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RESUMO

No intuito de permitir ações de recuperação de áreas degradadas pela disposição de resíduos sólido, deve-se compreender a dinâmica de contaminação do solo, dentre outras

formas de poluição. Uma ferramenta que auxilia nesta compreensão e consequente tomada de decisões reside na modelagem matemática da percolação de contaminantes

líquidos em meios porosos, sendo possível sua realização em laboratório e posterior aplicação em áreas contaminadas. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo

propor um modelo matemático da contaminação de uma amostra de solo por substâncias líquidas com base em informações espacializadas de monitoramento. No intuito de

propiciar condições na obtenção de parâmetros que possibilitem a modelagem matemática de fluidos contaminantes em meios porosos, inicialmente foram coletadas quatro

amostras, com 600 g cada, de solo em pontos aleatórios e equidistantes internos ao campus da UEMG, Unidade Divinópolis, o qual se caracteriza como um latossolo silto

arenoso. Após analisados os parâmetros físicos nas amostras foram coletadas novas amostras com um volume total de, aproximadamente, 0,3 m³, divididas em duas partes de

0,15 m³ cada. Desta forma, as amostras foram utilizadas para compor dois protótipos constituídos pelo preenchimento de caixas de acrílico com o material analisado. Um dos

protótipos recebeu, em sua superfície, um volume de 1 L de chorume, coletado no aterro de resíduos sólidos urbanos de Divinópolis (MG), de forma a caracterizar uma

contaminação pontual, monitorada semanalmente através de parâmetros de pH e temperatura, utilizando-se de uma sonda móvel e cuja comparação se dará com um dos

protótipos, o qual não recebeu nenhum tipo de adição química ou biológica. Ao final do experimento, pretende-se estimar um modelo matemático que contemple apenas os

parâmetros supracitados, e que simule a dispersão do contaminante escolhido.
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