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RESUMO 
 

A maioria dos processos industriais gera durante ou ao final do seu ciclo de produção resíduos 
sólidos, gasosos ou líquidos, os quais se não tiverem uma correta destinação e tratamento podem 
gerar riscos ao meio ambiente e a saúde humana. A área de estudo se localiza no município de 
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, suas atividades consistiam em uma unidade 
fabril de produção de óxido de zinco e cádmio metálico, esteve em operação durante 24 anos, 
sendo comum durante esse período o descarte de resíduos classe 01, que continha substâncias 
metálicas como cádmio e zinco que contaminaram o solo e a água subterrânea. Mesmo após 
intervenção com a remoção de solo contaminado em duas partes do terreno, na água subterrânea 
ainda persistem concentrações significativas e acima dos padrões de referências para essas 
substâncias inorgânicas. Desta forma o estudo busca verificar o potencial de alcance destes 
elementos em meio subterrâneo, afim de identificar se podem ou não atingir áreas vulneráveis 
de sua vizinhança. Para isto foi utilizada ferramenta de modelagem matemática, a partir do 
software MODFLOW. Essa modelagem de fluxo e transporte dos contaminantes cádmio e 
zinco considerou o cenário atual e a migração futura desses metais no aquífero, num 
prognóstico de 50 anos, a partir das concentrações de 26,8 mg/L para zinco e de 3,81 mg/L para 
cádmio encontradas no local. Os parâmetros que se mostraram mais sensíveis aos modelos 
foram a condutividade hidráulica, a recarga, a evapotranspiração e a porosidade efetiva. O fluxo 
de água subterrânea tende para o sentido de noroeste para sudeste, na direção do rio Calombé e 
de áreas residenciais. Conclui-se que, o máximo que as plumas de zinco e cádmio avançariam 
seria 25 metros em 50 anos, não atingindo o rio Calombé, podendo atingir a áreas residenciais 
vizinhas. 
 

Palavras-chave: Água Subterrânea. Contaminação. Cádmio. Zinco. Impacto ambiental. 



ABSTRACT 
 

Most industrial processes generate during or at the end of their production cycle solid, gaseous 
or liquid wastes, which, if not properly disposed of and treated, can pose risks to the 
environment and human health. The study area is located in the municipality of Duque de 
Caxias, in the State of Rio de Janeiro. Its activities consisted of a production unit of zinc oxide 
and metallic cadmium, which was in operation for 24 years, during which time the disposal 
Class 01 waste containing metal substances such as cadmium and zinc contaminated soil and 
groundwater. Even after intervention, with the removal of contaminated soil in two parts of 
the area, significant concentrations and above the reference standards for these inorganic 
substances still persist in groundwater. In this way, this study aims to verify the potential reach 
of these compounds in the underground environment, in order to identify if they can or not 
reach vulnerable areas of their neighborhood. Therefore, a mathematical modeling tool was 
used, from the MODFLOW software. This model of flow and transport of the contaminants 
cadmium and zinc considered the current scenario and the future migration of these metals in 
the aquifer at a 50 year prognosis, from the concentrations of 26.8 mg / L for zinc and 3.81 
mg / L for cadmium found on site. The parameters most sensitive to the models were hydraulic 
conductivity, recharge, evapotranspiration and effective porosity. The flow of groundwater 
tends from northwest to the southeast, towards the Calombé river and of residential areas. It 
is concluded that the maximum reach of the plumes of zinc and cadmium would be 25 meters 
in 50 years, not reaching the Calombé river, however, being able to reach neighboring 
residential areas. 
 

Keywords: Underground water. Contamination. Cadmium. Zinc. Environmental impact. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Falkenmark (2005) estimou que um terço da população do mundo dependa da água 

subterrânea. No mundo, a utilização das reservas hídricas subterrâneas tem sido crescente, 

principalmente pelas indústrias, já que, em geral, a água subterrânea possui boa qualidade, 

menor custo de captação, adução e tratamento.  

Na atualidade, é comum o comprometimento desse recurso em processos produtivos 

industriais, os quais caracterizam fontes importantes de contaminação ao meio ambiente por 

empregarem e/ou produzirem substâncias que geram resíduos perigosos para o ambiente 

(GÜNTHER, 1998). 

Segundo Beaulieu (1998), o mundo industrializado começou a se conscientizar dos 

problemas causados pelas áreas contaminadas no final da década de 70 e início da década de 

80, após a ocorrência de "casos espetaculares", como "Love Canal", nos Estados Unidos e 

"Lekkerkerk", na Holanda. 

O caso de "Love Canal", ocorrido aos arredores do Niagara Falls, no Estado de Nova 

York , foi um dos casos mais graves de desastre ambiental dos Estados Unidos, em uma grande 

área na década de 1920 se deu início a operação de um aterro industrial para produtos químicos 

até 1953. Após este período a área foi ocupada por uma comunidade até a 1980, ano em que foi 

ordenado a evacuação total da área, com a descoberta de tambores enterrados e produtos 

químicos, o que causou diversos danos à saúde da população que residiu na área (EPA, 1989). 

No caso de "Lekkerkerk", na Holanda, escavações revelaram a presença de solo 

contaminado devido a disposição irregular de resíduos industriais de diversas atividades, sendo 

o custo da intervenção realizada com a remoção do material contaminado na ordem de US$ 65 

milhões (KINGSBURY; BINGHAM, 1992). Após esses eventos foram criadas políticas e 

legislações em vários países, províncias e estados. 

No estado do Rio de Janeiro, durante o último século, o desenvolvimento industrial 

ocorreu em diversas áreas sem os devidos cuidados ambientais. As atividades potencialmente 

poluidoras não possuíam uma política ambiental adequada e o uso e ocupação do solo ocorria 

sem planejamento e controle. 

Até a década de 80 era comum inclusive, enterrar resíduos da produção industrial nos 

fundos do próprio terreno da planta industrial. Isto ocasionou a contaminação de solo e água 

subterrânea em diversas áreas, limitando os possíveis usos do solo e induzindo restrições ao 

desenvolvimento urbano (INEA, 2014). Comumente, as áreas industriais desativadas do Estado 
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apresentam impactos ambientais tais como contaminação do solo, poluição de aquíferos, 

presença de resíduos tóxicos (SÁNCHEZ, 1998). 

Um dos grandes passivos ambientais existentes no Estado do Rio de Janeiro, foi devido 

as atividades passadas da antiga Companhia Mercantil e Industrial Ingá. A indústria teve início 

em 1962 em Itaguaí nas proximidades da Baía de Sepetiba, e durante suas atividades foram se 

acumulando montanhas de material tóxico a céu aberto, sendo decretada sua falência em 1998. 

Em 2003 houve rompimento do dique de contenção causando escoamento de água e lama tóxica 

para os manguezais de baía. Em 2008 o terreno foi adquirido pela Usiminas em um leilão, no 

qual se deu início a um projeto de remediação com encapsulamento dos resíduos e tratamento 

de água subterrânea, com uma estimativa para total eliminação dos produtos tóxicos em 

aproximadamente 20 anos de bombeamento (GONÇALVES, 2011). 

O estado do Rio de Janeiro utiliza legislações para identificar e minimizar esses 

impactos baseando-se principalmente em padrões de referência nacionais e estaduais para 

estudos referentes à contaminação como a Resolução CONAMA nº420, que dispõe sobre as 

diretrizes do gerenciamento de áreas contaminadas e o CONEMA nº44, o qual dispõe sobre a 

obrigatoriedade da identificação de eventual contaminação no processo de licenciamento 

ambiental. 

Ao basear-se nessas premissas legais, o detalhamento e avaliação específica para cada 

área contaminada são de fundamental importância, como subsídio para resguardar a qualidade 

das reservas hídricas subterrâneas e superficiais. Atualmente, a avaliação detalhada dos 

aquíferos de uma área contaminada envolve importante ferramenta que consiste em modelos 

matemáticos de fluxo de água e transporte de poluentes em meios porosos (CETESB, 2001). 

Os modelos matemáticos gerados na dispersão de contaminantes em subsuperfície 

estimados ao longo do tempo permitem prever cenários futuros da área impactada contribuindo 

para a etapa de remediação. Segundo Anderson e Woessner (1992), o emprego de modelos 

matemáticos nos estudos de água subterrânea é o melhor caminho para realizar previsões 

adequadas acerca das consequências de uma determinada ação proposta. 

As ferramentas de modelagem são bastante empregadas em problemáticas envolvendo 

o fluxo de água subterrânea e o transporte de contaminantes. Bernice (2010), utilizou os 

softwares MODFLOW e MT3DMS para determinar a evolução da contaminação por nitrato 

em aquíferos urbanos, em Urânia (SP). Ferrari (2006), através do software Visual MODFLOW, 

realizou a modelagem tridimensional de fluxo de águas subterrâneas em um aquífero livre e 

raso, no parque ecológico de Tietê (SP). Hirata et al. (2006), aplicaram o software Visual 
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MODFLOW na modelagem matemática para aplicação de sistemas de Wetlands no tratamento 

de aquíferos livres e rasos contaminados.  

Wang et al. (2008), utilizaram o MODFLOW juntamente com Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), para simulação de fluxo de águas subterrâneas na planície do norte da China. 

O presente estudo utilizará a modelagem, através do software MODFLOW, sendo 

aplicada em problemática envolvendo uma área industrial desativada impactada por 

contaminantes inorgânicos. Esta área se localiza no município de Duque de Caxias, no Estado 

do Rio de Janeiro, suas atividades consistiam em uma unidade fabril de produção de óxido de 

Zinco e Cádmio metálico, estando em operação durante 24 anos com o encerramento das 

atividades em 2004. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

No estado do Rio de Janeiro, segundo o Cadastro de Áreas Contaminadas e 

Reabilitadas – 2° Edição do Instituto Estadual do Ambiental (INEA, 2014), existem cadastrados 

97 sítios contaminados por antigas atividades industriais, que precisam ser investigados e 

mitigados, através do seu correto gerenciamento. O processo de gerenciamento de áreas 

contaminadas está relacionado à adequação à legislação, a exigência de órgãos financiadores, a 

condições de compra e venda de terrenos possivelmente impactados, melhorias e ampliações 

de sítios industriais e principalmente o controle de áreas contaminadas visando a integridade 

do meio ambiente. 

A área de estudo foi impactada durante 24 anos por atividades industriais que 

englobaram contaminação pelas substâncias metálicas, cádmio e zinco, existindo atualmente 

concentrações destes elementos no aquífero raso local, sendo delimitada as plumas de cádmio 

e zinco. 

A norte da área de estudo encontram-se áreas industriais, a oeste e sul predominam-se 

áreas comerciais e residências e a leste o rio Calombé. Para avaliar se a contaminação existente, 

futuramente, possui potencial de atingir as áreas vulneráveis, ferramentas de modelagem podem 

ser empregadas para esta finalidade. O emprego de modelos matemáticos apresenta-se como 

uma de suas aplicações a compreensão e previsão de fenômenos de fluxo e transporte de 

poluentes em sistema de aquíferos. 

Dentre os modelos computacionais disponíveis, para simulação do escoamento e 

transporte de constituintes dissolvidos na água subterrânea, na zona saturada, destacam-se os 

seguintes, por serem mais amplamente documentados e largamente utilizados com 

computadores pessoais: AQUIFEM; 3DFEMFAT; FEMWATER; FLOWNET/TRANS; GMS; 

MICRO-FEM; MOC; MOCDENSE; MODFLOW; MODPATH; MT3D; RT3D; VISUAL 

MODDFLOW (CETESB, 2001), sendo o software MODFLOW o mais utilizado por 

consultorias especializadas em modelagem, sendo o software MODFLOW o mais utilizado por 

consultorias especializadas em modelagem. 
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1.2 HIPÓTESE 

 

 Considerando a contaminação atual por cádmio e zinco existente no aquífero raso, 

estima-se que em até 50 anos essas plumas de contaminantes metálicos possam atingir áreas 

vulneráveis como o rio Calombé e/ou áreas residenciais no entorno da área de estudos. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse trabalho consiste em verificar a progressão/alcance das plumas 

de cádmio e zinco, que persistem em concentrações acima do limite de referência em água 

subterrânea restritas a uma antiga área industrial, utilizando para tal modelagem matemática de 

fluxo e transporte de contaminantes. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Levantar a situação atual da contaminação por cádmio e zinco em água subterrânea 

na área de estudo; 

2. Realizar a caracterização da zona saturada e da distribuição espacial das plumas dos 

elementos cádmio e zinco; 

3. Executar a modelagem de fluxo e transporte dos contaminantes cádmio e zinco em 

água subterrânea através do software MODFLOW, indicando se a contaminação 

ultrapassaria os limites da área industrial considerando uma projeção temporal para 

os próximos 50 anos; 

4. Avaliar quais os parâmetros utilizados na construção dos modelos de fluxo e 

transporte, que se mostraram mais sensíveis e significativos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ASPECTOS LEGAIS RELATIVOS À ÁREAS CONTAMINADAS 

 

3.1.1 Resolução N° 420, de 28 de dezembro de 2009 (CONAMA 420) 
 

A Resolução CONAMA 420 é a normativa legal de esfera federal, a qual possui as 

diretrizes para a execução das etapas de gerenciamento em uma área contaminada, assim como 

determina os valores orientadores, os quais são as concentrações de substância químicas que 

indicam orientação sobre a qualidade e alterações do solo e da água subterrânea. 

Esta norma teve como base para sua criação o Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas da CETESB, o qual constitui em importante referência das metodologias 

aplicadas à estudos de contaminação de solo e água subterrânea. Sua criação se deu com o 

objetivo de ser um documento consultivo e propositivo, para fornecer aos órgãos ambientais e 

empresas, os conceitos, informações e metodologias que venham uniformizar as ações dessas 

instituições, agindo em conjunto para a solução dos problemas gerados por esses impactos 

ambientais. 

Segundo a CONAMA 420, a Investigação detalhada é a etapa do processo de 

gerenciamento de áreas contaminadas, que consiste na aquisição e interpretação de dados em 

área contaminada sob investigação, a fim de entender a dinâmica da contaminação nos meios 

físicos afetados e a identificação dos cenários específicos de uso e ocupação do solo, dos 

receptores de risco existentes, dos caminhos de exposição e das vias de ingresso. Nesta etapa 

se desenvolvem modelos de fluxo e transporte de contaminantes, a fim de se construir cenários 

futuros capazes de prever a concentração e extensões das contaminações em determinados 

períodos, e assim subsidiar a etapa de avaliação de risco a saúde humana, assim como auxiliar 

na tomada de decisão relativo às próximas ações a serem tomadas acerca da contaminação. 

Segundo a Resolução CONAMA 420, as áreas contaminadas possuem as seguintes 

classificações, sendo as mesmas podem variar ao longo das etapas do gerenciamento: 

• AS – (Área Suspeita de Contaminação): Uma área é considerada como AS, 

quando após a realização de uma Avaliação Preliminar, forem identificados 

indícios da presença de contaminação. 

• AI – (Área Contaminada sob Investigação): Uma área é considerada como 

AI , quando após a realização de uma Investigação Confirmatória for 
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comprovadamente constatada contaminação com concentração de substâncias 

no solo ou em água subterrânea acima dos valores de investigação. 

• ACI – (Área Contaminada sob Intervenção): Uma área é considerada como 

ACI , quando for identificada a presença de compostos químicos em fase livre 

ou for comprovada, após investigação detalhada e avaliação de risco, a 

existência de risco à saúde humana. 

• AMR – (Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação): Uma área é 

considerada como AMR , quando o risco for considerado tolerável, após a 

execução de avaliação de risco. 

 

A área de estudo do presente trabalho possui a classificação AI, ou seja, uma área 

contaminada sob investigação. Os valores de concentração dos compostos químicos em água 

subterrânea, os quais determinam se uma área está contaminada ou não perante os órgãos 

ambientais, são os valores de investigação, contidos da lista de valores orientadores para solos 

e para água subterrânea da CONAMA 420. 

As substâncias inorgânicas que possuem valores de investigação na norma são o 

alumínio, antimônio, arsênio, bário, boro, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, cromo, ferro, 

manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, nitrato, prata, selênio e zinco. Estes valores foram 

propostos e tiveram suas origens através dos padrões de potabilidade de substâncias químicas 

que representam risco à saúde humana definidos na Portaria n° 518/2004 do Ministério da 

Saúde, valores calculados com base em risco a saúde humana, de acordo com o escopo da 

própria resolução CONAMA 420 e também de acordo com a Decisão de Diretoria nº 195-2005 

da CETESB, que dispõe sobre a aprovação dos valores orientadores para solos e água 

subterrânea no Estado de São Paulo. 

Os valores de investigação em água subterrânea, segundo a CONAMA 420, dos 

elementos a serem modelados as suas dinâmicas de transporte em meio subterrâneo no presente 

estudo, Cádmio e Zinco, são 5,0 µg/L ou 0,005 mg/L e 1050,0 µg/L ou 1,05 mg/L 

respectivamente. 

 

3.1.2 Resolução CONEMA N° 44 de 14/12/2012 (Estadual – Rio de Janeiro) 
 

A regulamentação Estadual para o estudo de áreas contaminadas do Rio de janeiro, 

está previsto na Resolução CONEMA 44 de 2012, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade da 
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identificação de eventual contaminação ambiental do solo e das águas subterrânea por agentes 

químicos, no processo de licenciamento ambiental estadual. 

Desta forma o Estado obriga a todas as empresas, seja no requerimento de novo 

licenciamento ambiental como na renovação de licença, a apresentação de estudo de 

identificação de eventual contaminação ambiental do solo e águas subterrâneas por agentes 

químicos, sendo estes estudos realizados com base nas diretrizes e orientações da CONAMA 

420/2009 e Normas específicas da ABNT, como a Norma ABNT NBR 15.515-1/2008, as quais 

serão abordadas no próximo item. 

A modelagem de contaminação em aquíferos está inserido na etapa de Investigação 

Detalhada, na qual prevê a realização de modelagem numérica de fluxo e transporte de 

contaminantes, conforme fluxograma abaixo (Figura 01). 

 

 
Figura 1. Fluxograma de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, segundo a CONEMA 44/2012, sendo VI – 
Valor de Investigação e CMA – Concentração Máxima Aceitável.
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3.1.3 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 

Paralelo a evolução das normatizações legais nas esferas Federal e Estadual acerca dos 

estudos e gerenciamento das áreas contaminadas, foi desenvolvido pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), principalmente nos últimos 10 anos, diversas normas, as quais 

possuem todos os procedimentos necessários para o correto desenvolvimento das etapas do 

gerenciamento de uma área contaminada. 

Estas normas direcionam os profissionais envolvidos nos estudos destas áreas a 

desenvolver seus trabalhos de forma alinhada e universal, para alcançar as expectativas dos 

órgãos ambientais fiscalizadores, assim como dos responsáveis legais pela área contaminada a 

gerenciar da melhor maneira possível o passivo ambiental. Estas Normas são as seguintes: 

• ABNT 15492-1 / 07: Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade 

ambiental – Procedimento. 

• ABNT 15495-1 / 07: Poços de monitoramento de água subterrânea em 

aquíferos granulares Parte 1: Projeto e Construção. 

• ABNT 15495-2 / 08: Poços de monitoramento de água subterrânea em 

aquíferos granulares Parte 2: Desenvolvimento. 

• ABNT 15515-1 / 08: Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 01: 

Avaliação Preliminar. 

• ABNT 15847 / 10: Amostragem de água subterrânea em poços de 

monitoramento – Métodos de Purga. 

• ABNT 15515-2 / 11: Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 02: 

Investigação Confirmatória. 

• ABNT 15935 / 11: Investigações Ambientais: Aplicação de Métodos 

Geofísicos. 

• ABNT 15515-3 / 13: Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 03: 

Investigação Detalhada. 

• ABNT 16209 / 13: Avaliação de risco à saúde humana para fins de 

gerenciamento de áreas contaminadas. 

• ABNT 16210 / 13: Modelo Conceitual no Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas. 

Dentre as Normas da ABNT apresentadas, aquela que mais se alinha ao presente 

estudo é a ABNT 15515-3 de Investigação Detalhada, pois segundo esta Norma, um dos 

principais objetivos desta etapa do gerenciamento é a definição da dinâmica de transporte e 
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simulação de prognóstico da evolução da contaminação ao longo do tempo, principalmente para 

simular se as concentrações poderão atingir receptores em um determinado tempo. Este 

prognóstico é realizado através da aplicação de modelos matemáticos de fluxo e transporte de 

contaminantes, os quais utilizam uma série de equações, equacionadas por aproximação 

analítica ou numérica, para simular e prever as respostas físico-químicas de um meio poroso e 

as migrações de Substâncias Químicas de Interesse. 
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3.2 ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS EM MODELAGEM DE FLUXO E 

TRANSPORTE DE CONTAMINATES 

 
3.2.1 Tipos de aquíferos 

 
Um aquífero é um corpo hidrológico, que tem a capacidade de acumular e transmitir 

água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e carreamento de 

materiais rochosos (CONAMA n º 396/2008). A água subterrânea que ocorre nos aquíferos, 

segundo Feitosa & Manoel Filho, 2000, possui origem no ciclo hidrológico, que é um sistema 

pelo qual a natureza faz a água circular do oceano para a atmosfera e para os continentes, de 

onde retorna superficial ou subterraneamente ao oceano (Figura 02). A água subterrânea possui 

movimento lento, se comparando com a água superficial. Em sistemas aquíferos, considera-se 

uma alta velocidade na faixa de 1 metro/dia, enquanto um rio rápido pode mover se a uma 

velocidade de 1 metro/segundo (CLEARY, 1989). 

 

 
   Figura 2. Ciclo Hidrológico, o qual mostra a dinâmica das águas e formação da água subterrânea.  
   Fonte: MMA, 2017. 
 

Os aquíferos podem ser classificados em função dos materiais (Figura 03), onde a água 

está armazenada como, aquífero poroso, aquífero fraturado/fissural e aquífero cárstico. No 

poroso a água ocupa os espaços entre os grãos do sedimento ou da rocha. No fraturado a água 

ocupa os espaços entre as fraturas da rocha. No cárstico a circulação de água se faz nos espaços 

de rochas calcárias ou carbonáticas, formadas da dissolução do carbonato pela água. 
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              Figura 3. Tipos de aquíferos quanto à porosidade. 
              Fonte: BORGHETTI et al. (2004). 

 

Os aquíferos também se dividem em duas zonas principais (Figura 04), a zona não 

saturada e a zona saturada. Sendo a primeira formada por três fases, sólido, liquido e gasoso. 

Nesta zona podemos distinguir três regiões: zona de umidade do solo (parte mais superficial), 

franja capilar (região mais próxima do nível d’água do lençol freático) e zona intermediária 

(região compreendida entre as duas zonas anteriores) (TUCCI; CABRAL, 2003). A zona 

saturada é formada apenas pelas fases sólidas e liquidas, consiste na região abaixo do lençol 

freático, onde os espaços porosos estão totalmente preenchidos pela água. 
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Figura 4. Caracterização esquemática das zonas não saturada e saturada no subsolo.  
Fonte: BORGHETTI et al. (2004). 

 

Os aquíferos também são classificados em relação à pressão, podendo ser livre ou 

confinado (Figura 05). Os aquíferos livres ou freáticos são formações geológicas permeáveis, 

parcialmente saturadas de água, limitadas na base por uma camada impermeável. A maior parte 

da superfície da água está diretamente em contato com a pressão atmosférica. São os aquíferos 

mais comuns e mais explorados pela população e que apresentam maiores problemas de 

contaminação (WENDLAND, 2003). Os aquíferos confinados são formações geológicas 

permeáveis, limitadas no topo e na base por materiais relativamente impermeáveis e que estão 

sob pressões maiores que a pressão atmosférica (CLEARY, 1989).  
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       Figura 5. Caracterização esquemática dos aquíferos com relação a à pressão.  
       Fonte: BOSCARDIN BORGHETTI et al. (2004). 
 

O compartimento ambiental a ser modelado no presente estudo será um aquífero livre 
e poroso. 
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3.2.2 Aspectos hidráulicos dos aquíferos 

 
Os principais aspectos hidráulicos envolvidos na dinâmica do fluxo da água subterrânea 

em um aquífero são a Condutividade hidráulica (K), que é a medida da velocidade com que a 

água se desloca no aquífero sob gradiente hidráulico = 1, a Carga Hidráulica, a qual consiste na 

energia mecânica da água expressa em metros, o regime de fluxo, podendo ser estacionário ou 

transiente e a velocidade de fluxo da água subterrânea, definida pelo volume de água por 

unidade de área, podendo ser calculada pela lei de Darcy: 

 

Q = 	−KiAQ                                                                                                     Equação 01 

 

onde;    
 
Q → vazão de água, volume de água por metro: m³/s/m³, m³/mês/m² ou m³/ano/m²; 

K → coeficiente de permeabilidade do meio ou condutividade hidráulica: m/s; 

I → gradiente hidráulico, perda de carga total por unidade de comprimento: m/m, sendo a 

diferença de carga hidráulica divido pela distância entre dois pontos; 

A → área unitária: m².  

A velocidade de fluxo é a velocidade real de escoamento da água nos vazios do solo, 

podendo ser expressado pela seguinte equação: 

 

V	 =	−	 
��
�
�

                                                                                                    Equação 02 

 

onde: 

Vx → velocidade real de escoamento da água subterrânea nos vazios do solo - m/s; 

K → condutividade hidráulica em m/s; 

dh/dL → gradiente hidráulico (adimensional); 

ne → porosidade efetiva - em geral, é menor que a porosidade real do solo. 
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Para melhor entendimento dos parâmetros hidráulicos citados acima é importante um 

maior detalhamento dos mesmos. Com relação a porosidade, a total corresponde a relação entre 

o volume de poros (espaços vazios) e o volume total de uma determinada parcela de solo. A 

porosidade efetiva, corresponde a relação entre o volume total e o volume de água em meio 

saturado, sendo a parte da porosidade que pode ser traduzida em fornecimento de água, a Tabela 

01 abaixo demonstra valores típicos de porosidade efetiva em determinados materiais. 

 

Tabela 1. Porosidade efetiva de alguns materiais 

Matriz do Aqüífero Porosidade Efetiva 

Argila 0,01 - 0,2 

Argila arenosa 0,03 - 0,2 

Silte 0,01 - 0,3 

Areia fina 0,01 - 0,3 

Areia média 0,15 - 0,3 

Areia grossa 0,2 - 0,35 

Cascalho fino 0,15 - 0,25 

Cascalho grosso 0,1 - 0,25 

Arenito 0,1 - 0,4 

Siltito 0.01 - 0,35 

Calcário 0,01 - 0,24 

Fonte: Domenico; Schwartz, 1990. 
 

Para conhecimento de condutividades hidráulicas típicas em solos, é apresentado abaixo 

a Tabela 02 contendo estes valores. 

 

Tabela 2. Faixa de valores típicos de condutividade hidráulica 

Material Condutividade Hidráulica (cm/s ) 

Argila 10-9 - 10-6 

Silte; silte arenoso 10-6 - 10-4 

Areia argilosa 10-6 - 10-4 

Areia siltosa; Areia fina 10-5 - 10-3 

Areia bem distribuída 10-3 - 10-1 

Cascalho bem distribuído 10-2 - 1,0 

Fonte: Fetter, 2001. 
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É importante observar a relação do movimento da água nos solos devido a carga 

hidráulica, pois para que haja fluxo de água entre dois pontos é necessário que a energia (carga) 

total em cada ponto seja diferente, a água fluirá sempre de um ponto de maior energia para o 

ponto de menor energia. Isto pode ser observado na ilustração a seguir (Figura 06). 

 
Figura 6. Ilustração demonstrando o fluxo da água subterrânea a partir da carga hidráulica. 

Em relação ao regime de fluxo, o fluxo estacionário ou stady-state flow, ocorre em um 

estado estável, quando não há mudanças na densidade em qualquer ponto do aquífero em função 

do tempo, ou seja não haverá mudanças na pressão. O fluxo em estado transiente é definido 

como a condição de fluxo da água onde a vazão muda de pressão com o tempo, não se mantendo 

constante. 

Outro aspecto hidráulico importante a ser observado na dinâmica do fluxo subterrâneo 

é a compreensão da diferença entre um aquífero homogêneo, heterogêneo, isotrópico e 

anisotrópico em relação à condutividade hidráulica. As Figuras 07 a 10 abaixo ilustram estas 

diferenças. 

A modelagem a ser desenvolvida no presente estuda se trata de um fluxo estacionário 

de condutividade hidráulica heterogêneo e isotrópico. 
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Figura 7. Ilustração demonstrando um aquífero de condutividade hidráulica homogêneo e isotrópico, em que não 
há variações nas direções e ao longo da área. 

 
Figura 8. Ilustração demonstrando um aquífero de condutividade hidráulica homogêneo e anisotrópico, em que 
há variações nas direções e não há variação ao longo da área. 
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Figura 9. Ilustração demonstrando um aquífero de condutividade hidráulica heterogêneo e isotrópico, em que não 
há variações nas direções e há variação ao longo da área. 

 
Figura 10. Ilustração demonstrando um aquífero de condutividade hidráulica heterogêneo e anisotrópico, em que 
há variações nas direções e há variação ao longo da área.



33 
 

3.2.3 Fenômenos de transporte de contaminantes em meio aquoso 

 

Diversos são os fenômenos que controlam o transporte de contaminantes em meios 

porosos, em que o contaminante consiste em uma massa de alguma substância dissolvida, se 

movendo no meio aquoso e nos vazios do solo (NOBRE, 1987). Os principais fenômenos de 

transporte de contaminantes são a advecção, difusão, dispersão e reação química. 

A advecção é o mecanismo de transporte ocasionado pelo fluxo da água, uma vez que 

com o deslocamento da água os contaminantes (solutos) presentes na mesma se movem na 

direção das linhas de fluxo com uma velocidade que, em princípio, é igual à velocidade média 

linear da água, não havendo alteração de sua concentração na solução. 

A difusão molecular ocorre devido ao gradiente de concentração existente em um fluido, 

no transporte de contaminantes por difusão, o soluto dissolvido em água desloca-se de uma área 

de maior concentração para uma área de menor concentração, de modo a equalizar a 

concentração em toda a massa de fluido. A difusão do soluto é proporcional ao gradiente de 

concentração. 

A dispersão, consiste na mistura mecânica decorrente da dispersão em canais livres, do 

desenvolvimento de velocidades médias diferentes, devido a variação das dimensões dos poros 

ao longo das linhas de fluxo e do desvio da trajetória das partículas em decorrência da 

tortuosidade, reentrâncias e interligações entre os canais. A dispersão que ocorre na direção do 

fluxo é chamada dispersão longitudinal, a que ocorre na direção perpendicular ao fluxo é 

chamada de dispersão transversal e a que ocorre na direção vertical ao fluxo é chamada de 

dispersão vertical. 

No fluxo de líquidos em meios porosos, o processo de difusão molecular não pode ser 

separado da dispersão mecânica, sendo combinados para definir o parâmetro chamado de 

dispersão hidrodinâmica. 

Com relação a reação química, considera-se os processos de sorção, que representa o 

particionamento do contaminante entre as fases dissolvidas na água subterrânea e adsorvidas 

nos grãos do solo e o decaimento de primeira ordem, que representa a redução de concentração 

de contaminantes ao longo do tempo, devido a reações de decomposição química ou degradação 

biológica. O presente estudo irá considerar como reação química a sorção. 
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3.3 MODELAGEM DE FLUXO E TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 

 

3.3.1 Aplicação de modelos de fluxo e transporte 

 

Um modelo de águas subterrâneas é uma simplificação matemática dos processos 

naturais de fluxo e transporte de contaminantes no subsolo, segundo Wang e Anderson (1982), 

um modelo é uma ferramenta projetada para representar uma versão simplificada da realidade. 

Em determinados casos, apenas tendo o domínio dos sistemas geoquímicos e hidrogeológicos 

de uma área, não é suficiente para se adotar medidas de mitigação da mesma, sendo necessário 

o entendimento da dinâmica e prognóstico de cenários distintos, desta forma a modelagem 

matemática possui a aplicabilidade para atender esta necessidade. 

Segundo Anderson e Wossner (1992), os modelos matemáticos possuem três tipos de 

aplicações:  

� Genérico: usado para analisar o fluxo em sistemas hipotéticos, que podem ser úteis ao 

elaborar as diretrizes normativas para uma região específica; 

� Previsível: usado para prever o futuro; 

� Interpretativo: usado para sistemas e/ou organização de dados de campo. 

O desenvolvimento de modelos matemáticos empregados para estudos em áreas 

contaminadas possuem diversas aplicações. De acordo com (IRITANI, 1998), estas aplicações 

podem ser: 

� Para otimização da gestão dos recursos hídricos subterrâneos; 

� Para a previsão do destino e do transporte de contaminantes na água subterrânea, sob 

condições multifásicas, em sistemas aquíferos heterogêneos; 

� Para o delineamento de áreas de proteção da zona de contribuição do poço, sob 

condições geológicas de heterogeneidade e anisotropia; 

� Como ferramenta auxiliar na seleção de possíveis alternativas para remediar um 

aquífero contaminado; 

� Para a compreensão e previsão de fenômenos de fluxo e transporte em sistemas de 

aquíferos heterogêneos, anisotrópicos e estratificados; 

� Como ferramenta para determinação de quanto e onde coletar dados de campo ou para 

avaliação da utilidade de dados de campo pré-existentes. 

 

Mesmo que os resultados de modelos matemáticos possuam limitações, ainda sim são 

considerados como a melhor ferramenta de representação de fenômenos reais e previsões de 
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cenários futuros. Um modelo numérico é governado pelas condições iniciais, por equações 

fundamentais de fluxo de água subterrânea, pelas equações de transporte de contaminantes 

como a dispersão e a advecção.  

 

3.3.2 Etapas da construção do modelo de fluxo e transporte 

 

A simulação do fluxo e transporte de massa nas águas subterrâneas, na zona saturada, 

são matematicamente simulados, no caso de um aquífero específico, por meio de uma malha de 

discretização espacial, constituída de células, organizadas horizontalmente em linhas e colunas 

e verticalmente em camadas, a qual constitui o chamado modelo conceitual do aquífero 

(CETESB, 2001). Este modelo procura representar as condições verificadas em campo, quanto 

à geologia, hidrogeologia, topografia, hidrografia e condições de contorno. 

Desta forma faz-se necessário para o desenvolvimento da modelagem de fluxo e 

transporte por meio de modelos matemático computacionais (CETESB, 2001): 

 

� Formulação do modelo conceitual do aquífero, com base nas informações obtidas para 

a área de estudo (geografia, topografia, geologia, hidrogeologia e histórico de 

utilização); na série de dados obtidos através de campanhas de amostragem e análise de 

solos e águas subterrâneas; na estimativa inicial dos parâmetros característicos do 

subsolo e dos contaminante e na definição das condições de contorno e das condições 

iniciais; 

� Solução da equação de escoamento, para determinação da distribuição de cargas 

hidráulicas e velocidades, mediante calibração do modelo de escoamento;   

� Definição temporal de fontes de contaminação; 

� Determinação do transporte advectivo e difusivo de massa, a partir da distribuição de 

velocidades previamente calculada e com base nas características do aquífero, fontes de 

contaminação e propriedades dos contaminantes; mediante calibração do modelo de 

transporte. 
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A caracterização da área de estudos, para posteriormente inserir no software de 

modelagem, os dados levantados nas etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, 

compreendem os seguintes levantamentos: 

 

Caracterização Geográfica: 

� Localização das instalações e dos principais elementos de referência geográfica; 

� Limites da área de investigação; 

� Curvas de nível do terreno; 

� Linhas equipotenciais do lençol freático, obtidas por medições de nível; 

� Cursos d’água e outros elementos que possam servir como condições de contorno para 

o modelo conceitual. 

 

Caracterização Hidrometeorológica: 

� A partir dos dados da estação hidrometeorológica mais próxima da área de estudo obter 

os valores médios mensais de precipitação e evaporação potencial. 

 

Caracterização do Subsolo: 

� Caracterização geológica regional e local; 

� Caracterização hidrogeológica regional e local; 

� Sondagens de reconhecimento para determinação das diferentes camadas constituintes 

do subsolo; 

� Realização de ensaios para determinação das propriedades que influem no transporte de 

poluentes. 

 

Caracterização da Fonte de Contaminação 

� Localização geográfica de instalações; 

� Contaminantes envolvidos; 

� Histórico das ocorrências; 

� Descrição do tipo da fonte (descarte de resíduos, infiltração de contaminantes, 

vazamento de tanques, etc.). 

 

Caracterização da Contaminação: 

� Realização de investigação para caracterização hidrogeológica da área; 

� Execução de sondagens a trado, para amostragem de solos; 
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� Construção de poços de monitoramento da água subterrânea; 

� Amostragem de solo e água subterrânea para análise dos contaminantes envolvidos; 

� Delimitação tridimensional total das plumas de contaminação do solo e da água 

subterrânea, em pelo menos dois períodos diferentes, para possibilitar a calibração do 

modelo. 

 

3.3.3 Modelo conceitual 

 

O entendimento das características do modelo a ser construído se dá a partir de um 

modelo conceitual no qual, busca-se o entendimento do sistema hidrogeológico, suas unidades 

hidroestratigráficas, características hidráulicas e o sistema de fluxo da área de estudo. O modelo 

conceitual é norteador da área de domínio do modelo, assim como das condições iniciais e de 

contorno do mesmo. Todas estas informações podem ser obtidas através das etapas do 

gerenciamento de áreas contaminadas já realizadas em determinada área, etapas de avaliação 

preliminar e investigação confirmatória. Nestas etapas são realizados diversos estudos, os quais 

definiram o domínio do modelo, como: 

� Levantamentos Topográficos; 

� Medição das cargas hidráulicas dos poços de monitoramento; 

� Levantamento dos perfis de sondagem dos poços de monitoramento; 

� Levantamento da geologia regional; 

� Realização de análises granulométricas; 

� Identificação de poços de bombeamento; 

� Realização de testes de permeabilidade; 

� Verificação do uso do solo da área a ser modelada; 

� Levantamento das características dos corpos hídricos existentes como, cota da lâmina 

de água, cota de fundo e largura. 

 

Segundo Anderson e Wossner (1992), sempre que possível, é sugerido que sejam 

adotadas como condição de contorno, fronteiras hidráulicas naturais, representadas por alguma 

feição física como contatos geológicos, rios e divisores de águas subterrâneas. 
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3.3.4 Condições de contorno 

 

As condições de contorno possuem a função de delimitar as fronteiras hidráulicas e 

limites físicos de toda a área a ser modelada, com base nos levantamentos hidrogeológicos reais. 

As fronteiras hidráulicas não são visíveis, por estarem abaixo do solo, porém controlam o fluxo 

de água subterrânea, como os divisores de água e linhas de fluxo. Os limites físicos podem ser 

os corpos superficiais de água ou a presença de rocha impermeável. 

As condições de contorno utilizadas nos problemas de fluxo de águas subterrâneas 

podem ser classificadas de três tipos (CETESB, 2001): Do tipo I ou de Dirichlet, do tipo II ou 

de Neumann e do tipo III ou de Cauchy.  

A condição de contorno do tipo I ou de Dirichlet, a carga é especificada no contorno 

(constante ou em função do espaço e/ou do tempo). Segundo Cleary (1989), a carga hidráulica 

pode ser constante, como por exemplo, um lago, ou variar em função do tempo e do espaço, 

como nos rios. 

A condição de contorno do tipo II ou de Neumann, o fluxo é especificado no contorno. 

Esta condição simula as zonas impermeáveis ou fluxo nulo para divisores de águas 

subterrâneas. 

A condição de contorno do tipo III ou de Cauchy, é uma combinação das duas anteriores, 

em que o fluxo é calculado com base na diferença entre a carga hidráulica especificada e a carga 

hidráulica calculada pelo modelo (ANDERSON; WOSSNER, 1992). 
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3.3.5 Modelo de fluxo da água subterrânea 

 

A construção de uma modelo numérico de fluxo de água subterrânea se desenvolve 

através do conjunto das condições iniciais de contorno e equações diferenciais (GUIGER, 1994 

apud IRITANI, 1998). Os dois métodos numéricos mais utilizados para o desenvolvimento 

destes modelos, são os de elementos finitos e os de diferenças finitas.  

Segundo Cleary (1989), o método de elementos finitos é uma representação 

discretizada sobre uma área, de forma que a variação da carga hidráulica dentro do elemento é 

definido pela interpolação da carga nos nós, ou seja no centro de cada célula, um exemplo de 

software que utiliza este método é o FEFLOW e FLOW 3D. O método de diferenças finitas é 

uma representação discretizada em um ponto (CLEARY, 1989), de forma que a carga hidráulica 

é definida no nó da malha e é extrapolada para toda a área que envolve o nó. 

Para o desenvolvimento do modelo a ser construído no presente estudo, foi escolhido 

o software MODFLOW (MCDONALD; HARBAUGH, 1988), o qual utiliza uma grade de 

diferenças finitas. O MODFLOW é uma ferramenta que permite a simulação em condições 

heterogêneas e anisotrópicas, em estado transiente ou estacionário, porém simula apenas o fluxo 

saturado, não sendo considerado o fluxo na zona não saturada, assim como não considera efeitos 

de densidade de fluidos, mudanças de viscosidade e gradientes de temperatura.  

O MODFLOW é reconhecido e aceito por cortes de justiça, agências ambientais, 

universidades, empresas de consultoria e indústrias. É um modelo tridimensional, para 

simulação do escoamento em regimes estacionário e transitório, desenvolvido por Mc Donald 

e Harbaugh em 1988, para o United States Geológical Survey-USGS. Devido a sua habilidade 

para simular uma grande variedade de sistemas aquíferos, facilidade de integração com modelos 

de transporte, frequente atualização pela United States Geológical Survey-USGS e extensiva 

publicidade e documentação, é o mais amplamente utilizado dentre os modelos de diferenças 

finitas.  

Anderson e Wossner (1992) indicam como a equação fundamental do fluxo de água 

subterrânea, derivada a partir da combinação de dois princípios fundamentais, a conservação 

de massa e a lei de Darcy. A equação fundamental de fluxo subterrâneo em meio poroso pode 

ser descrita pela Equação 03 (MCDONALD; HARBAUGH, 1988; CLEARY, 1991): 

 

∂

∂x
�Kxx	 ���	� 	+	�Kyy	 ����� 		+	�Kzz	 ����� 	+ W	�x, y, z, t� = Ss	 ���!                   Equação 03 
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Sendo, 

H:  Carga Hidráulica total [L]; 

x, y e z : direções principais do escoamento; 

Kx, Ky, Kz:  Valores de condutividade hidráulica ao longo dos eixos cartesianos x, y e z, 

respectivamente, que são considerados paralelos aos eixos da condutividade 

hidráulica [L/T]; 

Ss:  Coeficiente de armazenamento específico [1/L]; 

T:  Tempo [T]; 

W:  Fluxo volumétrico por unidade de volume, que representam fontes e/ou 

sumidouros de água [L³/TL³]. 

 

3.3.6 Modelo de transporte de contaminantes 

 

Quando os contaminantes atingem a zona saturada de um aquífero, os mesmos estarão 

sujeitos aos processos de advecção, dispersão hidrodinâmica, adsorção e decaimento, sendo 

assim transportados para outras regiões, através dos fluxos advectivo e difusivo (CETESB, 

2001). 

O software a ser utilizado no presente estudo para o desenvolvimento do modelo de 

transporte, o qual funciona em conjunto com o software MODFLOW, será o MT3DMS versão 

5.2 (EPA, 1990), sendo um modelo tridimensional para a simulação da advecção, dispersão, 

sorção e reações químicas de um constituinte dissolvido nas águas subterrâneas, desenvolvido 

para ser utilizado em conjunto com modelos de diferenças finitas de fluxo. Admite, como 

reações químicas, a sorção linear ou não linear e o decaimento de primeira ordem para as fases 

adsorvida e dissolvida. Devido à sua extensiva documentação e constante atualização, é 

bastante utilizado, sendo reconhecido e aceito por cortes de justiça, agências ambientais, 

universidades, empresas de consultoria e indústrias (CETESB, 2001). 

A equação diferencial, parcial, transiente e tridimensional que descreve o transporte 

de um constituinte dissolvido na água subterrânea, em um meio heterogêneo e anisotrópico, 

num sistema de coordenadas cartesianas, pode ser expressa pela Equação 04: 
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Onde: 

C: Concentração do constituinte dissolvido na água subterrânea (M/L³); 

t: tempo (T); 

Vx, Vy, Vz: Velocidades de percolação nas direções dos respectivos eixos de coordenadas 

cartesianas (L/T); 

Dij: Componentes do tensor de dispersão hidrodinâmica (L²/T)); 

qsk: Fluxo volumétrico de água por unidade de volume do aquífero representando fontes 

(positivo) e extrações (negativo) (1/T); 

Csk: Concentração do constituinte em fontes e extrações (M/L³); 

nef: Porosidade efetiva do solo; 

∑ R@A
	;< : Termo adicional devido as reações (M/T.L³). 

 

Os termos Vx, Vy e Vz representam o fluxo advectivo, ou seja, o transporte devido ao 

escoamento das águas subterrâneas, sendo as velocidades de percolação determinadas a partir 

da distribuição de cargas hidráulicas fornecida pela Equação 03. 

Os termos em Dij representam a dispersão hidrodinâmica, a qual corresponde a somados 

efeitos de dispersão mecânica e de difusão molecular. 
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Na Equação 04, a dispersão hidrodinâmica é descrita por nove componentes, uma vez 

que, em geral, as direções principais para o tensor de dispersão hidrodinâmica não coincidem 

com as direções principais do escoamento. 

Se escolhermos, entretanto, um sistema de coordenadas de modo que um dos eixos (o 

eixo x, por exemplo) coincida com a direção da velocidade média V, para esta posição, os nove 

componentes do tensor de dispersão hidrodinâmica Dij reduzem-se somente aos três valores 

principais Dxx, Dyy e Dzz, os quais podem ser expressos pelas seguintes equações: 

 

D		 	= 	 αD		. V	 + 	DF	. τ                                                                                   Equação 05 

 
D�� 	= 	 αHI		. V	 + 	DF	. τ                                                                                Equação 06 

 
D�� 	= 	 αHJ		. V	 + 	DF	. τ                                                                                 Equação 07 

 
Onde, 
 
αD	: Dispersividade longitudinal (L); 

αHI	: Dispersividade transversal na direção de y (L); 

αHJ	: Dispersividade transversal na direção de z (L); 

DF: Coeficiente de difusão molecular (L2.T-1); 

 : Tortuosidade do meio. 

 

Com relação aos processos de sorção, estes são representados pelo coeficiente de 

distribuição (kd), também conhecido como coeficiente de distribuição sólido-solução, segundo 

Soares (2004), é definido como a relação entre as concentrações adsorvidas e em solução, 

permitindo a comparação do comportamento de elementos em diferentes sistemas e pela 

densidade aparente específica (ρb), que consiste na densidade do solo, a qual reflete a relação 

entre a massa e o volume real, considerando os volumes da matriz sólida e da porosidade total, 

expressado em g/cm³.  
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3.3.7 Calibração do modelo 

 

Após os parâmetros levantados em campo serem inseridos e rodados no programa de 

modelagem e o obter o primeiro resultado, no caso do modelo de fluxo a primeira resposta de 

carga hidráulica calculada e no caso do modelo de transporte a primeira resposta de 

concentração calculada, geralmente existe uma margem de erro entre os valores de cargas 

hidráulicas observadas em campo e concentrações observadas em campo com os valores de 

cargas hidráulicas e concentrações calculadas pelo programa de modelagem, sendo assim 

necessário fazer a calibração dos modelos para que os valores calculados sejam o mais próximos 

dos valores observados em campo. 

A etapa de calibração de um modelo consiste na fase final e mais demorada da 

construção do mesmo, em que os parâmetros de entrada do modelo são alterados de maneira 

que se encontre o melhor conjunto de parâmetros que o sistema modelado represente o sistema 

real. 

Para a realização da calibração de um modelo, o método mais comum é de “tentativa 

e erro”, em que os parâmetros são ajustados manualmente através de sucessivas simulações e 

comparação entre as cargas hidráulicas calculadas e observadas (ANDERSON; WOSSNER, 

1992). O modelo será considerado calibrado no momento em que a carga hidráulica calculada 

e observada atingirem um valor aceitável, normalmente sendo considerado calibrado modelos 

que atingirem um erro menor que 10 %. A diferença entre as cargas hidráulicas é tratada como 

“resíduo” e o valor de calibração aceitável de “critério de calibração”. 

Um dos critérios de calibração mais usuais é o desvio padrão, que consiste na raiz 

quadrada da média dos quadrados do resíduo, sendo denominado pela sigla RMS (root mean 

squared), representado pela seguinte Equação: 

 

 

	RMS = 	 L <
∑ ��MNO	P�QRSQ�TUVTWX

Y
Z,[

                                                          Equação 08 

 

Outro critério de calibração bastante utilizado é a porcentagem de desvio padrão 

normalizada (denominada de “Normalized RMS”), calculada pela divisão do desvio padrão pela 

máxima diferença dos valores de carga hidráulica observada, conforme a próxima Equação: 
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Normalized	RMS	 = 	 def
��MNO�gáiP	��MNO�gíV

                                  Equação 09 

 

O mesmo processo de calibração e cálculo de erro é realizado para o modelo de 

transporte, apenas mudando os parâmetros apresentados acima de carga hidráulica observada 

(hobs) e calculada (hcalc) por concentração observada (Cobs) e calculada (Ccalc). 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

4.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo (Figura 11) está localizada na região ao Norte do município de Duque 

de Caxias, com uma área total de aproximadamente 23270 m². Na vizinhança da área de estudo, 

a norte existem algumas indústrias de tipologias diversas, como produção de tintas, 

processamento e beneficiamento de resíduos, logística entres outras, a oeste e sul predominam-

se áreas comerciais e residenciais. A leste e a uma distância da área de estudo de 

aproximadamente 240 metros se localiza a principal drenagem, o rio Calombé, sendo afluente 

do rio Pilar, o qual é afluente do rio Iguaçu que deságua na Baía de Guanabara. 
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                             Figura 11. Localização da área de estudo. 
                             Fonte: Google 2017 (https://www.google.com/earth/).
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4.2 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

 

O clima da região de Duque de Caxias é tropical úmido, com duas estações bem 

definidas (seca e chuvosa); a temperatura média anual é de 24°C, com médias diárias elevadas 

no verão (30º a 32º). A precipitação média anual varia de 1.500mm a 1.750 mm (INMET, 2015). 

Os meses de maiores índices de chuva são setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro e março e os meses de menores índices de chuva são abril, maio, junho, julho e agosto. 

A direção principal dos ventos é no sentido NW-SE, na direção da Baía de Guanabara. 

 

4.3 ASPECTOS FÍSICOS E HIDROGRÁFICOS 

 

A região da Área de Estudo está inserida na bacia hidrográfica da Baía da Guanabara, 

que abrange uma área aproximada de 4.081 km² apresentando topografia diversificada, 

constituída por planícies, das quais se destaca uma grande depressão denominada baixada 

fluminense; pelas colinas e maciços costeiros e pelas escarpas da Serra do Mar (SERLA, 2004). 

A área de estudos está inserida no contexto da sub-bacia do rio Iguaçu que ocupa 1.400 km², na 

região de Duque de Caxias. A feição típica do relevo é de planícies aluvionares fluviais baixas, 

onde predominam cotas inferiores a 15 metros, periodicamente inundadas. Os principais rios 

formadores da sub-bacia são o rio da Botas, Tinguá, Capivari e Pilar. O solo possui 

vulnerabilidade de erosão muito alta devido à perda de cobertura vegetal que favorece o 

escoamento das águas pluviais. A convergência de sedimentos para os canais favorece o 

assoreamento dos rios que deságuam na Baía de Guanabara. 

 

4.4 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

 

A área de estudo localiza-se dentro da unidade geomorfológica das baixadas da Baía da 

Guanabara que é parte integrante da unidade morfo estrutural de planícies colúvio-alúvio 

marinhas (terrenos argilo-arenosos das baixadas) (Figura 12). Superfícies subhorizontais, com 

gradientes extremamente suaves e convergentes à linhada costa, de interface com os sistemas 

deposicionais continentais (processos fluviais e de encosta) e marinhos. Terrenos mal drenados 

com padrão de canais meandrante e divagante. Presença de superfícies de aplainamento e 

pequenas colinas ajustadas ao nível de base das baixadas. Essas baixadas são caracterizadas por 
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uma sedimentação de interface entre ambientes continentais e marinhos ou transicionais 

(CPRM, 2001). 

 
Figura 12. Mapa geomorfológico da área de estudo. As descrições acima são referentes às características das áreas 
com numeração 122 do mapa, as demais numerações que constam no mapa não se aplicam a área de estudo.  
Fonte: CPRM (2001). 
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4.5 ASPECTOS GEOLÓGICOS E PEDOLÓGICOS 

 

A área de estudo está inserida dentro do relevo de planícies colúvio-alúvio marinhas, 

depósitos fluviais e fluvio-marinhos areno-siltico-argilosos com camadas de cascalheiras 

associados e depósitos de tálus, e sedimentos lacustrinos e de manguezais retrabalhados (Figura 

13). São planícies constituídas por sedimentos quaternários, argilo-arenosos e/ou areno-

argilosos. Solos hidromórficos com Gleis pouco húmicos e planossolos álicos, associados a 

baixadas com maior restrição de drenagem e solos aluviais distróficos associados a planícies 

melhor drenadas são os solos predominantes. 

 

 
Figura 13. Mapa geológico da área de estudo. As descrições acima são referentes às características das áreas com 
nomenclatura Ny2s e Ny2ss do mapa, as demais nomenclaturas que constam no mapa não se aplicam a área de 
estudo.  
Fonte: CPRM (2001). 
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4.6 HISTÓRICO DA CONTAMINAÇÃO 

 

4.6.1 Uso industrial da área de estudo 
 

Segundo informações levantadas através de vistas ao processo de licenciamento 

ambiental da área de estudo junto ao INEA, foi possível elaborar um resumo das etapas de 

gerenciamento de áreas contaminadas, que foram desenvolvidas por consultoria especializada. 

A antiga indústria que existia na área de estudo iniciou suas operações na década de 

80 estendendo-se até o segundo semestre de 2004. Durante a operação, as atividades consistiam, 

basicamente, em dois processos industriais bem definidos e independentes: produção de óxido 

de Zinco e produção de Cádmio metálico. O primeiro ocupava a maior parte da empresa 

contando com 12 fornos de processo para transformação do zinco (lingotes) em óxido de zinco. 

Na produção do óxido de zinco, era identificado um sub processo para reutilização das borras, 

sucata e prill (resíduos do processo). O segundo contava somente com um forno que recebia 

briquetes de cádmio, soda cáustica e cloreto de amônia para a formação de cádmio metálico 

com pureza de 99,99% (INEA, 2014). 

As prováveis fontes de contaminação do solo e das águas subterrâneas estavam 

associadas à disposição de resíduos, produção industrial e manutenção de equipamentos. 

Durante os estudos na área foi constatado que os resíduos eram enterrados no próprio terreno. 

 

4.6.2 Histórico ambiental da área de estudo 
 

Segundo consta nos estudos da área, realizados pela consultoria especializada, o 

início dos estudos de impactos sobre a qualidade do solo e a água subterrânea na área de estudo 

se deu em 2004. A primeira etapa do processo foi conduzida com a instalação de 12 (doze) 

poços de monitoramento, alocados em pontos estratégicos e considerando as potenciais fontes 

de contaminação da empresa. Após esta primeira etapa de investigação confirmatória na área 

de estudo, conduzida entre os anos de 2004 a 2006, foram realizadas diversas novas campanhas 

com instalação de poços nas porções a montante, na antiga área industrial e a jusante da área de 

estudo (INEA, 2014). 

Durante os estudos na área foi constatado que a água subterrânea estava impactada 

com concentrações significativas de alguns elementos inorgânicos acima dos valores de 

referência (CONAMA 420), sendo os de maiores valores e de associação com o antigo processo 

industrial que existia na área, os elementos Cádmio e Zinco, os quais também foram detectados 



51 
 

em solo com concentrações acima dos valores de referência para solos (CONAMA 420) em 

duas porções do terreno. A primeira foi detectada em 2007, sendo a melhor solução viabilizada 

na época para a recuperação inicial da área, a retirada de solo potencialmente contaminado para 

eliminar o aporte de contaminantes para as águas subterrâneas. A remoção do solo, realizada 

pela empresa responsável pelo terreno da antiga indústria, foi realizada através de raspagem 

superficial do solo com uso de retroescavadeira, totalizando cerca de 600 m³ de solo removido. 

A segunda área detectada com solo contaminado, foi descoberta em 2011, sendo 

delimitada com a utilização do método geofísico, GPR (Ground Penatration radar). Em 2013 

iniciou-se a remoção de solo contaminado, realizada pela empresa responsável pelo terreno da 

antiga indústria, sendo realizadas no total quatro campanhas com remoção de um volume total 

de 1600 m³ de solo contaminado.  

A malha atual de poços de monitoramento, consta com um total de 33 poços, sendo 

que nos últimos monitoramentos não foi possível amostrar a água subterrânea de todos os poços 

por falta de recarga suficiente para a coleta. Em dezembro de 2015, foi realizada campanha de 

monitoramento na área de estudo contemplando avaliação de 20 poços de monitoramento e em 

setembro de 2016, foi realizada campanha contemplando avaliação de 14 poços. Estas 

campanhas serão a base para a execução da modelagem. A diminuição do número de poços 

amostrados entre 2015 e 2016 foi devido à falta de recarga de alguns poços e a não localização 

de outros. 

Os resultados destes últimos dois monitoramentos realizados na área demonstram 

que nas áreas a jusante de onde foram removidos o solo contaminado, ainda persistem em água 

subterrânea concentrações significativas e acima dos valores de referência para os elementos 

Cádmio e Zinco.   

Baseando-se no histórico de contaminação descrito acima, para melhor entendimento, 

foi elaborado o modelo conceitual, apresentado na Figuras 14 a seguir. 
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Figura 14. Modelo Conceitual elaborado a partir do histórico ambiental da área de estudo.

52 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
5.1 SONDAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO NA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

A rede de monitoramento instalada na área de estudo é composta atualmente de 33 poços 

de monitoramento com 2,50 metros de profundidade em média, de acordo com as normas da 

ABNT/NBR 15.495-1/07 e ABNT/NBR 15.495-2/08.  

Durante os estudos realizados, as sondagens foram executadas utilizando-se trado 

manual de 4” (quatro polegadas) de diâmetro, sendo as mesmas executadas até atingirem a zona 

saturada para que se pudesse determinar os parâmetros geológicos e hidrogeológicos. As 

locações dos poços de monitoramento foram escolhidas considerando-se o fluxo de água 

subterrânea na área sob investigação. 

Os poços foram revestidos com tubos geomecânicos nervurados de duas polegadas (2") 

de diâmetro interno, sendo que o filtro, instalado na zona saturada, possui ranhuras de 0,019 

polegadas de abertura, apropriadas à granulometria local. O espaço anelar entre as paredes da 

sondagem (3”) e o diâmetro externo do revestimento (2”) foi preenchido por pré-filtro 

selecionado, na zona saturada, impedindo a entrada de fragmentos sólidos no interior do poço, 

e após o pré-filtro foi colocado selo de bentonita na seção correspondente à zona não saturada. 

A boca do poço foi protegida por tampa rosqueada e o acabamento foi executado em alvenaria 

e tampa de alumínio com fechamento hermético. A Figura 15 ilustra a execução de sondagem 

manual e o poço de monitoramento instalado. As características dos poços são apresentadas na 

Tabela 03. 
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Figura 15. Ilustração da execução de uma sondagem manual e poço de monitoramento instalado. 
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Tabela 3. Características dos poços de Monitoramento 

ID 
Coordenadas UTM Cota da boca 

do poço (m) Prof. (m) 
X Y 

PM 01 675227,809 7490875,294 3,77 3,50 

PM 02 675224,212 7490860,903 3,71 2,96 

PM 03 675242,975 7490872,055 3,67 3,00 

PM 04 675256,099 7490867,940 3,85 2,97 

PM 05 675277,034 7490884,413 3,79 3,00 

PM 06 675239,706 7490832,949 3,31 3,03 

PM 07 675306,003 7490885,489 3,85 2,99 

PM 08 675269,769 7490915,140 3,59 3,00 

PM 09 675259,727 7490964,803 3,66 2,10 

PM 10 675228,336 7490941,133 3,56 2,96 

PM 12 675279,367 7490902,758 3,63 3,51 

PM 13 675237,799 7490923,863 3,75 2,70 

PM 14 675227,883 7490927,549 3,53 2,70 

PM 15 675248,306 7490929,329 3,73 2,44 

PM 16 675223,775 7490850,959 3,09 3,00 

PM 17 675218,871 7490856,527 3,00 2,70 

PM 19 675216,685 7490927,958 3,48 2,35 

PM 20 675231,615 7490960,692 3,69 2,41 

PM 21 675234,680 7490906,645 3,72 2,70 

PM 22 675227,346 7490817,552 3,18 2,90 

PM 23 675242,980 7490806,568 2,99 2,78 

PM 27 675238,205 7490952,246 3,32 3,74 

PM 28 675201,608 7490928,222 2,97 3,36 

PM 29 675281,920 7490853,505 2,93 3,50 

PM 30 675194,444 7490874,168 2,81 4,00 

PM 31 675249,703 7490802,345 2,83 4,20 

PM 33 675326,571 7490920,483 3,47 2,30 

PM 34 675231,747 7490878,620 3,87 2,60 
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5.2 ENSAIOS DE HIDROGEOLOGIA REALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Durante os levantamentos ambientais da área de estudo, foram realizados em diversos 

poços de monitoramento, ensaios para determinação da condutividade hidráulica (K) in situ a 

partir do método de slug test. O ensaio consiste em introduzir ou retirar um sólido (slug) de 

volume conhecido de dentro do poço de forma que o nível d’água (NA) no poço seja elevado 

ou rebaixado instantaneamente. Este volume deslocado equivale a adição ou a retirada 

instantânea de água do aquífero. Monitorando o posicionamento do NA, obtém-se uma curva 

de rebaixamento do NA com tempo (Figura 16). Desta curva são extraídos os parâmetros que, 

juntamente com as características geométricas do poço, fornecem o valor de condutividade 

hidráulica. 

 

 
Figura 16. Exemplo de cálculo da Condutividade Hidráulica.
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Na área de estudo o sólido utilizado foi um cilindro de polietileno de 1”3/8 de diâmetro 

e 1,0 m de comprimento. O volume do tarugo é igual a 983 cm³ (1 litro aproximadamente), 

correspondendo a um deslocamento do NA de 48 cm em um tubo liso de 2”. O monitoramento 

do deslocamento da água durante os ensaios foi efetuado através de um transdutor marca 

Levelogger Solinst, modelo LT 3001, com correção automática de barometria. O tratamento e 

a interpretação dos ensaios são realizados através dos métodos de Hvorslev (Figura 17), 

implementados no programa Aquifer Test Pro® v 3.5 da Waterloo Hidrogeologic Inc (2004). 

A determinação da condutividade hidráulica pelo método de Hvorslev é efetuada através da 

seguinte fórmula: 

 

K =	 kU l��D� d⁄ �
n	D�Ho

                                                                                                  Equação 10 

 

onde: 

 

K - condutividade hidráulica 

r - raio do revestimento 

R - raio do poço 

Le - comprimento do filtro saturado 

T0 - tempo que leva para o nível d’água cair 37 % da variação inicial 

 
Figura 17. Desenho esquemático do teste de slug com os parâmetros geométricos necessários para estimar a 
condutividade hidráulica pelo método de Hvorslev (1951); Bouwer e Rice (1976). 
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5.3 AMOSTRAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

A amostragem da água subterrânea na área de estudo foi realizada com o uso de 

equipamento de amostragem em baixa vazão (Figura 18). Esse método utiliza uma pequena 

bomba de bexiga para purga e amostragem da água subterrânea. As amostras foram coletadas 

após a estabilização de alguns parâmetros físico-químicos, tais como: oxigênio dissolvido, pH, 

potencial de oxirredução e condutividade elétrica. O método de amostragem de baixa vazão 

permite a coleta de amostras representativas do lençol freático, eliminando a incidência de 

resultados falso-positivos e diminuindo o volume de água extraída (efluente) que precisaria ser 

descartada adequadamente. Para garantir a eficiência da amostragem, utilizou-se uma vazão de 

esgotamento em torno de 100 ml/min, conforme recomendação da ASTM e USEPA. Nos casos 

em que se observou turbidez acentuada na água, a vazão de amostragem foi inferior a 100 

ml/min 

 

 

Figura 18. Amostragem de água subterrânea. 

 

Cabe ressaltar que, os equipamentos de amostragem foram descontaminados com 

detergente neutro não fosfatado (Extran) e rinsados com água destilada antes e após a 

amostragem de cada poço. Durante todo o processo foram utilizadas luvas descartáveis para 

cada intervalo amostrado. Após a coleta, as amostras tiveram adição de 1 ml de ácido nítrico 

para conservação da amostra e foram acondicionadas em cooler ou isopor com gelo, à 

temperatura máxima de 4ºC, para o transporte do campo para o laboratório. Foram realizados 

também o Branco de Campo e Branco de Equipamento, para verificar uma possível 
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contaminação cruzada no transporte das amostras ou pelos equipamentos utilizados na 

amostragem. 

As análises para os elementos Cádmio total e Zinco total foram realizadas por 

Espectrometria de Emissão Atômica de Plasma Indutivamente Acoplado segundo método US 

EPA 200.7 (ICP-OES), no laboratório da empresa Bioagri Ambiental. Sendo o Limite de 

Quantificação de 0,001 mg/L para o Cádmio e 0,005 mg/L para o Zinco.  

As duas últimas campanhas de monitoramento foram realizadas em dezembro de 2015 

e em setembro de 2016, conforme pode ser observado na Tabela 04 e Figura 19 a seguir. 

 

Tabela 4. Poços amostrados nas campanhas de 2015 e 2016 

ID Amostragem Dezembro 
2015 

Amsotragem Setembro 
2016 

PM 03 Sim Não 

PM 05 Sim Sim 

PM 07 Sim Sim 

PM 08 Sim Não 

PM 10 Sim Sim 

PM 12 Sim Sim 

PM 13 Sim Não 

PM 14 Sim Não 

PM 16 Sim Não 

PM 17 Sim Sim 

PM 18 Sim Sim 

PM 20 Sim Não 

PM 22 Sim Sim 

PM 23 Sim Sim 

PM 24 Sim Sim 

PM 25 Sim Sim 

PM 26 Sim Sim 

PM 28 Sim Sim 

PM 29 Sim Sim 

PM 32 Sim Sim 
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Figura 19. Localização dos Poços de Monitoramento Amostrados em dezembro de 2015 e setembro de 2016 e das áreas do modelo conceitual. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
6.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL ATUAL DA CONTAMINAÇÃO. 

 

Para melhor entendimento das extensões da área impactada pelos contaminantes, são 

apresentadas a seguir a Tabela 05 e as Plumas de Cádmio e Zinco (Figuras 20 e 21), as quais 

foram construídas a partir dos resultados das campanhas de dezembro de 2015 e setembro de 

2016. Os valores da campanha de dezembro de 2015, foram considerados nos poços que não 

foram avaliados em setembro de 2016. 

 

Tabela 5. Resultados analíticos utilizados para a delimitação das plumas de Cádmio e Zinco 

PONTO CÁDMIO (mg/L) ZINCO (mg/L) CAMPANHA 

PM 03 
 

0,0213 0,141 dez/15 

PM 05 ND 0,15 set/16 

PM 07 ND 0,102 set/16 

PM 08 0,0845 0,987 dez/15 

PM 10 ND 1,42 set/16 

PM 12 0,0046 0,501 set/16 

PM 13 0,00475 5,66 dez/15 

PM 14 0,0202 1,48 dez/15 

PM 16 0,0149 0,611 dez/15 

PM 17 3,81 4,12 set/16 

PM 18 ND 0,0201 set/16 

PM 20 0,0209 8,4 dez/15 

PM 22 0,0181 0,806 set/16 

PM 23 ND 0,604 set/16 

PM 24 ND 0,109 set/16 

PM 25 0,0013 0,0373 set/16 

PM 26 ND 0,0131 set/16 

PM 28 0,218 26,8 set/16 

PM 29 0,0025 0,438 set/16 

PM 32 ND 0,219 set/16 

ND = Não detectado; Em vermelho resultado acima do valor de referência da Conama 420 (Cádmio: 0,005 mg/L) / Zinco: 1,05 

mg/L). 
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Figura 20. Mapa de isoconcentrações de Cádmio em água subterrânea – Unidade (mg/L), sendo o valor de referência para o Cádmio de 0,005 mg/L, o tracejado em vermelho 

delimita as concentrações acima da referência.

Poços de Monitoramento amostrados nas
campanhas de Dez/2015 e Set/2016

Poços de Monitoramento não amostrados
nas campanhas de Dez/2015 e Set/2016

0

0.001

0.005

0.1

1.5

2

2.5

3

3.5

62 



63 
 

 
Figura 21. Mapa de isoconcentrações de Zinco em água subterrânea – Unidade (mg/L), sendo o valor de referência para o Zinco de 1,05 mg/L, o tracejado em vermelho delimita 

as concentrações acima da referência.
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Conforme pode ser observado pela distribuição espacial das plumas apresentadas acima, 

elaboradas de acordo com os resultados analíticos das campanhas de monitoramento ambiental 

de 2015 e 2016, verificou-se que o ponto de maior concentração é o poço PM 17, apresentando 

uma concentração de 3,81 mg/L, comparando com o valor de referência da CONAMA 420 

(0,005 mg/L). Neste ponto a concentração está 762 vezes maior que a norma. A porção do 

terreno em que se encontra este ponto de maior concentração de cádmio fica no final da antiga 

área industrial e o início da área a jusante, esta concentração existente neste ponto, 

provavelmente se deu com o deslocamento da pluma das áreas mais impactadas, em que houve 

remoção de solo contaminado, até esta região. Na porção em que foi feita a primeira remoção 

de solo contaminado, apenas o poço PM 20 apresenta concentração acima da referência e na 

porção em que foi realizada a segunda remoção de solo, não são mais detectadas concentrações. 

Com relação ao composto Zinco, o ponto de maior concentração é o poço PM 28, 

apresentando 26,8 mg/L de Zinco, estando 25 vezes acima do seu valor de referência. Este 

ponto se localiza logo após a área da primeira remoção de solo contaminado, sendo que nesta 

porção os outros poços existentes possuem concentrações acima da referência, indicando que 

para este parâmetro esta remoção não foi tão efetiva. Já na porção da segunda remoção, não 

foram detectadas concentrações, demonstrando que esta remoção foi mais efetiva.       

Estes valores apesar de estarem acima dos seus valores de referência, indicam que houve 

uma alteração na qualidade da água subterrânea local, porém não é possível ainda afirmar que 

há risco à saúde humana, em um caso hipotético de consumo desta água, apenas após uma 

avaliação de risco toxicológico é possível verificar se há ou não risco devido a estas 

concentrações. Vale ressaltar que através da modelagem a ser apresentada e discutida na 

sequência do presente estudo, será possível prever a extensão que podem chegar os 

contaminantes, assim como com quais concentrações estarão, sendo estes dados de fundamental 

importância para uma avaliação de risco e também para a tomada de decisão quando a 

necessidade de novas medidas de intervenção. Vale destacar que os elementos cádmio e zinco 

não apresentam o mesmo comportamento das plumas porque os rejeitos de cada um são 

diferentes, ou seja, são provenientes de processos diferentes apesar de terem sido descartados 

nos mesmos locais. 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA SATURADA 

 

6.2.1 Hidroestratigrafia 
 

Durante os levantamentos realizados na área de estudo, nas etapas do gerenciamento de 

áreas contaminadas, foram realizadas diversas sondagens e instalação de poços de 

monitoramento. A profundidade da sondagem é sempre maior que a profundidade de instalação 

dos poços de monitoramento, tendo atingido uma média de 4,8 metros de profundidade.  

A avaliação destes perfis indicaram que a estratigrafia local até a profundidade das 

sondagens é predominantemente composta por: 

• Argila 

• Argila Arenosa 

• Areia  

• Argila Siltosa 

 

Sendo a Argila Siltosa o fundo do perfil e a Argila o topo do perfil.  
 

A partir da comparação dos perfis foi possível realizar uma média de espessura entre as 

camadas de solo local, podendo ser observado na Tabela 06 e Figura 22 a seguir. 

  

Tabela 6. Espessuras médias das camadas de solo da área de estudo 
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Figura 22. Hidroestratigrafia da área de estudo, considerando um poço das áreas A 1, A 2, A 3 e A 4 do modelo 

conceitual. 
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6.2.2 Condutividade e carga hidráulica 
 

A condutividade hidráulica do aquífero foi determinada no campo, a partir de ensaios 

de “slug test”, recuperação do nível d’água após um rebaixamento instantâneo. Os poços de 

monitoramento são limpos e desenvolvidos antes da realização dos ensaios de permeabilidade. 

O aquífero é granular, sedimentar, predominantemente hemterogênio. O coeficiente de 

permeabilidade médio calculado para a área de estudo foi de 6.71 E-6 m/s. Para exemplificar a 

obtenção da condutividade hidráulica, a Figura 23, demonstra o memorial de cálculo do poço 

PM 12. 

 

 
Figura 23. Memorial de cálculo da condutividade hidráulica do PM 12. 
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Com relação as condutividades hidráulicas utilizadas para o modelo, para a camada de 

argila foi utilizada a condutividade calculada a partir dos ensaios de slug test, uma vez que o 

nível de água se encontra nesta camada, na maioria dos poços. Em relação as camadas de argila 

arenosa, areia e argila siltosa foram utilizadas permeabilidades típicas conhecidas do material 

constituinte destas camadas, segundo Fetter (2001), conforme Tabela 07 a seguir. 

 

Tabela 7. Dados de condutividade hidráulica. 

CAMADA CONDUTIVIDADE K (M/S) 

Argila 6,71 x 10 -6 

Argila Arenosa 2,7 x 10 -6 

Areia 2,7 x 10 -5 

Argila Siltosa 1,5 x 10 -6 

Fonte: Fetter, 2001. 

 

A obtenção da Carga Hidráulica observada em campo, é calculada através da diferença 

entre a cota do poço de monitoramento e o nível de água medido no mesmo. A Figura 24 abaixo 

ilustra o cálculo da Carga Hidráulica. 

 

 

Figura 24. Obtenção da Carga Hidráulica através da cota do poço e o nível de água.
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A Tabela 8 apresenta os valores levantados em campo de cota da boca do poço, níveis 

d’água e Carga Hidráulica, sendo esta campanha de medição de 2015 escolhida para ser 

utilizada, por ter sido a campanha com maior número de dados levantados. 

 

Tabela 8. Cotas topográficas relativas, nível d’água carga hidráulica medidos em 2015 

ID Cota da boca do poço (m) Nível de Água - NA (m) Carga Hidráulica (m) 

PM 01 3,77 1,79 1,98 

PM 02 3,71 1,79 1,92 

PM 03 3,67 1,75 1,92 

PM 04 3,85 1,90 1,95 

PM 05 3,79 1,77 2,02 

PM 06 3,31 1,51 1,80 

PM 07 3,85 1,64 2,21 

PM 08 3,59 1,39 2,20 

PM 09 3,66 1,23 2,43 

PM 10 3,56 1,29 2,27 

PM 12 3,63 1,46 2,17 

PM 13 3,75 1,48 2,27 

PM 14 3,53 1,27 2,26 

PM 15 3,73 1,48 2,25 

PM 16 3,09 1,25 1,84 

PM 17 3,00 1,23 1,77 

PM 19 3,48 1,14 2,34 

PM 20 3,69 1,40 2,29 

PM 21 3,72 1,54 2,18 

PM 22 3,18 1,48 1,70 

PM 23 2,99 1,39 1,60 

PM 27 3,32 1,47 1,85 

PM 28 2,97 1,40 1,57 

PM 29 2,93 1,47 1,46 

PM 30 2,81 1,04 1,77 

PM 31 2,83 1,43 1,40 

PM 33 3,47 0,97 2,50 

PM 34 3,87 1,35 2,52 

 

 
A variação das cotas potenciométricas é pequena, mostrando um fluxo subterrâneo 

preferencial no sentido noroeste para sudeste, em direção às drenagens principais (rio Calombé, 

rio Pilar, rio Iguaçu e Baía da Guanabara). A Figura 25 a seguir mostra o mapa potenciomérico. 
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Figura 25. Mapa Potenciométrico da área de estudo, com as setas indicativas da direção de fluxo preferencial da água subterrânea na área de estudo, sendo no sentido noroeste 

para sudeste, com base nos de 2015 apresentados na Tabela 8. 
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6.2.3 Geografia local 
 

A geografia da área modelada, utilizada para elaborar a camada de superfície do 

modelo, foi levantada através da cota dos poços existentes para a área interior da área de estudo, 

e para a área exterior a área de estudo, foi utilizada a ferramenta de traçado de perfil do terreno 

do Google Earth (Figura 26). Pode-se notar que a área de contorno inclui uma porção do rio 

Calombé com extensão de aproximadamente 1000 metros, áreas industriais, comerciais e 

residenciais. As elevações do terreno não possuem grandes variações, estando entre 3,0 e 7,0 

metros em relação ao nível do mar.  

O levantamento da topografia da camada de superfície é importante para verificar os 

limites físicos da área modelada e quando existem maiores elevações de terrenos, indicam áreas 

sem fluxo de água subterrânea, como em topos rochosos. No caso da área de estudo, por ser 

uma área com pouca elevação a topografia não possui grande influência sobre a dinâmica do 

fluxo subterrâneo. 

As Figuras 27 e 28, apresentam a área a ser modelada em forma de imagem aérea e 

em planta. 

 
Figura 26. Ferramenta de traçado de perfil topográfico do Google Earth, (Curvas de nível em metros).  
Fonte: Google 2017 (https://www.google.com/earth/).
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                     Figura 27. Imagem aérea da área de contorno do modelo.  
                     Fonte: Google 2017 (https://www.google.com/earth/). 
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Figura 28. Planta da área de contorno do modelo. 
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6.2.4 Hidrologia local 
 

Conforme evidenciado no item 3.3.4 do presente estudo, sobre condições de contorno, 

foi levantado em campo condição de contorno do tipo I, em que a carga em algum ponto do 

contorno é conhecida, neste caso a carga hidráulica é a cota da lamina de água do rio Calombé.  

Foram levantados em campo características da porção do rio Calombé que se encontram 

dentro do domínio do modelo, a Tabela 09 a seguir contém os dados levantados e a Figura 29 

os pontos de montante e jusante medidos: 

 

Tabela 9. Características levantadas do trecho do rio Calombé, inserido no domínio do modelo 

Dados levantados do Rio Calombé 

Ponto montante Ponto jusante 

Coordenadas UTM: 23 K Coordenadas UTM: 23 K 

Long: 675568.39 m E Lat: 7491141.41 m S Long: 675369.47 m E Lat: 7490263.92 m S 

Cota da superfície da água 2,52 m Cota da superfície da água 2,11 m 

Largura média: 3,5 metros 

Profundidade média: 0,90 metros 
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Figura 29. Localização dos pontos de Montante e Jusante. Fonte: Elaboração própria. 
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6.2.5 Precipitação e evapotranspiração 
 

Os dados de entrada de água no modelo (recarga do aquífero modelado), é calculado 

com base em dados aproximados de precipitação de áreas próximas a área de estudo. Com 

relação a saída de água do modelo, este fenômeno é representado pela evapotranspiração, 

calculado também com base em dados aproximados de estação meteorológica próxima da área 

de estudo. Na fase de calibração do modelo, os valores reais de entrada e saída de água para a 

área modelada são encontrados. 

Com relação aos dados médios de recarga e evapotranspiração da região, foram 

pesquisados junto ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET em estação localizada no 

Rio de Janeiro (Figura 30), conforme Tabelas 10 e 11 a seguir: 

 

 
       Figura 30. Localização da estação do INMET Rio de Janeiro.  
       Fonte: Google 2017 (https://www.google.com/maps/). 
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Tabela 10. Dados médio de Recarga 

PRECIPITAÇÃO TOTAL 

Dados 2015 (mm) Dados 2016 (mm) 

31/1/2015 39,20 31/1/2016 171,60 

28/2/2015 79,30 29/2/2016 118,30 

31/3/2015 158,30 31/3/2016 205,0 

30/4/2015 52,70 30/4/2016 5,70 

31/5/2015 64,20 31/5/2016 53,50 

30/6/2015 65,50 30/6/2016 81,70 

31/7/2015 11,40 31/7/2016 1,50 

31/8/2015 4,10 31/8/2016 31,20 

30/9/2015 81,20 30/9/2016 40,50 

31/10/2015 10,60 31/10/2016 49,80 

30/11/2015 162,10 30/11/2016 164,90 

31/12/2015 106,80 31/12/2016 103,80 

Média Mensal 2014: 69,62 mm    Média Mensal 2015: 85,62 mm  

Média 2015 e 2016: 77,62 mm   

 

Tabela 11. Dados médio de Evapotranspiração 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO REAL 

Dados 2015 (mm) Dados 2016 (mm) 

31/1/2015 39,31 31/1/2016 156,73 

28/2/2015 79,31 29/2/2016 130,61 

31/3/2015 146,97 31/3/2016 161,57 

30/4/2015 57,69 30/4/2016 50,57 

31/5/2015 65,52 31/5/2016 57,73 

30/6/2015 65,53 30/6/2016 61,57 

31/7/2015 13,71 31/7/2016 18,72 

31/8/2015 53,61 31/8/2016 36,70 

30/9/2015 81,31 30/9/2016 91,08 

31/10/2015 11,10 31/10/2016 73,39 

30/11/2015 138,68 30/11/2016 128,15 

31/12/2015 120,57 31/12/2016 139,83 

Média Mensal 2014: 72,78 mm    Média Mensal 2015: 92,22 mm  

Média 2015 e 2016: 82,49 mm   
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6.3 MODELAGEM DE FLUXO E TRANSPORTE DOS CONTAMINANTES CÁDMIO E 

ZINCO 

 

6.3.1 Construção do modelo de fluxo 
 

Antes do início da apresentação das etapas de construção dos modelos de fluxo e 

transporte dos elementos Cádmio e Zinco, será apresentado a seguir a Tabela 12, que indicam 

os parâmetros utilizados e suas justificativas: 

 

Tabela 12. Parâmetros inseridos no software de modelagem (Continua) 

Parâmetro Justificativa/Finalidade Fonte 

Condutividade 
Calculada a partir de teste de 
permeabilidade (Slug Test) 

Ensaios de Campo 

Coeficiente de armazenamento específico 
(Ss) 

Característica do aquífero local 
(granular/sedimentar) 

 Fetter, 2001 

Coeficiente de armazenamento (Sy) 
Característica do aquífero local 

(granular/sedimentar) 
Fetter, 2001 

Porosidade efetiva (Eff. Por.) 
Característica do aquífero local 

(granular/sedimentar) 
Mod. De Domenico e Schwartz, 1990. 

Porosidade total (Tot. Por.) 
Característica do aquífero local 

(granular/sedimentar) 
Mod. De Domenico e Schwartz, 1990. 

Topografia Superfície Relevo da área de contorno do modelo Imagem aérea digital - Google Earth 

Base da camada de argila Característica do solo local 
Perfis de sondagem realizadas na área 

de estudo 

Base da camada de argila arenosa Característica do solo local 
Perfis de sondagem realizadas na área 

de estudo 

Base da camada de areias Característica do solo local 
Perfis de sondagem realizadas na área 

de estudo 

Base da camada de argila siltosa Característica do solo local 
Perfis de sondagem realizadas na área 

de estudo 

Cotas da lamina de água e profundidade 
média do corpo hídrico 

Condição de contorno do tipo I do modelo 
(Carga Hidráulica conhecida) 

Medição em Campo 

Evapotranspiração Saída de água do modelo 
Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET 

Carga Hidráulica Característica do aquífero local Medição de Campo 
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Tabela 12. Parâmetros inseridos no software de modelagem (Conclusão) 

Parâmetro Justificativa Fonte 

Precipitação Entrada de água no modelo 
Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET 

Pluma de Contaminantes (Cádmio) 
Concentrações do contaminante 

detectados na área de estudo 

Campanhas de amostragem e análise 
laboratorial em dezembro de 2015 e 

setembro de 2016  

Pluma de Contaminantes (Zinco) 
Concentrações do contaminante 

detectados na área de estudo 

Campanhas de amostragem e análise 
laboratorial em dezembro de 2015 e 

setembro de 2016  

Dispersividade longitudinal (αl)  
Calculado a partir do comprimento da 

pluma de contaminação 
Fetter, 1999 

Dispersividade transversal / longitudinal 
(αt/ αl) 

Calculado a partir do comprimento da 
pluma de contaminação 

Fetter, 1999 

Dispersividade vertical / longitudinal (αv/ 
αl) 

Calculado a partir do comprimento da 
pluma de contaminação 

Fetter, 1999 

Coeficiente de Distribuição (Kd) 
Relação entre as concentrações adsorvidas 

e em solução 
Marcio, M.R, 2004 / CETESB 

Densidade aparente específica (ρb) - Argila 
Densidade do solo, a qual reflete a relação 

entre a massa e o volume real 
Fetter, 2001 / Sondagem de campo 

Densidade aparente específica (ρb) - Argila 
Arenosa 

Densidade do solo, a qual reflete a relação 
entre a massa e o volume real 

Fetter, 2001 / Sondagem de campo 

Densidade aparente específica (ρb) - Areia 
Densidade do solo, a qual reflete a relação 

entre a massa e o volume real 
Fetter, 2001/ Sondagem de campo 

Densidade aparente específica (ρb) - Argila 
Siltosa 

Densidade do solo, a qual reflete a relação 
entre a massa e o volume real 

Fetter, 2001 / Sondagem de campo 
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6.3.2 Execução e calibração e resultado do modelo de fluxo 
  

Após a inserção dos dados levantados em campo no MODFLOW, a etapa seguinte foi 

o processamento dos dados e verificação dos resultados de saída. De acordo com os parâmetros 

inseridos e processados, o programa verificou se as cargas hidráulicas calculadas pelo modelo 

foram mais ou menos similares às cargas hidráulicas medidas em campo, o que norteou a 

próxima etapa de calibração do modelo. Sendo assim o resultado do Modelo de fluxo consistiu 

na Carga Hidráulica calculada pelo programa e a direção do fluxo. Estes parâmetros precisam 

estar de acordo com o observado em campo, caso não estejam é necessário realizar a calibração 

com os ajustes dos parâmetros de entrada. 

 Realizada a execução do modelo, o MODFLOW calculou o Erro Médio Quadrático 

Normalizado (EMQN) baseado na diferença global entre as cargas hidráulicas calculadas pelo 

modelo e as cargas hidráulicas observadas em campo. Conforme pode ser observado na Figura 

54 do apêndice, a primeira execução do modelo teve um Erro Médio Quadrático Normalizado 

(EMQN) alto (25.2 %), o que é normal no início da construção de um modelo. A partir deste 

resultado foi realizado o processo de calibração do modelo através de ajustes dos parâmetros 

de entrada até a obtenção do melhor conjunto de parâmetros os quais representam a melhor 

resposta possível entre as Cargas Hidráulicas calculadas pelo modelo e as Cargas Hidráulicas 

observadas em campo. Conforme pode ser observado na Figura 55 do apêndice, o gráfico final 

obtido após o processo de calibração, obteve um Erro Médio Quadrático Normalizado (EMQN) 

de 5.0 %. Segundo especialistas em modelagem, os modelos são ditos calibrados e podem fazer 

previsão, se o EMQN for menor que 10.0 % (CURSO DE MODFLOW - SCHLUMBERGER 

WATER SERVICES, 2014). O modelo de fluxo elaborado no presente estudo atingiu valor de 

EMQN abaixo de 10.0 %, sendo considerado calibrado e apto para realizar prognósticos. A 

Figura 31 a seguir apresenta a direção do fluxo subterrâneo calculado pelo modelo.   
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Figura 31. Direção de fluxo calculado, através do Modelo de Fluxo da água subterrânea determinado com o uso do software MODFLOW. As setas indicam a 

direção de fluxo da água subterrânea. 
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A direção de fluxo gerada pelo modelo ficou de acordo com o fluxo observado em 

campo, sendo de noroeste para sudeste.  

A fim de discutir a respeito dos resultados do modelo de fluxo modelado, será 

apresentada a Tabela 13, a qual demonstra os valores iniciais que foram inseridos no 

MODFLOW, os quais foram levantados em campo e literatura e os valores finais que 

calibraram o modelo, após o processo de calibração. Os parâmetros foram avaliados também 

em relação a sensibilidade/influência sobre os resultados das cargas hidráulicas do modelo. 

Desta forma, foi considerado um nível de sensibilidade baixo para os parâmetros que após testar 

no software diversos valores, menores e maiores que os iniciais, os resultados de carga 

hidráulica não tiveram variação ou foram mínimas. A sensibilidade média, considerou que com 

a variação do parâmetro houve uma pequena mudança nos resultados de carga e a sensibilidade 

alta, considerou que ao variar os valores do parâmetro, os resultados tiveram variações 

significativas, consequentemente obtendo grande influência para a calibração do modelo. 
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Tabela 13. Análise de sensibilidade do modelo matemático de fluxo 

Parâmetro Valor Inicial Valor Calibrado Nível de Sensibilidade 

Coeficiente de 
armazenamento específico 

(Ss) 
0,005 0,005 Baixo 

coeficiente de 
armazenamento (Sy) 

0,25 0,25 Baixo 

porosidade efetiva (Eff. 
Por.) 

0,15 0,18 Médio 

porosidade total (Tot. Por.) 0,40 0,40 Baixo 

Condutividade - Camada de 
Argila 

6,71 . E-6 m/s 9,0 . E-6 m/s Alto 

Condutividade - Camada de 
Argila Arenosa 

2,7 . E-6 m/s 8,5 . E-4 m/s Alto 

Condutividade - Camada de 
Areia 

2,7 . E-5 m/s 5,0 . E-3 m/s Alto 

Condutividade - Camada de 
Argila Siltosa 

1,5 . E-6 m/s 1,0 . E-8 m/s Alto 

Recarga 77,00 mm/ano 22,0 mm/mês Alto 

Evapotranspiração 82,49 mm/ano 14,0 mm/ mês Alto 

 

Como pode ser identificado através da Tabela 13 acima, os parâmetros que mais 

influenciaram no modelo de fluxo foram a condutividade hidráulica nas diferentes camadas de 

solo existentes e os valores de recarga e evapotranspiração. As condutividades hidráulicas 

apresentaram valores de calibração com diferenças significativas aos valores calculados em 

campo através do método de slug test, assim como dos valores utilizados pela referência de 

Fetter, 2001. Isso demonstra que para a construção deste tipo de modelo é necessário mais 

estudos sobre a permeabilidade da área a ser modelada, talvez com aplicação de outros métodos 

existentes de ensaios e cálculo deste parâmetro. 

Os valores de recarga e evapotranspiração também tiveram mudanças significativas em 

relação aos valores iniciais, porém isto já era esperado, uma vez que os dados encontrados 

foram de estação meteorológica distante da área de estudo. 

Os demais parâmetros, foram todos variados para verificar a influência sobre o resultado 

do modelo de fluxo, porém não apresentaram mudanças significativas, não tendo variação de 
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seus valores, com exceção da porosidade efetiva (ne), que apresentou uma sensibilidade média, 

variando o valor inicial de 0,15 para 0,18.        

 

6.3.3 Modelo de transporte 
 

O software utilizado na modelagem do transporte foi o MT3DMS versão 5.2 (EPA, 

1990), o qual funciona em conjunto com o software MODFLOW. Para o modelo de transporte 

de Cádmio e Zinco, foram considerados dois cenários, o primeiro cenário foi o mais restritivo 

pois não considerou os processos de retardo da dispersão dos contaminantes, o segundo foi 

menos restritivo pois considerou os processos de sorção, que causam retardação e redução da 

dispersão, indicados pelo Coeficiente de Distribuição (Kd) e Densidade aparente específica do 

solo (ρb), sendo em etapa posterior rodado o modelo com os parâmetros de sorção. 

 

Construção do modelo de transporte para o cádmio (Cenário 01): 

 

Neste primeiro cenário os fenômenos de transporte envolvidos na dinâmica do modelo, 

foram a advecção, difusão e dispersão. Vale ressaltar que as velocidades de advecção são 

retiradas do modelo de fluxo. 

Para a obtenção da Dispersividade longitudinal (αl), Dispersividade transversal / longitudinal 

(αt/ αl) e Dispersividade vertical / longitudinal (αv/ αl) foram utilizadas as seguintes fórmulas 

(FETTER, 1999): 

 

αD = 2,7224	 × tLog<Z � Dw
x,ny�z

n,{<{
= 5,14 metros 

αHI = 0,1 × αD = 0,513 metros 

αHJ = 0,05 × αD= 0,256 metros 

 

Sendo Lp o comprimento da pluma de contaminação. Para o Cádmio o Lp medido foi 

de 134,04 metros. Desta forma a Dispersividade longitudinal (αl) calculada para a área de 

estudo foi de 5,13 metros, a Dispersividade transversal / longitudinal (αt/ αl) foi de 0,513 metros 

e a Dispersividade vertical / longitudinal (αv/ αl) foi de 0,256 metros.  
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6.3.4 Execução, calibração e resultados do modelo de transporte para o cádmio (Cenário 
01) 
 

Após a inserção dos dados levantados em campo no programa de modelagem, conforme 

a Tabela 12 já apresentada, a próxima etapa foi o processamento dos dados e verificação dos 

resultados de saída. De acordo com os parâmetros inseridos e processados, o programa verificou 

se as concentrações calculadas pelo modelo foram similares às concentrações medidas em 

campo, norteando a próxima etapa de calibração do modelo de transporte e geração dos cenários 

futuros da pluma de contaminação. Realizada a execução do modelo, o MODFLOW calculou 

o Erro Médio Quadrático Normalizado (EMQN) baseado na diferença das concentrações 

calculadas pelo modelo e as concentrações observadas em campo através da análise química 

das amostras de água subterrânea. 

A primeira execução do modelo teve um Erro Médio Quadrático Normalizado (EMQN) 

baixo (13.77 %), porém acima de 10 %. A partir deste resultado foi realizado o processo de 

calibração do modelo através de ajustes dos parâmetros de entrada até a obtenção da melhor 

calibração possível para este modelo de transporte, obtendo um valor final do Erro Médio 

Quadrático Normalizado (EMQN) de 0.564 %, abaixo do valor mínimo de 10 % considerado 

para confiabilidade de prognóstico dos modelos gerados. A Tabela 14 a seguir, indica os valores 

iniciais inseridos no programa e os valores que calibraram o modelo e consequentemente se 

mostraram mais sensíveis. 
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Tabela 14. Análise de sensibilidade do modelo matemático de transporte do composto Cádmio 
(Cenário 01) 

Parâmetro Valor Inicial Valor Calibrado Nível de Sensibilidade 

Dispersividade longitudinal 
(αl) 

5,13 m 5,13 m Baixo 

Dispersividade transversal / 
longitudinal (αt/ αl) 

0,513 m 0,513 m Baixo 

Dispersividade vertical / 
longitudinal (αv/ αl) 

0,256 m 0,256 m Baixo 

porosidade efetiva (Eff. 
Por.) 

0,15 0,33 Alto 

Pluma de Contaminação Conforme Figura 20 Conforme Figura 20 Alto 

 

A avaliação da sensibilidade dos parâmetros utilizados para calibrar o modelo de 

transporte, mostrou que para o caso do modelo gerado, o parâmetro que apresentou maior 

sensibilidade e possibilitou a calibração do modelo, foi a porosidade efetiva, a qual está 

relacionada aos processos de advecção. A correta inserção da pluma de contaminação, 

conforme as concentrações existentes em fase dissolvida na área de estudo, foi importante para 

a calibração do modelo. A pluma de contaminação em fase dissolvida foi inserida no software, 

como uma condição inicial de fonte de contaminação, considerando a pluma gerada 

representada pela Figura 20. 

Já os parâmetros de dispersividade, estes foram variados os seus valores, nas direções 

longitudinais, transversais e verticais, porém não apresentaram mudanças significativas na 

dinâmica de transporte dos contaminantes e no processo de calibração.  

 Após a calibração do modelo de Transporte, foi gerado em visualização 3D, o resultado 

do avanço da pluma de Cádmio, a partir da pluma inicial de Set/2016, ao longo do tempo nos 

horizontes de 10 e 50 anos, conforme pode ser observado nas Figuras 32 a 34. 
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Figura 32. Representação em 3D da Pluma inicial de cádmio, gerada como resultado do modelo de transporte sem considerar a sorção. 
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Figura 33. Representação em 3D da Pluma de cádmio após 10 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte sem considerar a sorção.
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Figura 34. Representação em 3D da Pluma de cádmio após 50 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte sem considerar a sorção. 
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A partir da visualização do deslocamento da pluma de cádmio, até o horizonte de 50 

anos, é possível observar que a pluma teve uma dispersão em torno na pluma inicial, causado 

pelos processos de difusão, em que as concentrações tendem a se deslocar das áreas de maior 

concentração para as de menor concentração. Isto também pode ser devido à mais lenta 

erosão/diluição da pluma em um cenário de alta capacidade de atenuação da progressão da 

pluma e a tendência de acumular no entorno das áreas de maiores concentrações do 

contaminante em fase dissolvida. 

Com relação ao alcance da pluma em direção ao fluxo subterrâneo, este se mostrou 

baixo, com um deslocamento de aproximadamente 20 metros a jusante da área de estudo. Isto 

demostrou que o principal fenômeno de transporte apresentado pelo modelo foi a advecção, 

uma vez que a área possui baixa condutividade hidráulica, baixo gradiente hidráulico e 

consequentemente uma diferença pequena em relação as cargas hidráulicas, corroborando com 

a baixa mobilidade apresentada pelo modelo. 

A pluma não mostrou potencial de atingir o corpo hídrico mais próximo, o rio Calombé, 

o qual se localiza a aproximadamente 240 metros de distância da área de estudo, uma vez que 

a pluma irá percorrer apenas 20 metros. Vale ressaltar que o rio Calombé não é considerado um 

rio limpo, já que provavelmente recebe cargas poluentes das industrias e residências existentes 

a montante do mesmo, devido a sua localização em área urbana. De qualquer forma, foi 

importante verificar que a pluma não irá impactar o rio, causando ainda maior degradação do 

mesmo. Em relação aos terrenos existentes no raio de 20 metros e a jusante da área de estudo, 

estes sim podem ser impactados por concentrações da faixa de 0,56 mg/L de Cádmio. Não 

sendo recomendado a captação de água subterrânea nestas áreas.  
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Construção do modelo de transporte para o cádmio (Cenário 02) 

 

Para o cenário 02, foi construído um modelo de transporte do composto Cádmio, 

considerando os processos de sorção, indicados pelo Coeficiente de Distribuição (Kd) e 

Densidade aparente específica do solo (ρb).  

O Valor do Coeficiente de distribuição (Kd) para o composto cádmio utilizado no 

modelo de transporte, foi obtido segundo (MARCIO, 2004), sendo este mesmo valor utilizado 

na planilha de avaliação de risco toxicológico a saúde humana da CETESB. O valor de Kd para 

o composto cádmio é de 223,0 L/Kg ou 0,000223 L/mg. Para a aquisição do (Kd), segundo 

(MARCIO, 2004), foram avaliados a retenção de metais pesados em 30 solos do Estado de São 

Paulo, os coeficientes de distribuição foram obtidos de isotermas lineares de adsorção, 

construídas após a adição de 0,1; 0,5; 1,0; 2,5; e 5,0 mg/L de Cádmio e Zinco. 

Com relação a densidade aparente específica (ρb), foi utilizado a referência de Fetter 

1999, conforme a Tabela 15 a seguir:    

 

Tabela 15. Densidade aparente específica 

Densidade (g/cm³) 

Areia 1,18 – 1,58 

Silte 1,29 – 1,80 

Argila 1,40 – 2,20 

Fonte: Fetter, 1999. 

 

Para o presente modelo foi considerado para a camada de Argila o valor de 1,8 g/cm³, 

para a camada de Argila Arenosa o valor de 1,58 g/cm³, para a camada de Areia o valor de 1,38 

g/cm³ e para a camada de Argila Siltosa o valor de 1,40 g/cm³, conforme as características dos 

solos encontrados na área de estudo, conforme as características pedológicas identificadas na 

área de estudo, e as referências citadas na Tabela 13. 

 

 



92 
 

 

6.3.5 Execução, calibração e resultados do Modelo de Transporte para o Cádmio 
(Cenário 02) 
 

Neste modelo de transporte foi considerado os parâmetros de sorção através do 

Coeficiente de Distribuição (Kd) e Densidade aparente específica do solo (ρb), a Tabela 16 a 

seguir, indica os valores iniciais inseridos no programa e os valores que calibraram o modelo e 

consequentemente se mostraram mais sensíveis.  
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Tabela 16. Análise de sensibilidade do modelo matemático de transporte do composto Cádmio 
construído (Cenário 02) 

Parâmetro Valor Inicial Valor Calibrado Nível de Sensibilidade 

Dispersividade longitudinal 
(αl) 

5,13 m 5,13 m Baixo 

Dispersividade transversal / 
longitudinal (αt/ αl) 

0,513 m 0,513 m Baixo 

Dispersividade vertical / 
longitudinal (αv/ αl) 

0,256 m 0,256 m Baixo 

porosidade efetiva (Eff. 
Por.) 

0,15 0,29 Alto 

Pluma de Contaminação Conforme Figura 20 Conforme Figura 20 Alto 

Coeficiente de Distribuição 
(Kd) 

2,23x10-4 L/mg = 2,23x10-
7 L/µg 

2,23x10-4 L/mg = 2,23x10-
7 L/µg 

Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Argila 

1,80 g/cm³ = 1800 Kg/m³ 1,80 g/cm³ = 1800 Kg/m³ Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Argila 

Arenosa 
1,58 g/cm³ = 1580 Kg/m³ 1,58 g/cm³ = 1580 Kg/m³ Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Areia 

1,38 g/cm³ = 1380 Kg/m³ 1,38 g/cm³ = 1380 Kg/m³ Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Argila 

Siltosa 
1,40 g/cm³ = 1400 Kg/m³ 1,40 g/cm³ = 1400 Kg/m³ Baixo 

 

Da mesma forma que ocorreu na modelagem do cenário 01, o parâmetro que apresentou 

maior sensibilidade e mais impactou na calibração do modelo, foi a porosidade efetiva e a 

correta inserção da pluma de contaminação. Os demais parâmetros, coeficientes de 

dispersividade e os parâmetros de sorção Kd e ρb, foram testados com variações com valores 

maiores e menores que os iniciais, porém demonstraram não ter efeitos significativos sobre o 

resultado e calibração do modelo.  

Após a calibração do modelo de Transporte, foi gerado em visualização 3D, o resultado 

da dispersão da pluma de Cádmio considerando os processos de sorção, a partir da pluma inicial 

de Set/2016, ao longo do tempo nos horizontes de 10 e 50 anos, conforme pode ser observado 

nas Figuras 35 a 37. 
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Figura 35. Representação em 3D da Pluma inicial de cádmio, gerada como resultado do modelo de transporte considerando a sorção.
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Figura 36. Representação em 3D da Pluma de cádmio após 10 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte considerando a sorção. 
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Figura 37. Representação em 3D da Pluma de cádmio após 50 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte considerando a sorção. 
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 Os resultados do modelo de transporte do composto Cádmio, considerando os processos 

de sorção, se mostraram bastante similar ao modelo do cenário 01, podendo ser observado uma 

pequena diminuição da expansão da pluma. Desta forma para o composto Cádmio modelado, 

os processos de sorção não se mostraram significativos, em relação a sua mobilidade.  

 

Construção do modelo de transporte para o zinco (Cenário 01): 

 

Neste primeiro cenário de construção do modelo de transporte para o composto Zinco, 

da mesma forma que o realizado no caso do composto Cádmio, os fenômenos de transporte 

envolvidos na dinâmica do modelo, são a advecção, difusão e dispersão.  

 Para a obtenção da Dispersividade longitudinal (αl), Dispersividade transversal / 

longitudinal (αt/ αl) e Dispersividade vertical / longitudinal (αv/ αl) foram utilizadas as 

seguintes fórmulas (Fetter, 1999): 

 

αD = 2,7224	 × tLog<Z � Dw
x,ny�z

n,{<{
= 5,30 metros 

αHI = 0,1 × αD = 0,53 metros 

αHJ = 0,05 × αD= 0,26 metros 

 

Sendo Lp o comprimento da pluma de contaminação. Para o Zinco o Lp medido foi de 

143,65 metros. Desta forma a Dispersividade longitudinal (αl) calculada para a área de estudo 

foi de 5,30 metros, a Dispersividade transversal / longitudinal (αt/ αl) foi de 0,53 metros e a 

Dispersividade vertical / longitudinal (αv/ αl) foi de 0,26 metros.  
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6.3.6 Execução, calibração e resultados do modelo de transporte para o zinco (Cenário 
01) 
 

Inseridos os parâmetros inicias para execução do modelo de transporte do Zinco, foi 

realizada a calibração do mesmo, podendo ser observado na Tabela 17 os parâmetros que se 

mostraram mais sensíveis ao modelo. 

 

Tabela 17. Análise de sensibilidade do modelo matemático de transporte do composto Zinco (Cenário 01) 

Parâmetro Valor Inicial Valor Calibrado Nível de Sensibilidade 

Dispersividade longitudinal 
(αl) 

5,30 m 5,30 m Baixo 

Dispersividade transversal / 
longitudinal (αt/ αl) 

0,53 m 0,53 m Baixo 

Dispersividade vertical / 
longitudinal (αv/ αl) 

0,26 m 0,26 m Baixo 

Porosidade efetiva (Eff. 
Por.) 

0,15 0,31 Alto 

Pluma de Contaminação Conforme Figura 21 Conforme Figura 21 Alto 

 

A calibração do modelo de transporte do composto Zinco, obteve os mesmos parâmetros 

mais significativos, que o modelo de transporte do Cádmio, ou seja, a porosidade efetiva e a 

correta inserção da pluma de contaminação. Os demais parâmetros não apresentaram mudanças 

significativas no modelo, com suas variações.  

 Após a calibração do modelo de Transporte, foi gerado em visualização 3D, o resultado 

da dispersão da pluma de Zinco, a partir da pluma inicial de Set/2016, ao longo do tempo nos 

horizontes de 10 e 50 anos, conforme pode ser observado nas Figuras 38 a 40. 
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Figura 38. Representação em 3D da Pluma inicial de zinco, gerada como resultado do modelo de transporte sem considerar a sorção. 
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Figura 39. Representação em 3D da Pluma de zinco após 10 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte sem considerar a sorção. 
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Figura 40. Representação em 3D da Pluma de zinco após 50 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte sem considerar a sorção. 
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Os resultados de deslocamento da pluma de zinco, até o horizonte de 50 anos, indicam 

que houve um espalhamento da contaminação pela área de estudo, sugerindo que os processos 

de difusão neste caso foram mais efetivos que no modelo de transporte do composto cádmio. 

Em relação ao alcance da pluma em direção ao fluxo subterrâneo, da mesma forma que 

o cádmio, o zinco se mostrou baixo, com um deslocamento de aproximadamente 25 metros a 

jusante da área de estudo. A pluma não mostrou potencial de atingir o corpo hídrico mais 

próximo, podendo atingir os terrenos a jusante da área de estudo em 25 metros com 

concentrações na faixa de 3.8 mg/L de Zinco.  

 

Construção do Modelo de Transporte para o Zinco (Cenário 02): 

 

Para o cenário 02, foi construído um modelo de transporte do composto Zinco, 

considerando os processos de sorção, indicados pelo Coeficiente de Distribuição (Kd) e 

Densidade aparente específica do solo (ρb). 

O Valor do Coeficiente de distribuição (Kd) para o zinco a ser utilizado no modelo de 

transporte do mesmo, foi obtido pela referência, Marcio (2004), sendo este mesmo valor 

utilizado na planilha de avaliação de risco toxicológico a saúde humana da CETESB. O valor 

de Kd para o composto Zinco é de 138,0 L/Kg ou 0,000138 L/mg. 

Com relação a densidade aparente específica (ρb), foi utilizado a referência de Fetter 

1999, da mesma forma que os valores utilizados no modelo de transporte do cadmio, uma vez 

que as caraterísticas do meio são iguais para os dois elementos. 

 

6.3.7 Execução, calibração e resultados do Modelo de Transporte para o Zinco (Cenário 
02) 
 

Neste modelo de transporte foi considerado os parâmetros de sorção através do 

Coeficiente de Distribuição (Kd) e Densidade aparente específica do solo (ρb), a Tabela 18 a 

seguir, indica os valores iniciais inseridos no programa e os valores que calibraram o modelo e 

consequentemente se mostraram mais sensíveis. 
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Tabela 18. Análise de sensibilidade do modelo matemático de transporte do composto Zinco 
construído (Cenário 02) 

Parâmetro Valor Inicial Valor Calibrado Nível de Sensibilidade 

Dispersividade longitudinal 
(αl) 

5,30 m 5,30 m Baixo 

Dispersividade transversal / 
longitudinal (αt/ αl) 

0,53 m 0,53 m Baixo 

Dispersividade vertical / 
longitudinal (αv/ αl) 

0,26 m 0,26 m Baixo 

Porosidade efetiva (Eff. 
Por.) 

0,15 0,24 Alto 

Pluma de Contaminação Conforme Figura 28 Conforme Figura 28 Alto 

Coeficiente de Distribuição 
(Kd) 

1,38x10-4 L/mg = 1,38x10-
7 L/µg 

1,38x10-4 L/mg = 1,38x10-
7 L/µg 

Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Argila 

1,80 g/cm³ = 1800 Kg/m³ 1,80 g/cm³ = 1800 Kg/m³ Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Argila 

Arenosa 
1,58 g/cm³ = 1580 Kg/m³ 1,58 g/cm³ = 1580 Kg/m³ Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Areia 

1,38 g/cm³ = 1380 Kg/m³ 1,38 g/cm³ = 1380 Kg/m³ Baixo 

Densidade aparente 
específica (ρb) - Argila 

Siltosa 
1,40 g/cm³ = 1400 Kg/m³ 1,40 g/cm³ = 1400 Kg/m³ Baixo 

 

Da mesma forma que ocorreu na modelagem do cenário 01, o parâmetro que apresentou 

maior sensibilidade e mais impactou na calibração do modelo foi a porosidade efetiva e a correta 

inserção da pluma de contaminação. Os demais parâmetros, coeficientes de dispersividade e os 

parâmetros de sorção Kd e ρb, foram testados com variações de valores maiores e menores que 

os iniciais, porém, demonstraram não ter efeitos significativos sobre o resultado e calibração do 

modelo.   

Após a calibração do modelo de Transporte, foi gerado em visualização 3D, o resultado 

da dispersão da pluma de Zinco, a partir da pluma inicial de Set/2016, ao longo do tempo nos 

horizontes de 10 e 50 anos, conforme pode ser observado nas Figuras 41 a 43.
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Figura 41. Representação em 3D da Pluma inicial de zinco, gerada como resultado do modelo de transporte considerando a sorção. 
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Figura 42. Representação em 3D da Pluma de zinco após 10 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte considerando a sorção. 
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Figura 43. Representação em 3D da Pluma de zinco após 50 anos da pluma inicial de set/2016, gerada como resultado do modelo de transporte considerando a sorção. 
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Da mesma forma que ocorreu com o Cádmio, os resultados do modelo de transporte do 

Zinco, considerando os processos de sorção, se mostraram bastante similar ao modelo do 

cenário 01, podendo ser observado uma pequena diminuição da expansão da pluma. Desta 

forma para o Zinco modelado, os processos de sorção se mostraram pouco significativos, em 

relação a sua mobilidade.  
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7 CONCLUSÃO 

A partir do desenvolvimento dos modelos de fluxo e transporte dos contaminantes 

cádmio e zinco, na zona saturada, para um prognóstico de 05, 10, 20 e 50 anos, foi possível 

identificar que para o modelo de fluxo os parâmetros que se mostraram mais sensíveis, foram 

a condutividade hidráulica, a recarga e a evapotranspiração. Já em relação aos modelos de 

transporte, o parâmetro mais sensível foi a porosidade efetiva, seguida da correta inserção da 

pluma inicial. 

Em relação a dinâmica de transporte, a advecção e a difusão se mostraram mais efetivas 

no transporte dos elementos avaliados, indicando um baixo fluxo, corroborando com as 

características da área que possui baixa condutividade hidráulica e baixo gradiente hidráulico. 

Já os processos de sorção não apresentaram mudanças significativas nos modelos. 

Os dois elementos não apresentaram o potencial de alcançar o corpo hídrico mais 

próximo, o rio Calombé. Em um horizonte de 50 anos, o cádmio teve um deslocamento em 

direção ao fluxo subterrâneo de aproximadamente 20 metros, com concentrações na ordem de 

0,56 mg/L, tendo uma taxa de deslocamento na ordem de 0,4 m/ano. Já o zinco teve um 

deslocamento em direção ao fluxo subterrâneo de aproximadamente 25 metros, com 

concentrações na ordem de 3,8 mg/L, tendo uma taxa de deslocamento na ordem de 0,5 m/ano.        

É recomendável a realização de uma avaliação de risco toxicológico potencial à saúde 

humana focando a qualidade das águas de poços utilizados pela população para abastecimento 

doméstico, considerando as concentrações indicadas pelos modelos gerados, na ordem de 0,56 

mg/L de cádmio e 3,8 mg/L de zinco, uma vez que apesar da baixa mobilidade apresentada, as 

concentrações extrapolam a antiga indústria em aproximadamente 25 metros até um horizonte 

de 50 anos, podendo atingir a áreas residenciais vizinhas. 
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9 APÊNDICE 

 
No apêndice serão apresentadas as figuras complementares, as quais indicam as etapas de 

construção dos modelos de fluxo e transporte dos contaminantes Cádmio e Zinco. 

 

A seguir serão demonstradas as principais etapas de construção do modelo de fluxo com 

o INPUT das informações no software MODFLOW. 

 

Figura 44. Área a ser modelada. 

 

Figura 45. Refinamento do Grid do Modelo. 
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Figura 46. Inserindo a camada de superfície e demais camadas. 

 

Figura 47. Inserindo os dados de Coeficiente de armazenamento específico (Ss), coeficiente de armazenamento 
(Sy), porosidade efetiva (Eff. Por.) e porosidade total (Tot. Por.). 
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Figura 48. Inserindo os dados de Condutividade Hidráulica. 

 

 

Figura 49. Inserindo os dados de Recarga. 
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Figura 50. Inserindo os dados de Evapotranspiração. 

 

 

Figura 51. Inserindo os dados de Contorno do tipo rio. 
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Figura 52. Inserindo os Poços de Observação. 

 

 

 

Figura 53. Visualização 3D dos dados de INPUT (Grid). 
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Figura 54. Visualização 3D dos dados de INPUT (Condutividade). 

 

 
Figura 55. Visualização 3D dos dados de INPUT (Poços de Observação). 



120 
 

 

 
Figura 56. Visualização 3D dos dados de INPUT (Poços de Observação). 

 
 

 

Figura 57. Execução do modelo. 
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Figura 58. Primeiro gráfico de calibração. 

 
 

 

Figura 59. Gráfico de calibração final. 
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Figura 60. Zona de água ativa do modelo. 

 
 

 

A seguir serão ilustradas as etapas da construção do Modelo de Transporte para o 

Cádmio (Cenário 01). 
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Figura 61. Inserindo a dispersividade longitudinal (αl). 

 

 

Figura 62. Inserindo a Dispersividade transversal / longitudinal (αt/ αl) e Dispersividade vertical / longitudinal 
(αv/ αl). 
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Figura 63. Inserindo a pluma de Cádmio. 

 

 

Figura 64. Inserindo a pluma de Cádmio. 
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Figura 65. Seleção do método de transporte. 

 

 
Figura 66. Execução do modelo. 
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Figura 67. Primeiro gráfico de calibração do modelo de transporte. 

 
 

 
Figura 68. Gráfico de calibração final. 
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Figura 69. Pluma inicial de Cádmio (Setembro/2016), escala em mg/l. Cenário 01.
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A seguir serão ilustradas as etapas da construção do Modelo de Transporte para o 

Cádmio (Cenário 02). 

 
 

 
Figura 70. Inserindo Coeficiente de Distribuição (Kd). 

 

 
Figura 71. Inserindo Densidade aparente específica (ρb). 
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Figura 72. Execução do modelo. 
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Figura 73. Pluma inicial de Cádmio (Setembro/2016), escala em mg/l. Cenário 02. 
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A seguir serão ilustradas as etapas da construção do Modelo de Transporte para o Zinco 

(Cenário 01). 

 
Figura 74. Inserindo a dispersividade longitudinal (αl). 

 

 
Figura 75. Inserindo a Dispersividade transversal / longitudinal (αt/ αl) e Dispersividade vertical / longitudinal 

(αv/ αl).
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Figura 76. Inserindo a Dispersividade transversal / longitudinal (αt/ αl) e Dispersividade vertical / longitudinal 

(αv/ αl). 

 

 

Figura 77. Inserindo a pluma de Zinco. 
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Figura 78. Seleção do método de transporte. 

 

 
Figura 79. Execução do modelo. 
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Figura 80. Primeiro gráfico de calibração do modelo de transporte. 

 

 

 

Figura 81. Gráfico de calibração final. 
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Figura 82. Pluma inicial de Zinco (Setembro/2016), escala em mg/l. Cenário 01. 
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A seguir serão ilustradas as etapas da construção do Modelo de Transporte para o Zinco 

(Cenário 02). 

 

 
Figura 83. Inserindo Coeficiente de Distribuição (Kd). 

 

 

 
Figura 84. Inserindo Densidade aparente específica (ρb). 
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Figura 85. Execução do modelo. 

 

 
Figura 86. Gráfico de calibração final. 
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Figura 87. Pluma inicial de Zinco (Setembro/2016), escala em mg/l. Cenário 02. 
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    Figura 88. Gráfico de calibração final do Modelo de Transporte para o Cádmio (Cenário 02). 


