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INTRODUÇÃO:
Descargas acidentais ou voluntárias de efluentes provindos de disposições não controladas de resíduos perigosos,
derramamentos e vazamentos de substâncias químicas e drenagem ácida de mineração constituem importantes fontes de
contaminação por águas residuárias ácidas, contendo metais, como cádmio. Esses descartes normalmente ocorrem sobre
o solo, ocasionando também a contaminação de águas superficiais e subterrâneas. Isto justifica a necessidade de estudos
relacionados ao transporte subsuperficial deste contaminantes, fenômeno governado por parâmetros como a
Dispersividade Mecânica (alpha). Este parâmetro pode ser obtido por meio de ensaios, laboratoriais, de coluna
empregando-se duas metodologias (variação de pressão e variação de altura) visando a variação do gradiente hidraulico.
Nesse sentido, o objetivo foi avaliar a influência da metodologia de variação do gradiente hidráulico sobre a determinação
de (alpha).

METODOLOGIA:
Foram realizados ensaios de coluna com amostras de um Latossolo residual argiloso em estrutura indeformada proveniente
de um horizonte B coletado em Passo Fundo ¿ RS, realizou-se a percolação de solução contaminante com 0,5 mg/L de Cd
e pH 1,5. A Tabela 1, em anexo, apresenta o programa experimental proposto. O Coeficiente de Dispersão Hidrodinâmica
(Dh) foi determinado em solução analítica de Van Genuchten (1982), através de retro-análise dos ensaios e fixação do
parâmetro Kd e Rd. O parâmetro Rd foi obtido por metodologia gráfica, com auxilio do software AutoCad 2011 sobre as
curvas de transporte geradas pelos ensaios. O parâmetro (alpha)foi determinado conforme metodologia de Frezze e Cherry
(1979) considerando os valores de Dh obtidos e os diferentes gradientes hidráulicos impostos.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
No anexo é apresentado, pela Figura 1, um dos ajustes da solução análitica aos dados experimentais para fins de obtenção
do parâmetro Dh. Com base nos valores observados de Dh e nos valores de vs caracteristicos dos ensaios foi possivel a
confecção dos gráficos Dh versus vs, com intuito de se obter (alpha).
Nas Figuras 2 e 3 em anexo apresenta-se, respectivamente, o gráfico para análise da metodologia de variação de gradiente
pela variação do comprimento de fluxo (altura do CP) e o gráfico para análise da metodologia de variação do gradiente pela
variação da pressão.
Os valores obtidos para Alpha a partir da metodologia de variação da altura do corpo de prova e da variação da pressão
aplicada foram respectivamente de 1,12 cm e 1,26 cm. A magnitude deste parâmetro concorda com a literatura, como
exemplo cita-se os valores identificados por Inoue et. al. (2000), que evidenciou valores para (alpha) variando entre 0,1 e
0,3 cm. Importante observar que não foi identificada grande disparidade entre os valores de (alpha) obtidos.

CONCLUSÃO:
Conclui-se que o exposto até então demonstra que para as condições de ensaio desta pesquisa e para fins de avaliação
rápida, poderiam ser utilizadas ambas as metodologias de ensaio para fins de obtenção de (alpha), sem que o parâmetro
sofresse grande alterações ou grande disparidade nos resultados.
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