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RESUMO

Este trabalho apresenta o primeiro estudo de contaminação por metais pesados em cursos
de  água  subterrânea  em  uma  área  de  destruição  de  munições  e  explosivos  do  Exército
Brasileiro. Para alcançar o objetivo pretendido foi realizado o levantamento topográfico da
região  como trabalho de  apoio  e  foram instalados  oito  poços de  monitoramento  de  água
subterrânea,  distribuídos  da  seguinte  forma:  um  a  jusante  do  local  de  destruição,  um  a
montante, fora da área de influência da contaminação, uma fileira de três poços distando cerca
de 100 m do local da destruição e outros três poços distando cerca de 500 m do mesmo local.
Além desses poços, foram coletadas amostras de água superficial próximo aos poços a jusante
e a montante.  Para cada poço considerado foram realizadas duas campanhas de coleta de
amostra de água subterrânea em baixa vazão (slow flow) e ensaios de permeabilidade. Tais
amostras foram analisadas em um laboratório químico certificado pelo INMETRO a fim de
verificar a presença dos metais, na forma total e dissolvida, encontrados nos diversos tipos de
munições e explosivos destruídos naquela área,  sendo eles Alumínio,  Antimônio,  Arsênio,
Bário,  Boro,  Cádmio,  Chumbo,  Cobalto,  Cobre,  Cromo,  Ferro,  Manganês,  Mercúrio,
Molibdênio,  Níquel,  Prata,  Selênio,  Vanádio e Zinco,  sendo encontradas concentrações de
Ferro, Manganês, Vanádio, Cobalto, Cádmio e Chumbo acima do limite de intervenção da
legislação  em  vigor.  Alguns  desses  elementos  tiveram  significativas  concentrações
encontradas na mesma área em estudos anteriores, porém em meios físicos diferentes. Outros
elementos químicos, em forma de íons, também foram pesquisados, tais como bicarbonato,
cálcio,  carbono,  cloreto,  magnésio,  nitrato,  nitrito,  potássio,  sódio  e  sulfato,  porém  não
tiveram concentrações detectáveis.

Palavras Chave: Contaminação ambiental, Explosivos, Metais Pesados, Munições, água
subterrânea.

O  crescimento  da  capacidade  tecnológica  humana  fez  com  que  novas  demandas  de
trabalho fossem necessárias, inclusive nas atividades militares. A utilização da água tornou-se
um item fundamental para o desenvolvimento social e econômico, ao mesmo tempo em que a
qualidade  da  mesma  tem  sido  questionada  por  órgãos  competentes  por  conta  de  ações
antrópicas que modificam suas propriedades químicas e físicas. No que tange às atividades
militares,  especificamente  as  de  destruição  de  munições  e  explosivos,  apesar  de  ser
potencialmente contaminadora da água e do solo ao seu redor, é extremamente necessária a
toda  sociedade,  visto  que a  citada  atividade  é  uma função obrigatória  e  intransferível  do
Exército Brasileiro independentemente da origem (civil ou militar) do artefato em questão e
evita que danos maiores sejam causados à sociedade por mau uso, estocagem inadequada e
destruição  não  criteriosa  dos  mesmos.  Em  contrapartida,  se  faz  necessário  o  estudo  e
acompanhamento  ambientais  dos  locais  onde  tais  atividades  são  realizadas,  sendo  este  o
objeto  do  presente  trabalho  para  uma das  áreas  de  destruição  de  munições  e  explosivos.
Assim, o monitoramento ambiental por tempo definido foi realizado a fim de quantificar e
qualificar  os  possíveis  contaminantes  presentes  nos  corpos  d'água  próximos  à  área  em
questão,  sabendo,  em princípio,  que  os  possíveis  contaminantes  oriundos  de  munições  e
explosivos  são  os  seguintes  metais:  Cobre,  Níquel,  Zinco,  Chumbo,  Mercúrio,  Estanho,
Antimônio, Magnésio, Molibdênio, romo e Tungstênio. Este trabalho complementa trabalhos
anteriores feitos pelo IME, pela UFRJ, pela RJ e pela PUC – Rio nos quais foram ava

14



ABSTRACT

This work presents the first study of heavy metal contamination in underground water
courses in an area of destruction of ammunition and explosives from the Brazilian Army. To
reach the target was carried out the survey of the region as support work and were installed
eight  groundwater  monitoring  wells,  distributed  as  follows:  one  downstream  of  the
destruction spot, one upstream, outside the area of  influence contamination, a row of three
wells lying about 100m from the wreck site and three other wells lying about 500m from the
same location. In addition to these wells, the near surface water samples were collected from
the wells  downstream and upstream. To each well  considered were two sample collection
campaigns of groundwater in low flow (slow flow) and permeability tests. These samples
were analyzed in a chemical laboratory certified by INMETRO in order to verify the presence
of metals, total and dissolved form, found in various types of ammunition and explosives
destroyed in that area, namely aluminum, antimony, arsenic, barium, boron, Cadmium, Lead,
Cobalt,  Copper,  Chromium,  Iron,  Manganese,  Mercury,  Molybdenum,  Nickel,  Silver,
selenium, vanadium and zinc, and found iron concentrations, manganese, vanadium, cobalt,
cadmium and lead above the law intervention limit into force. Some of these elements had
significant concentrations found in the same area in previous studies, but in each medium.
Other chemical elements, as ions, have also been researched, such as bicarbonate, calcium,
carbon,  chloride,  magnesium,  nitrate,  nitrite,  potassium,  sodium and sulphate,  but  had no
detectable concentrations.

Keywords:  environmental  contamination,  explosives,  heavy  metals,  Ammunition,
groundwater.
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1  INTRODUÇÃO

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O  crescimento  da  capacidade  tecnológica  humana  fez  com  que  novas  demandas  de

trabalho fossem necessárias, inclusive nas atividades militares. Nesse contexto, a utilização da

água tornou-se um item fundamental para o desenvolvimento social e econômico ao mesmo

tempo em que a qualidade da mesma tem sido questionada por órgãos competentes por conta

de ações antrópicas que modificam suas propriedades químicas e físicas. No que tange às

atividades militares, especificamente a destruição de munições e explosivos que é alvo do

presente  trabalho,  apesar  de  ser  potencialmente  contaminadora  da  água,  do  solo  e  da

vegetação ao seu redor é extremamente necessária a toda sociedade. Esta importância social é

melhor entendida ao verificar no Decreto Presidencial Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000,

que aprova o Regulamento 105 do Exército Brasileiro (R105), que os produtos controlados

pelo  Exército  e  que  sejam  apreendidos  pelas  autoridades  competentes,  isto  é,  pelas

autoridades  policiais,  devem  ser  encaminhados  aos  depósitos  e  paióis  das  Unidades  do

Exército  para  destinação  final,  sendo  uma  delas,  a  destruição.  Os  produtos  controlados

citados,  de  acordo com o mesmo decreto,  são  aqueles  que,  devido às  suas  propriedades,

devam ter  seu uso restrito  a pessoas  físicas e  jurídicas  legalmente habilitadas  de modo a

garantir a segurança social e militar do país, sendo incluídos nesse rol os explosivos e as

munições,  independentemente  da  origem  (civil  ou  militar).  Em  contrapartida,  se  faz

necessário  o  estudo  e  acompanhamento  ambientais  dos  locais  onde  tais  atividades  são

realizadas,  o que motivou a execução do presente trabalho, de modo que os resíduos das

atividades de destruição não gerem problemas ambientais às áreas utilizadas, o que as tornaria

desconformes em relação às legislações ambientais vigentes, pondo em risco a população da

cidade ou aquela que se beneficia dos recursos naturais locais.

O estudo ambiental em questão foi realizado em uma área de destruição de munições e

explosivos do EB (Exército Brasileiro) próxima a dois rios de extrema importância, que são o

rio Ribeirão das Lages e rio Guandu. 
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Ainda há um terceiro rio, chamado Valão de Areia, artificial, que deságua no Ribeirão das

Lages. O rio Guandu é o principal curso d’água da bacia da baía de Sepetiba e um dos mais

importantes do Estado do Rio de Janeiro, junto ao Rio Paraíba do Sul,  segundo dados do

INEA (Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro). É formado pelo ribeirão das Lajes,

que passa a se chamar rio Guandu a partir da confluência com o rio Santana e é utilizado para

abastecimento de água pela CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgoto do Estado do

Rio de Janeiro) para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Destes rios, o mais próximo

da área de destruição é o Valão de Areia, distando cerca de 890 m, o segundo é o Ribeirão das

Lages, com menor distância de 3,3Km e o terceiro é o Rio Guandu, distando 4,9 Km. Tais

distâncias consideram a menor linha reta entre a área de destruição e cada um dos rios, e não a

hidrografia local, o que tornaria esses valores maiores.

Trabalhos  científicos  anteriores  foram  realizados  pela  PUC  –  Rio  (Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro),

UFRRJ (Universidade Federal  Rural  do Rio de  Janeiro)  e  pelo IME (Instituto Militar  de

Engenharia)  abordando  a  modelagem da  destruição  de  munições  e  explosivos  no  solo,  o

estudo do solo, de água superficial e da vegetação na mesma área, bem como os possíveis

tipos de contaminantes provenientes da atividade de destruição de munições e explosivos. De

forma a  completar  todos  os  meios  de  propagação  de  contaminação  possíveis,  o  presente

trabalho  se  propõe  a  avaliar  os  cursos  d'água  subterrâneos  e  complementarmente  os

superficiais nas proximidades da área em questão, levando em conta os possíveis resíduos da

destruição  de  munições  e  explosivos  que  são  os  seguintes  metais:  Cobre,  Níquel,  Zinco,

Chumbo, Mercúrio, Estanho, Antimônio, Magnésio, Molibdênio, Cromo e Tungstênio. 

O presente estudo é parte integrante do projeto de pesquisa denominado “Sistema de

Gestão  Ambiental  para  Atividades  Militares”,  coordenado  pelo  IME,  em parceria  com a

COPPE/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

da UFRJ), financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior) e pelo Ministério da Defesa.
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1.2  OBJETIVOS

Este  trabalho  tem  como  objetivo  geral  analisar  dados  obtidos  pela  investigação  da

contaminação  por  metais  pesados  em  cursos  de  água  subterrâneos  e  superficiais  que

circundam  uma  área  de  destruição  de  munições  e  explosivos  do  Exército  Brasileiro  e

caracterizar os possíveis impactos ambientais causados nos mesmos.

Os objetivos específicos são a caracterização da atividade de destruição de munições e

explosivos  como fonte  de  contaminação  de  recursos  hídricos  circundantes,  caracterização

hidrogeológica e levantamento topográfico locais, verificação da variação da contaminação

com a distância do local das destruições, alocação e instalação de poços de monitoramento e

identificar as possíveis rotas hídricas de contaminação da área estudada.

O  alcance  dos  objetivos  propostos  proporcionará  às  autoridades  competentes  um

conhecimento científico a respeito da contaminação dos recursos hídricos da área em questão,

o  que  pode  balizar  estudos  para  a  criação  de  novos  procedimentos  para  destruição  de

munições e explosivos ou ratificar a segurança das atividades atuais servindo como diretriz

para  estudos  de  outras  áreas  com as  mesmas  atividades  e  características  hidrogeológicas

semelhantes  tenham  mais  segurança  em  suas  atividades  no  que  se  refere  aos  quesitos

ambientais.

1.3  ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma:

Capítulo 1 – Introdução: Neste capítulo são apresentadas as considerações iniciais sobre

o tema proposto, os objetivos geral e específicos, a justificativa e a relevância do trabalho e a

composição da dissertação.

Capítulo  2  –  Revisão  bibliográfica: Neste  capítulo  são  apresentados  fundamentos

teóricos necessários para a execução do tema proposto. Nestes fundamentos estão incluídas as

normas legais pertinentes, as definições básicas constantes da literatura afim e os resultados

obtidos em trabalhos científicos anteriores.
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Capítulo 3 – Infraestrutura Técnica e Operacional: Neste capítulo são apresentados a

metodologia adotada e os materiais utilizados. Assim, são abordadas as atividades realizadas

em campo e  seus  procedimentos,  os  equipamentos  utilizados,  os  dados coletados e  suas

análises.

Capítulo 4 – Análises dos Resultados: Neste capítulo são apresentados os resultados das

análises químicas feitas no material coletado nas amostragens, a correlação destes dados com

os  fenômenos  de  contaminação  que  possam  existir  e  a  classificação  dos  níveis  de

concentração de metais nos cursos de água de acordo com as normas legais vigentes.

Capítulo  5  –  Conclusões  e  sugestões  para  pesquisas  futuras:  Neste  capítulo  são

apresentadas as conclusões obtidas a partir das análises e discussões realizadas no capítulo

anterior, bem como as sugestões para trabalhos futuros.

No final da dissertação são listadas as Referências Bibliográficas e os Anexos com dados

adicionais.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ATIVIDADES MILITARES E MEIO AMBIENTE

Segundo  o  Art  142  da  Constituição  Federal  do  Brasil  de  1988,  tem-se  a  seguinte

definição institucional do Exército:

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,

são  instituições  nacionais  permanentes  e  regulares,  organizadas  com  base  na

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e

destinam-se  à  defesa  da  Pátria,  à  garantia  dos  poderes  constitucionais  e,  por

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”.

De forma, a atingir seus objetivos constitucionais, o Exército realiza diversas atividades

que vão desde o preparo da tropa até a criação de novas tecnologias, participando de várias

fases do ciclo de vida dos materiais que emprega, chegando à inservibilidade dos mesmos.

Essa  variedade  de  atividades  realizadas  faz  com  que  seja  necessário  o  investimento  em

estudos ambientais, adequando as atividades do Exército às diversas legislações ambientais

brasileiras.  O primeiro  passo  da  Força  Terrestre  nesse  sentido  ocorreu  com a  criação  da

Portaria No 571 de 6 novembro 2001 do Comandante do Exército que aprovou a Diretriz

Estratégica de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (DEGAEB), cuja finalidade é orientar

a  Gestão  Ambiental  do  Exército  Brasileiro.  Cerca  de  nove  anos  mais  tarde  foi  criada  a

Portaria No 1.138, de 22 de novembro de 2010 do Comandante do Exército, estabelecendo a

Política  de  Gestão  Ambiental  do  Exército  Brasileiro  (PGAEB),  em  consonância  com  a

Política Nacional de Meio Ambiente. As ações previstas nesta Portaria são orientadas pelas

Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército, a IG 2010

(Instrução Reguladora 2010) que define os responsáveis por cada setor de trabalho ambiental

e dá a seguinte orientação no Artigo 19: “Todos os militares do Exército, individualmente ou

integrando uma Força de Paz, devem observar e cumprir a legislação ambiental do país no

qual estejam atuando, sem prejuízo para o cumprimento da missão”.
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A mais recente norma, a Portaria No 001-DEC, de 26 de setembro de 2011 que aprova as

Instruções Reguladoras para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IR 50 –

20) estabelece, em seu Art 1o que:

os procedimentos operacionais, educativos, logísticos, técnicos e administrativos do

Exército Brasileiro para o gerenciamento ambiental efetivo, dando cumprimento ao

que prescreve  o inciso I  do Art.  7º  do Capítulo II  das  Instruções  Gerais  para o

Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército Brasileiro (SIGAEB) - IG 20-

10, de modo que assegure a adequação à legislação pertinente e o cumprimento do

dever  de  defender,  preservar,  melhorar  e  recuperar  o  meio  ambiente  para  as

presentes e as futuras gerações.

As IR 50 – 20 também prevê, em seu Art 26, que 

no âmbito da OM, as ações de monitoramento, controle, verificação e ação corretiva

consistem  em  acompanhar  a  evolução  e  os  resultados  das  medidas  ambientais

implantadas,  corrigindo-as  sempre que necessário,  de maneira  a  manter  a  gestão

ambiental dentro dos limites preestabelecidos.

Por último,  no Seu Art  42,  determina  que  todos  os tipos  de  atividades  geradoras  de

resíduos sólidos devem se adequar à legislação vigente e, segundo os Art 70 e 71, o Comando

Logístico do Exército Brasileiro (COLOG) e o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT)

devem estabelecer ou complementar normas para as suas Organizações Militares Diretamente

Subordinadas (OMDS) sobre a destinação final de resíduos sólidos perigosos, classificação na

qual são incluídos os resíduos sólidos da destruição de munições e explosivos.

Diversos  estudos sobre  a  gestão ambiental  no Exército  brasileiro,  comparando-a  com

outros sistemas, inclusive internacionais, foram realizados por civis e militares como o Cel

Marco Aurélio  Chaves  Ferro,  Gen  Amir  Elias  Abdalla  Kurban e  Marilene  Ramos,  todos

Doutores em Engenharia Civil. Estes trabalhos concluem que a Gestão Ambiental no Exército

está em consonância com os sistemas mundialmente reconhecidos e que a participação efetiva

do Exército  Brasileiro  no  esforço  da sociedade em busca  de uma melhor  gestão  de  suas

atividades é fundamental, principalmente pelo tamanho que a força Terrestre possui e também

pela sua capilaridade, uma vez que há Organizações Militares em todo o território nacional.

Assim, além de auxiliar no enquadramento do presente trabalho dentro do que o Exército

pretende em termos ambientais, os trabalhos referidos incluem - no num rol de importância

nacional, já que a presença do Exército se faz em todo o Brasil.
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2.2 ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL

A água disponível na Terra se apresenta em diversos estados físicos e está em constante

movimento, o que é conhecido como ciclo hidrológico e pode ser definido como o sistema

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

seja  na  forma  superficial  ou  subterrânea,  retornando  posteriormente  ao  oceano,  tal  como

mostra a FIG.. 2.1. No solo e no subsolo este ciclo é governado por diversos fatores, tais

como a  ação  da  gravidade,  o  tipo  e  densidade  da  vegetação,  a  atmosfera,  as  superfícies

líquidas (rios, lagos, mares e oceanos) e os elementos climáticos (temperatura do ar, ventos,

umidade relativa  do ar  e  insolação).  Esses  fatores  são  os  responsáveis  pelos  processo  de

circulação da água dos oceanos para a atmosfera em uma dada latitude terrestre (Feitosa et al.,

2008).  Neste  ciclo pode-se verificar  a  interação entre  água subterrânea e  água superficial

pelos  processos  de  carga  (infiltração)  e  descarga,  podendo  haver  reflexos  das  alterações

químicas de uma em outra.

FIG. 2.1 Representação do ciclo hidrológico (http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-
subterraneas/ciclo-hidrologico)

Para melhor entender os conceitos de água subterrânea e superficial, pode-se definir água

superficial  como  como  a  parcela  armazenada  ou  fluindo  sobre  a  superfície,  que  está

continuamente interagindo com a atmosfera e com o solo (Chow et al. ,1988). Sua ocorrência

é distribuída no espaço e no tempo e depende de fatores climáticos, topográficos,  tipo de

cobertura vegetal e das propriedades hidráulicas do solo (Castagnoli et al., 2008). De outro
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modo, água subterrânea é aquela que ocorre no subsolo, preenchendo os poros e fraturas das

rochas  que  formam os  aquíferos  ou  seja,  as  formações  geológicas  compostas  por  rochas

permeáveis, seja pela porosidade granular ou pela porosidade fissural, capazes de armazenar e

transmitir  quantidades  significativas  de  água.  O aquífero  pode  ser  de  variados  tamanhos,

chegando a milhares de quilômetros quadrados. (QUARESMA, 2001).

A água  subterrânea  flui,  em média,  com baixa  velocidade  (da  ordem de  1m/dia)  se

comparada à velocidade da água superficial (da ordem de 1m/s), podendo ser descarregada

em corpos de água de superfície, ser interceptada por raízes de plantas ou ser extraída em

poços. Tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e

brejos.  A  água  subterrânea  é  também  responsável  pelo  fluxo  de  base  dos  rios,  sendo

responsável pela sua perenização durante os períodos de estiagem. Estão contidas nos solos e

formações geológicas permeáveis denominadas aquíferos (DRM-RJ, 2012).

O principal processo de interação entre água superficial e subterrânea é o fenômeno de

infiltração, que pode ser definido como o processo de penetração de água no estado líquido da

superfície do solo para seu interior ou do ponto de maior pressão para o de menor pressão.

Muitos  fatores  influenciam  sua  taxa,  incluindo  as  condições  da  superfície  do  solo,  sua

cobertura vegetal e suas propriedades hidráulicas, como porosidade, condutividade hidráulica

e  umidade  (Chow et  al.,  1988).  Assim,  ratifica-se  a  ideia  de  que  as  mudanças  físicas  e

químicas da água superficial alteram as características da água subterrânea e vice versa.

A maneira como a água superficial irá influenciar na qualidade das águas subterrâneas

depende de diversos fatores, inclusive das características químicas e físicas do solo, que são

fatores determinantes da quantidade de componentes químicos que pode se tornar solúvel e

ser levada a camadas mais profundas do solo pelo processo de infiltração, podendo chegar às

águas subterrâneas (VINHAL-FREITAS et al., 2010). Assim, embora o solo, de modo geral,

possa ser considerado como uma barreira natural de proteção aos aquíferos subterrâneos, os

fatores determinantes para que consiga reter metais pesados são extremamente complexos, o

que  dificulta  as  possibilidades  de  previsões  acerca  do  comportamento  desses  elementos,

principalmente a longo prazo. Sabe-se que a mobilidade dos metais pesados será determinada

por fatores tais como teor e tipos de argila, pH, capacidade de troca de cátions, teor de matéria

orgânica  entre  outros,  que  influenciarão  as  reações  de  adsorção/dessorção,

precipitação/dissolução,  complexação  e  oxirredução  (OLIVEIRA & MATTIAZZO,  2001).

Dessa forma, mesmo havendo estudos que comprovem a contaminação do solo por alguns
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metais pesados, ainda se torna necessário o estudo da água subterrânea e superficial próximas

ao local para determinar se a contaminação presente está confinada ou se atinge outras áreas

ou cursos d'água.

2.3  METAIS PESADOS

Definir metais pesados com base no que apresenta a literatura é uma tarefa difícil, visto

que  há  diversos  parâmetros  ora  considerados  por  um  grupo  de  autores  e  por  vezes

desconsiderado pelos demais.  A maioria das definições encontradas considera a densidade

atômica ou o peso atômico como valores de referência. Assim, de acordo com OLIVEIRA

(2011), a literatura aponta classificações para metais pesados tais como densidade atômica

mínima de 4,5 gcm-3, dada por GARCIA et al. (1990), densidade atômica mínima de 7 gcm-3,

dada  por  SANTANA (2008)  e  a  classificação  mais  elaborada  de  ALLOWAY (1990)  que

considera densidade atômica mínima de 6 gcm-3 ou número atômico maior que 20.

Da mesma forma que há inúmeras formas de se classificar metais pesados, também há

considerações controversas a respeito do efeito que os mesmos produzem nos organismos

vivos.  É  muito  comum  que  se  refiram  aos  metais  pesados  como  elementos  tóxicos  ou

ecotoxicológicos. No entanto, a densidade e o número atômico somente não são capazes de

contribuir para a previsão dos efeitos toxicológicos de um elemento químico. Esses efeitos

variam para cada elemento, sua apresentação química e para cada tipo de organismo que é ser

exposto ao metal (DUFFUS, 2002). Essa variação de efeitos fez com que os metais fossem

classificados como elementos essenciais, micro contaminantes ambientais ou as duas coisas

simultaneamente,  a  depender  da concentração e  do tipo  de organismo exposto  (Abreu Jr,

acessado em 2014).

Com base no exposto acima, em vez de se ater a classificação de metais pesados, para

efeito do presente trabalho considera-se como metais pesados os seguintes elementos: Cobre,

Níquel,  Zinco,  Chumbo,  Mercúrio,  Estanho,  Antimônio,  Magnésio,  Molibdênio,  Cromo e

Tungstênio. Dentre eles, os mais pesquisados por ocasionar efeitos maléficos à saúde são o

mercúrio, o chumbo, o cromo e o zinco. Alguns desses elementos são essenciais para várias

funções fisiológicas nos seres vivos, mas em altas concentrações tornam-se tóxicos e nocivos,
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como o cromo, cobre e zinco. Já outros,  como o chumbo e o mercúrio,  não têm funções

biológicas conhecidas e a contaminação por eles apresenta um amplo espectro de toxicidade,

que  envolve  efeitos  bio  acumulativos  neurotóxicos,  hepatotóxicos,  nefrotóxicos,

teratogênicos,  carcinogênicos  ou  mutagênicos  representando  assim,  um  risco  potencial  à

saúde da população (Stephan, 2007). A TAB. 2.1 apresenta alguns tipos de metais  e suas

classificações quanto a toxicidade e utilização como nutriente para plantas e animais.

TAB 2.1 Classificação de traços de metais como nutrientes ou toxinas para plantas e animais
Classificação de traços de metais como nutrientes ou toxinas para plantas e animais

Elemento
traço

Essencial para
plantas

Benéfico para
animais

Tóxico para
plantas

Tóxico para
animais

Antimônio Não Não Não sabido Sim

Cromo Não Sim Sim Sim

Cobre Sim Sim Sim Sim

Chumbo Não Não Sim Sim

Mercúrio Não Não Não Sim

Molibdênio Sim Sim Sim Sim

Níquel Possivelmente Sim Sim Sim

Estanho Não Sim Não sabido Sim

Tungstênio Não Não Não sabido Não sabido

Zinco Sim Sim Sim Sim

adaptado de Abreu, 2002

2.4 GERENCIAMENTO AMBIENTAL

A Decisão De Diretoria Nº 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007, CETESB (Companhia

Ambiental do Estado de São Paulo), que dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de

áreas  contaminadas,  é  um  documento  legal,  vigente,  que  discrimina  todas  as  etapas  do

processo de gerenciamento de áreas contaminadas, incluindo a etapa de investigação que é o

foco do presente trabalho. Por este motivo, este subitem contempla o processo de investigação

tal como detalhado no documento citado.
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O gerenciamento de áreas contaminadas visa minimizar os impactos ambientais até níveis

aceitáveis e previstos na legislação vigente de forma que as atividades antrópicas não sejam

demasiadamente prejudiciais ao meio ambiente. Para tal é previsto um conjunto de medidas

que possibilitam assegurar o conhecimento das características dessas áreas e dos impactos

decorrentes  da  contaminação,  proporcionando  os  instrumentos  necessários  à  tomada  de

decisão quanto às formas de intervenção mais adequadas.

A metodologia  de  gerenciamento  de áreas  contaminadas  é  constituída  de  etapas  bem

definidas, sendo o resultado de cada etapa o propulsor da etapa seguinte. Assim, as medidas a

serem  tomadas  em  uma  etapa  são  dependentes  das  conclusões  da  etapa  concluída.  No

processo completo são realizadas a identificação, a priorização e a investigação destas áreas,

bem  como  o  procedimento  para  o  cadastramento  das  informações  coletadas.  Essas

informações visam subsidiar a definição do planejamento e da implantação de medidas de

remediação, de controle institucional, de engenharia ou emergenciais.

A identificação de áreas contaminadas tem como objetivo principal definir a existência e

a localização das áreas contaminadas sob investigação e é constituído por quatro etapas:

-definição da região de interesse; 

-identificação de áreas com potencial de contaminação; 

-avaliação preliminar; e 

-investigação confirmatória.

As duas primeiras etapas são atribuição do órgão fiscalizador competente e depende da

importância da área para o meio ambiente e das atividades realizadas na mesma. A avaliação

preliminar tem como objetivo constatar evidências, indícios ou fatos que permitam suspeitar

da  existência  de  contaminação  na  área  sob  avaliação,  por  meio  do  levantamento  de

informações  disponíveis  sobre  o  uso  da  área  até  o  momento  da  avaliação,  incluindo

utilizações antigas. Esta etapa é de responsabilidade do responsável legal da área. Com base

nas constatações da avaliação preliminar, a área poderá ser classificada como área suspeita de

contaminação (AS), permanecer como área com potencial de contaminação (AP) ou mesmo

deixar de ser classificada como AP.

Em alguns  casos,  durante  a  execução  da  etapa  de  avaliação  preliminar  poderão  ser

identificadas  situações  de  perigo,  sendo,  desta  forma,  necessária  a  adoção  por  parte  do

Responsável  Legal  de  medidas  emergenciais  para  a  sua  eliminação.  Nesses  casos,  se  a

situação  de  perigo  estiver  associada  à  contaminação  da  área,  ela  será  classificada
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antecipadamente como área contaminada sob investigação (AI) e deverão ser realizadas, pelo

Responsável Legal, as etapas de investigação detalhada e de avaliação de risco.

Na área abordada pelo presente trabalho, já foi constatada a presença de metais pesados

no solo, sendo necessária uma investigação detalhada. Assim, a área poderia ser classificada

como AI. A FIG. 2.2 mostra um resumo esquemático das etapas do gerenciamento ambiental.

FIG. 2.2 Representação esquemática do processo de gerenciamento ambiental (adaptado
de CETESB, 2007)
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2.5  CRITÉRIOS E VALORES ORIENTADORES DE QUALIDADE DA ÁGUA

Como valores orientadores, foram adotadas a Resolução CONAMA Nº 44 de 14/12/2012,

que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de eventual contaminação ambiental do

solo e das águas subterrâneas por agentes químicos, no processo de licenciamento ambiental

estadual,  que  preconiza  no  seu  Artigo  7º,  a  adoção  dos  valores  orientadores  inclusos  na

Resolução CONAMA 420/2009 e na CONAMA 357/2005, para águas superficiais.

Em caso  de  ausência  de  valores  de  referência  ou  solicitação  do órgão  ambiental  do

estado,  foram  adotados  em  instância  subsequente  os  valores  orientadores  constantes  nas

seguintes listas de referência, na ordem da apresentação:

1. Portaria MS 2.914/2011 do Ministério da Saúde;

2. II - Resolução no 396/2008 do CONAMA; 

3. Valores Orientadores – CETESB, fevereiro de 2014; 

4. Regional Screening Levels – USEPA, novembro de 2013; 

5. Dutch Reference Framework – DRF 2009.
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3  INFRAESTRUTURA TÉCNICA E OPERACIONAL

3.1  INTRODUÇÃO

O presente estudo está  inserido em um projeto de pesquisa denominado “Sistema de

Gestão  Ambiental  para  Atividades  Militares”.  Tal  projeto,  iniciado  no  ano  de  2009,  tem

coordenação do Instituto Militar  de Engenharia e execução conjunta com a COPPE/UFRJ

com recursos financeiros do Ministério da Defesa e da CAPES.  Dois trabalhos de outras

instituições, PUC – Rio e UFRRJ, também foram inseridos no projeto.

Este  projeto  contempla  diversos  estudos  dentro  de  uma  mesma  área  do  Exército

Brasileiro de forma que possam ser avaliados todos os impactos ambientais negativos gerados

pelas atividades militares nos diversos recursos naturais daquela região, incluindo solo, ar,

água superficial e subterrânea sendo o último recurso citado abordado no presente trabalho e

os demais em trabalho anteriores.

3.2  ESTUDOS ANTERIORES NA ÁREA AVALIADA

O primeiro trabalho realizado na área de destruição de munições e explosivos do Exército

com viés ambiental foi o relatório técnico da UFRRJ de junho de 2008. Este trabalho visou

verificar a contaminação por metal pesado no solo e nos recursos hídricos próximos ao local

de destruição. Foram realizadas amostragens em quarenta e cinco pontos, com cinco níveis de

profundidade para cada ponto, totalizando setenta e cinco amostras, conforme mostra a FIG.

2.3. 
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FIG. 2.3 Sistema de amostragem em área de destruição de munições e explosivos  (UFRRJ,
2008)

Além desses  pontos,  foram coletadas  amostras  em mais  dez  pontos  no  entorno  para

verificar  a  extensão  da  contaminação.  As  amostras  foram  analisadas  para  verificar  a

quantidade de Chumbo,  Cádmio,  Cobre,  Cromo,  Ferro Manganês,  Níquel  e  Zinco.  Como

conclusão, adotando como valor de intervenção aquele utilizado para área Agrícola, isto é,

área de proteção máxima, os metais Cobre, Cadmio e Chumbo tiveram resultados acima do

valor de intervenção. A concentração de Chumbo e Manganês estavam acima dos padrões

adotados pela Resolução 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA para lançamento de

efluentes em corpos d'água.

O segundo trabalho realizado foi um relatório técnico da PUC – Rio, de outubro de 2008.

Seu objetivo foi avaliar a contaminação da área em questão por compostos nitro aromáticos.

Foram  avaliadas  amostras  superficiais  em  dez  pontos  distintos  e  não  foi  encontrada

contaminação por estes compostos no solo e nos recursos hídricos.

O terceiro trabalho realizado foi uma dissertação do IME, cujo autor foi o Cap Tercio

Brum,  datada  de  03  de  Fevereiro  de  2010.  Segundo o  autor  citado,  os  principais  metais

pesados presentes nas munições e explosivos são Cobre, Níquel, Zinco, Chumbo, Mercúrio,

Estanho,  Antimônio,  Magnésio,  Molibdênio,  Cromo e Tungstênio.  O mesmo apresenta  as

técnicas de destruição utilizadas pelo EB, sendo a principal delas a queima ou detonação a céu

aberto,  realizada  diretamente  no  solo.  A FIG.  2.4  mostra  o  preparo  para  a  destruição  de

algumas munições.
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FIG. 2.4 Preparo de munições para detonação a céu aberto diretamente no solo  (BRUM,
2010)

O quarto trabalho realizado foi uma dissertação da UFRJ, cuja autora é Alessandra

Almeida Dias da Silva, datada de outubro de 2010 e que teve por objetivo caracterizar o

impacto ambiental  causado por metais pesados no solo da área de destruição de munições e

explosivos. Este trabalho validou os resultados obtidos em trabalho anteriores concluindo que

a atividade exercida naquele campo é geradora de contaminação no solo, principalmente por

Cobre e Chumbo.

O quinto trabalho realizado foi uma dissertação da UFRJ, cujo autor é Rafael Borba

Lopes Xavier e teve como objetivo avaliar o nível de contaminação do solo e da vegetação no

entorno  da  área  de  destruição.  Foi  utilizada  uma  metodologia  baseada  na  amostragem

aleatória  sistemática,  em três  parcelas  amostrais  próximas  à  área  de  detonação  com 100

pontos  amostrais  de  coleta  de  solo  e  vegetação  cada  e  espaçamento  entre  pontos  de

aproximadamente 5 metros.  Ainda,  40 pontos amostrais  de solo foram coletados fora das

parcelas  e  próximos  da  área  de  destruição.  Os  resultados  mostraram  que  a  região  está

contaminada pelos metais pesados cádmio, cobre e chumbo no solo e apresenta toxicidade

pelos elementos manganês, cromo, zinco, cádmio, cobre e chumbo na vegetação. No entanto,

os resultados mostraram que essa contaminação presente no solo está confinada em um raio

de 225m a partir  do ponto de destruição propriamente dito.  Para a vegetação, os raios de

contaminação obtidos foram 31m para o níquel, 151m para o cromo, 100m para o zinco e

88m para o cobre e 56m para o chumbo.
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O sexto trabalho realizado foi uma dissertação da UFRJ, cujo autor é Teodomiro

Firmo e teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma ferramenta numérica,

interligando elementos  discretos,  capaz de prever  qual  região do solo e subsolo pode ser

impactada pela atividade de destruição de munição e explosivos com base nas propriedades

do solo impactado e com a variação da carga explosiva utilizada. De acordo com a análise

qualitativa dos resultados obtidos, o autor concluiu que o programa em desenvolvimento pode

levar a resultados bem consistentes com os encontrados na literatura, tendo como óbices a

solução do efeito de borda, que causa a reflexão das ondas de choque nas laterais do domínio

considerado, verificadas apenas no modelo matemático, e a compatibilização das dimensões

do domínio e do tamanho dos elementos, o que muda a quantidade de partículas consideradas,

com o custo computacional. A solução de tais óbices tornaria possível verificar o efeito das

ondas de choque do processo de explosão, o que é bastante útil para se prever o espalhamento

dos  resíduos  metálicos  logo  após  a  realização  da  atividade  citada.  Assim,  trabalhos  de

isolamento  de  terreno e  descontaminação do solo  poderiam ser  realizados  de  modo mais

rápido e eficiente.

3.3  FASES DA INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL

A investigação ambiental  realizada  nesse  trabalho iniciou  com o estudo de  trabalhos

anteriores  nos  quais  constam os  tipos  de  metais  presentes  nas  munições  e  explosivos,  o

espalhamento da contaminação na vegetação e os tipos de contaminantes presentes no solo.

Em uma  segunda  fase,  foram  realizadas  visitas  de  campo  na  área  de  destruição  de

munições e explosivos avaliada. Nessas visitas pode ser verificado o exato local onde são

realizadas as destruições, os locais onde há corpos de água superficiais e a direção de fluxo

dos mesmos, o relevo local e os possíveis cursos de águas pluviais. Esta etapa da investigação

foi primordial para que fosse possível traçar a estratégia das etapas seguintes da investigação.

A FIG. 3.1 mostra o exato local da destruição das munições e explosivos.
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FIG. 3.1 Local de destruição de Munições e explosivos avaliado  (Envisoft, 2015)

Na terceira fase da investigação ambiental foi realizado o levantamento da quantidade

necessária de poços para coleta de água subterrânea a serem instalados e a quantidade de

pontos de coleta de água superficial. Além disso, foram definidas as técnicas e os materiais a

serem utilizados para a execução da análise dos corpos de água subterrâneos e superficiais.

Nesta mesma fase foi realizado o levantamento topográfico da área estudada a fim de auxiliar

os trabalhos a serem realizados pela empresa de investigação ambiental.

A quarta fase foi a execução das sondagens a trado manual, instalação, acabamento e

desenvolvimento dos Poços de Monitoramento (PM) realizada pela empresa Envisoft, a qual

foi contratada pelo EB por licitação com base no documento técnico emitido pelo IME. Esta

fase foi acompanhada pela autora do presente trabalho e foi concretizada entre os dias 28 de

abril e 13 de maio de 2014. Nesta mesma fase foi feito o modelo hidrogeológico conceitual da

área. A FIG. 3.2 mostra essa etapa da investigação.
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FIG. 3.2 Atividades de campo: 1) sondagem a trado manual, 2) limpeza do equipamento, 3)
medição do NA, 4) medição de parâmetros físico químicos, 5) finalização de um PM e 6)

amostras de solo  

A quinta fase caracterizou-se pela execução de duas campanhas de amostragem da água

subterrânea e superficial, sendo a primeira realizada entre os dias 09 e 28 de maio de 2014, e a

segunda realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2014, além de duas campanhas para

execução de ensaios de permeabilidade do meio saturado: a primeira executada no dia 17 de

julho de 2014 e a segunda no dia 08 de dezembro de 2014.

A sexta fase foi a análise química das amostras de água com uma posterior análise dos

resultados obtidos.

3.4  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

O levantamento topográfico realizado por empresa especializada foi utilizado como uma

ferramenta para a confirmação dos pontos obtidos em levantamento topográfico feito pela

empresa  de  consultoria  em meio  ambiente.  Como a  vegetação da  área  estudada costuma
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descaracterizar rapidamente as clareiras abertas para a instalação dos poços, a continuidade do

monitoramento ambiental ao longo dos meses exige que se tenha conhecimento dos locais

onde tais poços foram instalados mesmo que não seja possível visualizá-los, o que se torna

efetivamente viável com sua locação por coordenadas a partir do levantamento topográfico.

Além disso, saber com exatidão a localização de cada ponto torna o mapa potenciométrico

mais preciso.

O levantamento topográfico foi feito em coordenadas UTM (Universal Transversa de

Mercator), que é um tipo de projeção cartográfica que transforma os dados de uma superfície

curva em plana, com curvas de metro em metro, indicando a RN (referência de nível) adotada

para a definição das cotas utilizadas, em escala apropriada para a visualização da área de

estudo  em  tamanho  A2  ou  A1.  As  duas  operações  realizadas  no  levantamento  foram  a

planimetria,  que  é  a  determinação  das  projeções  horizontais  dos  pontos  de  terreno,  e  a

altimetria, que é a determinação das cotas de nível da faixa do terreno e definição do mesmo

por curvas de nível, a partir de uma RN.

Foram feitas representações em planta de todos os pontos geográficos de interesse como

córregos,  estradas,  e  pequenas  edificações,  representações  de  curvas  de  nível  com

equidistância  de  1,00m  e  plano  cotado  do  terreno  e  também  representação  de  seções

transversais de 20 em 20 metros. 

Foram utilizados GPS (Global Positioning System) de dupla frequência para evitar erros

de projeção de curvatura, um par de receptores da marca Trimble, modelo 4600 e Estação

total Topcon ou Leica com precisão angular de até 5”.  A FIG. 3.3  mostra o trabalho sendo

realizado e a FIG. 3.4   exemplifica o resultado do levantamento topográfico realizado.
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FIG. 3.3 Levantamento topográfico realizado em campo: 1) locação de ponto, 2) uso da
estação total, 3) uso do prisma refletor, 4) uso do receptor GPS  

FIG. 3.4 Detalhe do levantamento topográfico realizado na área de destruição de munições
com escala de 1:25000  (2M topografia, 2013)
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3.5  LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO E PONTOS DE

COLETA DE ÁGUA SUPERFICIAL

Os poços de monitoramento e os pontos de coleta de água superficial  foram locados

dentro da área de estudo definida conforme ilustra a FIG. 3.5.

FIG. 3.5 Área de estudo delimitada por levantamento topográfico  (adaptado de Envisoft,
2015)

Esta  área,  incluindo  a  área  de  destruição  de  munições  e  explosivos,  fica  dentro  do

município de Seropédica, apesar de historicamente ser considerado Paracambi. 
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Antes de qualquer consideração técnica, foi levada em conta a segurança do pessoal na

execução dos trabalhos de campo. Assim, locais nos quais não foi possível utilizar o detector

de metais ou aqueles nos quais o detector previu a presença de artefatos metálicos foram

completamente  descartados  como  possíveis  locais  para  instalação  dos  poços,  visto  que

poderia  haver  explosão  de  algum  artefato  no  momento  em  que  fossem  realizadas  as

sondagens. A FIG. 3.6 exemplifica o trabalho de varredura realizado com o detector de metais

modelo Gardel MD8 em busca de artefatos metálicos.

FIG. 3.6 Detecção de artefatos metálicos realizada por pessoal do Exército  (Envisoft, 2015)

A definição dos pontos de instalação dos poços de monitoramento, denominados PM,

levaram  em  consideração  as  linhas  equipotenciais  de  carga  hidráulica  bem  como  a

executabilidade dos poços dado o relevo local, visto que foi utilizado o trado manual,  e a

presença de áreas com o NA (nível da água) aflorante. Dessa forma, foram instalados três

poços próximos ao local de destruição, sendo eles o PM1, PM2 e PM3. Mais três poços, PM 4

ao  PM6,  foram  executados  a  cerca  de  300m  mais  a  jusante.  Outros  dois  poços  foram

instalados no rio Valão de Areia, sendo o PM7 a montante e o PM8 a jusante do mesmo.

Dessa forma, estes dois últimos poços servem pra verificar, respectivamente, a qualidade da

água subterrânea com o mínimo de interferência de contaminação pela atividade desenvolvida
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na área de destruição e a qualidade da água subterrânea após a mesma interferência, próximo

de sair do perímetro estudado. Por conta da  impossibilidade de acesso e execução do poço em

área mais a montante, não foi possível escolher um local para o PM7 mais próximo da entrada

do rio Valão de Areia na área estudada. A FIG. 3.7 traz as informações sobre as características

dos PM feitos, sendo omitidos os dados de diâmetro de perfuração e de instalação visto que

todos foram de 4” e 2”, respectivamente. Os valores de NA da FIG. abaixo foram obtidos

durante a execução dos PM.

FIG. 3.7 Comparativo entre as características dos PM instalados 

A coleta de água superficial (ASn) foi realizada em três locais distintos, sendo eles a AS1,

próxima  ao  PM7,  a  AS2,  próxima  ao  PM8  e  a  AS3,  próxima  à  região  de  destruição

propriamente dita. Dessa forma, foi possível verificar a qualidade da água superficial com o

mínimo de influência da atividade de destruição, a qualidade da mesma próximo de sair do

perímetro estudado e junto a área de destruição, de modo análogo ao que foi realizado com a

água subterrânea.

A FIG. 3.8 mostra a distribuição dos ASn e a FIG. 3.9 mostra a distribuição dos PM.
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FIG. 3.8 Distribuição dos ASn (adaptado de Envisoft, 2015)
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FIG. 3.9 Distribuição dos PM  (adaptado de Envisoft, 2015)

3.6  PREPARATIVOS PARA O MONITORAMENTO AMBIENTAL

Para a execução da coleta de água superficial foram seguidos os procedimentos descritos

na NBR 9898 (ABNT, 1997). Houve também o cuidado de se iniciar as amostragens pelo

ponto mais a montante até o ponto mais a jusante. Conforme orientação da Agência Nacional

de  Águas  (ANA),  os  frascos  de  coleta  receberam preservantes  e  quelantes  próprios  para

análise de efluentes nos quais há indícios de presença de metais pesados (ANA, 2011). Este

procedimento foi realizado antes da coleta das amostras. Dessa forma, os frascos não foram

ambientados, isto é, não foram mergulhados no curso de água antes da coleta da amostra, com

o intuito  de não haver  perda de preservantes  e quelantes.  Após o preparo dos  frascos os

mesmos foram mergulhados contra  a  corrente,  de  boca  para  baixo,  a  cerca de 15 cm da

superfície da água para evitar a introdução de contaminantes superficiais. Em seguida, foram

inclinados pra cima para permitir seu enchimento. Nos casos em que foi necessária mais de

uma jarra para coleta, todo o volume de água recolhido foi distribuído pelos diversos frascos
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de modo que cada um deles recebeu amostras de todas as jarras retiradas, garantindo assim a

homogeneidade das amostras. Após a coleta, cada frasco foi fechado e rotulado com os dados

que permitem suas identificações.

A construção dos poços de monitoramento seguiu as normas técnicas da NBR 15495-1

(ABNT, 2007) e NBR 15495-2 (ABNT, 2008).  Logo após a  construção dos  poços foram

realizados os trabalhos de desenvolvimento e limpeza dos mesmos. A FIG. 3.10 exemplifica

um perfil construtivo de um dos poços. 
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FIG. 3.10 Perfil construtivo do PM1  (adaptado de Envisoft, 2015)

Para  a  construção  dos  poços  foram utilizados  revestimentos  de  PVC perfurados  em

diâmetro útil de 2” (50mm) – tubo liso e filtro com ranhura máxima de 0,5 mm, adequados à

granulometria local. O NA elevado limitou o uso de coluna filtrante entre 2,0m e 3,0m com

instalação de filtros sem mantas e telas no anel externo ao revestimento. A tampa inferior

utilizada foi do tipo com rosca.
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O espaço entre o solo e o tubo de PVC perfurado foi preenchido com pré-filtro de areia

de grãos de quartzo com granulometria de 0,6mm a 1,5mm disposto entre a base do furo de

sondagem e a profundidade de 0,3m acima do topo da coluna filtrante. Acima da camada de

pré-filtro  houve  preenchimento  com  bentonita  seguido  do  selo  de  cimento,  formando  a

impermeabilização. Na parte do tubo de PVC acima do nível do solo foi posta uma tampa sob

pressão,  sendo esta parte do tubo envolta em uma base protetora de concreto na qual foi

instalada  uma  outra  tampa  lacrando  o  acesso  ao  poço,  inclusive  com  a  utilização  de

identificação e cadeado para evitar a abertura indevida e não controlada de cada PM. 

A caracterização de cada poço foi realizada com os dados construtivos,  uso da água,

vazão captada e perfil litológico.

Todos os PM instalados foram completados com seção filtrante localizada no horizonte

aquífero  próximo  ao  nível  freático,  tendo  em  vista  detectar  a  possível  ocorrência  de

concentrações de compostos inorgânicos ou metais, e assim delimitar a contaminação sob fase

dissolvida.

As operações  de  limpeza  e  desenvolvimento  dos  PM tiveram o  objetivo  de remover

partículas eventualmente presentes no interior do poço, tais como os sedimentos originários

da perfuração, assim como a remoção de sedimentos finos no entorno da coluna do trecho

filtrante/pré-filtro, seguindo o procedimento descrito na ABNT NBR 15495-2/2008.

Para este procedimento foi utilizada válvula em Polietileno Vaterra ¾ (válvula de pé) cujo

crivo  é  disposto  próximo  ao  fundo  do  poço.  O  bombeamento  controlado  foi  efetuado

mediante a observação do comportamento do nível de água com pequenos rebaixamentos, até

que a água apresentasse aspecto límpido (baixa vazão).

Os equipamentos utilizados foram descontaminados com sabão neutro sem fosfato e água

desmineralizada, conforme orientações da Norma Interna 06.010 (CETESB, 1988), no intuito

de evitar contaminações cruzadas.

Após  a  finalização  dos  processos  de  instalação  e  desenvolvimento  dos  PM,  foram

medidos  os  oito  NA  em  um  mesmo  dia  para  que  fosse  possível  elaborar  o  mapa

potenciométrico da área investigada.

A medição do NA foi realizada conforme a Norma NBR 15495-1 (ABNT, 2007) e Norma

6410 (CETESB,  1998).  Para  a  determinação  do  nível  de  água  subterrânea  nos  poços  de

monitoramento  utilizou-se  um  medidor  eletrônico  (multímetro)  composto  por  um  cabo

elétrico revestido por uma trena com marcação milimétrica conectada a um sensor de aço inox
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em sua extremidade inferior.  Para o funcionamento,  o conjunto cabo/sensor é introduzido

dentro do poço, havendo emissão sonora pelo sensor quando o mesmo toca a água. Neste

momento é realizada a leitura da marcação milimétrica da fita que corresponde ao NA.

A coleta  da  água subterrânea  seguiu  a  metodologia  de  amostragem sob baixa  vazão,

também conhecida como low flow, (Puls e Barcelona, 1996 e ABNT/NBR 15847/2010), com

emprego de célula de fluxo, efetuando-se antes da amostragem uma micro purga nos PM.

O  método  de  purga  e  amostragem a  baixa  vazão  visa  a  purga  controlada  do  poço,

utilizando baixas vazões de bombeamento, ligeiramente inferiores à capacidade de produção

do poço, causando com isso, o mínimo de rebaixamento e interferências possíveis, já que o

fluxo de água ocorre em regime laminar.

Durante  o  procedimento  de  micro  purga,  os  parâmetros  físico-químicos  da  água  são

monitorados até que os mesmos se estabilizem e tenham uma pequena margem de mudança

estabelecida pelas normas citadas. Dessa forma pode ser garantido que a água amostrada é

representativa  em  relação  à  formação  aquífera.  Este  método  é  indicado  para  todos  os

parâmetros, em especial para coleta de compostos voláteis, pois causa pouca interferência na

amostra.

Em função  da  baixa  vazão  da  bomba  peristáltica,  a  operação  de  bombeamento  com

amostragem  por  purga  mínima  tem  o  intuito  de  evitar  a  remoção  de  grandes  volumes,

condição que minimiza o aumento de turbidez e aeração da amostra e precipitação de metais

dissolvidos,  o  que  afetaria  a  composição  química  natural  da  amostra  (Envisoft,  apud

GIDDINGS, 1983); desse modo, diminui-se a possibilidade de alteração das características

físico-químicas da água durante a amostragem, garantindo deste modo uma amostra de alta

qualidade.

A amostragem de  água subterrânea  foi  realizada  de  modo que  fosse  possível  coletar

amostras  representativas  do  aquífero  para  determinação em laboratório  das  concentrações

químicas  dos  diversos  compostos  previamente  selecionados  em  conformidade  com  os

procedimentos da Cadeia de Custódia, bem como determinar as características físico-químicas

das águas subterrâneas in loco, mediante a referida técnica de baixa vazão e emprego de uma

célula de fluxo, em conformidade com os procedimentos básicos preconizados nas normas

técnicas ABNT/NBR 15495-1/1997, NBR 15495-2/2008 e NBR 15847/2010.

A purga dos  poços de  monitoramento  foi  efetuada  em conformidade com as  normas

ABNT NBR 15.495-1/2007 e NBR 15.847/2010. Durante os procedimentos de amostragem
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dos poços, foram realizadas as seguintes atividades, seguindo as recomendações das normas: 

– Inspeção do poço e áreas adjacentes, verificação de danos e evidências de vandalismo

que possam comprometer a qualidade da água amostrada;

– Registro das leituras em formulário específico; 

– Amostragem  com  os  respectivos  frascos  de  coleta  de  água  para  análises  dos

compostos inorgânicos, metais totais e metais dissolvidos. Esta etapa foi realizada em cada

PM após a estabilização dos parâmetros físico-químicos da água coletada.

– Utilização de luvas de procedimento, de modo a evitar o contato direto com a água de

amostragem;

– Posicionamento  das  tampas  dos  frascos  de  cabeça  para  baixo,  de  modo  a  evitar

deposição de poeira e contaminação externa;

– Ausência de contato direto com as mãos, tubos e peças com a boca e a tampa dos

frascos; 

– Coleta da amostra de água com os respectivos frascos apropriados de coleta, e seu

acondicionamento em recipiente com gelo;

– Desmontagem, limpeza e descontaminação dos equipamentos  com substituição das

mangueiras após a amostragem de forma a evitar contaminações cruzadas entre as operações

subsequentes de amostragem. 

– Medição do NA após a estabilização do mesmo, isto é, o NA local sem a influência do

bombeamento, para obtenção da carga hidráulica de cada poço;

– Limpeza,  teste  e  calibração  dos  equipamentos  para  determinação  dos  parâmetros

físico- químicos de campo (in loco), utilizando soluções padrão de qualidade;

– Bombeamento contínuo do poço a baixa vazão (< 1L/min),  em simultâneo com o

monitoramento  do  rebaixamento  do  NA e  monitoramento  do  pH,  condutividade  elétrica,

temperatura,  OD  (oxigênio  dissolvido)  e  Eh  (Potencial  de  oxirredução),  até  a  sua

estabilização, como controle de qualidade da amostragem;

O volume da purga foi limitado ao volume do sistema de amostragem composto pela

célula de fluxo e pelas mangueiras. Após a eliminação deste volume de água, a amostragem

foi realizada a uma vazão menor que 250 mL/min e sem esgotar totalmente os PM.

Para água superficial foram coletadas duas amostras da água do rio Valão de Areia, uma a

montante e outra a jusante. A água do Valão de Areia foi coletada e armazenada em condições

apropriadas, de forma que não ocorresse a descaracterização da amostra. Os resultados foram
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comparados com os valores estipulados pela Resolução CONAMA nº 357 (2005) – Classe 2.

Durante a campanha foram executadas duas campanhas de ensaios de permeabilidade

pelo método  Slug Test. Este método consiste no lançamento de um tarugo, cujo volume é

previamente conhecido, no PM seguido da observação do deslocamento do NA e o tempo de

recuperação do NA inicial.

O registro das informações foi realizado com transdutor de pressão, modelo Levelogger

Junior, marca Solinst, com o objetivo de medir e analisar a taxa com que o volume é drenado

através do aquífero para a obtenção da condutividade hidráulica das litologias que atravessam

a seção filtrante.  Para esta área foram realizadas as medições a cada 10s,  com intuito  de

registrar as possíveis variações do meio.

Os dados dos  slug test foram analisados usando equações que regem o fluxo da água

subterrânea, considerando que o aquífero é homogêneo, isotrópico, infinito e sua espessura se

mantém constante durante os ensaios.

Os  dados  obtidos  em  campo  foram  analisados  segundo  a  metodologia  proposta  por

Horslev (1951), considerando poços parcialmente ou totalmente penetrantes em aquíferos não

confinados, segundo a equação a seguir:

k=

r2 ln(
Le

R
)

2 Le T 0

Sendo:

k = condutividade hidráulica (m/s) 

r = raio do revestimento (m) 

R = raio efetivo do poço (centro do poço até o material componente do aquífero) (m) 

Le= comprimento do filtro (m) 

To= tempo (s) que leva para o nível d’água cair 37% da posição inicial

Conforme anteriormente descrito, no decorrer do bombeamento a baixa vazão, a medição

dos parâmetros físico-químicos foi efetuada com o emprego de uma célula de fluxo e um

equipamento portátil multi parâmetro da marca Hanna, modelo HI 9828.

A água subterrânea foi bombeada para o interior da célula de fluxo até que os parâmetros

físico - químicos se estabilizassem. Tais parâmetros são considerados estabilizados, segundo a

ABNT  NBR  15.847/2010,  caso  haja  três  leituras  seguidas  de  todos  estes  parâmetros,
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realizadas em intervalo de três minutos, nas quais a variação máxima de leitura seja conforme

a TAB. 3.1.

TAB. 3.1 Valores de estabilização de parâmetros físico-químicos 

PARÂMETRO VALOR DE ESTABILIZAÇÃO

Temperatura (0 C) + 0,5 0 C

pH + 0,2

OD - Oxigênio dissolvido (mg/L) + 10% das leituras ou + 0,2 mg/L (o que for maior)

CE – Condutividade elétrica (µS/cm) + 5% das leituras

Eh - Potencial de oxirredução (mV) + 20 mV

Turbidez (UTN) + 10% quando a turbidez for maior que 10 UTN
 ABNT NBR 15.847/2010

A célula  de  fluxo  consiste  de  um recipiente  hermeticamente  fechado  com eletrodos

inseridos em seu interior para medição dos parâmetros físico-químicos. O objetivo da célula

de fluxo é preservar ao máximo as condições físico-químicas da água da formação aquífera, a

fim  de  monitorar  essas  condições  em  estado  natural.  A célula  de  fluxo  recebeu  a  água

diretamente bombeada do poço de amostragem, em procedimento de by passing, com tubos

de entrada e saída. O tubo de entrada na célula foi conectado a uma mangueira de ¼’’ de saída

da bomba que recebeu a água bombeada do poço, a qual tem entrada em seu nível inferior.

Enquanto  a  célula  de  fluxo  foi  posta  totalmente  imersa  na  água  do  aquífero,  os

respectivos sensores de CE, pH, Eh, OD e temperatura a ela acoplados permitiram efetuar as

medições. O potencial de oxirredução é corrigido automaticamente de acordo com o potencial

eletrodo  de  referência  e  em  função  da  temperatura.  No  momento  em  que  a  célula  foi

totalmente preenchida com água, uma saída lateral instalada na parte superior da célula de

fluxo permitiu o seu descarte.

Após  a  estabilização  dos  parâmetros  o  equipamento  foi  desligado  do  poço  de

monitoramento para ser realizada a coleta, evitando assim contaminação das amostras. Logo

após  a  amostragem  da  água  em  cada  poço,  os  equipamentos  utilizados  foram

sistematicamente  descontaminados  utilizando  sabão  neutro  desfosfatado  e  água

desmineralizada, conforme orientações da Norma Interna 06.010 (CETESB, 1986) , evitando,

assim, contaminações cruzadas.
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Foram realizadas  análises  hidro  químicas  para  quantificar  os  metais  totais,  os  metais

dissolvidos, o carbono orgânico total (COT) e os íons bicarbonato (HCO3
-1), cálcio, carbono,

cloreto, magnésio, nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), potássio, sódio e sulfato (SO4
2-). Tais análises

foram norteadas pela Resolução CONAMA 420/2009 e pela Resolução CONAMA 357/2005.

Discrimina-se na TAB. 3.2, as técnicas de coleta e preservação das amostras de água

coletadas,  acondicionadas em recipiente com gelo,  mantidas a aproximadamente 4°C para

preservação dos parâmetros a serem analisados. Essas técnicas estão de acordo com a Guia

Nacional de Coleta e preservação de amostras da Agência Nacional de Águas.

TAB 3.2 Técnicas de coleta e preservação de amostras de água 

PARÂMETROS FRASCO VOLUME PRESERVAÇÃO E PRAZO DE ANÁLISE

Metais totais Polietileno 250 mL Adicionar  2,5mL de  HNO3,  observando-se

um pH< 2. Prazo de 28 dias p/ Hg e 180 dias

p/ os demais metais.

Metais solúveis Polietileno/Filtr

ar  com

membrana  0,45

µm

250 mL Adicionar  2,5mL de  HNO3,  observando-se

um pH< 2. Prazo de 28 dias p/ Hg e 180 dias

p/ os demais metais.

COT Polietileno 300 mL Adicionar  1+1  H2SO4,  observando-se  um

pH<2, refrigerada.

Prazo  de  validade  da  extração:  7  dias;  de

análise: 40 dias.

íons Polietileno 250 mL Amostra in natura, refrigerada. 

Prazo  de  validade  da  extração:  24h  para

alcalinidade,  48h para nitrato e nitrito e 28

dias para os demais.

Prazo de análise: 40 dias.
adaptado de Envisoft, 2015

4  ANÁLISE DOS RESULTADOS
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4.1  NÍVEL DA ÁGUA E CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 

 

A FIG. 4.1 apresenta os valores do NA e a FIG. 4.2 apresenta os valores de condutividade

hidráulica  (k)  obtidos  no  ensaio  de  permeabilidade  dos  poços.  Esses  valores  variam  de

9,87x10-5 a 1,18x10-3 m/s e são coerentes com as litologias observadas em campo durante a

execução das sondagens. No PM5 não houve coluna de água suficiente para a realização do

ensaio, assim, não foi possível obter a condutividade hidráulica neste poço.

FIG. 4.1 Perfis de NA nos poços de monitoramento obtidos nos ensaios de Slug Test 
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FIG. 4.2 Valores de condutividade hidráulica obtidos nos ensaios de permeabilidade 

4.2  MAPA POTENCIOMÉTRICO

A partir dos valores obtidos de cota (elevação) para cada PM e NA verificados em cada

campanha de amostragem em cada PM, foram elaborados os mapas potenciométricos da área

estudada,  sendo um para  cada campanha de  monitoramento.  Na FIG.  4.3 tem-se o mapa

potenciométrico obtido com os dados de NA da primeira campanha.  O mapa da segunda

campanha é  similar  a  este  primeiro,  mostrando o fluxo de  água subterrânea  seguindo na

direção Nordeste da área.   
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FIG. 4.3 Mapa potenciométrico da área estudada  (adaptado de Envisoft, 2015)

4.3  ANÁLISES HIDROQUÍMICAS

As  análises  químicas  foram  realizadas  nas  amostras  de  água  coletadas  nas  duas

campanhas de amostragem. A primeira delas foi realizada entre os dias 28 de abril de 2014 e

13 de maio de 2014. A segunda campanha foi realizada entre os dias 22 de setembro de 2014 e

24 de setembro de 2014. 

Na primeira campanha foram amostrados todos os PMs instalados, o que não foi possível

na segunda campanha, já que o PM5 não teve coluna de água suficiente. A TAB. 4.1 e a TAB.
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4.2 apresentam a lista de metais cujas concentrações observadas foram superiores aos seus

respectivos valores de referência segundo as normas vigentes. 

No anexo encontra-se o laudo analítico para todos os elementos analisados.

TAB. 4.1 Resultados de concentrações acima dos valores de referência/primeira campanha,
realizada entre 28 de abril e 13 de maio de 2014

Primeira campanha

Poço Concentração acima do valor de referência

PM1 Cobalto, Ferro e Manganês totais e manganês dissolvido

PM2 Ferro e manganês totais, ferro e manganês dissolvidos

PM3 Ferro, Manganês e Vanádio totais, manganês dissolvido

PM4 Não houve

PM5 Não houve

PM6 Ferro e manganês totais, manganês dissolvido

PM7 Ferro e manganês totais, manganês dissolvido

PM8 Ferro, manganês e vanádio totais,manganês dissolvido

AS1 Alumínio total

AS2 Alumínio total

AS3 Alumínio, ferro e manganês totais
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TAB. 4.2 Resultados de concentrações acima dos valores de referência/segunda campanha,
realizada entre 23 e 24 de setembro de 2014

Segunda campanha

Poço Concentração acima do valor de referência

PM1 Cobalto, Ferro e Manganês totais, Cobalto e Manganês 
dissolvidos

PM2 Não houve

PM3 Ferro e Manganês totais, Manganês dissolvido

PM4 Não houve

PM5 Não houve coluna de água suficiente para obter amostra

PM6 Manganês total, manganês dissolvido

PM7 Não houve

PM8 Cadmio, Chumbo e Manganês totais, Manganês dissolvido

AS1 Alumínio total

AS2 Alumínio total

AS3 Ferro e Manganês totais, Manganês dissolvido

É importante ressaltar que o regime de chuvas foi completamente diferente em cada uma

das campanhas de amostragem. Enquanto a primeira campanha foi realizada num período

com chuvas recentes, a segunda campanha foi realizada num período de grande estiagem,

inclusive impossibilitando o estudo no PM5. Dessa forma, os resultados apresentados tiveram

variações significativas em um mesmo ponto para um mesmo elemento químico, o que pode

ter sido ocasionado ora pelo carregamento destes contaminantes pela água da chuva, diluindo

a concentração dos mesmos em cada amostra,  ora pela falta de quantidade suficiente de água

para recarregar o fluxo subterrâneo, mantendo a concentração alta dos contaminantes que já

estavam no local amostrado.

Nas figuras que vão desde a FIG. 4.4 até a FIG. 4.16 foram feitas as comparações de cada

elemento químico, total e dissolvido, com os valores orientadores definidos pela legislação

citada nas mesmas. Tais figuras foram feitas pela construção de gráficos considerando apenas

os elementos que apresentaram valores de concentração acima dos valores de intervenção, de

acordo com cada norma considerada. Tais resultados se referem às análises feitas em amostras

dos PM e dos ASn.
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Conforme  apresentado  na  FIG.  4.4,  o  único  local  onde  foi  medido  um  valor  de

concentração de cobalto total acima do valor de intervenção foi o PM1, considerando as duas

campanhas de amostragem. Esse poço de monitoramento é um dos mais próximos da área de

destruição propriamente dita. Como nos demais PM esse valor é zero, tal resultado sugere que

a contaminação por esse elemento está confinada, não apresentando risco de  espalhamento no

ambiente por meio da água subterrânea.

FIG. 4.4 Valores de Cobalto total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos PM  

Da mesma  forma que  a  FIG.  4.4,  a  FIG.  4.5  apresenta  valor  de  cobalto,  dessa  vez

dissolvido, acima do valor de intervenção apenas no PM1. De modo análogo, tal resultado

sugere que não há propagação do cobalto dissolvido na água subterrânea da área estudada.
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Analisando a FIG. 4.6, verifica-se que há uma grande variação da concentração de ferro

total nas amostras dos PM da campanha 1. Os poços PM1, PM2 e PM3, mais próximos do

local de destruição, são os que apresentam os maiores valores. Os poços PM4, PM5 e PM6,

mais afastados do local de destruição, não apresentaram concentração de ferro total. Somando

esse fato ao alto valor da concentração de ferro total em um poço que não recebe influência da

contaminação pela atividade desenvolvida naquele terreno, o PM7, o resultado sugere que a

contaminação por ferro total no PM8, mais a jusante, não seja proveniente da atividade de

destruição. Corrobora com esta conclusão o fato da concentração de ferro total do PM8 ser

menor  que  a  concentração  do  mesmo  elemento  no  PM7.  Caso  houvesse  acréscimo  de

contaminante no meio desse percurso, e esta sim seria proveniente da atividade de destruição

dado o curso da água subterrânea, o valor da concentração do ferro total no PM8 deveria ser

maior  que  no  PM7.  Dessa  forma,  o  resultado  sugere  que  não  há  espalhamento  da

contaminação do elemento analisado pela atividade de destruição de munições e explosivos. A

campanha 2 reafirma tal sugestão, visto que o resultado da concentração de ferro total do PM4

ao PM8 é zero.

FIG. 4.6 Valores de Ferro total que se apresentaram acima dos valores orientadores nos PM 

Para o ferro dissolvido, a FIG. 4.7 mostra um valor acima do valor de intervenção apenas

no PM2.  Esse  valor  acima  do  valor  de  intervenção  foi  obtido  na  primeira  campanha  de
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amostragem  e  não  foi  obtido  na  segunda.  Dessa  forma,  o  resultado  sugere  que  não  há

espalhamento de contaminação por esse elemento na região estudada.

FIG. 4.7 Valores de Ferro dissolvido que se apresentaram acima do valor de intervenção nos
PM 

O  manganês  dissolvido  foi  um  dos  resultados  que  mais  ultrapassaram  o  valor  de

intervenção nos diversos PM. Nas duas campanhas de amostragem, conforme apresentado na

FIG. 4.8, apenas os PM4, PM5 e o PM7 não apresentaram valores altos, sendo que o PM2 não

apresentou alto valor de concentração apenas na campanha 2. Como o PM7 está em um local

fora da zona de influência da atividade de destruição, visto que o curso de água subterrânea se

dá em direção contrária ao mesmo, ele serve como ratificação de que qualquer valor desse

elemento encontrado nos demais poços é proveniente da atividade de destruição realizada

naquela área.
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FIG. 4.8  Valores de Manganês dissolvido que se apresentaram acima do valor de intervenção
nos PM

A FIG. 4.9 mostra valores da concentração de manganês total decrescentes conforme se

afasta  do  local  de  destruição.  No  entanto,  mesmo nos  lugares  mais  distantes  da  área  de

destruição esse valor ainda está acima do valor de intervenção.

O valor do PM7 na campanha 1 foi o mais alto de todos para o manganês total. Como

naquele  ponto  não  foi  observado  manganês  dissolvido  e  o  manganês  total  na  segunda

campanha não foi observado, esse resultado por si só torna inconclusiva a questão da chegada

da contaminação no fluxo subterrâneo proveniente  de uma segunda fonte.  Assim,  não há

como garantir que o valor alto de manganês no PM8, poço mais a jusante, seja proveniente da

atividade realizada naquela área. Portanto, não há como sugerir que a contaminação gerada

naquela área esteja confinada na mesma.

FIG. 4.9 Valores de Manganês total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos
PM 

A FIG. 4.10 mostra valores de vanádio acima do valor de intervenção apenas no PM3 e

no PM8. Nestes mesmos poços foram encontradas concentrações desse elemento apenas na

campanha 1. Os poços mais próximos do local de destruição não apresentaram concentração

desse  elemento  nas  duas  campanhas  realizadas.  Dessa  forma,  com  os  dados  obtidos,  é

inconclusiva  a  influência  da  atividade  de  destruição  nos  valores  acima  do  valor  de

intervenção.
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FIG. 4.10 Valores de Vanádio total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos
PM 

Conforme apresenta  a  FIG.  4.11,  o  único  local  onde foi  encontrada  concentração de

Cádmio foi o PM8. Ainda assim, a presença desse elemento foi detectada apenas em uma das

amostragens, a da campanha 2. Dessa forma, não há como concluir que a proveniência do

Cádmio na água subterrânea seja da atividade de destruição de munições e explosivos, bem

como não se pode concluir que tal atividade não é fonte de tal contaminação.

FIG. 4.11 Valores de Cádmio total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos PM
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Da mesma forma que o Cádmio,  o  único local  onde foi  encontrada concentração de

Chumbo foi o PM8. Ainda guardando similaridade com o elemento anterior, a presença desse

elemento foi detectada apenas em uma das amostragens, a da campanha 2. Dessa forma, não

há como concluir que a proveniência do Chumbo na água subterrânea seja da atividade de

destruição de munições e explosivos, bem como não se pode concluir que tal atividade não é

fonte de tal contaminação. A FIG. 4.12 apresenta o citado resultado.

FIG. 4.12 Valores de Chumbo total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos
PM 

Passando para a questão da água superficial, o resultado esperado para o caso de haver

contaminação fruto da atividade realizada na área seria um valor mais alto em AS3, visto que

está muito perto da fonte de contaminação. O segundo valor mais alto deveria ser o de AS 2

devido à direção do fluxo de água superficial que vai de AS1 e AS3 em direção à AS2. O
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valor mais baixo, próximo de zero caso não haja outras fontes de contaminação, deveria ser o

AS1, pontos mais a montante.

A FIG. 4.13 mostra os valores de concentração do Alumínio total nos três AS. O AS3 foi

o de maior concentração de alumínio total nas duas campanhas de amostragem. Já o AS2

apresentou concentração intermediária na primeira campanha e o menor valor na segunda

campanha. Nas duas campanhas o valor de AS1 foi menor que o valor de AS2, sendo essa

diferença bem pequena na campanha 2. Dessa forma, é possível que a elevada quantidade de

chuva em dias próximos à primeira campanha tenha influenciado a elevada quantidade de

alumínio  total  observada,  visto  que  o  resultado  foi  bem diferente  da  segunda  campanha

realizada em  período de estiagem. No entanto, apenas um resultado para cada período desse

torna inconclusiva a  questão da influência da atividade de destruição na concentração do

Alumínio  total.  Importante  ressaltar  que  o  AS1  apresentou  valores  acima  do  valor  de

intervenção nas duas campanhas, sugerindo que há uma segunda fonte de contaminação que

não é proveniente das atividades daquela área.

FIG. 4.13 Valores de Alumínio total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos
AS 

Os valores de concentração de manganês total apresentados no FIG. 4.14 mostram que

não  houve  contaminação  por  este  elemento  provinda  de  atividades  que  não  sejam  a  de

destruição. Como os demais valores não são concordantes nos demais pontos, isto é, em AS2

a concentração de manganês total é zero na campanha 1 e está acima do valor de intervenção

na  campanha  2,  havendo  uma troca  desse  quadro  em AS3,  não  há  como concluir  se  há
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propagação de contaminação do referido elemento por conta da atividade realizada naquele

local. Deve ser destacado, ainda, que na campanha 2 o valor de concentração desse elemento

é  nula  próximo  à  fonte  de  contaminação,  sugerindo  que  a  contaminação  em  AS2

provavelmente não é fruto da destruição de munições e explosivos.

FIG. 4.14 Valores de Manganês total que se apresentaram acima do valor de intervenção nos
AS 

De  acordo  com  o  resultado  apresentado  no  FIG.  4.15,  apenas  o  AS2,  na  segunda

campanha,  obteve  valor  de  concentração  de  Manganês  dissolvido  acima  do  valor  de

intervenção. Como o valor de AS3 foi nulo nas duas campanhas, não há como concluir que a

atividade de destruição de munições e explosivos seja a responsável pelo valor apresentado

em AS2. 
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Da mesma forma que nos casos anteriores descritos para os AS, o resultado do ferro total,

conforme pode ser observado na FIG. 4.16, também é inconclusivo para a determinação da

influência  da  atividade  de  destruição  na  contaminação por  ferro.  Isto  porque o  resultado

apresentou contaminação em AS3 apenas na campanha 1, enquanto os resultados em AS1 e

AS2  foram nulos.  Já  na  segunda  campanha  apenas  o  AS2  teve  valor  acima  daquele  de

intervenção, no entanto o ponto mais próximo das destruições, AS3, teve concentração nula.

FIG. 4.16 Valores de Ferro total que se apresentaram acima dos valores orientadores nos AS 

4.4  CONCLUSÕES PARCIAIS

A variação do regime de chuvas nas duas campanhas de amostragem de água superficial

e subterrânea pareceu afetar os resultados obtidos. Todos os elementos químicos analisados

tiveram, ao menos em um dos locais amostrados, a detecção de sua presença em níveis acima

do valor de intervenção em uma das campanhas enquanto não foi observada a sua presença na

outra campanha, o que pode ser observado na TAB. 4.3.  No entanto, como não foi possível

obter  as  datas  em  que  houve  atividade  de  destruição  de  munições  e  explosivos,  foi

inviabilizada  a  relação  entre  o  aumento  das  concentrações  de  contaminantes  com  a

proximidade temporal das atividades de destruição.
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TAB. 4.3 Máxima concentração química observada  para os elementos com resultados acima
dos respectivos valores de intervenção 

Elemento
químico

Limite de intervenção
(µg/L)

Concentração máxima
(µg/L)

Campanha

Cobalto 5 7,4 1

Ferro 30.000 2450 2

Manganês 400 3510 1

Vanádio 6,3 9,5 1

Cádmio 5 10,7 2

Chumbo 10 76,8 2

Alumínio 200 1540 1

Com base no exposto acima e nos resultados de análise hidro química, conclui-se que há

a  presença  de  contaminantes  nos  fluxos  de  água  subterrâneos  e  superficiais  da  área  de

destruição, porém não há como determinar a real origem da citada contaminação.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

5.1 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados das análises hidro químicas, pode ser verificado que há na

área estudada a presença de contaminação por ferro, manganês, chumbo, vanádio, cádmio e

cobalto.  No entanto,  não  foi  possível  definir  o  modo  como esses  elementos  químicos  se

comportam no meio ambiente. Há, assim, a possibilidade de que tais contaminações sejam

pontuais e não haja espalhamento desses contaminantes por todo o fluxo de água subterrânea

e superficial.

Os níveis de contaminação por alumínio encontrado aponta para a possibilidade de que

haja uma fonte de contaminação que não tenha sido observada e que não tem ligação com as

atividades realizadas naquela área, visto que a AS1, ponto a montante da área de destruição de

munições e explosivos e que não recebe a influência da mesma, apresentou contaminação

pelo elemento químico citado. 

A escolha do PM7 se mostrou eficiente para a verificação do estado da água subterrânea

sem a influência das atividades realizadas na área estudada. Nenhum dos contaminantes fruto

da destruição de munições e explosivos foi encontrado naquele poço, exceto o alumínio que,

conforme citado anteriormente, pode ser fruto de uma fonte de contaminação desconhecida.

Os elementos Cádmio, Vanádio e Chumbo foram encontrados apenas no PM8, poço mais

a  jusante  da  área  de  destruição.  Dessa  forma,  há  duas  possibilidades  plausíveis:  o  curso

tomado por esses contaminantes no fluxo de água subterrâneo pode ser diferente daquele

mapeado  pelos  demais  PM ou  pode  haver  alguma  outra  fonte  de  contaminação  na  área

estudada.  Como  o  mapa  potenciométrico  aponta  para  um  curso  de  água  subterrânea

preferencialmente  pela  direção  Nordeste  e  os  PM  construídos  estão  mais  para  a  direção

Noroeste, a hipótese de um outro curso seguido pelos contaminantes é bem provável. Já a

segunda hipótese só pode encontrar  sustentação caso seja verificado um histórico da área

diferente do conhecido até então, como por exemplo, uma antiga área de destruição dentro do

limite de influência da água subterrânea que passa por aquele poço.  

 O  regime  de  chuvas  na  área  estudada  foi  bem  diferente  nas  duas  campanhas  de
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amostragem. Nos dias próximos à campanha 1 houve precipitações consideráveis. Já nos dias

próximos à segunda campanha, houve um período de grande estiagem. Dessa forma, além de

não  ter  havido  coluna  de  água  suficiente  para  amostragem do  PM5 na  campanha  2,  os

resultados das análises hidro químicas dessa campanha foram bem diferentes da primeira.

Pode  ser  observado  que  os  elementos  Cádmio  e  Chumbo  apresentaram  menores

concentrações  na  água  subterrânea  no  período  mais  chuvoso,  enquanto  os  demais

contaminantes  aumentaram  suas  concentrações.  Como  essas  concentrações  maiores  de

Cádmio e Chumbo não foram encontradas no PM8 no período chuvoso e foram encontradas

no período de estiagem, a hipótese mais provável é que o maior fluxo de água subterrânea

causado  pelo  seu  maior  carregamento  advindo  da  chuva  tenha  sido  capaz  de  diluir  a

quantidade desses metais pesados no PM8, que é o mais distante da fonte de contaminação.

Assim torna-se coerente esperar que a concentração de metais como o Chumbo e o Cádmio,

que não têm grande mobilidade no meio estudado, não sejam possíveis de ser detectadas no

poço mais  a  jusante  depois  de  fortes  chuvas  por  conta  dessas  concentrações  serem mais

diluídas na maior quantidade de água. Também é coerente que tais metais sejam encontrados

no PM8 em períodos de estiagem, já que nesses períodos o carregamento do fluxo subterrâneo

é menor e, pela pequena mobilidade do Chumbo e Cádmio os mesmos continuam acumulados

dentro do poço enquanto a água diminui sua quantidade, apresentando maior concentração

dos referidos contaminantes. Considerando válida a hipótese de que o fluxo de contaminante

segue uma direção diferente da abordada pelo conjunto de PM, também é coerente encontrar

esses contaminantes no PM8, já que o mesmo está mais à direita da direção Nordeste, e não

encontrá-los nos demais poços que estão mais próximos da direção Noroeste.

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

De forma a aumentar os conhecimentos a respeito da contaminação dos cursos de água da

região estudada, tem-se as seguintes recomendações:

– Realizar a construção de mais oito poços de monitoramento de água subterrânea na

direção Nordeste, partindo da linha imaginária composta pelos poços PM1, PM2 e PM3, de
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forma  que  os  mesmos  sejam capazes  de  cobrir  uma  direção  de  possível  propagação  de

contaminantes pela água subterrânea; e

– Realizar  ao  menos  seis  campanhas  de  amostragem  associando períodos  chuvosos,

mais seis em períodos de estiagem. Estas doze campanhas devem ser igualmente divididas

entre as que têm proximidade temporal com a data de realização de atividades de destruição e

as que serão realizadas em datas distantes, de forma que tanto a influência das chuvas quanto

a influência da data de destruição de munições e explosivos possam ser analisadas;

Cabe ressaltar  que a construção dos poços de monitoramento deve ser realizada com

técnica que, ao contrário da utilização do trado manual, permita construir poços atravessando

camadas rochosas mais difíceis de serem penetradas, visto que a direção Nordeste tem um

terreno com cotas mais altas, aumentando a probabilidade de encontrar áreas impenetráveis à

trado manual;
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7 ANEXO

7.1 LAUDO ANALÍTICO 

O laudo analítico das páginas seguintes está apresentado na íntegra, conforme entregue pela 
empresa contratada.
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