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RESUMO

O objet.ivo centraT deste trabaTho ê avaliar o impacto às âguas
subterrâneas devido à disposição nã.o-control-ada de resfduos
sdTidos industriais em dunas recentes, assin cono vazamentos de
âcido sultúrico acidentais ocorrÍdos em indústria de Diíxido de
Titânio, situada nas proximidades de Arenbepe, nunicfpio de
Camaçari, BA. Adicional-nente, pretende descrever os procêssos
envolvidos e as nedidas de recupe ração ambientaL adotadas.

O l"ocaL loi investìgado atravês de trabajhos de geoffsica
( sondagens eLét,ricas e caminhanento eLétrico), seguidos de
LnstaTação de poços de nonitoração e cinco campanhas de
anostragen/ anâ7ise qufnica de águas, para conpostos inorgânicos
e parânetros ,,in situ,, (pH, tenperatura, condutividade
e7êtrica) . Foram tanbên real-izados ensaios de bombeanento e
perneabiTidade para caracterização hidrâulica do aqut_fero local .

Os resuTtados nostraram a presença de un aquÍlero principal poueo
espesso fornado por areias finas, cujas âguas subtercâ.neas movem-
se e¡n dojs sentidos principais: para o oceano (sudeste) e para o
rio capivara crande, a noroeste. As velocìdades de escoanento são
reLativamente aLtas, entre 60 e 690 n/ano.

A deposição dos resÍduos ¡as dunas can:'sou un exptessivo impacto
na quaTídade das âguas subterrâneas, prìncipalnente devido aos
fons suTfato, lerro sol-(tve7 e baixos valores de pH, mìgrando en
direção ao rio Capivara crande, principalnente. Os vazanentos e
perdas de poLuentes na ârea industrial contzibufran para a
fornação de una extensa pluna de poTuição en sentido ao oceano.

A acidilicação do aqut-terø tambên jevou à nobil"ìzação de fons que
podem provocar eteitos tôxicos à llora local, como AtunTnio e
Manganês.



A paTuição atingiu aLguns poços rasos, inutìlizando-os . Alên
dÍsso, aTgunas Tagoas solreran jntenso processo de acidilicação,
prejudicando a vida aquâtlca.

Para nitigar esùe inpacto, foram inprantadas as seguintes ¡nedidas
de remediação: inperneabiTização dos resfduos com canadas de
arqiTa-bentonita conpactadas, protegidas por solo argiloso não
conpactado e areias das dunas; inpTantação de poços de
bombeamento das âguas subtercâneas e bonbeanento de uma Jagoa
jnter-dunas. Às âguas bombeadas são enviadas a emissário
submarino de 3 Kn de diståncia da costa. Alên dÍsso, îoi iniciado
un trabafho de pTantio de espécies natjyas.

O pouco tenpo de operação do sÍstema, ainda parciaT, impede uma
avaTiação detalhada quanto à recuperação da área, entretanto, jâ
houve una neLhoria de qualidade das âguas subterrâneas a noroeste
da á.rea, provaveJ.nente devido à inperneabiZ-izaçã.o dos resf duos.
Por outro 7ado, foi constatado um aumento na poluição na ârea
industriaT, devido a novas perdas de âcido suTfûrico, as guais
deveríam ser inediatanente reparadas .



ABSTRACT

The nain objective of this work is to evajuate the inpact to
groundwater quaTity due to the ancient, uncontrolled disposal ot
inorganic ìndustriaT soTid wastes onto sand dunes, together vith
accidentaT suTfuric acid Teakages, occurred at a Titaniun Dioxíde
plant, Tocated at A.rembepe, Canaçari County, Stat,e of Bahia,
BraziT.

The region is partiaTTy suppTìed with groundwater wel-js, some of
then being danaged by the contamination. Besides, sone lagc,ons
were intensively acidifyed, with consequent damages to aquatic
7ife.

The study area was invest.igated by means of geophysicaT surveys
(resist.ivity, electric soundings and profÍ7es), followed by
monitoring ¡¡ei -Zs instal-Tation and five water sampTing / chenìcal
anaTysis campaigns, tor inorganic compounds. fn addition, punping
and sTug tests utere performed, in ordeî to characterize the Local
aquiler hydrauTic paraneters .

Resu-Zts have shown a sandy aquifer ol snal,l thickness, which
waters migrate in tvo directions: torrards the ocean (southeast)
and the Capivara Grande rìver (northwest), at rejatively high
seepage veTocities: 60 to 690 n/yr.

The Leaching ot the solid wastes had provoked high concentrations
of sulfate, iron and Low pH vaTues, nainly in directíon towards
the Capivara Grande river, whereas the industrial poTTution plume
nigrates in direction toutards the ocean.

The aquifer acidifícat.ion has also soiubilized sone netals that
are phyto-toxic, Tike aTuniniun and nanagenese îot instance.



The ÍoLlowing renedial neasures were taken:

solid wastes containnent, with nineraTogical clay-bentonite
covering Tayers, protected by clayey soil and dune sands;

instalLation oÍ punping welLs and punping oÍ a contaninat.ed
Tagoon to a 3 Kn Tenth-outfall into the ocean; and

. Tandscape recovery, using nat íve species.

Due to t¡e short tine in operation, the remedial systen cannot be
evaLuated in detaiJ at the mc.ment. Hoetever, some quality
inprovenent was achieved at the northv,test plume, probably due to
the h'astes covering systern. On the other hand, the plune
increased to southeast, due to recent H2SO4 leak6.ges at the
industrja-l area, which should be innediateJy repaired.
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I. INTRODUÇ,4,O

7.7. DESCRTçÁC) DA ÁpSA DE E9TUæ

A ârea de estudo esco-lhida sj¿ua-se en Arenbepe, nunicÍpio de
Canaçari, BA. O acesso é feito atravês de rodovia BA-Ogg, a
23 Kn ao Norte de Safvador.

Neste l-oca7, situa-se a fâbrica da TIBRÁ,S - TITÃNI? Do BRA'IL
5.A., a aproxinadanente 600 n do nar, junto a una ârea de dunas
se¡nj-¡nóvejs, âreas alagadiças e várias Tagoas (Figura I) . os
principais produtos labrìcados são o Dióxido de Titânio (pignento
branco¡ e o Sulfato Ferroso (fToculante). Este (tltino antiganente
um resTduo só7ido descartado. Al-ên destes produtos, a tá.brica
produz âcido suTtûrico para consuno interno.

Entre a fábrica e o mar, situa-se un condonínio de alto padrão
(CondomTnio Patque fnterlagos), caracterizado por u¡n sistema de
canais artificiais interligados a utna Lagoa. A oeste do terreno
industriaT, encontra-se o Bairco Areias, habitado por uma
popuTação de baixa renda. Ambos são abastecidos integraTnente por
âguas subterrâneas.
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7.2. CONSTDERr'jçõES G.ERÀÍS SOBRE O DröXrN DE TltrÂt{ro

o di6xido de títânio (fior) ê o conposto ¡nais usado no mundo cono
pignento branco para tintas de recobrimento de sttperflcie (sHRwE
e BRINK Jr, L977). .rsto se deve princìpalmente ao baixo custo por
unidade de cobertura e excelente poder de cobertura.

o Tio, é fabricado a partir do nétodo de Tixiviação a ácido
sullitrico quente ( " suTfatizaÇão" ) , onde o mineraT de iTnenita
moldo ê misturado com H/5O1 quente e a ¡nistura agitada a vapor. Da

solução resuitante de svTfatos de titânio, suTlato Íerroso e

fêrrico ¡ posteriornente reduzido a suilato ferroso, por TinaJ-ha
ou sucata de Fe), o Fe ê removido como sullato ferroso
cristaLìzado por resfrianento, cristalização e centritugação.

A soiução ácida de sulfato de titaniTa (rioso) ê então
concentrada e hidroTisada com soda caítstica, sendo o precipitado
fiTtrado a vâcuo (Tio, insoTitveT), novamente suspenso em água e

tefiTtrado, para remoção do testante do sulfato ferroso, o quaj
é atuaLmente vendido como fToculante para tratamento de âgua
(apôs secagem ou não) .

A torta de liTtração é então re-suspensa e cafcinada a Tio2 en
fornos rotativos. Dependendo do produto a ser obtido, apôs a
hidríIise, pode-se adicionar se¡nentes ( pequena quantidade) de
rutilo ou anatâsio, a7ém de outros reagentes especTlicos (âcido
fosfórico, zno, KcL, etc). os efluentes, ticos em Fe2* e H$ou
são enviados ao e¡njssário submarino, com 6 Km de distâncía da

costa, assim como os resfduos pastosos provenientes das etapas de

fiTtração com liltros-prensa (7ana industtiaT) .

ALêm deste processo, na pTanta da TIBRÃS ê produzido o âcido
su7Íûrico usado no processo, a partir de enxofre, cai hidratada
e diatomita, restando ap6s fiTtração uma Tama rica en enxotre
(borra de enxofre), atuaLnente enviada ao enissârio submarino.



7.3. HISTÓRICO æ PROCESSO rcLAI'p.R

A fábrica da TIBRÃS foì instaiada em L977, tendo depositado seus
resfduos jndustrjais nas dunas serni-m6veis pröxinas atê i.982
(71- anos) . Da ¡nes.ma forna. resÍduos domêsticos loram
co-dispostos ¡âs dunas, en pequenas céiul.as atê 7990.

Estes resTduos, com a infiTtração das águas das chuvas, e
Tixiviação de compostos qufnicos, provocaram a contamínação de
Tagoas prôxinas, principaTnente reduzindo o pH e produzindo a-Ztas
concentrações de Fe'n e suLfatos, com consequente deteorização da
paisagen. A7én disso, processos erosivos causaran aparecimento de
una voçotoca de L7.3OO m3 , com transporte de resfduos díretanente
palra una Tagoa entre as dunas.

A7ém disso, aTguns poços rasos tipo cacìnba no Bairro Areias
foram contaminados, obrigando a inditstria a lornecer água
tratada, atravês de uma adutora a partir de sua Estação de
Tratanento de Águas (ETA), sjtuada junto ao rio Capivara crande.

O mapeamento teito com sondagens a trado mostrou que os
principais tipos de resfduos dispostos, cuja TocaJ-ização
encontra-se na Figura 2, são:

- borra de enxofre: proveniente da unidade de fabricação de
HfO' possui coToração cinza-esverdeada e lotma n5duTos
centinêt.ricos. É conposta por 60 Z de enxofre e 40 Z de
água e sl7ica.

- Tana industriaT: lorma nôdul"os cent.imêtricos de coloração
cinza escura a preta, possuindo granulação argí7osa e
composição aproximada de 20 Z de H/5O1, 7 Z de FzSO4, 6 Z

de Tiosol (suLfato de TitaniTa), 30 Z de ilnenita, 4 Z de
sfJica e 33 Z de água. contén canadas centinétricas esparsas
de enxofre nativo, com coToração tTpica amarela.



- linaiha de ferro: possui coToração tTpica narron-
avermel-hada, sendL\ composta por 6xidos hidratados de ¡'e.

- resÍduos doméstico¡;: Tixo donêstico resultante das
atividades cotidiana da fâbrica. Contén restos de nadeira,
resfduos de restaurante, papéis, p7âsticos, etc.

A Tabela 7 nostra as â.reas, volunes e ,nassas de resfduos
dispostos no Tocal-.

TÀBEL I - euÀ¡T¡FrciçÃo Dos REslDtG oEposll^D6 t s DUxAs

(PERloDo ¡ 1971 a t9BZ)

REs fDUo ÁREÀ

(mr )

v0lul,rE

(mj )

IÂSS^

(t)

Dornés t i co 31.500 64,700 97.050

¡ndustriEt
(Borra de enxofre e LaÍìa)

52.700 39.500 ó3.000

L iÍ¡a t ha de Fe 7.800 3-120 t 8. 700

Totâ[ 95.000 t 07.320 178 - 750

ttodi f icado de GEoKLOCK (1990)

A7ém dos reslduos só7idos, a pr1pria îá.brica apresenta vârias
lontes potenciais de contaninação das águas subterrâneas,
mostradasnaFigura2'dasquaisdestacam-seantigasperdasnos
tanques e tubuTações de ácido sulfttrico concentrado (núnero j., na
Figura 2) e pâtio de enxotre (ne 4), usad.o temporarianente cono
depósito de borras de enxofre, aLên de pequenos Locais de antiga
estocagem de reslduos industriais (nes S e 6) .

Acidentes no emissário submarino tambên represenXaran perdas para
o subsoTo, no passado.
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7.4. OBJETIVOS

os principais objetivos desta dissertação são:

- avaTiar o impacto ambiental causado às âguas su.bterråneas
Tocais peTa dísposição inadequada dos resfduos ìnorgânicos
no soTo e demais fontes de contaminação de orìgem
industriaT,'

- elaborar um modeTo hidrogeoT6gico conceituaT da ârea;

- identilìcar os principais processos hidroqufmicos envoTvidos
no transporte dos pol.uentes nas âguas subtercâneas;

- implementar medidas concretas de remediação, para a

recuperação ambiental do Loca7.



2, METODOLOGIA

2.7. PESQAISA BTBLTOGR.AFTCA SOBRE CA5,OS SIMII'Af';ES

A disposição inadequada de resTduos âcidos ricos em suÌfatos e

lerro estâ geraTmente Tigada a drenagens âcidas e rejeitos de
mineração há peTo rnenos desde o finaL da dêcada de 60. Em 7969

EMRI1H e MERRTTr (in ToDD & |íCNULTY, L976) encont,raram
concentîações elevadas de ferro e sulfato e baíxo pH nas águas
subterrâneas provocadas peTa oxidação e Tixiviação de rejeitos de

carvãot na região dos Apalaches, nos E.U.A,

A presença de outros metajs pesados, íncluindo zinco, chunbo e
câdnio en altas concentrações, tanbên Íoi relacionada à

Tixiviação de antigos bota-foras de resTduos de mineração (MINK

ex.a7., 7972, in TODD & M¿NULTY. 7976).

o processo de oxìdação de suLtetos devído à ação de

nicroorganisnos. com consequente dininuição de pH e Tixiviação de

netais pesados para âguas subterrâneas percoJando tejeitos de

nineração, loi descrito por GALBRAITH (1-972, in T)DD & McNuLTy,

L976) .

O delineanento preTininar de pTumas de contaminação por drenagens
âcidas de minas .nas águas subterrâneas através de métodos
geolTsicos (el.etrorress istiv idade ) foi obtido com suÕesso por
MERKD em L972 (in TODD e ì[cNrlL.'TY, 7976) .



Mais recentemente, HELZ et. a7. (7987) citan que a oxidação da
pirita ê a principaT causa da acidez. Sob condições âcidas,
destacam a importância da bactêria Tb.íobaciTTus ferrooxidans cono
cataTisador na oxidação do Fe2* para Fe3*, etapa bâsica na
oxidação da Pirita dos depósitos de rejeitos de carvão. Os mesmos

autores detectaram a precipitação de nelanterita (Fesot 7 Hp
- suTtato tercoso) e ox!-hidr1xidos de Fe3+ em colunas de solos
subnetidas a elluentes con concentrações o,2 M de sO.2' , 0,1, M

Fe total e pH < 2. A nobiTização de AL2+, Be e cu tanbêm foi
detect.ada, sendo os seguintes tatores admitidos como retardadores
da oxidação da Pirita: dininuição da tenperatura, diminuição da
pressão parciaJ- de oxigênio e adição de calcârio.

DAVIS & RUNNELLS (7987) relataram que o nanejo inadequado de
rejeitos de ninerações e usjnas de noagen de urânio tanbên poden
provocar Tixiviados âcidos ricos en SOu AL, Ca, C2, Fe, Mn e Zn,
Em ensaios de coTuna, observaram qúe mesmo em soTos com teores
expressivos de calcita, o pH da solução percolante, apesar de un
efeito-tampão inicial, continua baixo a Tongo prazo, devido ao
recobrimento da caTcita (cinentação) por precipitados anorfos de
hidróxidos de Fet*, sendo o ânion SO;' considerado o nel-hor
indicador do lront de poluição. A precipitação destes hidróxidos
é tida como um fator de atenuação da contaminação, una vez que
outros netais pesados são adsorvidos nos ,nesmos. o 5.on sulfato
pode sair da soluçã.o percoTante como um precip,itado do tipo
ALOHSO, porém con pequeno eleito sobre a concentração totaL,
mostrando poucos efejtos de retardamento, enquanto o Fe nostrou
um retardanento signilìcativo controlado peTas condições de pH-
Eh.



HERLIÍíY. A.T. et. d7. (L98e) indicaram que drenagens âcidas de
minas, ricas en Fe, SA4 e baixo pH, ao atingl-rem sedi¡nentos de
lundo do Lago Virgfnia (EUA), soÍrem redução pela at,ividade
nìcrobioT69ica, lornando suLletos vo7áteis âcÍdos, enxofre
elenentar (s") e pirita, sendo os dois prineiros os principais
produtos a curto prazo (48 hs).

Conclusões se¡ne-lhantes loran obtidas em 75 Tagos en âreas de
nineração de carvão nos EUA (WICKS et. a7., 799L), onde loran
encontrados su-lfetos de Fe (FeS) e So, sendo a redução do enxoÍte
l-initada peTa quantidade de natérìa orgânica. Tanbên o Fe e Mn

presentes e¡n áreas precipitan como 6xidos nas zonas oxidantes,
assim como compostos de enxofre (TARATIS Jr. et. a7., Lgg2)
pernanecem reduzidos nas zonas redutoras com tendência à fotnação
de suTletos netâlicos. Neste estudo, houve pouca redução de
sulfatos por ação de bactêrias, provavelnente devido à pequena
quantidade de matéria orgânica passTvei de deconposição. Os

aufores concTuem gue as zonas pantanosas são eficientes na
renoção de Fe e Mn, devido à precípitação ern forna de
óxido/hìdrôxido.

Aproveitando este conceito, NORT2N (L993) identilica as áreas
pantanosas artificiaTnente construTdas cono urn nejo eticiente e
barato de tratanento dos ef-luentes de drenagens âcidas de minas,
nostrando gue seu uso é cada vez mais popufar nos EIJA e apresenta
tendências de crescinento na Europa. Segundo este autor, o
principal eteito de oxidação de pirit.a se deve ao fato do enxotre
ptoduzir 3 vezes o seu peso en âcido sulfúrico. Os mecanismos
purilicadores das âreas pantanosas apontados são: oxidação e
precipitação de ôxidos de Fe, Mn e outros netais (zona oxidante),
redução de suTfatos a suTtetos nos sedj¡nentos de fundo
(catalisados por bactérias¡ e consuno pelas pTantas.
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Ap7ícações de calcário, inperneabilização dos resfduos e

bombeamento / tratanento das âguas subterrâneas também toîan
sugeridos (TODÐ & M1NULTY, 7976).

Outra inportante fonte de acídilicação de so-los e aqulleros se
deve às deposições ácìdas controladas peTa chuva/yentos. Esta
fonte dìlere dos dep6sitos de reslduos âcidos a céu aberto, no
sentido de que a fonte, neste caso ê difusa, atingindo grandes
âreas, com sua sedinentação produzindo o acunuTo de su-lfatos e

Íons H+, não ocorrendo a oxidação de suffetos nos so-los. "Esta
fonte ê inportante na área estudada, uma vez que a fâbrica enite
pelas clramì nês até 2O4 ton/ano de SO1, estando em curso um sistema
de oxidação úmida dos elluentes gasosos, que irá reduzir as
e¡njssões en até 85 4 (FINK, L993).

As deposições ácidas são particuTarmente inportantes em â.reas
jndustrjajs, especialnente na Escandinâvia e outros pafses
europeus, Canadâ e os E.U.A. (,IACKS, L986). O mesmo autor aponta
a capacidade - tanpão dos soTos cono uma harreira tenporária
importante na proteção das âguas svbterrâneas, uma vez que os
fons H+ da água são trocados por Íons ca++ e outros ¡neùais
trocáveis do so7o, tornandô-o âcido, porêm neutraTizando as
soTuções percoTantes. Entretanto, quando os soTos jâ são
naturalmente âcidos, como ê tfpico en zonas únidas devido à ação
da veget.ação que renove câtions trocáveis (nutrientes), este
necanisno purificador desaparece e todo efTuente con eletr1litos
soLttveis provocará soluções percoTantes âcidas.

Os fons suTlato são considerados os responsâveis prinârios pela
acidilicação de ecossiste¡nas aqvâticos, podendo os nitratos
tambêm contribulren signilicativanente (ENvfRONMENT cAltADÁ.,

19e6). Os principais inpactos apontados são o decl.fnìo de
lLorestas, nortandade de peixes, acidilicação de âguas
subterrâneas a Tongo prazo e problemas respiratôrios em crianças.



o aunento da nobiTidade de AL, Cd e Zn de so7os, com consequente
Tixiviação e poTuição de cursos d'âgua. tanbén foi rel-aci.onado à
redução de pH devido à deposição âcida, assim cono outros netais
pesados cono Hg e Pb (KONSTEN et. a7., 7993), dependendo da
região industrial. Sstes auto¡es consideram a acidilicaçã.o dos
solos uma verdadeira bonba-re76gio, devido ao efeito-tanpão do
so7o, citando que os inpactos devido à acìdilicação dos so-l.os
tornou-se evidente há cerca de L0 - 20 anos, enquanto que
as deposições âcidas ocorrem na Europa hâ peTo nenos 2oo anos.

Alguns nêtodos para nininização dos inpactos tên sido propostos,
tais como controle artiliciaT de pH (apficação de CaCo3,

principaTnente) dos soTos ácidos, de rios e 1agos. Por exemplo,
estudo feito na Suécia mostrou resu-l tados promissores, con
eTevação de aTcaTinidade das âguas de um aqulfero lreâtico
arenoso deTgado (3 - 4 m de espessura), utiTizando doses de 5
a L0 toneiadas de CaCO3/ha (JACKS e MoRS"Rö¡r, 7986). Os Ìnesmos

autores recomendam o uso desta têcnica em áreas de situação
hidrogeoTógica sinpTes (7ençol Íreâtico alTorante, zona saturada
pouco espessa, aTta perneabiJ- idade, etc) .

FinaTmente, a inf iTtraçã.o de efTuentes TTquidos da indttstria
aTcooTeira (vinhaça), en âreas de sacrilTcio (Tagoas de
intiTtração), tanbên produz eleítos de acidificação nas â.guas
subterrâneas, com consequente aunento de netais, como tetro,
aJumfnio, manganês e magnésio, soTubiTizados peTa redução de pH

e trocas iônicas ocorridas na zona não-saturada (HASSUDA, i.gïg).
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2.2. SEOFISTCA

Para locaTìzar a nlveL prefìnlnar, aLterações qufnìcas nas âquas
subterrâneas, devido à tontes de poTuição, loi real-izado um

Tevantamento geofTsico, usando-se o nêt.odo da
eletrorresistividade, con arranjos de eLetrodos do tÍpo
SCHLUIíBERGER. A geoffsica serviu tanbém para una prineira
identìficação da geonetrìa do aquTtero. Esta etapa inicial foi
fundamental na Tocação dos poços de monitoração.

2.2.7. Sondagens ELêtricas Verticaìs

Foram executadas 74 sondagens e7êtricas vetticais (sw), onde os
eletrodos de coÍrente (A-B) são sinétrica e gradativamente
distanciados a partìr de un ponto centraT, sendo as Jeituras de
resistividade aparente fejtas en prolundidades, que aunentam na
medida en que se distancian os eTetrodos A-8. O objetivo
principal foi o de avaliar as principais canadas geoel.étricas,
correlacionando-as à geoTogia LocaL.

Foram teitas -lejturas até a profundidades de aproximadamente
24 m. Os dados foram interpretados atravês de âbacos de
ressistividade aparente e programa de conputador S1NDEL

(CsD-CoLonbi Snutz Dorthe - Sufça).
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2.2.2. Caainhamento E7êtrico

objetivando detectar anonaTias teTacic>nadas às plunas de poTuição
nas águas subtetrâneas, uma vez gue as águas ricas e¡n fons
apresentan baixas ress istividades, loi reaiizada uma campanha de

caninhanento e7êtríco de 1.6 quiTônetros, com -lejturas de

resistividade aparente a cada 40 - 60 n.

Neste caso, os eletrodos são mantìdos en posições lixas entte si
(nesma distância), investigando-se uma nesna protundidade,
aproxinadanente. Neste caso adotam-se a profundidade mêdia de

15 n.

A Figtra 3 nostra a TocaTização das sondagens efétricas e -t jnhas

de caminhamento e7étrico .
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2.3. TMPLAI{TAçfu DE rcçOS DE tIoNrtro.RAçÃO E ryOS DE BOMBENLENrc

2.3.7. Poços de llonitoração

Foram ìnstaiados 37 poços de nonitoração e¡n duas fases distintas
(juLho/92 e juTho/g3), aLên de 2 poços antigos Já existentes
(SPo4 e SPO6), renanescentes de uma rede instaTada em agosto de
199L, ínÍeTiznente desativada.

O pertil tTpico destes poços encon¿ra-se na Figvra 4 e suas
Iocalizações na Figura 5.

Basicamente são confeccionados em tubos de wc rtgido (JS ciasse
75) de 60 nn de diânetro interno, con liTtros ranhurados de
7ì5 n, envoTtos em manta de Fnliester não tecido (con
condutividade hidrâulíca de 1-O-1cm/s), para evitar a entrada de
tinos lacilìtando a anostragem futura. Este procedimento foi
necessário, devido ao cará.ter não-consoTidado dos sedimentos
Tocais e granuLometria lina .

A,s sondagens foran feitas no sistema percussivo en L00-1-50 mn de
diâ.metro. Não foran usadas Lanas de perfuração I para evitar a
adsorção de netaìs e outros câtions (FOSTER & ãOMES, 7989). para
evitar o desnoronanento da perfuração, toì usado revestinento
temporârio.

O espaço anelar entre a sondagem e o tubo de WC loi preenchido
com areia gîossa quartzosa (2 - 3 nn) quando possfveT, e
bentonita (pó), visando seTar o intervaTo de anostragem e evitar
a entrada d'â.gua da superfTcie. Na parte superior dos piezônettos
loi construfda una J-age de concreto para proteção sanìtâria e
confeccionada uma tampa Tacrada em aço-carbono, p¡ntada com tinta
epôxi para evitat a corrosão atnosférica.

Os piezànetros loran desenvoTvidos con anostradores tjpo caçanba
(agitação/renoção), até a renoção dos finos presentes.
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2.3.2. Poços de Bombeamento e de obse.rvação

Foran instaTados 6 poços para bonbeamento das águas subtercâneast
cono parte do sistena de renediação g.IobaT da ârea.

Estes poços loram confeccionados em WC Geomecânico nervurado con
diânetro noninal de 750 nm, com fí7tros ranhurados de abertura
0,75 mm e espessura de parede 72 mn. A Fiqtra 6 mostra o perfiT
tTpico (víde Tocalização na FÍgura 5).

As sondagens, do tipo rotativo destrutivo, fotam iniciadas com

diânetro 5OO mm (tubo de boca para sustentação) e terninadas em

3L0 frfr, sendo o espaço anelar preenchído com pré-îiLtro
seLecionado (1 - 2 nn) até 3 - 4 n acima do liftro. o espaço
restante foi preenchido con bentonita e cimento.

os fiLtros loran posicionados nas lrações arencsas inferiores,
variando de 4 a 12 m de esPessura.

os 4 ttitinos metros dos poços de bombeamento loram revestidos, jâ
que encontravam-se junto ao antigo soTo de alteração nuito
argiToso do Embasamento Cristalino prê-Canbríano. Este trecho
serviu de Tocal para instalação das bombas submersas (câmara de

bonbeamento) , evitando, assin, probTenas de cavitação, conuns,
quando as bonbas situa¡n-se no trecho de lifttos.

Devido aô uso de Tama bentonÍtica durante as perfurações, o

desenvoivimento dos poços loi feito inediatanente a¡ñs o têrnino
das sondagens, que duraram L dia, através de "air-Lilt't e sobre-
bombeamento con bombas subnersas, até o desaparecimento dos

finos, prevenindo desta Íorna, a deposição de bentonita nas

paredes do furo,

Foran, ainda, instalados 3 poços de observação, para lins
de nedição de nlvel em ensaios de bombeanento (Po-01-. Po-02 e
PO-03), con desenho senelhante aos poços de nonitoração.
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2.1. ENSAIOS ETDROGEOIôGTCOS

2.4.1. Medidas de carqa HìdrâuLica e Ensaios de PermeabiTídade

Añs a instaTação dos poços de nonitoração, loi feito o

nìvelanento topogrâlico dos ,nesnos peLo processo taqueomêtrico,
con a inplantação de poligonal îechada, nivelada anaiiticamente
en relação ao nLvel mêdio do mar.

o nt-veL d'água foi medido antes de cada etapa de anostragem,
atîavés de nedidor eLêtrico GRAB e wILDr, com precisão de o,5 cn,
sendo posteriormente calcuTada a carga hidrâu7ica, pela diferença
entre a cota do poço de nonitoração e a distáncia ao nlveT
d'âgua, servindo de base para a confecção dos ,napas

potencionétricos, para a deterninação do sentido do fluxo
subterrâneo.

Os e¡sajos de perneabiTìdade foram leitos atravês de dois
nêtodos:

- Ensaio a carga variâveL ("Baì7 Test"): mede-se a recuperação
do nTvel d'âgua ap6s renoção de um deterninado voLume d'âgua
do poço. Seguiu a netodoTogía descrita por IIIr'?RSL'IIØ (1951,
in FREEZE & CHERRY, L979), onde:

? 2n (L/R)
(1)

2 L?o

= condu¿ívídade hidráuiica (n/s)
= ralo do poço de nonitoração
= raio do poço de nonitoração no

= conprimento do tiTtro (n)
= tenpo pa'"a recuperaçã.o de 67 \

onde t
x
t
R

L
To

xrecho enaaìado (n)

do niveL d'água original- (s)
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o vaTor To é obtido graficamente a partir de curvas
E-h/E-Ho x Tenpo (nin) en papeT monoTog ' onde:

H = carga hidrául.ica orìginal (n)
Ho = nlvef d'água ap6s bombeanento (n)
h = nlvel d'água a un dado tenpo (t)
t = intervafo de èempo Parâ execução das leit?ras de nÍ-vef

As nedições foran feitas a cada ninuto, atê a estabiTização
do nTvei d'âgua.

- Vazão constante t en poços com recuperação muito rápida,
adotam-se a netodoTogia de HOLTING (7984), onde:

I
X=-t onde :

à.s

Q = vazão bombeada

s = rebaíxamento (n.d. estável)
h = I + s/2, sendo I o conprimen¿o do fiftro

(2 )

o bombeamento loi teíto atê a estabiTização do n7ve7

dinânico (n.d.), atravês de bombas subnersas portâteis.
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2.4.2. Ensaios de Bombeanento

Foram reaTizados dois tipos de ensajos:

- ensajos de aqulfero: visam deterninar parâmetros hidrâulicos
do aquftero, principaTnente transnissividade (r) e

coeficiente de arnazenamento (s). Foram realizados dois
ensaios deste tipo, con vazões constantes de bombeamento nos
poços de bombeanento PB-07 e PB-05 e nedição de nÍveL nos
poços de observação prôximos (respectivanente Po-o1, e 02 e
Po-03 e Pz-75), assim cono uos prôprios poços de
bonbeamento. As Teituras foran feitas a cada ninuto atê 70

min, passando a cada 2 nin (atê 20 nin), 5 min (até 7o0
nin), 20 nin (até 5 hs) e a cada hora, atê o fim dos testes,
de 48 hs para o PB-0L e 24 hs para o PB-05. A recuperaÇão
do n7ve7 tanbén toi nedida, em ìntervalos de 7 min.

- ensaios de poço: realizados em qúatro poços, para verificar
a vazão 6tina (PB-01., 04, 05 e 06). Foram estipu.Ladas três
vazões de teste, nedindo-se os respectivos nfveis dinânicos.
A interpretação loi feita através de grálicos s x Q. os
poços PB-O? e 03 apresentaram vazões muito pequenas e, por
isso não loran feitos os ensaios.



2.5. ¿J4OSTHAGEM E ,;ITÂLISE QUfuLICA DE ÂGUÀS

Foran feitas 5 campanhas de coleta e anâ7ise quTnica de águas
subterrâneas e superllciais: agosto de 1-992; janeiro, naio, julho
e novembro de 1-993, atravês da seguinte netodoTogia:

Renoção da água estagnada e medição de nTvel nos poços de
nonitoração: previanente às a¡nost ragens foi feita a Teltura
do n7ve7 d'âgua e renovidos 3 vezes o vo]ume d'âgua
existente nos poços de nonitoração, visando pernitìr a

entrada de âguas representativas do aqvTfero, sem os efeitos
de estagnação (FOSTER & GOMES, L989), utiTizando-se bonbas
su.bmersas tipo WHALES Supersub 88/89, leitas en p7ástico ABS

e hél-ice de aço inoxidáve7.

CoLeta, preservação e armazenanento: a coTeta loi leita
atravês de amostrador tipo caçanba en aço inoxidá.ve7 31,4,

com vá7vuia de teflon, previamente limpo com detetgente
não-fosfatado e âgua destiTada e seco em estuta por
24 hs. Às arnostras de água superticiaT foram tomadas em

pontos e prolundidades distintas, formando anostras
conpostas das regiões de interesse. .A transterência aos
frascos de coTeta foi leita procurando evitar ao nâximo a
turbuTência e contato com o ar para evitar a precipitação
de netais .

A preservação das amostras foi leita de acordo aos parâmetros
anaTísados.
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Para os metais pesados, âs ârnostras eram prìmeiramente f iTt.rados
em menbrana (0,45 pn),. depois acidificadas quando necessário
(HNo, ou HCL) a pH < 2 e preservadas en geTo (4'c) atê o envio
aos Taboratôrios. ¡fiostras para deterninação de carbono orgânico
Dissolvido tanbên foram acidìlicadas (HÊ1q atê pH < 2) e
reÍrigeradas. Às a¡nostras para suTleto foran conservadas com

adição de 7 mL de dcetato de Zn (pH 6 a 9), as para t{-NO, foran
acidificadas (HgO., pH < 2), assin cono para 67eos e graxas
(frasco de vidro HC¿, pH < 2). Anostras para su7fato, nitrito e
cl-oteto loram apenas refrigeradas, seguindo recomendações de
CETESB (L988).

A prineira canpanha de anâ7ises qufnicas envolveu as segruintes
determinações: lerro so7(tve7, nanganês, cromo hexavalente,
vanâdio, alumTnio, titânio, zinco, cobre, chunbo, suTfato,
sul-teto, cToreto, nitrato, nitrito, carbono orgânico dissolvido
e ôleos e graxas (enviadas ao laboratôrio da TCA - Enpresa de
Apoio TecnoT6gico e consuTtoria AnbientaT, en São PauLo); a7ém de
Nióbio, feita na cEoLAB-Divisão de Laboratórios de cÛosoL, em

BeTo Horizonte .

No campo, Íoram ainda medidos o pH, com papel indicador ou pH-
metro, condutividade e7étrica (condutivf.netro WlW-IrFg7) e
temperatura.

As demajs campanhas analisaram en labotatôrio apenas suLfato
lerro so7{tve7, aLêm das determinações ,,jn situ,,.

A segunda canpanha foi analisada no Taborat'rio da CEPED, em

saLvador, BA e as denais canpanhas nos laboratôrios da própria
TTBRÁ,S.

Todas as anâ7ises seguiram as metodoTogias do standard Methods,
1985 -
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3. AzRESENTAçÃo n otscussÃo DE RESULTADoS

3.7. H I DROGEOIIOGI A REcfoNAIJ

A n7ve7 regional, a ârea de estudo sjtua-se no contexto geral da
Bacia Sedinentar do Recôncavo (1-O.OOO y^z ¡ de idade Eocretá.cea e
cuja origen está diretanente Tigada à separação dos continentes
africano e sul-americano, ocupando a porção suJ. do Graben da
Bahia, com 56-000 Kmz de ârea e espessuras de 3.OOO a 8.OOO m

(REBOUçAS, 1_990 ) .

Os sedimentos des¿a Bacìa (Figura 7) foram depositados nuna lossa
tectônìca formada nas rochas prê-Canbrianas do crâton do são
Francisco, em ambiente Í 7ûvio- 7 acustre,
jurássico.

a partir de Neo-

Estratigraficanente, estes sedjmentos tormam o supergrupo Bahia
(K), conposto pelas Fornações São Sebastjão, (Cretáceo inferior)
e MarizaL (Cretáceo superior) . A prineira é òomposta por
intercaTações de arenitos vários com Tentes de folhelhos e
siltitos (Fìgtra 8) .

A Fornação Marizal assenta-se discordantenente sobre a Fn. são
Sebastião, sendo formada por um congTomerado basal e arenitos
imaturos variegados e Tentes irregulates de argiTas e siites.

À espessura destas formações ê superior a 1..000 n (REBOUçAS,

1_990) .

O Aquffero ,São .SeÞastjáo representa o principa)- aquffero
regionaT, desenpenhando un inportante papeT tanto no suprinento
de âgua potâve7 às jndústrjas do Conplexo PetroquTnico de
Canaçari (COPEC), como na regularização da vazão dos rios Tocais,
prineípal-nente rio Joanes e Jacufpe, cuja contribuição loi
estimada en 40 m3/s (REB)UçAS, t99o), rios estes gue abastecem a
cidade de SaLvador.



Poças perÍurados nd ârea da CoPEc costunam chegar d 3o0 mt /h, com

capacidades especílicas variando entre t a 3o (n3 /h) /n.
.9egrundo REBOUÇAS (1,990), cerca de 200 poços loram perÍurados
nesta ârea, estando cerca de 700 em uso, com profundidades entre
57 e 45O m-

o padrão regional de fTuxo se dâ en sentido ao mar (Ntf-SE), sendo

'¡ bfoqueado" junto ao Oceano Atfântico, devido ao 'thorstn pré-
canbriano (Figtra 7), provocando uma zona de descarga junto à

FaLha de Salvador e rio Capivara Grande (Linite oeste da área de
estudo, vide Figura 2).

Acima da Fn. MarizaT, ocorren os sedimentos arenosos da .F'¡n.

Barreíras, de idade Terciâria, lormando "tabuleiros" com cerca de
30 a 40 n de espessura e sedimentos quaternârios de djstrjbuição
¡nais restrjta e reduzìda espessura. Estes depôsitos ocorren junto
à 7ínha costeira,sob a forma de sedimentos areno-argilosos, por
vezes orgânicos, nas p7anLcìes al-uviais dos rios e de areias
inconsolidadas em dunas semí-móveis com pouca cobertuta vegetaT.

Estas fornações constituem aquÍleros em geral de pouca
produtividade, porêm em nuitas âreas rurais e perì-urbanas podem

constituir-se nas únicas lontes de âgua potâvef para a população,
através de poços escavados (cacinbas) ou mesmo poços tubulares de
pequena profundidade .

A precipitaçã.o na região de Camaçari apresentou vaLores
histôricos (L961 a L990) de 1980 mm/a, e evapotranspiração
de 7354 mm/a, o que Íaz ptever taxas de recarga elevadas, da
ordem de 43O mm/a, considerando-se escoamento superliciaT en
torno de 1-0 Z da precipitação.

o cLima Jocal é tropicaT únido con duas estações ben marcadas:
estação seca, de agosto a fevereiro e estação chuvosa, de narço
a ju7ho, conforme mostra a rigura 9.
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Fisuro 7 - LOCALIZAçÃO DA BACIA DO RECONCAVO
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FIGURA 9: DADOS CLIMATOLOGICOS
REctÃo DE CAMAÇAR| (1961-19e0)
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3.2. NTDROGEOTþGtA IOCAL

3.2.7. AquTferos e ¡ffveis Semi-Continantes

A ârea de estudo sjtua-se junto à costa, onde alToram sedinentos
quaternârios aiuviais e arejas de dunas, asse¡tados
discordantemente sobîe o enbasanento cristaTino prê-canbriano.

Figura L0 nostra a 7oca7ízação das seções hidrogeoT6gicas
- A' (Fìgara LL), B - Bt (Figrura 1"2), C - C' (Figura 73), D

D' (Fígara t4) e ¡' - E' (Figura 75).

Acina do enbasanento cristaiino gnáissico ou granuTTtico,
ocorte uma camada de L a 4 n de espessura, composta por argiTas
e areias linas s iTto-argi Tosas , TocaTmente com grânuLos
anguTosos, provaveTnente correspondendo ao antigo soTo de
al-teração da rocha.

Sobîe esta camada, em contato erosívo, sjtua-se um pacote nais
espesso (5 - 70 m) de areias finas bem sel-ecionadas, por vezes
ricas em natêria orgânica (cor preta) ou cinentadas por óxidos de
ferro, inclusive ocorrendo crostas TinonTticas esporâdicas.
Lentes argiTosas orgânicas deTgadas (7 - 2 n) tambên ocorrem
Tocalmente.

Por lim, recobrindo as ca¡nadas inferiores, ocorrem areias brancas
linas a mêdias, muito ben sel"ecionadas, lormando urna espessa duna
(20 - 30 n), Tocalizada aproximadamente à metade da ârea de
estudo, con direção NE, onde foram depositados os reslduos
industriais.

.Ã espessura da zona não-saturada varia de 10 - L7 n na ârea das
dunas a menos de 7 m junto às baíxadas, onde afToram as areias
e argiTas orgânicas típìcas de zonas aTagadiças.
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Estas litoTogias compõen un (.nico aquTlero de carâtèr 7ívre,
reTativanenXe heterogêneo, con espessura saturada variando entre
7 e L4 n, aproximadanente, podendo apresentar efeitos de semi-
c on 1 inanento I c¡c a l- ì z ados .
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3.2.2. VeTocidade e SentÍdo de FLuxo

o padrão gerai de lfuxo se dá dos altos topogrâÍicos (zona de
recarga) para as âreas aTagadiças e para o oceano at7ântlco,
conforme mostra o tíapa Potencionêtrico (Figurd 76).

As dilerenças de nfvel d'água entte épocas de seca e chuvas não
são expressivas (atê 0.5 n), a ponto de alterar o padrão de Íjuxo
geral . A Figura 77 nostra o efeito do bonbeamento da Lagoa
situada entre as dunas cono parte do sisterna de renediação do
aquTtero .

A Tabel-a 2 mostra os vaTores caTculados de condutividade
hidráu7ica para os piezônetros segundo as TitoTogias encontradas.

As veTocidades de escoanento tTpicas para as regiões estudadas,
segundo a Lei de Darcy, são:

Bairro Areias (Miil) : 4 a 2L0 n/a (gradiente hidrâu7ico (i)
variando entre o,05 e otool-; porosidade eletiva para
fluxo nef = 3 4, condutividade hidrâulica nédia
K = 4 x 1-0-sn/s).

CondomÍnio InterTagos (SE): 63 n/a
nef :3 *; K = 6 x 1.0-sn/s); e

(i = 0,001_;

Area IndustriaL: 690 n/a (7,9 n/d) i i = 0,O1-; nel = J.S Z;
K : 3¡3 x 7\-4n/s. Esta elevada veTocidade estâ associada
ao gradiente relativamente a7to, provavel,nente ocasionado
por perdas na rede de água da tâbrica, afên do fato do solo
haver sido aterrado con sedimentos atenosos das dunas
prôxinas. Desta forna, esta veLocidade é vá7ida para a
porção mais superficial do aquTfero.
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TABELA 2 - VALORES f'E CONDUTIVIDADE HIDR¡ÂUUCA OBNDOS

POçO DE

MONITORAçÃO

méd¡a = 1,12 x 10-{

UTOLOGIA

are¡as de cfunas l¡mon¡tizadas
are¡as de dunes
are¡as of g&ricas l¡m¡nit¡zadas
are¡as orgânicas lim¡nit¡zadâa
are¡as argiloses orgânicas
areies orgân¡cas
ereias orgån¡cas argilosas
are¡as orgân¡cas argilosas
are¡as orgân¡cas argilosas
are¡as orgânicas argilosas
are¡as orgån¡cas arg¡losas
are¡as ofgârìicas
areias l¡nas orgân¡cas
are¡as f¡nas
are¡as f¡nas orgånicas argilosas
are¡as f¡nas orgânicas
are¡as finas orgânicas
are¡as finas
are¡as finas

areias f¡nas orgân¡cas
areias f¡nas orgân¡cas arg¡losas
areias f¡nas orgân¡cas arg¡losas
afe¡as f¡nas orgân¡cas
afe¡as f¡nas
ere¡as f¡nas orgân¡cas
are¡as t¡nas orgâ¡ì¡cas
areias f¡nas org&r¡cas arg¡losas
are¡as arg¡losas orgân¡cas
are¡as f¡nas lim¡nit¡zadas
are¡as f¡nas lim¡nitizadas
are¡as finas orgânicas arg¡losas
are¡as finas orgân¡cas
are¡as orgån¡cas
are¡as arg¡losas
areias l¡m¡n¡tizadas
areias finas

1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2',1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

5,6 x 10 -ó

9,5 t fO -t
1,4 x 10 -5
2,6 x 10 -5
1,5 x 10 -ó
2,4 x 10 -s
6,3 x 10 -s
6,0 x 10 -s
1,3 x 10 -'
2,2 x 10 -ó

1,8 x 10 -5
2,4 x 10 -'
1,7 x 10 -a
2,6 x 10 -4
3,2 x 10 -a
6,0 x 10 -a

5,0 x 10 -'
6,0 x 10 -a

1,1 x 10 -5

6,0 x 10 -5

2,4 x 10 -5
67 x 10 -ó
1,5 x 10-a
4,4 x 10 -s
5,5 x 10 -5
8,5 x 10 -?
9,5 x 10 -ó

2,2 x 10 -ó
5,7 x 10 -7

2,2 x 10 -5
3,9 x 10 -5
1,1 x 10 -s
6,2 x 10 -ó

1,3 x f0 -5

3,3 x 10 -a
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3.2.3. Parâmett os Eidrodinânìcos

A execução dos; ensaios de bonbeanento pernitiu o cá7cu7o de
transnis s iv idades, coe t ic iente de arnazenanento e perneabi 7 idades
para os poços de bonbeamento.

A interpretação dos dados de rebaixamento x tenpo foi leita
atravês do nétodo de conparação com as seguintes curvas tipo..

. THEIS (L935, in MANDEL e SHIFTÀW, 7987) (Poço PB-Oí):

I
s. = 

- 

li (u), onde:.

41tT

¡l (u) = "funçã'o - poço" de THErs¿ sendo

(3)

s r¿

4T¿

S = coeficiente de arnazenamento
T = transmiss ivídade
O = vazão de ensaio
r = dis¿ância do poço de bombeamento ao poço de obsetvação
s' = rebaixamento corrÍgído = s - sz/2b, sendo s o tebaixamento

nedido e .b a espessura sa¿uradâ do aquifero

A correção do tebaixamento visa eLiminar as diterenças de
transmissividade que ocorrem en aqulleros freátícos quando
rebaixados (I,IARSILY, 1-986) .



HAI:ITU SH ( 1956, in ¡IANDEL & SHIFÎAN, 7987) (Poço PB-Ot):

I (u, r/B), onde I (4 )

r
, =V t / (r<,/b,), sendo x,/b, o chanado tator de drenança, onde

N, = condùtìviddde hidráulica do nfvel.
senì-confinan¿e e b' sua espessuta.

Esta solução é indicada para aquTferos seni-conf inâdos e
loi aplicada ao poço PB-O|- devido à presenç a de uma pequena
camada seni-conf inante argiTosa.

Al,ên das comparações com curvas-tipo, loi usado o nétodo da
aproximação J.ogarTtina de JACOB (J,9SO, in MANÐEL & SHIFnAN,
7981-), para fim de conparação.

Curvas de recuperação loran interpretadas atravês do nétodo
de THEIS para este tipo de ensaio, en grálico monoTog.

ALêm destes métodos, as condutividades hidrâulicas foran
ca1culadas para todos os poços de bombeanento, utiTizando
a fôrmula de Du Puit (in MARSILY, L986).

os resu.l.tados encontram-se na TabeLa j, incTuindo os raios
nâximos de infTuência, segundo SI3HARD (in MoToR
COLUMBUS, 1987) . As curvas tenpo x rebaixanento poden
ser r¡istas nas Figaras 78 (PB-oi,) e Ig (ensaio no pb-OS;
Teituras no poço de observação PO-03).

O ensaío no poço PB-05 nostrou a infJ.uência das lagoas
práximas no inlcio do teste, mantendo o nlvel do poço
estável t.emporarianent.e, lato que pode ser visto na
Figura 79.



IABELA 3 - PARÄT¡ETNOS HIOROGEOLóGICOS OBTIDOS 
'{OS 

TESTES DE BO¡IBEAI¡BTTO

Poço
Ia NSMTSSMDADE (m%) COEFICIENTE

ARMA2ENA¡¡ ENTO
FA¡o (m)

MA(. INFLUÊNclA

SICHAFOTHEIS JACOE }IANIUSH THSS
focup.

DU PUIT
TeKb

MÊfXA (96)

Pg-0r

PB-@

PB - oit

Pg-(X

PB-ol;

PS-06

3,5 x 10-

2,3 x to-t

t.7 x lo-t

I x 10-t 7,3 x 10-

t.5 x lo-

1,7 x l0-,

6,9 x ro-'

52 x 10-.

t,t x t0 -.

7,¿l x 10-.

t.f r,io -.

2,3 x t0+

6,0 x tor

s2 r 10{

l,l x 10 -'

f,9 x fo-t

1,1 x to-t

9,5

2

36 (0,96 m'/h)

rs (0r2 nlïh)

t5 (0.r2 nt/h)

30 (l,0 m¡/h)

r20 (9 mïh)

4s (1,5 m?h)

(l) T calcdada ô pânir do cálcub do K:O= t.366 KJBt_-_hL . onde K = condúividadô htdróú¡ca (íVs)
log Fi/r H = 6p65un BalurÀ(fô (m)

h-H_¡ (rn)

! = roba¡rârnoñto (6)
R = distânc!à Þo{o - poço dc ob6€nãçÃo (rn)
r o rôio do poço (m)

(2) R=3.æ0 sKú
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3.3. GEOFtSTCA

os vaTores de resìstivìdade aparente variaram ent; e lo
e 74.0O0 Ohm.m, possibìTitando a identilicação de vârìas camadas
con proprÍedades e7étrjcas distintas conforme mostra a Tabeia 4.

Apesar da dilicuTdade de rea7.ízação nas dunas, devido ås a.U tas
resistividades das areias secas, as sondagens elêtricas
petnitiran definir o topo rochoso do embasamento cristalino con
razoâ.veL precisão (Fìgara 2o), posteriormente confirmado pelos
poços de bombeamento .

Os vaTores relativanente baixos para o enbasanento crÍstalíno
podem ser expTicados peTo traturanento do nesmo e presença de
poluição por sais en vârias sondagens, sendo em aTguns casos
diflciT a identìficação do nesmo, como por exempTo a sondagem sE-
o3.

o conttaste entre as areias orgânicas argiTosas e o soio de
aTteração argiToso não ê ciaro en vârias sondagens, especial_nente
nas áreas poTufdas.

O caminhamento eLétrico (Figura 27) mostrou anonalias em quatro
regiões principais, re.lacjo¡adas às perdas industríaís (I),
depôsito de residuos (II e III) e perdas na região do enìssârio
submarino (Iv). VaTores inferiores a 30 ohm.m loran considerados
anomalias fortes devido à poTuição do aquTÍero lreâtico.

A anomaTia a NE ê naior do que as plunas de poluição nedLdas no
aquÍtero, provaveLmente devido à ptesença de ateias argilosas
orgânicas nesta área .

As anonaiias a trl1l dos resTduos se devem à poTuição do aquÍfero
por dois locos de reslduos (vide Figtra 2), migrando en direção
a uma drenagem do rio Capivara Grande.



TADETA 
' - 

RESULTADO9 OAIS SO'{fìAGENS EI-ÊTn|CAS

sEv Râs¡Etivl& do
(Ohm.m)

ESPESSUNA
(m)

INTERPRETAçÃO

0t
t000

3¡)
r00

4.O
6,0

âaeb rrgibss sota
ereh c¡rgânb¡ arg¡los¡
ombastmônlo lratutado ÊslgÈdo

(l2
39@
300
50

800

3
t0
5

03
1ã)
æ
50

200

t,5
5

1t

(x
z3fn

æá
5000

t
5

t0

Åroh loca ¡rg¡bat
rroh 3atur¡& cont¡m¡rÉù
ombaåmoñlo crisbtirú ftaturådo +

lolit âhor4åo conbm¡nâdo
ombas6monlo crishl¡m

05
0500
45@

14000
140

1

I
t5

årôl¡ (þ (¡¡nâs a€cô
arsh srg¡bsâ s€.a
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3.4. rtrpAc;rro Às Ácvas su¡r¡RR.â¡vr¿s

i.4.7. Resu-l tados AnalTticos

A TabeTd 5 nostra os resultados da prineira canpanha de anâIises
qufnicas etetuada. Cono pode ser visto, os principais parâmetros
encontrados foram o SuLfato, pH, Feîro Solttvej (Fet*) e
condutividade e7êtrica. A7én destes, considerados como os
principais indicadores da poTuição industrial, outros metal_s
tanbên foram det,ectados em concentrações elevadas, tais cono Mn,
AL e Ti.

A Tabela 6 mostra os vaLores de pH, condutividade eLétrica,
suLÍato e Fe2* nas âguas, para as cinco campanhas. O comportanento
dos principais poTuentes ê discutido no prôximo item.

Esta tabeLa tambén mostra os resultados das amostras de control-e.
As répTicas mostram que a precisão do Laboratório é aceitâveL con
a naioria dos parânetros estando dentro da faixa de 20 - 30 Z,
cono por exenpTo V (20 Z), So4 (16 Z), cloreto (4,5 Z), Fe (30
2), Mn (25 Z) e AL (23 Z) . Entretanto, al.guns parâmetros
apresentaram variações maiores, tais como cr6+ ¡so Z), pb (ss Z)
e Zn (39 8), normaís nas baixas concentrações encontradas. O

pior vaTor ocorteu para o Ti (98 Z de diÍerença), provavelnente
devido å presença de col.ôides.
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3.4.2. Distribuìção Espacìal dos Principais Pa-râmetros

- Suitato

Este fon pode estar presente Das âguas subtercâneas
príncipaTnente na lorma de SOe2- ou HSO4- t sendo que o
ú7tino predonina em âguas nuito ácidas (pH < 2,
aproximadamente) , devido à dissociação inconpleta do ácido
suTfúrico (HEM, 7985). lons con metais tanbên loram relatados,
tais como Fego4(aq) | Mnso4(aq), A2.So4* ¡aq¡ en âguas âcidas de
minas e Nasol- (aq) e caso4(ag) em âguas não po7utdas.

Segundo PåRRy e BELL (in 9AIRNEY. 7987) águas com suTlato em

concentrações excessivas (acina de 4o0 ng/2.) não são aceitá.veis
para consumo humano, principaTmente na presença de Íons
nagnésio e sódio, devído à possibiTidade de irritação gastro-
intestinal . Tanbén ressaltam os probTenas de fito-toxicidade,
quando a concentração de suTlatos no soTo excede os
200-400 ng/9, em soTos âcidos; e ataque a instaJ.ações de
concreto e lerto-fundido, com consequente dininuição de
durabiTidade. o su-¿fato terroso é particuTarnente perigoso se
ingerido na lorma pura. Por exempTo, a íngestão de 7,8 g deste
composto pode ser fatal a crianças pequenas.

Ãguas com concentrações acina de 5OO ng/2- de suTfato poden
ainda produzir efeitos Taxativos (BATAI'HA & PARLATORE, L977).

A distribuição de sulfato en agosto de L992, ê rel.acionada aos
depósitos de resfduos nas dunas, a Ltm vazanento na ârea de
tancagem de ácido suTfúrico, perdas no pâtio de enxoÍre e
provavelmente Lagoa de ef Tuentes / acidentes no enissârio
submarino, conlorne mostra a Figura 22.
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Às ,lguas contamìnadas atingìram âreas de aptoxinadamente
750.ooo mz acina do 7inìte de potabiTidade do Decreto J.z.486
(NT)\-6O, Estado de São PauLo, 250 ng/e), com um voiume total
em torno de 225.O0O m3 adnitindo-se espessura saturada mêdia
de L0 m e porosidade efetiva nêdia de 3 t, advindo dos ensaios
de bombeamento.

O vaTor reTativanente baixo do PZ-02 (L70 ng/¿-) é indicativo
de que a nigração da piuna de poJ.uição devido aos resfduos
dispostos se dâ en sentido ao Bairro Areìas (SE-NW),
predominantenente.

O mapa de isoconcentrações de janeiro de L993 (FÍgara 23)
nos¿ra um padrão seneThante ao de agosto de 92, porêm hâ un
al.astramento da pLuna de poTuição em sentido ao mar (vide
PZ-05, 06 e 07) e rio Capivara crande (PZ-25 e 24). Entre estas
duas campanhas, foram adotadas algumas nedidas de elininação
de lontes de contaminação na área industriaT, principalnente
no pátio de enxofre, onde o nuro de contenção loi fechado
(junt,o ao PZ-1-9) e os resfduos renovidos.

Esta nedida mostrou ser bastante eficiente, haja visto o
decréscimo de concentração no PZ-L9, de L7.O00 ng/¿ en agosto
de 92 para 670 ng/t em janeiro de 1-993. Durante este nês, loi
teito un teste de bonbeanento na Tagoa entre as dunas, con
vazões de até L00 m3 /h, o que pode ter tanbên eontribuTdo para
esta queda, assin cono para a eTevação dos va.Lores do PZ-02 (de
77O para 2.200 ng/e.), peTo desTocamento da pluma.

o volume de âguas contaninadas en janeiro de L993 toi de
aproxinadamente 350.00O m3 .



A situação em maio de 7993 (I'igura 24) nost,:a una retração da
pTuna junto à área príxina ao nar e junto à å-r:ea industriaT,
conlorne ¡nostra a curva de 7.o0o ng/2. o poço PZ-L7, sjtuado
inedÍatanente a jusante dos tanques de ácido su7fúrico, mostrou
uma queda contTnua de concentraçã.o nestas três primeiras
amostragens: de 72.500 ng/2 en agosto/g2 para 5.5O0 ng/l. en
janeiro de 7993 e 2.775 ng/¿ en naio/93, nostrando que o
vazamento de 5 t de H2SO4 concent,rado, ocorrido en 7990
(equivaTentes a 4,8 t de Soe2-), Íoi un evento puntua¿
assiniTado peTo aquffero.

No entanto. este poço (PZ-L7) voTtou a sofrer uma eTevação
substanciai de concentração en juTho/93, uTtrapassando os
20.0O0 mg/2., em consequência de novos vazanentos nas tubu-Iações
de âcido sullitrico (Figura 25).

Observa-se, nesta anostragem, uma retração nas curvas de 3.000
e o desaparecimento da curva de 4.000 ng/¿ na ârea dos
resfduos, provaveTmente ocorrido devido a efeitos de diTuição
durante a época nais chuvosa.

Finalnente, em novembro de L993, após a conclusão das obras de
impermeabiTização dos resTduos, desctitas no capftuTo 4 ocorreu
una dininuição expressiva das curvas de 1".OOO ng/e na ârea dos
resÍduos (Figura 26), sendo provaveLnente indíeativa dos
efeítos obtidos con a inperneabi 7 i zação dos
resTduos /bombeamento da Tagoa inter-dunas.

Por outro l-ado, a poTuição industrial. continua aunentando na
região dos tanques de âcidos, cujas Tinhas de distribuição
deverìam ser rigotosanente inspecionadas e reparadas, haja
visto os val-ores cresce¡ites do PZ-77. O voTume de âguas
polufdas aLcançou 405.000 n3, nesta data, devido ao aumento da
contaninação indus trial .
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A Tagoa de ef l,uentes aparenta tambên ccntribuir para o processo
po).uidor de forma reTevante .

O comportanento hidroquTnico dos lc¡ns suTfato ê complexo,
envolvendo ação cataLisadora de nicroorganisnos tanto na
oxidação como na redução do enxofre. Dentre vârios çJrupos,
LOPES (ìn ìúONIZ, 1975) destaca a inportância do gênero
ThiobacLTTus, composto por nove espêcies, algumas deTas nuito
resistentes a condições âcidas, cono por exenpl-o ThiobaciTTus
Thioxidans, ativo em áquas con pH inferior a 3 en neio aerôbio.
,Iá o ThiobaciTTus terroxidans, a7êm de catalisador da oxidação
do Fe3+ a Fe2+. também podem pronovet a oxidação de su.Lfetos a
su-lfatos.

Jâ a redução dos su7Íatos a suTletos parece estar Tigada a um

grupo Tinitado de microorganismos anaeróbicos e sensfveis a
acidez elevada, não se desenvoTvendo en âreas com pH inferior
a 5rS , segundo o mesmo autor.

I'Iestas condições, predomina a espêcie Desulfovibrio
desuTfuricans, capaz de teduzir os su7Íatos através de reação
autotrófica lsern uso de conpostos orgânicos cono fonte de
energia) esquematizada abaixo :

soe2- + 4H2 s2- + 4H2o

Reaçõês heterotróficas (com uso de compostos orgânicos) tanbên
poden ocorrer, cono, por exempTo:

2CH 3CHOHCOOH + SO42- '-) HzS + 2CH3COOH + 2CO2 + 2OH-

(âcido 7âtico)
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cono na ârea de estudo p.redoninam faixas de pH lnferiores a
4, ê provâvel que a redução dos suLfatos nã.o ocorra na maìor
parte afetada. Entretanùo, a presença de suileto nas áreas
baixas alagadiças ricas em natéria orgânica, princìpalmente
junto ao CondonÍnio InterJ-agos, onde o pH ê naior, pode ser
indicativa da ocorrência destas reações de redução. ^são
necessários ¡nais dados para acTarar esta possìbiTidade, jâ
que os su-lfetos (como H2S(aq) ) são tanbêm estár¡eis em

ambientes pouco oxidantes (HEM, 79gS), provenientes de
deconposição da natêria orgânica .
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-pH

o pH das âguas subterráneas
e 7,5. A Figura 23 mostra a

nas 5 campanhas variou entre or!
situação em agosto de 7992.

os vaTores mais baixos estão associados a perdas nos tangues
e tubul-ações de âcido sulfúrico da área ìndustriaT. Entretanto,
vaTores muito baìxos também são encontrados junto aos resfduos.

O sol,o Tocal é em geraT naturalmente âcido, devido à intensa
7ixíviação tfpica de áreas tropicais, ou devido à presença de
soTos orgânicos nas âreas baixas inundâveis. O pH das âguas en
poços não contaminados varia ent.re 3,5 e 6.

Os valores nais aLtos encontrados (7 a 7,5) situan-se junto ao
PZ-05, sob inlTuência de una Tagoa de etTuentes neutraTizada
periodicanente com soda ca(tstica.

Äs Tagoas e canais do CondonTnio Interlagos mostraram-se
impactadas principaLnente nas áreas mais prôximas à jndrlstrja
(junto aos poços PZ-L4 e 72, com pH 3).

As Figuras 28,29,30 e 37 nostran a distribuição de pH ao
Tongo das demais canpanhas .

Observa-se que a maior pTuna de poluição oconeu em maio de
93 (Figura 28t vide curva de pH : 3), coÜespondendo ao inicio
da êpoca das chuvas, prineipalnente na ârea dos reslduos junto
ao Bairro Àreias .

A situação nelhorou en ju7ho, já en plena estação chuvosa e com
o bombeamento das âguas da J-agoa intet-dunas, conforme pode ser
visto nas curva de pH 2, tanto na ârea de resfduos, cono na
ârea industriaT (Figura 29).



Jâ em novembro de 1-993, a redução é ai¡da mais clara junto itos
resfduos e Baírro Areias, com várìos poços de nonítoração jâ.
cheg'ando a pH 4 (Figtra 3O). Ista se deve provaveTnente às
¡¿edjclas de tecuperação anbientaT adotadas ¡ inperneabiliza<;ão
dos resfduos e bombeanento das âguas da Tagoa inter-dunas),
aiiadas ao eTevado efeito-tanpão dos solos orgânicos das
baixadas aJ-agadiças (WUTKE, in MONIZ, t975) .

Ao Tongo de todas as anostragens, a pTuna de poTuíção devido
às perdas de âcidos e ovtras fontes na área industrial
nosttou-se praticamente estâve7. Este fato mostîa que a
neuttalização das Tagoas de efluentes com soda tem auxiliado
na contenção das âguas subterráneas ácidas a su.L-sudeste.

o principal efeito negativo da aciditicação das âguas
subterrâ.neas e superficiais Tocais, a7ên dos danos à Íauna
aquâ.t,ica, ê indireto, atravês da nobì7ização de metais pesados
tais cono alunfnio e manganês, que são fito-tôxicos à ¡najorja
das plantas (Y{UTKE, in MONTZ, 1.975).

O aunento de pH no Bairro Areais, de O,B a 2,5 em jujho de 93
(pH nêdio 2,7) para 2,5 a S em novembro de 93 (pH nédio 3,2)
representa una tecuperação expressiva, equivalente a una queda
de 68,5 Z na concentração de Tons H+ neste perTodo (de
2 ttg/z en juTho para O,6j pg/2. em novembro de lgg3).
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- Ferro Sol-úveJ.

O Fe'* apresentou vaTores entre O,O3 e L002 ng/z, con nédia de
6612 ng/t (desvio padrão = L48,2 nS/2), nas cìnao canpanhas.

Mesmo os poços de monitoração considerados não contaminados
apresentaram vaTores acina dos Tinites de potabiTidade
(< 0,12 a 4,4 mg/2, com média de 1-,4 nS/z).

A Figura 32 mostra a distribujção deste lon en agosto de 1992,
cujas origens poden ser atrìbuTdas às rnesmas fontes que os
suTfatos.

o volume total de âguas subterrâneas contaminadas chegou a

aproxinadamente 300.000 nr en agosto de 7992, com una ârea de
cerca de 7.000.000 m2.

Este fon, que tanbén pode estar presente na lorma de FeSoa(ae),
segundo HEM (L985), pode ter ocorrido (a exempTo de outros
netais) em partfcuTas coloidaís finas o suficiente para passar
peTas membranas 0,45 pn utiTizadas para fiTtração (KENNEDY et.
a7., 7974 ín H814, L985).

os vaJ.ores de novembro de L993 poden ser observados na Figura
33. A exempTo do suffato, o pâtio de enxofre jâ não contribui
con Tons Fe2+, confirnando a eficiência da nedida de control-e
( fechanento do pâtio con nuro) .

Observa-se uma redução geral de concentração (vide curvas de
1,0, 50 e 7OO ng/2), incTusive com separação entre as plutnas
de poluição da ârea dos reslduos (l{W ) e da área industriat
(SE) .
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A[)esar dos maiores vaTores de Fe2+ ocorîerem em

baixo, não hâ una corcel-ação ì.ínear direta
paz'âmetros, possívelmente devìdo aos coLôides ou
par i5nico Feso4(aq), cuja soLubiTidade independe
(7e8s).

águas com pH

entre estes
f oï'nação do
do pH HEM
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- Condutlvidade Elêtrìca

Os vaToîes deste parânetro variaram de 2l ps/ctn a
96.700 ¡tS/cn nas cinco canpanhas, sendo uma medida da abilidade
da água em conduzir una corrente e7étrica, o que, por sua vez
é função dos sais neTa dissolvidos, principaTnente (HEl,!, J-gBS) .

A distribuição deste parânetro e.n agosto de 92 e novembro ële
93 encontram-se respectivanente nas Figtttas 34 e jS, sendo
siniTares à distribuíção de suitato, nestas datas.

A Figuaa 36 nostra a boa correlação obtida entre estes dojs
parâmetros, cujo coeficiente de correlaçã.o chegou a O,go. Jsto
revela que a condutividade eLétrica pode ser eficientenente
usada para uma avaTiação prelininar de casos sj¡nj-lares a este.
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FIGURA 36 : CORRELAçÃO ENTRE SULFATO E
CONDUTIVIDADE EIÉTNICN

CONC.SO4= X IOOO (mg/l)

Io
I
1(,ì

SOa(mg/l) = 444.4 CE(mS/cm) * 444.4

(r=0.90)

2040,6090
CONDUTIVIDADE ELETRICA (mS/cm)



- Titânio

Apesar de ser o nono eTemento nais abundante na crosta
terrestre ( KRAUSKOPF, L972), principaTnente lormando mineraLs
como rutilo, anatásio, iTnenita e outtos, o Titânìo é
relativamente raro nas âguas, sendo considerado cono traço
(nfvel de pq/2). A concentração nédia na crosta ê estimada em

5.70O ppn ( KRAUSKOPF, 7972), con médias de 4.38o ppn nas rochas
Tgneas e L.950 ppn en arenitos (HEt4, 79aS).

A lorma i5nica deste eTenento nais comun nas âguas subtercâneas
parece ser rid+ ou Ti(oH) 12* (ria*), as quais sonente ocorren
em águas lortemente âcidas (HEM, i-9Bs). A soLubijidacle de
fotmas menos estáyejs de Tio, podem ul-trapassar I ng/L, en
laixas de pH nenores que 2. Acina de pH 3 a lorna Ti(OH)¿ ("c)
loi proposta, segundo o mesno autor. Esta ítltina, a exempTo de
outros netais, evoTuen a cristais síTidos e apresenta
soTubiTidade de L50 ¡tg/0. (pH entre 4 e A) . En anbientes
extrenamente âcidos e redutores, pode ocorrer Ti3+, porêm a
lorma tetravalente (Ti4+) ê mais conumente encontrada.

A Figura 37 mostl.a que loran encontrad.as quatro áreas an'nalas
em agosto de L992, cujas concenttações variaran entte 3,23 e
1-2.3 ng/I-.

A exenpTo do ocorrido com o fetro, é provâve7 que estas
concentrações estejarn super-estinadas devido à presença de
partTcuias coloidais, finas o suticiente para não sere¡n retjdas
pelas nembîanas 0,45 þn usadas na li7tração (KENNEDr et.a7.,
L974 in HEM, 7985) .

A presença destas quatro plumas de poTuição isoladas nostra a
baixa mobiTidade deste lon, se comparada às p-lurnas de sulfato,
pII e Fe2+, por exemplo, que atingiram âreas bem maiores.
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As fontes deste conposto são as nesrnas jâ ,Jescrjtas
anteriormente para outros compostos à exceção do pát.io de
enxofre, que nã.o contribui con titânio. A ârea junto aos poços
PZ-04 e PZ-03, tem sua origen Tigada provavel-nente a caminhos
pavimentados com Linalha de terco e Tama de iTnenita.

A ârea atingida peTa poluição ê de cerca de 650.OOO m2,
correspondendo a um voTume de 795.000 n3, ou o equivalente a
1,.600 t deste fon, provaveLmente em grande pa].te na Íorma
coToidal .

o titânio não ê considerado töxico, sendo inerte ao organisno
humano na lorma de TiO2r segundo a oRGAt{IzAÇÃo INTERNACI2NAL Do
TRABALHO (OIT) , 1-975.
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- AiumÍnio

O alunTnio loi detectado e¡n tré's regiões distintas, em agosto
de 7992 (Figura 38), reiacionadas aos resfduos sól.idos das
dunas; ârea industriaT, notadanente junto aos tangues de âcìdo
suTf(rico, depasito de enxofre e tanque de efTuentes (na saTda
do enissário); e junto ao antigo vazanento do enissârio
submarino (PZ-OS e PZ-06).

Este ton não estâ presente nos resfduos em concentrações
relevantes, sendo oriundos da nobiTização dos Íons At3+
trocâ.veis exjstentes nos sedimentos Tocais, devido ao carâtet
ácido das soTuções poJ-uidoras. O fon A23+ predomina em soluções
com pH inferior â 4, enquanto a lorma AL (OH) 4- ê nais
expressiva a partir de pH 7-8 (WUTKE in MONIZ, 1975). Entre pII

4-8, predomina o AL(OH) 3, insoT()vel .

CompTexos do tipo ALso4+ poden ser predoninantes em soluções
como as do TocaL de estudo, ricas em sulfato (HEM, lggs).

Este fato podería explicar a não correlação entre pH e este
lon. Por exempTo, apesar da maior concentração de AL3+ ocorrer
no poço de monitoração com nais baixo pH (PZ-L7, pH = 1.,0),
outros pontos com el,evadas concentrações aparecem en á.guas com

pH reiatìvamente aLto ou vice-versa. Por exenpTo: PZ-L5; onde

tAtl = 88,9 ng/z e pH = 4,5ì PZ-05, onde [Af.] = 1-0,5 e
pH = 7,5r' ou no caso inverso, PZ-02 onde [A2] = 3,48 com

pH 2,5 .

A existência de coT6ides linos (< 0,45 pn) tambên poderia
explicar esta ausência de correTação, conlorne ocorre com

outros metais .



Q alunfnio não é té'xico a seres humanos por ingestão, sendo
incTusive usado na torna de hidróxido como anti-âcido
estomacaT. A fixação de LÍnites reconendâveis para consuno
hunano (0r 7 nS/¿) se deve a efeitos principaTnente
organoTépticos.

Entretanto, quando em concentração superior a 7 ppn¡ o AL3+ é
t,6xico à naìoria das plantas cuTtivadas, afetando as funções
bioT5gicas das raÍzes (þIUTKE, Ín MONIZ, L975) .
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Manganês

O nanganês ocorre nas âguas subterrâneas principaTnente na
torma reduzida (Mn2*), tendendo a precÍpitar €jrn neíos
oxidantes, na lorma de íxidos de Mn4+. Águas ricas en suTfato,
cono neste caso, podem apresentar complexos do tipo MnSe¿(^g)
(HEM, 7985) .

Na ârea de estudo, loran encontradas em agosto de lgg2 duas
plunas principais, rel-acionadas aos de¡rós itos de resfduos nas
dunas a oeste e às atjvjdades jndustrj ais (pâtio de enxolre e
junto aos tanques de etluentes), aLén de um pequeno foco junto
ao PZ-O7.

As concentrações nesta êpoca variaran entre O,02 (pZ-04) e 23,g
ng/2 (PZ-L5), sendo os vaTores regionais nêdios em torno de 0,1_

ng/2 (con variações de O,O2 a O,35 nS/L).

exenpl-o do Aiunfnio e Ferro, não hâ cotrelação razoâ.vej con
pH, ptovaveTnente pelos mesnos motivos.

os vaTores encontrados estão acima dos Linites reconendâveis
para consumo humano, estabelecídos devido principalnente a
probTemas estéticos e econ5micos (precipitação de ôxidos pretos
en tubulações, etc.). o consuno nêdio diârio de Manganês é
estimado en 70 ng/L, numa dieta normal , sendo considerado um
nutriente essencja.l para aTguns animajs (BATALHA & PARLATORE,
L977) . Entretanto, a exemplo do ALt o Mn pode ser t'xico às
pTantas, em concentrações ao redor de 10 ppn no soLo e
1-000 ppn nas lo7has (IíUTKE, in MONIZ, J,975) .

A

o
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- Chumbo, Zinco, Cîomo Hexava-Zente e Cobre

o chunbo (pb2') Íoi encontrad,o em apenas 6 poços de
monitoração, tend.o uJtrapassado os Linites da NTA_60/oMS
(0,05 ng/2) ern apenas Z pontos: pZ-02 (área de resfduos) e
PZ-77 (perda nos tanques de H2SO4). Cono não está presente nos
resTduos, sua origem deve ser a partír da sua nobiTização dos
sedl¡nentos -locais. A concentração nêdia deste composto ê
estimada en i-6 ppn nas rochas Ígneas, 74 ppn e¡n arenjtos e
80 ppn em foThelhos (HEM, 1gB5) .

O zinco ocorre nas âguas cono zn2+, sendo bem nais soTttveT que
outros netais pesados (HEM, J.gaS). Na área de estudo, as
concentrações em i.992 variaram entre O,02 e g,78 ng/f. (Sp_O3),
com somente um val-or acina dos tinites reconendáveis
(5 nq/L). .Suas origens são as nesmas do chumbo, pelas nesmas
razões .

Apenas um poço de nonitoração ultrapassou a concentração
reconendáve7 de crono hexavalente (O,OS ng/L), junto ao pátio
de enxofre (PZ-J-7), cuja origen é desconhecida. En geral, a
á.rea apresentou valores muito baixos em agosto de j.gg2, entre
0, Oi- e O,O4 ng/L.

O Íon Cobre ¡Cuz+¡ apresentou vaLores modestos, entre OtO3 e
0,76, com sonente un ponto ul-trapassando o linite de
potabiTidade de J- ng/L (pz-zs; 6,s4 ng/Q.), junto à área dos
resfduos .
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- Vanâdio e Nióbio

Destes eTenentos, presentes n¿¡,s arejas ricas em ilnenita que
servem de natéria ptina para o processo industrial, apenas o
vanádio 1oí detectado na ârea.

O conportamento geoquÍmico do vanâdio ê conpJ-exo, podendo
exjstir três estados de oxidação estáveis e¡¡ siste¡¡as aquâticos
¡v3+, V4+, v5+¡, especiaJ.mente en águas ácidas (HEM, Tggs),
Entretanto, o Lon V5+ tende a predominar, tornando â¡jons
compTexos com oxigênio e hìdráxidos, que podem assocjar-se a
outros metaís (p.ex. F"2*), precipitando.

As concentrações de vanádio en agosto de 7992 variaram entre
OìO77 e 01844 ng/L na ârea indust.riai e O,OO|- e 0,372 ng/L
na â.rea dos resÍduos. Dos dez valores detectados, apenas 2
uTtrapassaram os linites reconendâveis, em â.reas restrjtas.

carbono orgânico Dissol-vido

Este parânetro, escolhido para identificar a intluência dos
conpost.os orgânicos provenientes dos resfduos "donésticos,',
apresentou vaTores regionais relativanente eTevados, devido à
presença das arejas orgânicas negras.

os vaTores nas âreas þajxas variaran entre 4,9 e J.9,4 ng/e, con
nêdia de 1-1-,2 ng/2.. Val-ores associados aos resÍduos (sp-03,
PZ-25, PZ-zi e PZ-24) sjtua¡n-se entre 22,5 e 33,9 ng/Q..
Os vaTores nais eievados toran encontrados na ârea industrial...
PZ-1"7. 242 ng/t-, ou 22 vezes o ,,backgroundt, e pZ-75, com 46,6
ng/t, ou 4 vezes o t'background,t. Isto se deve provaveTmente a
vazamentos no sjste¡na de esgotos da fâbrìca ou vazamentos de
67eos minerais, já que não são usados conpostos organoclorados
no processo. Durante as sondagens, no entanto, não foran
observadas fases 01eosas Tivres na superffcie do Lençol
lreático.



Conpostos N itrogenados

Foram detectados apènas ttaços de ¡jtrjtos (na lorma de N-
No2) e nitratos (N-Itoj), em geral nuìto inferiores aos -ti¡nites
de potabilidade, oriundos da oxidação da natéria orgânica dos
resfduos donêsticos.

- Sulleto e Cl-oreto

A presença de Íons suTfeto ê nais expressiva junto às áreas
baixas, ticas en natêria orgâniea natural, mostrando que nesta
região, o ambiente é nais redutor (ou Levenente oxídante)
ocortendo provavelmente na forma de H2S¡aq¡ já øue o pH ê
inferior a 7, en geral ( KRAUSKOPF, Lg72)

En 1-992, o val-or mais eLevado (794 ng/L) ocorreu junto ao pZ-
05, situado en areias argiTosas pretas ricas en nat.êria
orgânica. os denais valores variaram entre 2 e 10,4 ng/L, sendo
sempre inferiores nas areias de dunas, onde o ambiente ê nais
oxidante.

O fon cloreto (C2-) ocorre en toda a área, em concentrações na
faixa de 8 a L07 ng/e., com ape¡as um vaTor ujtrapassando os
250 ng/2 recomendados para consuno hunano (3OSO ng/L no ?Z-OS),

As concentrações encontradas são nornais en á.reas próxinas ao
oceano.
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O t-on cToreto ê un bon indicador de contaninações por depásitos
de LÍxo donêstìcos, porên, tendo em vlsta os baixos vajores
encontrados nos poços de monitoração próxinos aos reslduos
"donéstic:os,,, conclui-se gue estes resfduos pouco alteram a
quaTìdade das âguas subteftâneas .Locajs. Este f ato ê
cortoborado peTos baixos vaLores de carbono otgânico Dissolvido
e compostos nitrogenados encontrados.
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3.5. BALANçO DE ì/ÍA.9SA PRELTEINAR

Para avaiiar a necessidade de ¡nedidas de renediação na área dos
resfduos depositados nas dunas, foi feito un baTanço de ¡nassa
prelininar para o fon SO42-, onde assurne-se gue o nesmo não softa
efeitos de retardamento ou decaimento de eoncentração devido a
efeìtos de redução ou biodegradação, etc.

Dado o grande nitnero de incertezas, os vaTores caLculados deven
ser considerados apenas como ordem de grandeza da dinânica deste
lon no p:rocesso poTuidor .

En 7990, haviam cerca de 63.000 t
L8.70O t de LinaTha de Fe no
quantìdades em sais passfveis
solubiTizados:

de resfduos industriais e
7oca7. A tabeTa mostra as

de seren Tixiviados /

TÀBEL 7 : Cû|POSIç¡O (tJfÌIC D6 ¡ES¡DUG D¡SPGI()S IAS DUI S

REs fDuo

I}¡DUSIR ¡AL

TOIAL D¡SPOSfO

(t)
ccr,4PosrçÃo TOTAL DE

(t)
so.' 08s. :

Borta de Enxof¡e 1.000 s (ó0 t)
HrO (40 :)

Não reage com a água,

ern princfpio

Lama ¡ndustri6t ó0,000 firso. (20 ¡)
Feso. (7 Í)
rioso¡ (ó ¡)
te¡ io3 (30 r)

sio2 + H,o (37 7)

1ó.5óE sai s de SO¡ são

solúveis

Limatha de te 18.700 Fe(oH)s ('100:)

?

ne L ixiviável. em meio

Ácido

Toto I 81.700 1ó.568

ou seja, existiam en L990
sulfato passlveis de seren

L6.600 toneiadas de fons
às águas subterråneas.

cerca de

7 ix iv iados
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Para avaTiar a taxa de Tiberação de sulîatos ao aquTfeto e ao rl_o
Capivara Grande, foran inicialnente q'.uantificados os totaJs
destes íon existentes nas 5 canpanhas de anostragen reaJ-izadas,
cujos resultados encontram-se na TabeLa I (Voiune Contaminado x
Concentração Mêdia, segundo NYER, 7992).

ÍAAELA 8 : TOTAI. DE SJLFÂTO OOIIIDO 1I,'IS ÁGUAS g.BTERNÂTEAS

xÊs

ÁREA (mr ) VOLUI'I€ (n¡ ) cotlc, HÉDIA (nEl¿) ¡ilASSA (t)

a. ¡ R. S. A. ¡ R. S.
^.¡

R.S A.t n. s.

AGO/92 350.000 400.000 105.000 120.000 7.380 2,580 7f5 28ó

JAX,/93 ó20.000 530.000 187.500 159.000 1.593 1.481 (" 299 235 (r)

l{A¡l93 ó20,000 ó00.000 18ó.000 180.000 1 .167 2.551 251 4ó0

JUL./93 475,000 595.000 14?.500 178.500 3.108 1.576 11! 281

xov/94 720-000 ó30.000 21ó.000 189.000 1,661 1,127 1 ,007 213

ob6:

À¡ - Área ¡.dustriat (Ptunâ Sudeste)

Rs = Área de Resfduos Sótidos nas Dunas (Ptunå llo.oeste)
t = Vâtor sub-estimado devido ê dahos ho PZ-23

No baTanço de nassa, a ,nassa que entra no aquTlero (advinda dos
resTduos), subtrafda da rnassa gue sâj do aquffero (para o rio
Capivara Grande e âreas alagadiças contfguas), é igual à ¡nassa
acumuTada no aquîfero. Para evítar efeitos de renoção de massa
peTo bombeanento da Tagoa inter-dunas, loram escolhidas as
anâ7ises de agosto de 92 e naío de 93, para avaliar o acumuTo de
,nassa:

ll¡ - Il" = (Ì1,- - .¿") / 9. onde (s )

Ilt = ¡r¡assa advinda dos resíduos (t)
tl. = ,Íâssa gue sai do aquifeto paÍa o rio Capivara eîande (t)
Ma¿ = massa de sulfa¿os medida em maio de 1993 (t) no aquifero
Itoso = massa de sulfatos nedída em agosto de 1992 (t) no aquitero
( -" - "r.) / 9 = nassa acunulada en¿re naio/93 e agosto/g2, tranafornada

para t / nês
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O vdTor de Mo loi cal-cuTado atravês da Lei de Darcy, onde:

Q"'xiA.onde

A. = vazão que aai do aquÍ.fero para o rio (nl/s)
i = gradien¿e hi¿lráulico no Bairro Areias (O.0Ol)
,< = condu¿ivídade hidráulica nédia (4 x lÌh/s)
À = seção ÈrånsyersaL ao fluxo (550 n x 10 n = 5.500 n2)

(6 )

À ,nassa Mo foi então caTcú7ada peLa nultiplicação do fluxo
Qo (2.2 x 1-o-4m3 /s, ou 570 n3 /nês) F>eIa concentração nêdia de
safda do sistema, nas amostragens de agosto/gz, janeiro e
juLho/s3, medidas no PZ-24 (2.OOO ng/[- SOt2-). Desta forna,
Mo = 1.,1 t/nês. Esta taxa deve estar super-estimada, una vez
que as concentrações nêd¡as de saTda deven ser nenores
TateraImente .

Portanto, a taxa de Tiberação de Tons suTfato ao aquftero,
corresponde a (da egùação 5):

ú-1,1 = (460-286) /e

llt = 2O,5 t/nês, ou 246 t/nês, considerando Éaxas øédias fixa', pata
efeítos de ordem de grandeza.

En L990 havian cerca de 16.568 t (ou L6.076 t en 92) de
sulfatos potencialnente Tixivìâvejs. Ä.ssurn indo-se a taxa fixa de
Tiberação de 246 t./ano de SOo2- dos resTduos para as âguas
subterrâneas, o tempo totaT previsto para Tixiviação total seria
da ordem de 65 anos, a partir de 1-992.
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Por outro Lado, a.ssu¡njndo-se gue a 7ixÍvlação de sulfatos
aprese¡te decainento exponenciaT, ou seja, a taxa varia com a
variação da nassa dos resfduos, tên-se..

d llr
- NXr,

d¿

cuja integração qera:

(7 )

tlr = Itr. e'k, onde ( I )

IlÍ = massa (t) de sulfato nos resfduos. no Xenpo t (nês)
llr" = z¡assa inicial (t) ¿le suLfato noa resÍ.duos, (tenpo = O nês)
N = constante de decaimen¿o (I/nês)

Para caTcul-ar esta constante de decainento, assur¡le-se gue a
,nassa gue saj dos resTduos ê iguaT à massa que ent,ra ho
aquTtero, sendo a ,nassa acurnuTada no aqullero igual a :

daq
N llr - tto. onde ( 9 )

dt

d ìraq

variação na massa do aquífero. no ¿enpo (X)ì
.lt

N ¡tr = massa que entÍa no aquífero, no tenpo (t) (da equação 7)ì e

¡lo = massa q'ue såi do aquifero para o rio Capivara crande (vide
eqvaçã,o 5 )

A integração desta equação lornece:

^Ìlaq= Mr" (1 -ea'¡-Mot (1O)
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Cono ^ Maq = Mnai - M.go = 460 - 286 = L74 toneLadas
acu¡ru.Zadas en ¿ = 9 neses. d equação (L0) assune a segr¿¡jnte
forna:

174 = 16568 (1 - e'ex ) - 1.1 x 9

ou seja, K : o,ooi.z4 mês-l

A meia-vida dos resfduos ê então caTculada por (segundo
CLEARY, in PORTO et-a7., L99L):

0,693
rh

K

ou seja, Tr= 559 neses ou aproximadanente 47 anos.

( 11 )

.Estes câ7cu7os, ainda que imprecisos, devido às incertezas
inerentes ao baTanço de nassa, nostran que mesno ap6s 22 anos no
7oca7, os resfduos continuariam a contaminat as águas
subterrâneas focais a nfveis relevantes por dêcadas, caso nedidas
de renediação não lossen tonadas.



4. MEDIDAS DE RECUzERAçÃo rtunrcxru,

4.t. oBJETwos z nsrnarÊcte

os principais obj etivos das ações corretivas adotadas são:

. recupetar a quaTidade das âguas subterrâneas e das âguas
supertìciaìs, principalmente nas áreas habitadas pr6xLnas
(Bairro Areias e Condomfnio Interlagos);

. reduzìr ao mâxino as lontes de contaninação ao subsoJ-or' e

recuperar a paisagem da ârea, degradada peTos reslduos
industriais.

o processo poTuidor ocorre de duas Íormas princìpais: através da
Tixiviação de sajs e metais pela ação das âguas de chuva nos
resTduos das dunas; e atravês de perdas de ácido sulfûrico e
7ixíviação de resfduos dispostos no pâtio de enxofre, na ârea
industriaT.

Numa prineira fase, os resfduos foram isoTados por ca¡nadas

inperneabiTízantes (processo tambên chanado'tEncapsulanento
Hidrâu7ico,') , sendo tanbém separadas as príncipais lontes
industriais (Fase I).

Dada as altas taxas de recarga e as aTtas veJ-ocidades de
escoanento das águas subterrâneas, a sinpTes eTininação das
lontes de poluição já ocasionaria uma neihora ìmport.ante na
quaTidade das âguas subterrâneas, porêm, a recuperação
provaveTmente demoraria un tenpo expressivo, jâ que âs
concentrações eran elevadas .
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Portanto, para acelerar este processo de r'ecuperação, optou-se
pe)-a instalação de u¡n sjstema adicional de l¡ombeanento das âg11as

subterrâneas, no sentido de remover as partes centrais das pTumas

de poTuição e reduzir a nigração destas para as âreas habitadas
(Fases II e III).

AtuaTmente, o processo encontta-se na Fase III, de avaTiação de
resuTtados e detinição de eventuaís medidas adicionais.
A Figura 39 mostra a estratégia de ação adotada.
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4.2. ELrìtrNAçÃO DE I':ONTES DE CONTAT'IINAçÃO

4 .2 .7. InperneabiTìzação dos Resfduos

Tanbén conhecido tror t'encapsuTanento hidrâu7ìco", baseia-se no
seguinte princTpio: a Tixiviação dos poluentes se dâ atravês da
intiTtração das âguas das chuvas, portanto, o isoTanento do
contato direto chuva-resfduos irâ eiininar (ou teduzir
drastìcanente) as cargas poTuìdoras às âguas subterrá¡eas.

Outra nedida cabÍ-vel seria a remoção dos resfduos e transporte
atê um destino lina7 (aterro industrÍa7, por exempTo) . Entretanto
esta alternativa apresentava vârias desvantagens, tais como: alto
custo, inpacto devido ao transporte (emissões atmosféricas,
acidentes, etc.) perfodo de remoção muito Longo e au¡nento
considerâvel do total de renover, jâ que aLén da remoção dos
resfduos industriais e donésticos, haveria que ser retirada uma

parte da zona não-saturada provavelmente contaninada e.
principalnente, haveria a possibiTidade de re-mobiTização das
dunas semi-môveis, pela ação dos ventos. ALén disso, seria
necessâria a tealizaçã.o e aprovação de projeto de aterro
doméstico e industriaT, já que não havian instalações disponf-veis
para volunes tão qrandes .

Desta forma foi feita iniciaTmente uma redução da área dos
resÍduos, já que havian vârios Íocos pouco espessos de resfduos
espalhados peTo terreno. Estes locos loram renovidos e coTocados
sobre o foco principal (27.2o0 fr, ), para posterior
inperneabiTização com canadas argiTosas, nais eÍiciente em á,reas
menores (B|jCHLER & POLL, ìn CSD-gEOKLOCK, 799i).
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Da mesma forma, as arejas e resfduos que haviam deslizado da
voçoroca para o interior da Tagoa inter-dunas fotam removi dos e

re-depositados na ârea da voçoroca e tanbên ínperneabiTizados
(ârea de 7.000 n, ) . Duas barreiras de nuros de gabiões foram
usadas para dar maior estabiTidade ao 7oca7, evìtando novas
desestabiTízações .

A imperneabiTização dos resfduos Íoi feíta em três canadas de 0,2
m de espessura, acima de uma prineira camada com o,1 m

(reguTarizadora) , totalizando 0,7 m. O material usado loi una
nistura de soJos argiTosos com 2* de bentonita (en peso), para
garantir condutividades hidráuTicas saturadas inferiores a

L x 1-o-9m/s.

Estas ca¡nadas foram homogeneizadas com arado de dìsco e
conpactadas, segundo um rigoroso controie de conpactação, através
de ensaios tecnolôgicos de grau de conpactação e unidade. ALén
dìsso, cerca de 30 amostras indefornadas foram retiradas en
vârios locais e nas 3 canadas. A perneabiTidade nédia obtida foi
de 1,,g x 1,0-9n/s (nediana 1-,0 x 1,0-9n/s), con 63 4 dos vaTores
na laixa de 2,2 x L0-10 a g,g x lo'Lon/s.

Acína das canadas de inperneabiT ização, toi usado o nesno solo
argiToso não conpactado (0,4 n de espessura, e tinalnente, areias
de dunas (0r2 a Or3 n). O objetivo destas camadas ê o de proteger
as camadas de imperneabiTização contra tachaduras devido a

ressecamento, através de dois princTpios. Prineiramente, a camada

de areia arnazena as âguas de chuva, lentamente sendo drenadas
peTo caímento de 3,5 4 do terreno ao sistema de drenagen
superÍicia7, nantendo a umidade.



En segundo 7ugar, a Tongo ptazo, caso ocorram fjs;suras na
ímperneabiTização, as ,nesr¡¡as serão Preen chidas pelas partfculas
da nesna camada atgiTosa sup>erioî recuperando-a naturaTnente, sem

criar espaços com frações grosseìras. Este prìnclpio de auto-
preenchimento foi descrito Por ¡IoRlv (1'992), mostrando-se
eficiente em estudos reaTizados na Universidade de Munìque,
Alenanha,

A Figura 40 nostra as camadas de impermeabiTização e cobertura
utiTizadas.

como pode ser observado, na ârea dos resfduos domésticos
(23.ooo mz ), foi adotada uma canada de brita entre o resfduo e a

cobertura imperneabiTizante, cuja função PrincìPaL é drenar os
gases eventualnente produzidos, transferindo-os a drenos e poços

de captação de po7ìetiTeno de aTta densidade, podendo no futuro
ser instalado un bio-fíLtro. Entre a brita e a impermeablTização
usou-se nanta geotêxti7 para separação lfsica. Entre os tesTduos
indusùrjais e os resTduos donêsticos, roi reíto um dique de

argiTa de atê 4 n de prolundidade de 2 m de Targura média' para
fins de sepaîação dos resTduos.

A7én do controle tecnoTôgico de conpactação e ensaios de

permeabí7idade, toi instaTado um sistena de controle de

infiTtração na â.rea da voçoroca, Togo abaixo da

inperneabiTização. Este é conposto de uma manta de poTietileno de

alta densidade de l-,5 mm de espessura e caimento central de 3 4

para un tubo do mesno naterial ¡diânetro 50 mm). A ârea ocupada

é de 25 n2. caso haja infiTtração attavés da camada

impermeabiTizante, este sistema pernitirâ sua coleta e aná7ise,
através de drenagen a uma caixa coLetora.
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4.2.2. ElÍøinação de Fontes fndustrjai.s

A fìm de eLininar as principajs f,ontes de poluição dentro da área
industriaL Íoi reparado o sjste¡¡a de canaletas e tubulações ¡a
â.rea de tancagen de âcido sulfûrico. À-l érn disso a base Clos
tangues foi concretada e circundada por nuros de concreto. Da
nesna îorma, fôran removidos O,Io m de arejas imptegnadas con
67eos na área de tancagem de 6Leo diesel .

No pátio de enxofre, toram removidos os reslduos antÍgamente
dispostos e lechados os ¡nuros de contenção.

ås emjssões gasosas, devido à gueirna de ôl-eo combustlvel nas
caTdeiras, principaTnente, estão en processo de redução de até gs
Z en sox, através da inpTantação de sjstema de oxidação por via
únida (FINK, 1993 ) .

4.3. NECOHTSTçÃO DA PATSA1EM

Acima das áreas recompostas, foi
recomposição paisagfstica, através da
de espêcìes nativas da região.

iniciado urn trabalho de
seTeção e pTantio de mudas

Para tanto, o soLo arenoso foi inicialmente coberto com folhas de
palneira, para evitar a erosão eöIica-pLuvial, protegendo as
espêcies pTantadas e ajudando a criar un substrato para seu
crescimento.

Foi tomado um cuidado especiaT para evitar a ìntrodução de
plantas com rafzes profundas, que poderiam danilicar a
imperneabilização.

AtuaTmente, várias
satisfatorianente .

e s pêc ies
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4.1. tsOTTBE,.dÍENTO E DESTINO FINAL DAS ÁGI]AS C'Ú.NTAT'fiNADAS

1.4.7" BombeaÐento da Laqoa Inter-dunas

O Bombeamento da Lagoa contaninada teve inTcio efetívo em meados

de maio de 1993, ap6s una rápida lase de testes em janeiro do
mesmo ano. Por ser uma ârea de surgência das águas su,bterráneas,
o bombeanento da l-agoa pernìtiu a retirada de grandes vazões de
água contaninada.

As vazões de bonbeamento Íoram, em mêdia, de 700 m3 /h, o que
ptoduzl-u um rebaixamento de aproxinadamente 2,5 m no nTvel
d'âgua, com um raio de influência aproximado de 3oo n, com

rebaixamentos observados nos poços Pz-79 (o,47 m de
rebalxamento) , PZ-20 (0,36 n) e PZ-O2 (O,07 n), o que pode ser
vìst,o na Fìgura L7 (capLtu7o 3 .2 .2 . ) .

A partir de outubro de 1993, a vazão toi dininufda paîa
50 n3 /h, devido à época de seca e problemas na capacidade do
emissârio submarino, sendo esta considerada a vazão nêdia ôtina.

o voiume total bonbeado chegou a aproximadanente 420.000 m3 de
águas contaninadas.
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4.4.2. .Instaldção de Poços de Botubeemento

Foram instal-ados 6 poços tubulares com o objetivo de bombear as
águas sulcterrâneas contaminadas, cujo desenho e Tocalizações
encontram-se descrítos no item 2.3. (Figrtîas 5 e 6). A distância
entre os poços loi de 750-200 n, para evitar ínterîerências.

O objetivo destes poços ê o de inpedir ou ninimizar a nigração
das partes nais concentradas das pTunas de poTuição para as áreas
habitadas, respectivamente Bairro Ärejas (PB-11, PB-O? e PB-03)
e CondonTnio InterTagos (PB-04, PB-05 e PB-06). A7ên disso, o
rebaixamento do 7ençol freâtico propiciarâ un aumento nas taxas
de recarga Tocais, estimadas em 400 mm/ano, favorecendo a

diTuição da poTuição .

Os ensaios de bombeamento (vide iten 3.2.3., Tá,be]a 3) mostraran
que os poços PB-OL, 02 e 03 apresentaram vazões muito pequenas
(inferiores a I nt /h), sendo descartados para fjns de
bombeamento.

Para contornar este probl-ema nesta ârea, -levando-se em

consideração gue as camadas mais permeâvejs sjtuam-se rlas porçóes
mais superficíais do aqulfero, foì construTdo um poço-dreno
horizontal de 100 n de Targura, conforme mostra a Figura 47

(vide TocaTização na Figura 42), cuja vazão está estimada entre
1-0 e 1-5 n3 /h, segundo testes preTiminares de vazão durante o

desenvolvinento .

A escavação foi feita con retro-escavadeira, sendo que a

profundidade náxina alcançada para o posicionanento dos drenos
loi de L m abaixo da superftcie de saturação.

A Tabela 9 mostra o resumo das caracterfsticas de produção dos
poços de bombeamento, cujo inTcio de operação é prevísto para
natço de L994.
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TÂ8EL 9 ! IEsl,D 0^S C ¡^CTERfSrr(rS Pr(n T¡VÀS DOS PoçOS DE B{lrEE r€rIO

* - vazão drrante o desenvotvimento

- estimado
rÈ - raio mfniÍþ (= cofipr.itmnto dos drenos)

l¡. E.

(m)

r.0.
(n)

O TESIE

(nr /h)
0 ór¡rc
(!r'lh)

RA¡O DE IXfLUÊNCIA

(m)

OBSERVAçöES

Þ8-01 11,5 20,3 0,96 ¡Íprodut i vo

PB-02 23,0 2A,3 0,12 lrprodut ivo

P8-03 1ó,1 22,7 0, 10 I íprodut i vo

P8-04 2,0 5.0 2,25 1,0 30 C. ¡nterlôgo8

P8-05 1,0 4,3 t2,00 9,0 120 C. Interlagos

P8-0ó 1,9 5,1 2,00 1,5 45 c, lhte¡togos

Poço- DRENO 2,0 3,0 8,00
(*)

10 - 15

(ft)

100

(r*r )
Bêir.o A¡eiâs



4.4.3. Destino Fina']- das Âguas Bombeadas

As Ãguas Bombeadas, en totaT aproxinado de 70-75 n3/h (5o n3/h da

Tagoa e 20-25 n3 /h dos poços de bombeamento), serão 7ançadas ao
mar, atravês de emissário subnarino jâ existente. o inpacto deste
7ançanento serâ nonitorado nensaTmente ,

En princTpio, as concentrações de sulfato são conparâveis às da

água do mar (1-.000-L.50o ng/L) e o baixo pH deverâ ser
prontanente neutraTizado, devido à alta capacidade-tampão das
âguas salinas. o Fe e outros netais não podem ser considerados a

rigor contaminantes ínportantes, já que suas conce¡ttrações não
são tão e.Levadas e serão ampTamente difuÍdas na saTda do

emissário.
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4.5. AV;-J,.TAçÃO PRELTù{TNAR DAS ÈÍEDIDA-S A'STADAS

A inperneablTização dos resfduos (ou ttencapsuTamento hidrâullco" )
toi conclttfda en 79/09/93 e o sisterna de bonbeanento das âguas
contaninadas so¡¡ente entrou parciaTmente em operação ( âguas da

Iagoa) en neados de maio de 7993.

como a úl.tina anostragen data de novembro de 1,993, o siste¡na de

renediação estâ efetivarnente en andanento hâ 2,5 ¡¡eses para a
imperneabiTização dos resfduos e 5,5 neses para o bombeanento da

7agoa. Portanto, está ainda en lase inicial de operação, o que

inpossibiTita uma avaTiação mais detaThada, sendo necessárias
novas amostragens para ta7.

IVo entanto, estas ações renediadoras conjuntas parecem ter
provocado aTgunas neThorias expressivas na região do Bairro
Areias (oeste da ârea de estudo), principalnente um expressivo
aumento do pH nêdio, correspondendo a aproximadamente 70 Z de

recuperação nas concentrações do Lon H+ ¡vide iten 4.3.2. -
pH). Da nesna forna, os suTfatos most,:aram forte decaimento,
assim como a condutividade e7êtrica, conforme nostram as Figuras
43 (Pz-25) e 44 (Pz-24,) situados nesta â.rea. A7enas o Fe2+ não
mostra sinais de melhora no PZ-25, provaveTmente devido a eîeitos
de retardamento (adsorção) .

Por outro Lado, a poluição industriaT aumentou nas úTtinas 2

campanhas (julho e novenbro de 7993) (vide iten 3 .5. ) ,
principaTnente devìdo a perdas na área dos tanques de âcido
sulf{trico, cujo sìstena de canaletas e tubulações deveria ser
rigorosamente inspecionados e reparados.

o sjsùe¡na de bonbeanento da lagoa já removeu cerca de

42o.ooo m3. como a concentração nédia foí de 639 ng/¿ de So42-,

houve una remoção de aproxinadamente 270 t deste Íon,
proveniente em parte da ârea de resTduos e também da ârea
industriaT .
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os poços de bonbeamento, assunindo-se taxas de 20 nt /h e
concentrações de So42- de 7.ooo - L.500 ng/¿, serão capazes de
renover atê 1-75.000 n3 /ano, ou o equivalente a aproximadanente
L75-260 t/ano. Juntamente com o bombeamento das J.aqoas, que pode
jremover em torno de 430.000 m3 /ano ou cerca de 27O t,/ano,
chega-se a um total de renoção de aproximadanente
450 - 530 t/ano. contra aproximadanente L.200 t exjstentes no
aquffero. Apesar destas taxas sere¡n apenas ordens de grandeza, jâ
gue as concentrações tende¡n a reduzir com o tempo, pode-se
afirnar que a recuperação do aquifero será bastante rápida, caso
as lontes industriais sejan efetivanente elininadas.
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FtcuRA 43 : EVOLUÇÃO TEMPORAL _ PZ25
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FTGURA 44 : EVOLUÇÃO TEMPORAL - PZ24
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5. CONCLUSÕES

o principal aquTfero TocaL ê îormado por areias finas
LnconsoTidadas, por vezes orgânicas e/ou cimentadas por
dxidos de Fe, assenÈadas discordantenente sobre soTo de
alteração de Enbasa'nento crístalino pré-Cambriano e
sobreposto por areias de dunas bem selecionadas. Possul
catâter predominantenente Livre, porén pe-quenas canadas
argiTosas poden provocar
confínamento.

um eÍeito l"ocaL de semi-

As veTocìdades de escoanento são reTativamente eTevadas,
variando entre aproxlmadanente 60 e 690 m/a, de acordo às
diferentes Titologias e gradientes hidrâuiicos. À^s

perneabil-idades varja.n de 5 x 1-o-7 a 6 ì Lo-4n/s, com nêdìa
de 7,7 x 10-4n/s. As águas subterránea s noven-se en direção
ao rio Capìvara erande, à noroeste e ao nar a sul-sudeste,
havendo um divísot dtágua sltuado nas dunas.

os resultados das anâ7Íses qufmícas mostram gue as perdas de

âcido sulf{trico na área industrial e os resfduos dispostos
ìndevidamente ¡ras dunas Titorâneas causaran urn inpacto
anbiental no aquTlero freâtico e águas superlicíais locais,
principalnente no que diz respeíto ao baixo pH, suifato,
lerro soL{we.Z. e outros metais pesados.

Foran identilicadas duas p-Uumas de poTuição principais: una

Junto ao Bairro Areias, a noroeste da área de estudo,
nigrando em direção ao rìo Capivara crande e outra a sudeste,
migrando en direção ao nar. A primeira loi ocasionada peTos

resfduos dispostos nas dunas e a segunda principaTnente
devido às perdas de poluentes na ârea índustriaT.
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A.s concentrações de vâ.rlos lons estäo acLma dos Tinltes
reconendâveJ.s para consumo hunano e¡n exte¡sa área. A7én
dlsso, a acl-dlficação do meio provocou d liberação de metal.s
t6xl-cos às plan¿as, tal-s como o aTumTnio e manganês.

As sondagens e7êtrl-cas, apesar da dlfTciT execução nos topos
das dunas devLdo å alta resÍstividade das areias seca,s,
,nostrararn uma boa corcelação com os dados das petfurações.
Da mesma maneira, o caminhamento elêtrico fol Þastante
eficiente no maÍteamento preTìminar das âguas contanLnadas
apesaî de aLrynas Lnterferências com crostas
7l-monTticas / soTos orgânl-cos, sendo lortemente teconendâvel
en casos simiTares .

o fon sulfato apresentou a naior dístribuíção espacial ao
Tongo das campanhas de amostragem, mostrando estat nenos
sujeito a efeitos de retardanento que os Tons H+, Fe2+, Mn2+

e At3+. Este fato contirma que o sullato é o parânetro nais
indicado para avaliação da extensão do lront poJuidor.

Os parâmetro.s ,,in sjtu', também Íoram considerados bons
indicadores das pl.umâs de poTuição. A7ên do pH, a
condutl-vidade e7êtrica apresentou boa correlação con a

dlstribuição de sulfato, sendo reconendâve7 para avaliações
preliminares râpidas.

Não houve correTação razoâve7 entre pH e os metais pesados,
o que pode ser expTicado peTa presença de co7ôides finos, que
atjravessam as membranas (O,45 pn) utilízados na fiTtração.
Outra explicação possfveJ- seria através da fornação de
complexos dos metais pesados com o lon sulfato (FeSOq(aq),

Iqnso4(aq). ALso4+ ¡¿q¡), cuia solubiTídade independe do pH.
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o baTanço de nassa feito a nTvel prelininar para o Lon
sultato nostrou çNe os resfduos dispostos no soTo poderian
contrl-buir con taxas eTevadas deste ton ao aqulÍero por
vârias décadas, caso nedidas de renediação não fosse¡n
tomadas.

å.s medidas de remediação adotadas, que incluem a

inperneabiTização dos resfduos com canadas argiTosas,
recuperação e estabilização da voçoroca, bonbeamento da Tagoa

inter-dunas, instaTação de poços de bonbeamento e recuperação
da paisagen con plantdção de espécies nativas, nostraran
slnals de recupera ção na ârea oeste (Bairro Areias), sendo,
no entanto necessárjos novos dados para conÍìrmação
delinitíva de tendências. Dada a elevada dinânica de
tecarga/descarga da região, espera-se uma recuperação tambén
râpida.

Por outro J.ado, peTo ¡nenos urna Íonte de poluição industriaT
é ainda atìva ¡vazanentos nas tubulações de âcido sulfúrìco)
o que provocou uma eTevação de concentração na pluma sudeste
(en sentido ao mar) na (tTtina amostragem. Reconenda-se
investigar e Eeparal. esta fonte imediatamente, sob pena de
sacritLcar o cronograma de recvperação da qualidade do
aquTlero nesta ârea.
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