontos de amostragens ocasiona um efeito não previsto pelo PRHEEQC durante a 

modelagem geoquímica inversa, a diluição da pluma contaminante. 

Esses aspectos impossibilitaram a realização de um modelo confiável, de acordo com 

Merkel & Planer-Friedrich (2008), já que as simulações necessitaram da atribuição de 

valores de incerteza muito acima de 10 % para as soluções convergirem (item 4.6). Isso 

permitiu uma grande variação dos parâmetros químicos constituintes dessas soluções, 

que puderam variar enormemente seus teores, resultando na construção de modelos com 

diversas combinações de reações de transferência de massa capazes de produzir a 

mesma mudança de concentração na água subterrânea.  

Entretanto, nenhum apresentava a capacidade quantificar o que realmente está 

ocorrendo no aterro sanitário, já que os resultados foram altamente variáveis para as 

reações simuladas entre as fases reativas inseridas no modelo e as soluções aquosas 

iniciais e finais, e, por isso, não são apresentados.  
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CAPÍTULO 8  
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

 

8.1 CONCLUSÕES 

 

A partir da análise criteriosa dos resultados obtidos para a região do aterro sanitário do 

município de Belo Horizonte, foi possível se ter uma compreensão mais detalhada dos 

processos químicos intrínsecos que estão ocorrendo em subsuperfície, como 

conseqüência da intrusão de compostos orgânicos ao meio, resultando na alteração 

natural da qualidade da água. 

Foi verificada a transformação do ambiente para condições anaeróbias devido ao 

consumo do oxigênio dissolvido durante o inicio do processo de oxidação da matéria 

orgânica, predominando condições redutoras, o que vem a modificar o comportamento 

das espécies químicas dissolvidas na água. Porém, para que essas condições 

prevaleçam, é necessário, segundo Christensen et al. (2001), a manutenção dos teores 

de oxigênio dissolvido abaixo de 1mg/l, sendo demonstrada, pelos dados referentes às 

últimas coletas (poços PM 13, PM 14 e PM 15), a sutil recuperação das condições 

aeróbias do aquifero. 

O ferro presente na água deve estar em sua maioria no estado de oxidação igual a Fe
+2

, 

uma vez que esta espécie redox é estável nas condições de pH e Eh predominantes no 

meio, sendo que as possíveis concentrações de Fe
+3

 existentes devem ser amortizadas, já 

que prevalece a tendência redutora na proximidade do aterro, fato que ficou evidente 

pelos baixos valores de potencial redox nessa região.  
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Entretanto, para que esse processo ocorra no interior do aqüífero, a cinética dessa reação 

redutiva deve ocorrer em velocidade superior a da precipitação mineral, visto que pelo 

índice de saturação o ambiente apresenta atualmente a predisposição em precipitar 

minerais férricos e ferrosos, tais como, hematita, goethita e magnetita. Contudo, pelo 

modelo simulado ficou evidente a tendência da dissolução dessas espécies minerais 

virem futuramente a ser a fonte de ferro para o sistema, caso haja a continuidade do 

processo de contaminação. Isso se dá, já que consumo do Fe
+3

 pode vir a tornar o meio 

insaturado e deslocar o equilíbrio químico no sentido contrário a precipitação. 

A presença enxofre no ambiente investigado ocorre preponderantemente através do 

sulfato, espécie mais estável nas condições hidroquímicas encontradas na água da 

região do aterro sanitário, sendo que durante a oxidação da matéria orgânica é reduzido 

a sulfeto na proximidade do aterro. 

Esse sulfeto, quando incorporado aos constituintes da água subterrânea, pode perder 

elétrons e ser reoxidado novamente a compostos mais estáveis, visto a instabilidade 

dessa espécie para as características físico-químicas predominantes em subsuperfície. 

Outro caminho possível é a precipitação da pirita, já que o índice de saturação para esse 

mineral é superior a zero, sugerindo a tendência da reação química se processar 

preferencialmente no sentido da precipitação, culminando na retirada do sistema de 

elementos como Fe
+2

 e S
-2

. Ainda, pode haver a possibilidade de perda de enxofre na 

forma de sulfeto de hidrogênio da água para a atmosfera, caso a pressão parcial do gás 

seja superior a pressão atmosférica. 

Como é observado o decaimento nos teores de sulfato nas imediações das células de 

deposição, a cinética da reação de precipitação nessa região deve estar se sobressaindo 

em relação à velocidade de reoxidação, o que acaba culminando no déficit de sulfato no 

sistema.  Essa defasagem faz com que o equilíbrio químico estabelecido sofra uma 

perturbação, deslocando as reações preferencialmente no sentido de repor a 

concentração do sulfato presente na água subterrânea, principalmente, por meio de 

compostos que o apresentem em sua constituição química, como é o caso barita (sulfato 

de bário), caso a mesma faça parte do arcabouço mineralógico da região de estudo.  
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Assim, especificamente nessa área, a barita tende a sofre dissolução para repor o 

elemento químico depreciado, o que está em comum acordo com os resultados do índice 

de saturação mineral encontrado com a utilização do software PHREEQC, culminando 

no aporte de bário no estado de oxidação igual a dois, o qual encontra condições 

ambientais favoráveis para permanecer dissolvido. 

De forma contrária, a análise dos resultados referentes ao índice de saturação da 

gibbsita, mineral encontrado de forma significativa na região do aterro (Souza, 1998), 

evidenciou a tendência de precipitação do hidróxido de alumínio, principalmente nas 

áreas onde a concentração do Al
+3

 é mais expressiva, atuando de forma a retirá-lo do 

sistema. Todavia, como índice de saturação demonstra a tendência de uma reação 

química se deslocar em algum sentido para as condições ambientais encontradas no 

momento da coleta, ou seja, é um parâmetro altamente dependente do tempo, é possível 

que, devido as interações químicas num passado próximo, a gibbsita tenha sido a fonte 

de Al
+3

 para o meio ou mesmo contribuído para a elevação de sua concentração. 

O nitrato, entre os aceptores terminais de elétrons, foi o que apresentou resultados mais 

discrepantes do comportamento esperado.  Sua elevação nos poços de monitoramento 

pode ter sido conseqüência de um novo aporte de lixiviado, uma vez que essa espécie 

química é instável no ambiente, sendo reduzida, de acordo com o diagrama pH-Eh, em 

nitrogênio.  

Outra hipótese possível, no entanto menos provável, seria a reoxidação da amônia ou 

nitrito em nitrato, na presença de bactérias nitrificantes, quando, nas oscilações da 

concentração de oxigênio dissolvido, o ambiente retomar suas condições aeróbias, fato 

que não foi observado, já que nenhuma congruência foi encontrada entre as elevações 

pontuais na concentração de oxigênio e nitrato. 

A diluição se mostrou um fenômeno com capacidade de atenuar a pluma oriunda do 

aterro sanitário, já que a avaliação do teor de cloreto expôs um padrão de dissipação da 

contaminação em direção a periferia da área investigada, mas com certa influência de 

diferentes fontes, anisotropias e heterogeneidades. 
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A formação de complexos metálicos, possivelmente orgânicos, e a sorção de metais em 

partículas sólidas dispersas na água subterrânea, considerados por Boscov (2008) como 

mecanismos naturais de atenuação característicos do sistema solo-água, também foram 

identificados na região investigada, o que vem a tornar mais complicado o estudo da 

evolução química do sistema. Contudo, a formação desses complexos não pode ser 

usada como uma garantia da eficiência do processo de atenuação no sítio investigado, 

uma vez que, em muitos casos, esses processos de complexação acabam por aumentar a 

mobilidade da espécie química por formarem compostos facilmente transportáveis.  

De forma geral, pode-se dizer que o ambiente foco da pesquisa apresenta processos 

naturais de atenuação de contaminantes, com ênfase na diluição dos compostos ao longo 

do caminho de fluxo, sorção, formação de complexos metálicos e reações oxidativas de 

degradação da matéria orgânica, principalmente através do oxigênio dissolvido, ferro e 

sulfato, sendo que ainda, secundariamente, podem existir processos de precipitação de 

íons. 

Entretanto, para a adoção dessa prática como uma medida eficaz de remediação 

ambiental, o monitoramento contínuo da qualidade da água deve ser cuidadosamente 

planejado e executado, visto que pelas condições dinâmicas do ambiente, podem ocorrer 

processos que venham a modificar novamente as características químicas encontradas 

atualmente. 

Em outras palavras, deve ser considerada, futuramente, a possibilidade de elevação da 

concentração na água de íons metálicos e compostos químicos, devido, principalmente, 

à dessorção e a dissolução de espécies minerais ocasionada pela mudança das 

características físico-químicas do meio, uma vez que o ambiente em questão tende a 

recuperar, com o fim da degradação dos compostos orgânicos presentes no lixiviado, 

suas condições iniciais de equilíbrio químico, ou seja, voltar a constituir um sistema 

mais óxico. 
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8.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

Para a continuidade do processo investigativo a respeito da adequabilidade da atenuação 

natural em áreas contaminadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos sugere-

se:   

 

– Determinação laboratorial da taxa cinética de degradação da fração orgânica do 

percolado de diversos aterros brasileiros de forma a fomentar um banco de 

dados; 

– Realização de um estudo microbiológico a fim de comprovar a existência das 

bactérias influentes nos processos acima citados; 

– Incorporação dos indicadores geoquímicos de oxidação da matéria orgânica nos 

parâmetros de monitoramento contínuo da qualidade das águas: COD, SO4
-2

, S
-2

, 

NO3
-
, N2, Fe

+2
, Fe

+3
, CO2 e CH4; 

– Determinação dos parâmetros de monitoramento em mais profundidades e em 

novos poços de monitoramento; 

– Adoção de um plano de monitoramento ambiental baseado na Norma Cetesb 

6410 (1988), onde não for possível empregar a metodologia de coleta baseada na 

bomba de baixa vazão; 

– Definir melhor as condições geológicas da área em subsuperfície, através de 

geofísica e de descrição detalhada das amostras das sondagens; 

– Avaliação da disponibilidade de metais devido à recuperação das condições 

ambientais anteriores a contaminação; 

– Realização de estudos a fim de orientar a elaboração de protocolos específicos 

para serem seguidos nessas regiões de extrema complexidade, de forma a 

desvincular, em função de suas características específicas, dos já existentes para 

hidrocarbonetos derivados do petróleo e organoclorados.  
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ANEXOS 
 

RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS 

 

 

Tabela 1 - Resultado das análises via ICP-OES das amostras de água subterrânea digeridas. 

Amostra 
Al Cu Fe Pb Zn 

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

PM12 550 7,23 924 <LQ 45,5 

PM13 245 4,08 44885 <LQ 38,9 

PM14 83,7 5,1 9955 <LQ 17,2 

PM15 586 6,27 15889 96,5 50,9 

PM16.1 532 7,57 197 76,2 61,2 

PM16.2 373 16,9 355 82,8 61,5 

PM16.3 378 6,09 478 <LQ 51,7 

PM17.1 647 3,22 244 <LQ 36,2 

PM17.2 547 3,15 343 <LQ 24,5 

PM17.3 250 4,98 1280 <LQ 74,7 

PM18.1 195 <LQ 68,1 67,3 14,8 

PM18.2 509 4,21 223 66,2 44,8 

PM18.3 224 <LQ 1328 79 35,9 

PM19 162 4,23 156 <LQ 32,4 

PM20.1 482 10,2 469 <LQ 94,7 

PM20.2 259 3,90 328 98,8 57,3 

PM20.3 206 6,47 369 <LQ 84,7 

PM23 52261 50,9 27173 69,3 293 

PM25 18760 52,3 12665 <LQ 165 

PM26 1542 9,53 486 278 163 

LQ 9,51 3,00 7,98 65,2 3,84 
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Tabela 2 - Resultado das análises de metais solúveis via ICP-OES das amostras de água subterrânea. 

Amostra 
Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sc Sr Ti V Y Zn 

µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L mg/L µg/L µg/L mg/L µg/L mg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

PM12 <LQ <LQ 189 <LQ 5,99 <LQ <LQ <LQ <LQ 8,22 1,98 1,38 2,22 5,14 <LQ 11,3 <LQ <LQ <LQ 1,01 <LQ 118 <LQ <LQ <LQ 15,4 

PM13 <LQ <LQ 2204 <LQ 74,6 <LQ 11,4 <LQ <LQ 6029 42,6 1,84 46,3 3412 <LQ 165 <LQ <LQ <LQ 1,21 <LQ 1553 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM14 <LQ <LQ 1338 <LQ 41,9 <LQ 28,8 <LQ <LQ 8714 7,42 3,66 12,3 2516 <LQ 36,4 <LQ <LQ <LQ 0,343 <LQ 930 <LQ <LQ <LQ 6,51 

PM15 <LQ <LQ 858 <LQ 108 <LQ <LQ <LQ <LQ 441 30,8 0,61 24,1 1006 <LQ 66,1 <LQ <LQ <LQ 3,99 <LQ 1141 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM16.1 <LQ <LQ 75,4 <LQ 4,58 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,95 2,79 1,45 3,94 <LQ 9,74 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 66,0 <LQ <LQ <LQ 16,1 

PM16.2 <LQ <LQ 117 <LQ 5,77 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,22 3,28 2,20 5,69 <LQ 11,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 71,0 <LQ <LQ <LQ 14,1 

PM16.3 <LQ <LQ 142 <LQ 21,9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3,15 4,20 4,45 511 <LQ 13,3 <LQ <LQ <LQ 0,173 <LQ 163 <LQ <LQ <LQ 26,6 

PM17.1 9,72 <LQ 511 <LQ 110 <LQ <LQ <LQ <LQ 22,9 8,85 26,6 7,61 101 <LQ 34,6 <LQ <LQ <LQ 5,52 <LQ 2363 <LQ <LQ <LQ 9,09 

PM17.2 <LQ <LQ 264 <LQ 165 <LQ <LQ <LQ <LQ 246 7,83 13,3 19,9 355 <LQ 33,8 <LQ <LQ <LQ 8,41 <LQ 1504 <LQ <LQ <LQ 4,12 

PM17.3 <LQ <LQ 272 <LQ 89,2 <LQ <LQ <LQ <LQ 699 2,24 11,7 35,5 123 <LQ 32,5 <LQ <LQ <LQ 1,19 <LQ 1252 <LQ <LQ <LQ 22,6 

PM18.1 <LQ <LQ 126 <LQ 38,1 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 8,68 25,4 6,52 38,7 <LQ 18,2 <LQ <LQ <LQ 2,85 <LQ 1103 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM18.2 <LQ <LQ 90,4 <LQ 21,7 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,55 7,09 6,42 30,3 <LQ 14,8 <LQ <LQ <LQ 0,46 <LQ 264 <LQ <LQ <LQ 9,82 

PM18.3 <LQ <LQ 206 <LQ 22,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2,31 6,53 7,72 610 <LQ 15,2 <LQ <LQ <LQ 0,318 <LQ 226 <LQ <LQ <LQ 12,7 

PM19 <LQ <LQ 33,9 <LQ 11,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,39 5,86 4,57 8,95 <LQ 15,0 <LQ <LQ <LQ 0,104 <LQ 116 <LQ <LQ <LQ 15,5 

PM20.1 <LQ <LQ 90,0 <LQ 50,6 <LQ <LQ <LQ 4,97 <LQ 1,93 13,6 9,12 250 <LQ 22,3 <LQ <LQ <LQ 4,20 <LQ 485 <LQ <LQ <LQ 33,7 

PM20.2 <LQ <LQ 92,0 <LQ 31,4 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,86 12,5 8,96 60,5 <LQ 22,1 <LQ <LQ <LQ 2,56 <LQ 424 <LQ <LQ <LQ 33,1 

PM20.3 <LQ <LQ 166 <LQ 30,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,73 12,2 10,7 402 <LQ 23,0 <LQ <LQ <LQ 3,12 <LQ 378 <LQ <LQ <LQ 62,0 

PM23 <LQ <LQ 1853 15,0 4,54 <LQ 49,9 <LQ 11,1 60,2 8,98 15,6 4,74 378 <LQ 185 <LQ <LQ <LQ 0,151 <LQ 105 <LQ <LQ 1,33 192 

PM25 54,0 <LQ 161 <LQ 32,6 <LQ <LQ <LQ <LQ 41,9 1,04 2,07 24,4 139 <LQ 24,2 <LQ <LQ <LQ 11,2 <LQ 439 <LQ <LQ <LQ 49,4 

PM26 <LQ <LQ 119 <LQ 24,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1,93 12,6 12,3 14,9 <LQ 22,6 <LQ <LQ <LQ 4,08 <LQ 213 <LQ <LQ <LQ 47,7 

LQ 9,51 103 0,35 0,529 0,0130 4,74 8,80 12,9 3,00 7,98 0,07 0,55 0,00155 1,17 15,7 0,0152 21,2 0,0890 65,2 0,06 0,23 0,15 6,01 7,11 1,25 3,84 
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Tabela 3 - Resultado das análises de metais totais via ICP-OES das amostras de água subterrânea. 

Amostra 
Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sc Sr Ti V Y Zn 

µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L mg/L µg/L µg/L mg/L µg/L mg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 

PM12 79,3 <LQ 201 <LQ 6,22 <LQ <LQ <LQ <LQ 577 2,02 1,63 2,37 13,7 <LQ 11,5 <LQ <LQ <LQ 1,11 <LQ 123 <LQ <LQ <LQ 32,3 

PM13 <LQ <LQ 2776 <LQ 77,2 <LQ 8,81 <LQ <LQ 42683 43,6 1,95 47,5 3529 <LQ 166 <LQ 0,198 <LQ 1,26 <LQ 1604 <LQ <LQ 3,69 4,11 

PM14 <LQ <LQ 1272 <LQ 34,3 <LQ 23,9 <LQ <LQ 9895 7,29 3,29 9,87 2521 <LQ 34,2 <LQ <LQ <LQ 0,296 <LQ 983 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM15 <LQ <LQ 998 <LQ 113 <LQ <LQ <LQ <LQ 15712 30,5 <LQ 24,7 1099 <LQ 66,2 <LQ <LQ <LQ 5,81 <LQ 1177 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM16.1 <LQ <LQ 78,3 <LQ 4,63 <LQ <LQ <LQ 3,21 77,3 1,85 2,78 1,47 7,02 <LQ 9,61 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 67,1 <LQ <LQ <LQ 23,4 

PM16.2 28,0 <LQ 119 <LQ 5,72 <LQ <LQ <LQ 3,76 103 2,21 3,69 2,24 16,5 <LQ 11,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 72,5 <LQ <LQ <LQ 20,1 

PM16.3 52,5 <LQ 150 <LQ 21,6 <LQ <LQ <LQ <LQ 212 4,13 4,14 4,48 549 <LQ 13,3 <LQ <LQ <LQ 0,174 <LQ 165 <LQ <LQ <LQ 31,3 

PM17.1 628 <LQ 469 <LQ 124 <LQ <LQ <LQ <LQ 208 8,66 29,0 9,03 143 <LQ 35,3 <LQ <LQ <LQ 6,11 <LQ 2374 <LQ <LQ <LQ 17,9 

PM17.2 450 <LQ 272 <LQ 164 <LQ <LQ <LQ <LQ 314 4,71 13,1 20,4 373 <LQ 33,7 <LQ <LQ <LQ 7,45 <LQ 1506 <LQ <LQ <LQ 13,0 

PM17.3 <LQ <LQ 309 <LQ 98,9 <LQ <LQ <LQ <LQ 1447 2,25 12,4 40,7 152 <LQ 33,6 <LQ <LQ <LQ 1,37 <LQ 1216 <LQ <LQ <LQ 26,7 

PM18.1 42,9 <LQ 131 <LQ 33,1 <LQ <LQ <LQ <LQ 27,6 9,34 27,3 5,59 28,1 <LQ 18,1 <LQ <LQ <LQ 3,09 <LQ 1132 <LQ <LQ <LQ 6,43 

PM18.2 274 <LQ 96,8 <LQ 22,8 <LQ <LQ <LQ <LQ 97,0 2,69 7,21 6,85 44,1 <LQ 14,9 <LQ <LQ <LQ 0,489 <LQ 278 <LQ <LQ <LQ 28,2 

PM18.3 32,0 <LQ 228 <LQ 22,8 <LQ <LQ <LQ <LQ 1285 2,36 6,61 7,89 774 <LQ 15,4 <LQ <LQ <LQ 0,363 <LQ 229 <LQ <LQ <LQ 18,5 

PM19 <LQ <LQ 33,4 <LQ 11,5 <LQ <LQ <LQ <LQ 56,4 2,30 6,05 4,58 19,6 <LQ 14,7 <LQ 0,097 <LQ 0,119 <LQ 117 <LQ <LQ <LQ 15,4 

PM20.1 127 <LQ 91,2 <LQ 53,2 <LQ <LQ <LQ 7,11 65,3 2,01 13,6 9,69 266 <LQ 22,6 <LQ <LQ <LQ 4,33 <LQ 505 <LQ 7,59 <LQ 52,4 

PM20.2 24,4 <LQ 96,1 <LQ 32,5 <LQ <LQ <LQ <LQ 165 1,90 12,7 9,11 82,7 <LQ 22,1 <LQ 0,106 78,7 2,70 <LQ 444 <LQ <LQ <LQ 42,0 

PM20.3 13,6 <LQ 174 <LQ 31,6 <LQ <LQ <LQ 3,81 235 1,77 12,0 10,7 464 <LQ 22,9 <LQ <LQ <LQ 3,20 <LQ 380 <LQ <LQ <LQ 72,6 

PM23 1180 <LQ 1927 18,4 4,87 <LQ 48,8 <LQ 30,1 321 9,99 15,8 4,88 417 <LQ 182 <LQ <LQ <LQ 0,156 1,11 117 <LQ <LQ 16,7 213 

PM25 1053 <LQ 183 <LQ 33,6 <LQ <LQ <LQ 47,9 1977 0,98 2,44 25,5 152 <LQ 24,8 <LQ <LQ <LQ 11,4 0,286 448 <LQ 8,26 3,81 134 

PM26 62,4 <LQ 119 <LQ 24,8 <LQ <LQ <LQ 5,43 164 1,82 12,8 12,5 17,9 <LQ 23,1 <LQ <LQ <LQ 4,11 <LQ 215 <LQ <LQ <LQ 58,8 

LQ 9,51 103 0,35 0,529 0,0130 4,74 8,80 12,9 3,00 7,98 0,07 0,55 0,00155 1,17 15,7 0,0152 21,2 0,0890 65,2 0,06 0,23 0,15 6,01 7,11 1,25 3,84 
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Tabela 4 - Resultado das análises das amostras de água subterrânea coletadas em julho de 2010 (CTQ, 2010). 

Amostra 
DBO DQO Nitratos Nitritos Oxigênio Dissolvido pH Eh Temperatura Turbidez Sulfatos Sulfeto de Hidrogênio SDT Condutividade 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 

mV ºC NTU mg/l mg/l mg/l μS/cm 

PM12 < 0,5 < 10 12 < 0,01 2,7 6 301 23 11 0,96 < 0,002 148 98 

PM13 8,7 85 0,07 < 0,01 2 6,7 291 31 146 0,3 < 0,002 1096 2170 

PM14 1,4 14 < 0,01 < 0,01 0,9 5,9 175 27 45 0,07 < 0,002 364 588 

PM15 1,3 29 0,03 < 0,01 1,6 7,1 207 29 26 1,7 < 0,002 884 1320 
PM16.1 0,7 < 10 1,5 < 0,01 5,4 6,1 300 24 11 0,12 < 0,002 108 81 
PM16.2 0,5 < 10 1,7 < 0,01 2,7 6,3 302 23 6,8 0,21 < 0,002 148 128 
PM16.3 1,1 < 10 1,3 < 0,01 4,5 7,3 272 23 9,8 0,52 < 0,002 168 179 
PM17.1 1,5 < 10 < 0,01 < 0,01 0,7 10 116 24 15 13 < 0,002 150 809 
PM17.2 < 0,5 < 10 < 0,01 < 0,01 0,8 11 88 24 12 20 < 0,002 184 1242 

PM17.3 < 0,05 < 10 < 0,01 < 0,01 1,2 6,1 204 24 25 0,58 < 0,002 178 966 

PM18.1 1,8 < 10 < 0,41 < 0,01 1,9 8,2 143 23 370 5,6 < 0,002 136 415 

PM18.2 < 0,5 < 10 < 0,01 < 0,08 1,5 10,2 70 23 4,3 6,9 < 0,002 110 195 

PM18.3 < 0,05 < 10 < 0,01 < 0,01 1,5 6,6 214 23 15 0,38 < 0,002 212 323 

PM19 1,4 10 2 < 0,01 4,1 6,3 229 27 13 0,2 < 0,002 150 151 
PM20.1 0,5 < 10 11 7,1 2 9,7 105 24 11 30 < 0,002 210 319 

PM20.2 < 0,6 < 10 32 < 0,06 6 6,7 230 25 4,9 6,1 < 0,002 290 374 
PM20.3 < 0,05 < 10 37 0,02 2 6,3 253 25 14 7 < 0,002 286 382 

PM23 3,1 10 0,01 < 0,01 1,6 4,6 350 26 360 0,2 < 0,002 410 1041 
PM25 0,5 10 0,56 < 0,01 6,4 7,5 264 23 86 4,7 < 0,002 180 94 

PM26 0,12 10 68 < 0,01 2,2 6,1 302 24 0,12 10 < 0,002 278 365 
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Tabela 5 - Resultado das análises das amostras de água subterrânea coletadas em outubro de 2010 (CTQ, 2011). 

Amostra 
DBO DQO Nitratos Nitritos Oxigênio Dissolvido pH Eh Temperatura Turbidez Cloreto Sulfatos Sulfeto de Hidrogênio SDT Condutividade 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 

mV ºC NTU mg/l mg/l mg/l mg/l μS/cm 

PM12 <0,5 16 14 < 0,01 6,4 6,5 7,7 23 17 0,98 1,7 < 0,002 156 120 

PM13 5,3 84 < 0,01 < 0,01 2 6,7 -69 31 225 336 0,2 < 0,002 1160 2033 

PM14 1,4 19 0,27 < 0,01 2,1 6 -73 28 2,9 69 0,42 < 0,002 340 509 

PM15 6,6 52 < 0,01 < 0,01 2,5 6,9 -112 30 91 215 9,1 < 0,002 890 1376 

PM16.1 1,4 <10 1,9 < 0,01 2,6 5,9 57 26 20 0,9 0,13 < 0,002 110 200 

PM16.2 2,1 <10 2 < 0,01 2,7 6,2 88 25 7,2 0,62 0,13 < 0,002 190 252 

PM16.3 2,4 <10 0,48 0,02 1,5 6,1 66 25 11 2,3 0,39 < 0,002 196 528 

PM17.1 1,1 17 0,07 < 0,01 1,4 7,5 64 26 6,6 222 14 < 0,002 950 897 

PM17.2 2,3 17 0,03 < 0,01 2,7 6,8 24 24 7,2 221 17 < 0,002 1014 1134 

PM17.3 1,1 12 < 0,01 < 0,01 6,2 6 42 24 7 223 1,7 < 0,002 854 971 

PM18.1 1,8 <10 0,4 < 0,01 3,7 7,9 160 24 14 41 5,9 < 0,002 286 358 

PM18.2 1,5 <10 1 < 0,01 2,4 6,4 49 24 2,4 15 0,84 < 0,002 182 237 

PM18.3 1,7 <10 0,68 < 0,01 2,6 6,7 32 24 12 21 0,7 < 0,002 208 243 

PM19 0,5 <10 2,5 < 0,01 3,2 6,3 18 25 1,2 14 0,31 < 0,002 216 407 

PM20.1 1,4 <10 36 < 0,01 5,3 7,8 23 24 14 32 17 < 0,002 300 303 

PM20.2 1,4 <10 37 < 0,01 5,6 6,9 87 24 2,4 30 7 < 0,002 304 354 

PM20.3 1,8 <10 43 < 0,01 4,6 6,5 83 24 4 33 8,8 < 0,002 585 363 

PM23 1,8 29 < 0,01 < 0,01 3,1 5,4 112 25 1002 315 0,13 < 0,002 703 1046 

PM25 <0,5 <10 18 0,096 7,5 6,2 45 23 429 25 35 < 0,002 320 476 

PM26 <0,5 <10 74 < 0,01 7,8 6,4 84 23 5,6 29 11 < 0,002 330 367 
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Tabela 6 - Resultado das análises in situ de Ferro divalente via método colorimétrico. 

Amostra 
Ferro Total Fe +2  Fe +3 

mg/l mg/l mg/l 

PM12  0,577 0,42 0,16 

PM13  42,683 14,91 27,77 

PM14  9,895 9,00 0,90 

PM15  15,712 1,75 13,97 

PM16.1 0,0773 0,03 0,04 

PM16.2 0,103 0,08 0,02 

PM16.3  0,2122 0,17 0,05 

PM17.1  0,2083 0,20 0,01 

PM17.2 0,3141 0,29 0,02 

PM17.3  1,447 1,15 0,30 

PM18.1 0,02763 <0,03 - 

PM18.2  0,097 0,05 0,05 

PM18.3 1,285 0,22 1,07 

PM19  0,0564 0,03 0,02 

PM20.1  0,0653 0,05 0,02 

PM20.2  0,1654 <0,03 - 

PM20.3  0,235 0,10 0,13 

PM23  0,3212 4,44 -4,12 

PM25  1,977 4,26 -2,28 

PM26  0,164 0,05 0,11 

 

 

 


