MODELAGEM DE FLUXO SUBTERRÂNEO EM ÁREA CONTAMINADA
POR HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE PETRÓLEO
Bruno Esteves Távora1 & Sérgio Kode2
RESUMO --- Em áreas contaminadas por hidrocarbonetos derivados de petróleo, o fluxo saturado
na região sub-superficial rege o transporte das fases livre e dissolvida dos contaminantes. O
conhecimento da direção e velocidade do fluxo pode fornecer subsídios para a tomada de decisão
frente ao risco apresentado pela contaminação, sendo, ainda, necessários para a modelagem do
transporte de contaminantes. No presente trabalho, o fluxo subterrâneo saturado transiente em uma
área contaminada por gasolina, proveniente de vazamento em sistema de abastecimento subterrâneo
em um posto de combustível no Distrito Federal, foi calibrado a partir dos dados geológicos e de
nível freático extraídos dos relatórios de remediação ambiental da área impactada.
ABSTRACT --- In areas contaminate for oil hydrocarbons, the saturated flow in the sub-surface
region governs the transport of liquid and dissolved contaminants. The knowledge of the direction
and flow velocity can supply criteria for the decision take front of the risk. It is also necessary for
the contaminant transport modeling. In this study, the transient saturated groundwater flow at an
area contaminated for gasoline, originated from a ground storage tank from a gas station in Distrito
Federal – Brazil, was calibrated from geological data and head measurements from environmental
remediation reports from the impacted area.
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1 INTRODUÇÃO
O vazamento de combustíveis derivados de petróleos, conhecidos como líquidos leves de fase
não aquosa (LNAPLs), na região sub-superficial é bastante comum, variando de pequenos
vazamentos em tanques e tubulações a enormes acidentes em refinarias. Quando o volume do
vazamento é suficiente para alcançar o nível freático, três processos se desenvolvem apresentando
risco ao meio ambiente: a descarga direta do LNAPL aos corpos receptores como rios, poços e
fontes; descargas na fase de vapor dos constituintes voláteis em prédios e estruturas superficiais e
dissolução dos constituintes na água subterrânea (Huntley e Beckett 2002).
Diversas ferramentas computacionais têm sido desenvolvidas com o intuito de modelar esses
acontecimentos, possibilitando, assim, a geração de diferentes cenários que irão auxiliar na tomada
de decisão frente ao risco apresentado. Essas ferramentas podem otimizar os custos e o tempo
necessários para a recuperação do dano.
Entre os processos de transferência e transformação dos hidrocarbonetos, os mais relevantes
são: advecção, difusão, dispersão, sorção, degradação e volatilização. Sendo o processo mais
importante em aqüíferos permeáveis, a advecção representa o transporte de massa devido à
velocidade nos poros da matriz. É causada pelo próprio movimento da água, em que a velocidade
média de transporte, no caso de fluxo de águas subterrâneas, é dada pela velocidade de Darcy
dividido pela porosidade efetiva (Spitz e Moreno, 1996; Bedient et al, 1994). O conhecimento da
distribuição temporal e espacial das cargas permite a determinação das velocidades utilizadas para a
resolução do transporte advectivo de massa.
A lei de Darcy, na sua forma original, não é suficiente para descrever o fluxo da água
subterrânea, uma vez que aquela o descreve apenas em uma dimensão. Para o fluxo em três
dimensões é necessário considerar a lei da conservação de massa e a lei de Darcy aplicada em três
dimensões (Spitz e Moreno, 1996; Freeze e Cherry, 1979). Segundo Harbaugh (2005), o movimento
da água subterrânea em aqüífero heterogêneo, anisotrópico e em estado transiente, onde os eixos
principais do escoamento são paralelos aos eixos das coordenadas, pode ser descrita pela equação
diferencial parcial:
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Em que:
Kxx, Kyy, Kzz são os valores da condutividade hidráulica ao longo dos eixos x, y e z (LT-1);
H é o nível piezométrico (L);
Ss é o coeficiente de armazenamento específico (L-1); e
t é o tempo (T).
Ainda segundo o autor, com exceções de alguns sistemas bastante simplificados, a solução
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analítica para a referida equação é raramente possível, de forma que vários métodos numéricos
devem ser empregados a fim que se obter soluções aproximadas para a equação.
A equação anteriormente apresentada não possibilita, por si só, a descrição do fenômeno de
fluxo subterrâneo, devendo ser auxiliada por informações que possibilitem a resolução de um caso
específico. Essas informações incluem a especificação da geometria do domínio do problema, com
a identificação do contorno; os valores dos coeficientes físicos relevantes ao problema; as condições
iniciais do problema e as condições no contorno do sistema (Bear, 1979).
Condições de contorno são indicações matemáticas que especificam a variável dependente ou
sua derivada no contorno do domínio do problema, sendo a identificação do domínio do modelo,
bem como seu contorno, uma das tarefas mais exigentes no processo de modelagem matemática de
águas subterrâneas. Essas condições devem ser especificadas para todo o contorno, podendo ser
temporalmente dependente ou independente (Spitz e Moreno, 1996; Anderson e Woessner, 1991).
No que diz respeito ao fluxo subterrâneo, as condições de contorno são derivadas de características
físicas e/ou hidráulicas do sistema hidrológico subterrâneo. Essas barreiras hidrogeologicas são
representadas por três formulações matemáticas: condição de Dirichlet (quando “H” é conhecido),
condição de Neumann (quando “q” é conhecido) e condição mista (Bedient et al., 1994).
Assim, no presente trabalho, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento para a
determinação das condições de contorno e elaboração de um Sistema de Informações Geográficas
compatível com o software de modelagem Visual Modflow, que a partir de dados de campo foi
calibrado a fim de se determinar o fluxo subterrâneo em uma região afetada por derramamento de
gasolina proveniente de um posto de abastecimento de combustível.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O posto localiza-se na bacia hidrográfica do Rio São Bartolomeu no alto da sub-bacia do
ribeirão Sobradinho, próximo ao córrego Paranoázinho como mostra a Figura 1. Encontra-se
inserido na Região Administrativa RA- V, próximo à cidade de Sobradinho, na Zona Urbana de
Uso Controlado. A área se estender por aproximadamente 24000m² ao longo da Rodovia BR - 020,
com presença de poços amazonas e poços profundos com uso da água para fins de abastecimento
humano.
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Figura 1 – Imagem com a localização da área de estudo

Em virtude de forte odor de combustível provenientes dos poços amazonas localizados nas
chácaras vizinhas ao posto de abastecimento foi diagnosticado o vazamento no sistema de
abastecimento subterrâneo e realizado intenso monitoramento na área. Em virtude do vazamento a
população residente próxima ao posto foi removida e a atividade de remediação ambiental
executada.
2.2 Modelo Conceitual
Para elaboração do modelo conceitual foi gerado um Sistema de Informações Geográficas
(SIG), no qual se posicionou os poços de monitoramento, e as condições de contorno do modelo.
Para a identificação das características hidrográficas na região de estudo foram utilizadas as curvas
de nível da CODEPLAN para a geração de um modelo digital de elevações (MDE) com auxilio do
software Arc View. A partir do MDE procedeu-se a delimitação de rios, sub-bacias e bacias por
meio da extensão HEC-GeoHMS do Arc View. Esse SIG foi então utilizado para auxiliar na
delimitação das condições de contorno para o modelo de fluxo, bem como na definição do desenho
da malha. A partir dos dados de sondagem, descritos nos relatórios, foi possível determinar o
número e a posição das camadas do aqüífero. Os relatórios de remediação subsidiaram a introdução
de feições geológicas como fraturas existentes na área de interesse. Assim foi adotada uma
condutividade hidráulica diferenciada na região das fraturas. Os dados foram então introduzidos no
software Visual Modflow para compor o modelo conceitual do problema.
A malha de diferenças finitas foi compostas por 5 camadas com 155 linhas e 137 colunas.
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

4

Como o domínio das condições de contorno abrange uma área demasiadamente distante da região
de interesse, realizou-se o refinamento da malha apenas no entorno do posto de combustível (Figura
2) reduzindo, assim o tempo de processamento.

Figura 2 – Modelo conceitual de diferenças finitas da área de estudo
2.3 Delimitação da condição de contorno
Para a definição das condições de contorno do modelo de fluxo optou-se por determinar a
condição de Neumann na região periférica do modelo. Para tanto assume-se que o fluxo subterrâneo
nos divisores de água que delimitam a sub-bacia onde localiza-se a área em estudo é nulo, uma vez
que, não há ganho, nem perdas de águas através dos divisores da bacia. Essa premissa pode incorrer
de certa falha, principalmente ou adotar-se sistemas demasiadamente pequenos (citar referência).
Outra condição disponível na área de estudo diz respeito à condição de Dirichlet, onde o valor da
variável é conhecido. Assim utilizou-se a delimitação da hidrografia da região, adotando-a como
condição de contorno.
A delimitação da sub-bacia hidrográfica utilizada no modelo conceitual se deu por meio do
processamento do modelo digital de elevações, produzido a partir das curvas de nível da
CODEPLAN. De posse do modelo digital de elevações utilizou-se a extensão HEC-GeoHMS do
Software ArcView. O produto do processamento, divisor de águas da bacia, bem como hidrografia,
encontra-se na figura 3.

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

5

Figura 3 – Delimitação das condições de contorno do modelo

2.4 Calibração do modelo
Para a calibração do modelo foram utilizados 43 poços de observação do nível freático. No
processo de calibração foi empregado o método de simulação inversa por calibração automática,
com auxílio do Software WinPest, que faz a minimização da função objetivo “ϕ” que expressa o
quadrado da diferença entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo, por meio da
expressão:

φ = (c − Xb) t (c − Xb)

(2)

Onde:
c - vetor contendo os valores observados em campo;
X - matriz mxn que contem informações físicas do modelo;
b - vetor que contem as variáveis do modelo a serem otimizadas;
t - indica o operador de transposição de matriz.
As variáreis calibradas para o modelo foram as condutividades hidráulicas e o os valores de
armazenamento específico das cinco camadas geológicas, bem como a recarga do aqüífero na
camada superior. Como valores iniciais foram empregados os dados de slug-test obtidos nos
relatórios de remediação, e valores de produção específica Sy sugeridos pela literatura, para as
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faixas de condutividades hidráulicas saturadas extraídas dos relatórios.
Foi adotada como condição inicial de nível piezométrico a altura topográfica do terreno a fim
de se evitar a ausência de água nas células, no processo de calibração. A adoção dessa condição
inicial aumenta a necessidade de aquecimento do modelo que foi proporcionada pela repetição da
série de observações.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De maneira geral observa-se que a calibração proporcionou boa correlação linear entre os
valores calculados e observados. Na figura 4 estão dispostos em forma de gráfico de pontos, os
valores observados em campo e calculados pelo modelo, resultante da calibração para a condição
transiente. A linha apresenta uma reta de 45º, onde os valores calculados são iguais aos observados.
Para a presente calibração obteve-se um valor de coeficiente de regressão de 0,7853.
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Figura 4 – Valores observados em campo x valores calculados pelo modelo
Foi ainda avaliada a distribuição dos resíduos do ajuste proposto pelo Software PEST que
apresentaram distribuição normal com média de 0,015312 m, conforme é apresentado na Figura 5.
A análise da distribuição de resíduos traz informações a respeito do ajuste do modelo aos dados
observados, onde se espera que os resíduos sejam normalmente distribuídos com média próxima a
zero. Ou seja, elevadas freqüências para os erros menores e baixas freqüências para os erros
maiores.
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Figura 5 – Distribuição Normal dos Resíduos da calibração.
A partir do modelo calibrado foi possível determinar o sentido e velocidade dos fluxos
subterrâneos para a área em estudo. A figura 6 apresenta o resultado para o tempo de simulação
com menor gradiente, enquanto a figura 7 apresenta os resultados para o tempo de maior gradiente,
representando, respectivamente, os períodos de menor e maior carga. As linhas representam linhas
de mesmo potencial enquanto as setas representam a intensidade e direção das velocidades.
As velocidades na área de estudo, para o modelo calibrado, variaram entre 0,37 m/dia a 0,91
m/dia. Tais valores são reverentes as máximas velocidades para o período de menor e maior
gradiente, respectivamente. Observa-se nesse caso, que em função da transiência do modelo as
velocidades podem apresentar diferenças de aproximadamente 2,5 vezes.
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Figura 6 – Distribuição das cargas piezométricas com menor gradiente

Figura 7 – Distribuição das cargas piezométricas com maior gradiente.
De posse do modelo de fluxo calibrado foi realizada uma simulação transiente de uma fonte
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de contaminação contínua e pontual. Para a simulação utilizou-se o modelo MT3DMS considerando
apenas o transporte por advecção. A figura 8 apresenta a evolução temporal da pluma advectiva
pela fonte contínua de 28 mg/l. As cenas apresentam os tempos equivalentes a 50, 100 e 150 dias
após o início da contaminação. Observa-se que após 150 dias a evolução linear da pluma foi de
aproximadamente 95 metros proporcionando também uma diluição na concentração para 0.1 mg/l.
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Figura 8 – Evolução da pluma de contaminação para 50, 100 e 150 dias.
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5 CONCLUSÕES
Os modelos computacionais de fluxo subterrâneo constituem ferramente de fácil aplicação em
situações onde se pretende avaliar o sentido, direção e módulo das velocidades do fluxo
subterrâneo, mesmo em condições transientes. A calibração automática dos parâmetros da equação
de fluxo reduz o tempo empreendido com o processo de modelagem, porém, deve-se tomar cuidado
com a utilização desta ferramenta, uma vez que modelos de fluxo subterrâneo são sistemas que não
apresentam solução única. Assim no processo de calibração, deve-se atentar para fixação de limites
previamente esperados para a situação.
A partir da definição dos vetores de velocidade é possível avaliar o comportamento do
transporte advectivo de contaminantes presentes na área de interesse, para assim propor ações a fim
de intervir no problema.
AGRADECIMENTOS
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES pela concessão
de bolsa de mestrado;
Ao Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal- IBRAM pela
disponibilização dos relatórios de controle ambiental.
BIBLIOGRAFIA
Andersos, M. P., and Woessner, W. W. (1992). Applied Groundwater Modeling: Simulation of
Flow and Advective Transport, San Diego, California.
Bear, J. (1979). Hydraulics of groundwater, McGraw-Hill, EUA.
Bedient, P. B., Rifa, H. S., and Newell, C. (1994). Ground water contamination: transport and
remediation, Prentice-Hall New Jersey. EUA.
Freeze, R. A., and Cherry, J. A. (1979). Groundwater, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. EUA.
Harbaugh, A. W. (2005). MODFLOW-2005, the U.S. Geological Survey modular ground-water
model -- the Ground-Water Flow Process, U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A16,
EUA.
Huntley, D., and Beckett, G. D. (2002). "Persistence of LNAPL sources: relationship between risk
reduction and LNAPL recovery." Journal of Contaminant Hydrology, 59(1-2), 3-26.]
Hydrogeologic, W. (2005). Visual Modflow - User's Manual.
Spitz, K., and Moreno, J. ( 1996). A practical guide to Groundwater and Solute Transport
Modelling, John Wiley, New York, USA.

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

11

