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RECOMENDAÇÕES PARA PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
DE DRENAGEM EXPERIMENTAL

Autor: FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ
Orientador: PROF. Dr. DÉCIO EUGÊNIO CRUCIANI

RESUMO

Visando
aproveitamento racional

_oferecer'_ subsídios'
de várzeas,

que

venham; a .. ,auxiliar

no

desenvolveu-se uma metodologia, para

implantação de sistemas experimentais de drenagem subterrânea, com o seguinte
embasamento sequencial: estudos preliminares; investigações básicas; plano diretor e
projeto executivo. Buscou-se compilar as técnicas e procedimentos encontrados na
literatura, muitas vezes de forma dissociada ou de menção exclusiva à sua
especialidade ou tópico evidenciado. Foram vinculados à metodologia proposta,
sempre que possível, subsídios obtidos da observação e vivência prática, além de
considerar a legislação pertinente e os organismos de gestão existentes.
Para

propiciar

uma

avaliação

dos

procedimentos

propostos,

executou-se uma aplicação prática em várzea pertencente ao Campus "Luiz de
Queiroz" - Piracicaba-SP., consistindo na implantação de um sistema de drenagem
experimental modular, que possibilita, em área reduzida (1,15 ha), testar-se o
desempenho de drenos subterrâneos no controle do lençol freático, bem como
desenvolver-se outras pesquisas correlatas. O campo experimental é composto por: 19
drenos (fechados) laterais de 45 m, declividade de 0,003 mim, equidistantes de 10 m,
profundidade de 1 m, de PVC corrugado flexível

cj>

100 mm com envoltório de manta de

poliester; terraço interceptor de encosta com possibilidade também de recarga artificial
do lençol freático; canal coletor (paralelo ao terraço e ao rio Piracicaba); dique lateral
(também paralelo ao coletor); dique de jusante e sistema de saída. Os drenos laterais

xiv

permitem tamponamento, possibilitando várias combinações de espaçamentos na
mesma área.
A avaliação da metodologia proposta considerou como parâmetros:
fluidez

sequencial,

amplitude

de

elementos,

constatação

da

confiabilidade,

funcionalidade/versatilidade experimental e custos da implantação, tendo-se obtido o
índice de 91 % de atendimento às expectativas.
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RECOMMENOATION FOR PLANNING ANO IMPLEMENT AN: EXPERIMENTAL

I

ORAINAGE SYSTEM

Author: FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ
Adviser: PROF. DR. DÉCIO EUGÊNIO CRUCIANI

SUMMARY

Aiming at providing for data which may come to help the rational
utilization of plains, a methodology was developed to implement an experimental
underground drainage systems based upon the following schedule: preliminary studies;
basic investigations; master plan and executio plan. This paper tried to compile
techniques and procedures found in the literature, most of the times sepaíately or
exclusively mentioning a special or studied topic. The data obtained through observation
or practical experience were, whenever possible, bound to the proposed methodology,
besides taking into account the pertinent legislation and existing management bodies.
In order to enable the evaluation of the proposed procedures, a practical
application has beeb made in the plains located at "Luiz de Queiroz" Campus Piracicaba - SP, consisting of the implementation of an experimental modular drainage
system which, in a small area (1.15 ha), enables testing the performance of
underground drains in the control of the water table as well as the carrying out of other
related researches. The experimental field is composed of: 19 lateral (closed) drains of
45 m, 0.003 mIm declivity, 10m far from each other, 1 m depth, of flexible corrugated
PVC (f 100 mm) involved with polyester covering; slope intercepting terrace also having
the possibility of water table artificial recharge; collecting channel (parallel to the drains
of 45 m, 0.003 mIm declivity, 10m far trom each other, 1 m depth, of tlexible corrugated
PVC (f 100 mm) involved with polyester covering; slope intercepting terrace also having

xvi

the possibility of water table artificial recharge; collecting channel (parallel to the terrace
and Piracicaba River); lateral dike (also parallel to the collecting channel); downstream
dike and exit system. The lateral drains allow tamponing, therefore enabling several
spacing combinations in the some area.
The evaluation of the proposed methodology took into account the
following parameters: sequential fluidity, amplitude of elements, reliability cheking,
experimental functional aspects / versatility and implementation costs. The index of 91%
was obtained as regards the accomplishment of expected results.

1.

INTRODUÇÃO

o

conhecimento do mecanismo de formação das várzeas é

fundamental quando pretende-se recuperar e ocupar tais áreas. Devem ser adotados
critérios de investigações básicas contribuindo para o planejamento do sistema de
drenagem e para o programa de desenvolvimento das obras de implantação,
acoplados aos problemas de monitoramento, operação e manutenção do conjunto,
visando-se ainda, manter condições mais próximas das naturais.
Como fatores complicadores à exploração de algumas várzeas tem-se:
contribuição violenta e erosiva das águas provenientes das encostas, necessidade de
diques, exigências legais de preservação permanente, relevo, variações do lençol
freático pela operação de sistemas artificiais de reservação. Torna-se um desafio e
uma necessidade encontrar uma forma de se viabilizar a produção agrícola em tais
condições.

o

Decreto do Estado de São Paulo nº 34.663 de 26/02/92, dispõe

sobre a exploração agrícola das áreas de várzeas no Estado de São Paulo, e prevê a
possibilidade de uso dos álveos, onde se inserem as várzeas, desde que tal uso não
colida, por qualquer forma, com o interesse público, conforme apêndice 1.
Jacobson, citado por ALBUQUERQUE (1982), criticou o método de
estabelecer critérios de profundidade e espaçamentos de drenos, partindo-se da
implantação de projetos-piloto, afirmando que deixa muito a desejar, justificando que
para que sejam obtidos resultados a curto prazo ter-se-ia que utilizar de simulações,
uma grande área experimental e de uma estrutura capaz de proceder análises
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econômicas confiáveis, sendo a necessidade obter dados dentro de cada tipo de solo,
o fator real de encarecimento do sistema.
Na óptica de DUMM (1954) as fórmulas matemáticas deveriam ser
usadas com julgamento adequado e testadas com resultados obtidos de experiência
anterior. Dessa forma, conclui que as fórmulas deveriam servir, basicamente, como um
meio de prever a profundidade e o espaçamento dos drenos, em regiões onde ainda
não se fez a drenagem.
Partindo-se do raciocínio de DUMM (1954), todo sistema de drenagem
existente, se submetido a acompanhamento, mesmo que seja pela observação do
comportamento através de poços de observação e testes de condutividade hidráulica
através do furo do trado, testariam a eficiência do sistema implantado, constituindo-se
ao mesmo tempo em acervo técnico importante para projetos de drenagem a serem
instalados na mesma região.
As equações de dimensionamento vêm

sendo

insistentemente

estudadas, a ponto de muitos dos resultados serem coincidentes, ficando evidente a
necessidade do direcionamento de esforços para obtenção de informações de campo
que possam acrescentar subsídios que provoquem uma evolução real quanto aos
processos de dimensionamento de sistemas de drenagem.
Na linha de aproveitamento mais racional das várzeas, poder-se-ia
vislumbrar, a nível experimental, o desenvolvimento de uma abordagem seqüencial
embasada em: estudos preliminares, investigações básicas, diagnóstico, prognóstico e
detalhamento construtivo, visando compilar as técnicas e procedimentos encontrados
na literatura, muitas vezes de forma dissociada ou de menção exclusiva à sua
especialidade ou tópico evidenciado. Pretende-se trocar a usual menção à técnica
indicada, por comentários mais detalhados, recomendações e apresentação de dados
práticos, sendo estabelecida sempre que oportuno, correlação com a legislação e
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organismos de gestão existentes e suas implicações para o sistema de drenagem
pretendido.
Considerando-se a otimização de procedimentos de elaboração de
levantamentos hidrológicos e geomorfológicos, é de se esperar que se chegue a resultados satisfatórios quanto à implantação de um sistema de drenagem experimental
piloto. Para isso devem influenciar isolada ou conjuntamente as fontes de informações
sobre a área disponível, acesso e características da área e nível de praticidade na
condução do trabalho.
Com base nas considerações anteriores pretendeu-se propor uma
metodologia contendo recomendações para planejamento e implantação de um
sistema de drenagem piloto que permitisse,

testar o desempenho de drenos

subterrâneos no controle do lençol freático, em condições de campo, bem como
desenvolver outras pesquisas correlatas. Na seqüência à proposta são apresentados a
aplicação e os resultados obtidos com a implantação de um sistema de drenagem
experimental, segundo recomendações proferidas, visando testar a metodologia
proposta.
A referência "experimental" atribuída ao objetivo pretendido, não
restringe a aplicação da metodologia proposta, mas apenas esclarece sua
característica típica para sistemas piloto, ficando ressalvada a possibilidade de
simplificações de alguns dos procedimentos recomendados, quando tratar-se de
sistemas comuns de drenagem agrícola.
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2.

REVISÃO DE LITERATURA
A heterogeneidade natural quanto aos elementos solo; água; planta e

atmosfera, encontrada nas diversas regiões formadoras de nosso planeta, contribuem
para o desenvolvimento de uma diversidade de formas e técnicas de aproveitamento e
adequação do homem ao meio ambiente, tendo como implicadores diretos do processo
os fatores sócio-econômicos e culturais. Torna-se portanto um desafio, conciliar

os

subsídios das experiências externas com a realidade local.

2.1.

Várzeas - Subsídios para Implantações
Referindo-se à conservação dos solos e a importância da cobertura

vegetal, no processo, BRANCO & ROCHA (1987) apresentou tabela que reproduz
dados obtidos em 15 anos de observação pelo Instituto Agronômico de Campinas, para
uma precipitação anual de 1.300 milímetros. Como produto final obteve dados de
"remoção de solo, pelas chuvas, em uma área de um hectare", envolvendo-se os
seguintes fatores: tipo de vegetação, perdas de terra e tempo necessário em anos para
desgaste.
Pode-se caracterizar essencialmente a existência de dois métodos de
drenagem artificial do solo, sendo um superficial e o outro o subterrâneo, ambos com a
finalidade básica de remover o excesso de água da superfície e ou rebaixar o nível do
lençol freático, propiciando às plantas um desenvolvimento normal. Em certas
situações é necessária a combinação dos dois métodos para atendimento ao desejado
CRUCIANI (1987).
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Tratando-se de drenagem superficial quando as áreas de contribuição
são pequenas bacias naturais, recomenda-se para o cálculo das descargas máximas,
técnicas simplificadas baseadas no método racional, sua equação tem a seguinte
forma:

Q= C I A/360

eq. 1

em que:
Q

=

caudal que deflui sobre a superfície do solo, em (m3 /s), quando
toda bacia contribui ao escoamento;

C=

relação entre o pico de vazão e a chuva média sobre a
área receptora (coeficiente de escoamento);

I=

é a intensidade máxima da chuva, em mm/hora, quando a
duração (t) for igual ao tempo de concentração (Te);

A

=

área da bacia receptora da chuva, em hectares.

Estas suposições não são exatamente válidas para grandes áreas e
por isso o uso do método racional só se limita a bacias pequenas, 100 a 200 ha
(MILLAR, 1988).
Uma das premissas básicas do método racional é que a descarga
máxima (pico de runoff) deve ser esperada quando a duração da precipitação prevista
for igual ao tempo de concentração da bacia, sendo que as principais variáveis que
afetam o tempo de concentração de uma área de captação são: tamanho, forma,
topografia e condições de terreno.
Para FREITAS (1984), "O tempo de concentração é calculado pela
soma dos tempos parciais, desde o ponto mais remoto da bacia e este é considerado o
que acarreta o maior tempo de escoamento podendo não ser necessariamente o ponto
mais distante".
CRISTOFOLETTI (1980) considera que, funcionalmente os sistemas

6

morfológicos podem ser isolados, fechados ou abertos. Os que normalmente
pertencem ao interesse do geomorfólogo são abertos ou fechados e muitas de suas
propriedades podem ser consideradas como respostas ou ajustamento ao fluxo de
energia ou matéria através dos sistemas em sequencia aos quais estão ligados.
Menciona como exemplo o fato da densidade de drenagem ser uma "resposta" à
hidrologia da área.
A sistematização (terraplanagem) de um terreno visa deixá-lo uniforme,
com declividade constante natural ou imposta tanto longitudinalmente quanto
transversalmente, de forma a atender o sistema de irrigação ou drenagem pretendido
ou a ambos concomitantemente, obedecidos os limites e necessidades requeridos,
quanto à natureza do solo (constituição física), natureza do perfil do solo (profundidade
do solo), topografia, Lençol Freático e disponibilidade hídrica (SCARDUA, 1964). Ainda,
para SCARDUA (1964), medida econômica seria impor-se a terraplenagem de uma
área, um remanescente de bota fora suficiente para construção de obras
complementares, como diques e terraços. Devido a solos com elevada porcentagem
de matéria orgânica possuírem um acamamento acentuado recomenda-se estabelecer
um excesso de corte em relação ao aterro superior a 30% .

2.2.

Potencial Total, Condutividade Hidráulica e Porosidade drenável

Segundo REICHARDT (1985), o potencial da água no solo representa
a somatória dos trabalhos realizados quando a unidade de massa (volume ou peso) de
água em estado padrão é levada isotérmica, isobárica e reversivelmente para o estado
considerado no solo. Portanto, o potencial da água no solo define seu estado de
energia no ponto considerado.

'I' ='l'P + 'l'g + 'l'0s + 'l'm

eq.2
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onde:

'" =
",p =

potencial total da água do solo
componente de pressão, que aparece toda vez que a pressão
que atua sobre a água do solo é diferente da pressão po que
atua na água padrão. A componente de pressão só é de
importância par~ solos saturados.

",g

=

componente gravitacional, que aparece devido à presença do
campo gravitacional terrestre. Esta componente está sempre
presente, porém ela é de maior importância quantitativamente
em solos saturados.

",os

=

componente osmótica, que aparece pelo fato da água no solo
ser uma solução de sais minerais e outros solutos e água
padrão ser pura. Esta componente não é importante no que se
refere ao movimento da água.

",m

=

componente matricial, que é a soma de todos os outros
trabalhos que envolvem a inteiração entre a matriz sólida do
solo e a água, tais como trabalh0 capilar e outros.

A água move-se sempre que existirem diferenças de potencial total nos
diferentes pontos dentro do sistema e este movimento é sempre no sentido do menor
potencial.
Para MILLAR (1988), o movimento da água no solo é devido a um
gradiente hidráulico na direção das cargas hidráulicas decrescentes. A água se move
em direção aos drenos, porque estes constituem um centro de baixa pressão, cuja
velocidade de transmissão depende da condutividade hidráulica e do gradiente.
PIRES (1980), empregando em seu experimento três tipos de solos,
sendo dois de várzeas e outro de areia desenvolveu estudos sobre potenciais totais,
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em regime permanente e em meio saturado, comparando-os com um modelo
matemático proposto por KIRKHAM (1965). Concluindo eficácia do modelo matemático
na estimativa do potencial total.
TALSMA & FLlNT (1958) ao correlacionar a condutividade hidráulica
com as demais propriedades do solo, apuraram que a textura do solo constitui-se na
. propriedade mais importante na sua determinação. Registraram ainda a existência de
um decréscimo da condutividade hidráulica com o aumento da profundidade, em
função, talvez, à compactação das camadas mais profundas sobrejacentes.
Com a utilização da informática, tem sido desenvolvidos métodos mais
complexos para estimativa de K, partindo-se de equações diferenciais que descrevem
o fluxo de água no solo (KIRKHAM, 1964; KIRKHAM, 1965; KIRKHAM, 1966;
KIRKHAM, 1972 e SKAGGS et alli, 1973).
BOELTER (1965; 1969 e 1972) mostrou que a retenção de água, a
porosidade drenável e a condutividade hidráulica variam grandemente de acordo com
os tipos de solos orgânicos e que o valor de K desses solos varia de acordo com o seu
grau de decomposição. Para solos minerais, o valor de K depende de sua composição
gran ulométrica.
Genericamente a condutividade hidráulica é a mais importante
propriedade do solo, na previsão da eficiência de projetos de drenagem, embora o
conteúdo de umidade do perfil do solo, não possa ser desprezado, bem como seus
reflexos na porosidade drenável e na própria condutividade hidráulica. (KIRKHAM &
GASKELL, 1950; TAYLOR & GOINS, 1959; BOUWER & JACKSON, 1974).
Hoftman e Schwab, citados por BOUWER & JACKSON (1974),
afirmam que a melhor forma de determinar corretamente o valor de K, no campo, é
através de medidas diretas de vazão de um dreno e da posição do lençol freático, o
que nem sempre é possível, uma vez que K é necessário ao dimensionamento do
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sistema antes de sua implantação no campo.
SKAGGS (1976), a partir da equação diferencial que rege o fluxo da
água no caso de drenagem e subirrigação, obteve soluções expressas graficamente
para a relação K/f. Essa relação é muito utilizada em teorias de drenagem para regime
não permanente. As soluções foram obtidas a partir de medidas de posição do LF,
considerando-o inicialmente horizontal.
Segundo PINTO (1979), é possível, para alguns casos, que o valor
médio da condutividade hidráulica seja adequado, ao passo que em outros, sua
variação seja igualou até mais importante.
JOHNSTON et alii (1963) e DeSoer e JOHNSTON (1967) compararam
valores de condutividade determinados pelos métodos da descarga dos drenas e do
furo de trado. Para DeSOER (1979) parece razoável assumir o método da descarga
dos drenas como sendo aquele que melhor estima a condutividade para propósitos de
projeto. Tais estudos demonstram que estes métodos fornecem boas aproximações
entre suas determinações.
Perrier et alli, citados por COELHO (1984), estudando um sistema de
drenagem, tanto em regime permanente quanto não permanente, obtiveram valores de
K através do método de descarga dos drenas, usando as fórmulas de Hooghoudt e de
. Glover. Os valores obtidos desse modo foram consistentes, ainda segundo COELHO
(1984) o trabalho desenvolvido por GOMES (1977) não apresentou tal configuração,
pois o uso da fórmula de Hooghoudt resultou em valores de K mais próximos dos
valores de campo que a fórmula de Glover.
CRUCIANI (1987) pondera que, existem vários métodos para
determinação da condutividade hidráulica, tanto laboratoriais quanto de campo. Os
métodos laboratoriais diretos e indiretos têm demonstrado evolução tecnológica, porém
a literatura é unânime em afirmar que eles são sempre aproximados em vista da
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pequena amostra de solo analisada e devem ser utilizados quando outros, mais
recomendáveis, sejam impraticáveis.
Vários autores descrevem diferentes metodologias para determinação
da condutividade hidráulica, a nível de escritório e campo. (LUTHIN, 1973; BOUWER &
JACKSON, 1974; PIZARRO 1978; CRUCIANI, 1987; MILLAR, 1988).
A porosidade drenável vem junto com a condutividade hidráulica,
complementar os subsídios necessários ao cálculo do espaçamento de drenos em
condições de não equilíbrio (transient-state), sendo também necessária para a
caracterização de critérios de drenagem que envolvem o coeficiente de drenagem (q)
ou taxa de remoção do excesso de água e a profundidade do lençol desejado. Sendo a
definição de porosidade drenável como o volume de água drenado livremente por
!midade de volume do solo, por meio do rebaixamento do lençol freático (CRUCIANI,
1987).
A condutividade hidráulica intervém significativamente no cálculo do
espaçamento de drenos em condições de equilíbrio, estender-se a investigação de tal
importante propriedade do solo por toda área problema, constituirá em valiosa
informação básica para a definição de setores que precisarão de diferentes
delineamentos (MILLAR, 1988).
De acordo com a posição inicial do LF, a porosidade drenável varia ao
longo do perfil do solo, daí o fato de f ser um parâmetro necessário em todas as
equações de drenagem que envolvem mudanças na posição' do LF, ou seja condições
de não equilíbrio (TAYLOR, 1959; NWA & TWOCOCK,1969; SANTOS & YOUNGS,
1969; PIRES, 1980).
Através de medidas de descarga nos drenos e altura do lençol freático
TAYLOR (1959) descreveu um procedimento de determinação da porosidade drenável
em coluna de solo.

11

Vn - Vn-1

ç

1(2) =

eq.3

A (Zn-Zn-1)

sendo:
porosidade drenável do perfil do solo à profundidade

f(Z)=

de z em relação à superfície (m3 m-3 ).
V n-V n-1

=

volume de água drenado do perfil, quando o lençol
3

passa de Zn-1 a Zn (m ).
A

área da seção da coluna de solo drenado (m 2 )

=

Zn-Zn-1 =

profundidade final e inicial do lençol freático (m).

CHILDS (1947) e KIRKHAM & GASKELL (1950) estimaram a taxa de
queda do lençol ao longo do perfil de um solo através da derivação de equações,
utilizando análises numéricas e analogia com a lei de Ohm, respectivamente. Nos
desenvolvimentos,

foram

inseridas

hipóteses

simplificadoras

do

problema.

Posteriormente, LUTHIN & WORSTELL (1957) apresentaram dados experimentais,
que foram usados para confirmar a validade destas simplificações, concluindo que a
maior falha nas aproximações determinadas foi a hipótese de que a porosidade
drenável é uma constante.
Foi apresentada por PIZARRO (1978), uma forma de estimar f em uma
função do valor de Ko dado em em/dia através de uma equação empírica:

k1f2
f= 100

eq.4

Alguns autores trabalharam com valores médios de porosidade
drenável, em estudos de dimensionamento de sistemas de drenagem. Tais valores
foram determinados em laboratórios a partir de resultados obtidos em um número
elevado de amostras (DUMM, 1964; DYLLA, 1965, HOOVER, 1969 e SKAGGS, 1976).
Childs, citado por SKAGGS (1976), mostrou que em estudos de

12

desempenho de sistemas de drenagem, incorre-se em erros grosseiros, caso o valor
de f seja assumido como constante.
SANTOS JR. & YOUNGS (1969), observaram em estudos sobre a
porosidade drenável em áreas drenadas, que a presença da franja capilar resulta na
subestimação do valor real de f, sendo mais acentuada tal alteração, à medida que o
LF aproxima-se da superfície do solo.
SKAGGS (1976), com base na equação diferencial que governa o
movimento de água no solo em sistemas de drenagem ou de subirrigação e de
condições de contorno apropriados, chegou através de métodos numéricos à
elaboração de ábacos que fornecem a relação K/f, partindo-se da altura do lençol
freático.
Segundo SKAGGS et alii (1973) a aplicabilidade das teorias de·
espaçamento de drenos, tem sido prejudicadas pela falta de métodos adequados para
determinação de K e f e da razão K/f, a nível de campo. Devido à grande variabilidade
destas características físicas, de ponto a ponto no campo, torna-se necessária uma
amostragem intensiva, visando-se maior representatividade dos solos e situações
envolvidas, aumentando-se a confiabilidade dos resultados.

2.3.

Sistemas de Drenagem - "Ponderações Teóricas Complementares"

Segundo DONNAN & SCHWAB (1974) a profundidade de instalação
dos drenos para a drenagem subterrânea, estará diretamente relacionada a tipos de
cultura, extratificações, perfil do solo no referente às características físicas,
espaçamentos, equipamentos disponíveis, profundidade da camada impermeável,
entre outros fatores de influência. Esses autores recomendam para o melhor
crescimento e desenvolvimento das culturas em regiões úmidas, que o lençol freático
deverá estar a uma profundidade mínima de 60 cm da superfície do solo, sendo que
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essa profundidade oscila normalmente entre 70 e 130 cm.
Para Jacobson, citado por ALBUQUERQUE (1982), o método de
estabelecer critérios de profundidade e espaçamento de drenos, a partir da instalação
de projetos-pilotos deixa muito a desejar. As justificativas para tal fato foram as
seguintes:
1Q) considerável área exigida;
2 Q) é necessário um período de tempo longo, quando se baseia na
precipitação natural;
3 Q) é

difícil

simular

intensidade,

duração

e

frequência

das

precipitações, quando se usa irrigação por aspersão;
4Q) é difícil

fazer

análise

econômica

de

combinações

entre

profundidade e espaçamento;
5 Q) a drenagem pode ser superestimada e,
6Q) o custo é elevado, em virtude da necessidade de obter dados
dentro de cada tipo de solo.

BOUMANS & SMEDEMA (1986), apresentaram metodologia capaz de
proporcionar a escolha econômica de drenos subterrâneos, com base na determinação
da profundidade de custo mínimo (Wo ), para condições de fluxo em regime
permanente. A determinação da função custo x profundidade de drenos, foi baseada
em dados de projetos desenvolvidos nos países de maior avanço tecnológico que o
Brasil. Os autores determinaram a profundidade de dreno no qual os custos poderiam
ser minimizados através da equação de Hooghoudt (1940) utilizada para a
determinação do espaçamento de drenos.
BHATTACHARVA

&

BROUGHTON

(1979),

desenvolveram

procedimentos computacionais para diferentes profundidades e duração do nível de
água na superfície do sistema radicular da cultura do milho. Estes autores calcularam o
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retorno obtido para um sistema de drenagem projetado para diferentes espaçamentos
com solos de valores de condutividade hidráulica distintas. Segundo os mesmos, os
parâmetros que menor influência tiveram na escolha do espaçamento ótimo econômico
foram: taxa de juros, o período de amortização e os custos de instalação, o parâmetro
que mais influenciou a obtenção do espaçamento econômico foi a condutividade
hidráulica.
Vários autores tem elaborado propostas para determinação da
profundidade e espaçamento de drenos com base em fórmulas matemáticas, pela
relação P x S, fundamentadas no movimento e da água no solo (KIRKHAM &
GASKELL, 1950; GLOVER, 1961; KIRKHAM, 1964; DUMM, 1964; DYLLA, 1965; NWA
& TWOCOCK 1969; LUTHIN, 1973; SCHILFGAARDE, 1974 e PIZARRO, 1978).

Na mesma linha de pesquisa, DURNFORD, et.al. (1984), apresentam
uma metodologia baseada em modelagem computacional visando a identificação do
sistema de drenagem subterrânea com os melhores resultados econômicos, para
regiões de clima árido.
Segundo DUMM (1954) as fórmulas matemáticas deveriam ter a
finalidade de prever a profundidade e os espaçamentos aproximados de drenos, em
locais onde não existe instalações anteriores de sistemas de drenagem. Portanto,
deveriam ser testados com resultados práticos, obtidos em implantações antecedentes.
A drenagem subterrânea pode ser constituída por diferentes tipos de
drenos, tais como: canais de terra, drenos tubulares, feixes de bambú e drenos livres
(mole drains). A seleção do tipo de dreno a ser implantado depende de vários fatores,
como: topografia do terreno, as características do solo e o regime pluviométrico
(DONNAN & SCHWAB, 1974 e MILLAR, 1988).
Os drenos tubulares evitam a ocupação de áreas de plantio, favorecem
as operações com máquinas agrícolas, maior vida útil e pouca manutenção, em
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contra-partida levam um alto investimento inicial decorrente de seu custo de aquisição
e instalação no campo. As valas abertas favorecem a drenagem das águas superficiais
e possuem um menor custo de implantação (IRWIN, 1967; DONNAN & SCHWAB,
1974; ALDABAGH, 1975; PIRES, 1980 e MILLAR, 1978).
Os tipos de tubos circulares para drenagem mais difundidos são: as
manilhas cerâmicas, os tubos plásticos de P.V.C. ou polietileno e os tubos de concreto
(CRUCIANI,1987).
Em geral é preferível o uso de drenos tubulares para a função de alívio,
deixando aos canais a função de coletores (CAVELAARS, 1974).
Recomenda-se a colocação de envoltórios ao redor dos drenos
tubulares, quando o solo a ser drenado tem pouca resistência ao arraste de partículas.
Aos envoltórios atribui-se também os nomes de envelopes ou filtros e são construídos
com uma grandé variedade de materiais, podendo ser orgânicos como palha,
serragem, fibra de côco, turfa e sabugo de milho, ou inorgânicos como pedra britada,
pedregulho, fibra de vidro, geomembranas de poliéster ou polipropileno, além de outros
materiais (BATISTA, 1983).
SKAGGS e TANG (1979), visando determinar o efeito do diâmetro do
tubo, das perfurações nas paredes dos tubos e da presença de envelope na taxa de
rebaixamento do lençol freático, utilizaram as soluções numéricas da equação de
Richards para fluxo saturado e insaturado, no caso de drenos cobertos. Chegaram à
conclusão que o uso do envelope permite um pequeno aumento no espaçamento, sem
reduzir a taxa do rebaixamento. Quanto ao efeito do diâmetro do tubo na taxa do
rebaixamento, concluíram que depende do espaçamento, das propriedades hídricas do
solo e da profundidade do perfil.
DENNIS & TRAFFORD (1975), estudando tubos envolvidos em
'--

material filtrante (envelopes), obtiveram resultados de eficiência, com a seguinte
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distribuição: tubos sem envoltórios

= 50%; tubos com cascalho por baixo = 90%; tubos

com cascalho por cima = 90% e tubos com cascalho em todo seu redor = 100%.
As fórmulas desenvolvidas para o dimensionamento de um sistema de
drenagem, com drenos cobertos incluem a relação entre a profundidade dos drenos e a
distância entre eles. Há duas situações que caracterizam as teorias de drenagem,
assim posicionadas: 1°) considera o movimento de água no solo, quando não há
variação do valor do potencial total, isto é, escoamento em regime permanente; 2°)
considera o movimento da água no solo quando há variação do potencial total com o
tempo, ou seja, regime não permanente (SCHILFGAARDE, 1974; KIRKHAM et alli,
1974; CRUCIANI, 1987 e MILLAR, 1988).
Em regiões de regime pluviométrico caracterizado por chuvas bem
distribuídas, de baixa intensidade e longa duração, aplica-se as equações que
expressam o movimento em regime permanente. Quando é predominante o regime de
chuvas torrenciais, caso do Brasil por exemplo, recomenda-se a aplicação das fórmulas
de regime de escoamento não permanente, por considerarem a posição do lençol
freático uma função do tempo, portanto atendendo à nosso clima e às condições de
áreas irrigáveis (CRUCIANI, 1987 e FERREIRA, 1986).
O coeficiente de drenagem (q) conceitualmente corresponde a um fluxo
de água ou taxa de remoção do excesso de água, que se deverá processar dentro de
um limite de tempo, a fim de garantir um grau apropriado de proteção às plantas, sendo
seu valor geralmente expresso em 1/s/ha para sistemas de superfície e em mm/dia ou
cm/dia para sistemas de drenagem subterrânea (CRUCIANI, 1987).

2.4.

Lençol Freático - Variação e Fatores de Influência

BELTRAN (1986), a nível de orientação apresenta as profundidades do
lençol freático recomendadas para a época de irrigação pela FAD. O autor chama a
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atenção sobre a indicação de posicionamento do lençol freático abaixo da zona
radicular, embora admita que as culturas tenham um certo grau de tolerância, quando o
nível do lençol excede a zona radicular, desde que tal fato ocorra em curto espaço de
tempo. Ressalta também que quando existe risco de salinização, a FAO recomenda a
profundidade mínima de 1,4m em solos de textura grossa e de 1,7m em solos de
textura média.
Segundo LUTHIN & WORSTELL (1957) os diversos autores que tem
desenvolvido estudos sobre o rebaixamento do lençol freático no campo, tem
enfrentado dificuldades na interpretação das investigações empreendidas, devido à
carência de informações mais completas sobre a condutividade hidráulica, anisotropia
do meio poroso e tensão de umidade.
A equação de Kirkham & Gaskell foi utilizada por BRUTSAERT et alii
(1961) para o estabelecimento de comparações entre dados experimentais e estimados
para diversas posições do lençol, com a porosidade drenável variável com a
profundidade do lençol, levando-se em conta a franja capilar sobre o contorno da linha
freática. Ocorreu uma boa concordância entre os valores estimados e os valores
obtidos em experimento de laboratório.
KIRKHAM e ZEEUW (1952) estudaram o comportamento do lençol
freático em uma região de solos extratificados da Holanda, frente a diferentes
espaçamentos de drenos (tubos e valas). Os tubos de dreno, aparentemente por
influência de sua maior profundidade (1 m), provocaram uma maior taxa de
rebaixamento do lençol que as valas (60cm) durante o período de realização das
medições.
Existe uma horizontalidade na forma do lençol freático na maior parte
do espaçamento entre os drenos, exceto próximo aos mesmos. Essa conclusão foi
obtida por WEIR (1928), em observação à forma do lençol em sistema de drenagem
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instalado.
ALBUQUERQUE (1982) em análise de curvaturas de lençol freático em
estudo de laboratório, observou que o solo de textura mais fina e de maior resistência
ao escoamento gerou curvaturas mais acentuadas do lençol durante seu rebaixamento.
O espaçamento entre linhas de drenos paralelos depende da
profundidade do dreno abaixo da superfície do solo, da condutividade hidráulica do solo
e da quantidade de água a ser drenada. Em instalações de dois drenos em linhas
paralelas, ocorre a influência de cada um, separadamente sobre o lençol freático até a
metade do espaçamento entre eles; sendo neste ponto registrada a menor distância da
superfície do solo até o lençol freático, profundidade considerada nas teorias de
drenagem. Tais considerações foram efetuadas por Donnan e Schwab, Engelind e
Raadsma, citados por PIRES (1980).
Para BOELTER (1972), a eficiência dos drenos sobre a altura do lençol
freático depende da condutividade hidráulica do material componente do solo. Chegou
e esta conclusão em estudo sobre o comportamento do lençol freático em torno de
dreno aberto, téstado em dois tipos de solos turfosos.
MONKE et alii (1967) concluem que, em geral as vazões máximas em
drenas ocorreram naqueles de maior espaçamento entre si. Chegaram a esta
conclusão em estudo do comportamento da vazão em drenas espaçados de 25, 50 e
100m, em solo de baixa permeabilidade.

2.5.

Equações de Dimensionamento dos Sistemas de Drenagem

2.5.1.

Escoamento Variável
Para o fluxo de água no solo em regime variável, meio isotrópico,

porosidade drenável constante no perfil e drenas paralelos, tem-se uma equação
diferencial, em coordenadas cartesianas, assim configurada:
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eq.5
hipótese de Dupuit-Forchheimer, sendo:
<P(x,y,t>

=

função potencial (m);

x,y

=

coordenadas cartesianas (m)

t

=

tempo de rebaixamento do lençol freático (s)

Foi efetuada por GLOVER (1966) uma Iinearização da equação 5, para
o caso de drenas paralelos, eqüidistantes, lençol inicialmente em posição horizontal,
validade da hipótese Dupuit-Forchhmeier e d » Ho, chegando a:

TC2k(d+~O)t

52 = ----==--f.ln

eq.6

(4~)
TCHt

sendo:
H

= altura máxima do Lençol Freático sobre os drenas (m)
valor de H para t =

Ho =

°

Ht = valor de H após um intervalo de tempo t (m)
S =

espaçamento entre os drenas (m)

Glover, citado por DUMM (1964) e SCHILFGAARDE (1974), mostrou
uma simplificação para a equação 6, para d = 0, tendo a curvatura inicial do lençol
forma elíptica, conforme segue:

52 =

9kHot
2f(Ho_ 1 )

eq. 7

Ht

Segundo DUMM (1964) a equação 6 é válida para qualquer valor de d,
devido à diferença entre resultados obtidos pela aplicação da equação 6 e 7 quando
d=O for inferior a 10%.
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Através de dados obtidos em área com sistema de drenagem em
funcionamento, TALSMA e HASKEW (1959) verificaram variação de 47,3 a 11 % entre
o S calculado pela equação 6 e o medido para d/Ho entre 0,1 e 4,6. Chegaram à
conclusão que o uso da equação 6 apresentou resultados mais consistentes entre os
valores medidos e estimados de S quando a camada impermeável se encontra mais
distante em relação ao fundo dos drenos. Para quando da camada impermeável estar
mais próxima ao fundo dos drenos, os valores estimados diferiam mais dos valores
medidos.
Admitindo a forma inicial do lençol freático como parabólica em análise

à várias pesquisas conduzidas em áreas drenadas, Tapp e Moody, citados por DUMM
(1964) e SCHILFGAARDE (1974), deduziram uma equação baseada nas mesmas
condições utilizadas por Glover, chegando a:

- r?~
8

Ht
192
Ho = rc3

" ( _ 1)
~

n;

1

.

n= 1,3,5 ...

sendo

(l

n

exp

l(-r?-52(i t)

eq.8

= (k.d)/f

Em estudos de laboratório para determinação da eficiência de algumas
equações em drenos cobertos, ALBUQUERQUE (1982), observou que as teorias de

Glover e Tappmood apresentaram o mesmo tipo de comportamento. Encontrou
diferenças de 9,0% e 10%, para d

= O e d ;#: O, respectivamente. Neste aspecto DUMM

(1964), LUTHIN (1973) e SCHILFGAARDE (1974), concordam que em têrmos práticos
não há diferença entre os valores de S estimados pelas equações 6 e 8.
Pesquisando

soluções

da

equação

5 para drenos

Boussinesq e Schilfgaarde, citados por SCHILFGAARDE (1974), para d
inicial

do

lençol

de

forma

elíptica,

admitindo

verdadeira

a

paralelos,

"* O, curvatura
hipótese

de
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Dupuit-Forchheimer e utilizando o conceito de profundidade equivalente de Hooghoudt,
obtiveram a equação:

$2- = ___9_k_do~t _ _
Ho (2 do + Ht)
fin Ht (2 do + Ho)

eq.9

Trabalhando com modelo de laboratório, para d/s

= 0,028, Rochester e

Kriz, citados por PIRES (1980), verificaram que os valores teóricos de S obtidos pela
equação 9 concordaram com os valores experimentais.
Baseado na teoria dos potenciais, Hammad, citado por SKAGGS et alii
(1973) e por SCHILFGAARDE (1974), considerando regime variável, d"* O, e supondo
ser a forma do lençol freático entre dois drenos tubulares e paralelos aproximadamente
plana, derivou equações para determinação de espaçamento, conforme segue:

2xk

$=

tin

Ho
(-H ) In (
t

21tk

$=

tin

t
$22

21t

rd

t

Ho
$
(-H ) In ( - )
t
1t r

eq.10
)

eq.11

Sendo a validade da equação 10 para d/s ~ 0,25 e a equação 11 para
d/s> 0,25.
Estudando sistemas instalados com drenos cobertos e envelopados
com brita e areia grossa, COELHO (1984) testou o desempenho de algumas equações
de drenagem, verificando que os erros relativos entre o espaçamento real e o estimado
pela equação de Hammad, foram superiores a 200% em 97% dos casos estudados.
Usando a teoria dos potenciais, Bouwer e Shilfgaarde, citados por NWA
e TWOCOCK e SCHILFGAARDE (1974) considerando regime permanente, d

"*

O

validade da hipótese de Dupuit-Forchheimer e o extrato equivalente de Hooghoudt,

22
obtiveram a solução para regime não permanente.

52

=

8kdot
c f In Ho ( 2 do + Ht)
Ht(2 do + Ho)

eq. 12

Sendo c, um fator de correção por admitir um regime permanente na
obtenção da equação 12, o critério é o seguinte: para 0,02 ~ H/S

~

0,08, C = 0,8; para

H/S> 0,15, C = 1,0 sendo que experiências tem mostrado que o valor de C

= 0,9 tem

dado bons resultados (SCHILFGAARDE, 1974).
Para DYLLA (1965), a equação 12 é a equação de Hooghoudt em
condições de regime variável.
Segundo SCHILFGAARDE (1974), Kirkham de maneira análoga a
obtenção da equação 12, obteve uma equação para regime não permanente e d

*' O,

conforme segue:

s

L!5..Jl
=

f

c fln (

~~)

eq. 13

sendo que:
f é uma função de H/S e rIs.

Existe uma solução gráfica para obtenção de S, utilizando-se a
equação 13, em que os valores de S/d são dados em monogramas. Tal proposta foi
elaborada por Bower e Schilfgaarde, citados por SCHILFGAARDE (1974).
CRUCIANI (1987) pondera que, quando prevalecem condições de fluxo
não permanente, as equações da continuidade, de Laplace e portanto a de
Forchheimer, não são mais observadas. Isso significa que a soma das variações do
fluxo bidimensional (nas direções x e y) deve ser igual à quantidade de água
armazenada no volume de solo analisado. Sendo que a variação do armazenamento é
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dada por:
eq.14
onde:

LlM =

variação da quantidade de água armazenada no perfil por
unidade de área, durante um intervalo de tempo.

U

= porosidade efetiva do solo.

Llh = variação

do nível freático, no mesmo intervalo de tempo.

A equação para fluxo bidimensional pode ser reescrita da seguinte
forma (CRUCIANI, 1987).

eq.15
(Boussinesq)

Cruciani ainda referencia as equações 16 e 17, que são as soluções
pelas séries de Fourier e só possuem recomendação para d > O, conforme segue:

$2- =

2

1t

K O

ex In ( 1,16

t
ho
hi)

- GLOVER

eq.16

A equação 17 é conhecida como de Glover-Dumm

$2=

2
1t

KDt

ho
ex In (1 ,27 ht)

eq.17

onde, O = d + ho/2

A equação 16 é conhecida como Glover; ela segue o esquema de não
equilíbrio.
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Figura 1 Perfil do solo e componentes da equação de Glover.
m

sendo para as equações 16 e 17:

S (ou L)

ho

=

=

espaçamento dos drenos (m);
altura inicial do lençol sobre os drenos, logo após Cer3aT a
recarga (m);

ht

=

altura final do lençol sobre os drenos após um
rebaixamento ocorrido durante o tempo t.

t

=

tempo, em dias.

K

=

permeabilidade média do perfil (m/dia).

a (ou f)=

porosidade drenável do solo (decimal).

d=

profundidade de barreira abaixo dos drenos (m)

o critério de drenagem contido na equação de Glover-Dumm, é assim
calculado:

q=

I1h . a
t

eq.18
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2.6.

Compatibilização da Gestão dos Recursos Hídricos com a Agricultura
O gerenciamento de recursos hídricos, como entendido atualmente,

compreende um grande conjunto de atividades que vai desde o planejamento e
administração das ações de aproveitamento múltiplo, controle e proteção desses
recursos, até a articulação dos interesses de uma complexa rede de agentes,
constituída por órgãos da estrutura administrativa da União, Estados, Municípios,
empresas privadas, agricultores, entidades organizadas, políticos etc. (CONSÓRCIO
iNTERMUNICIPAL nO 08, ASSIS, 1992).
Partindo da análise as bacias Hidrográficas e reservatórios artificiais,
BARTH et alli (1987) apresentaram diversos modelos para planejamento e
gerenciamento de recursos hídricos.
O sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos pode ser
definido como um processo dinâmico, ambientalmente sustentável, que, baseado numa
adequada administração da oferta das águas, organiza e compatibiliza os diversos
usos setoriais dos recursos hídricos, objetivando uma operação harmônica e integrada
dos projetos de engenharia correspondentes (CONSÓRCIO nO 08, BENEVIDES &
COIMBRA, 1992).
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3.

METODOLOGIA E RECOMEN.DAÇÔES DOS PROCEDIMENTOS
PROPOSTOS

o

presente trabalho; apresenta uma metodologia :à ,elaboração ,e tà

implantação de um sistema de drenageme>q.).erirr:rental, tendo sido:tomada selIlJ.i)lte
como premissa básica a concentração dos subsídios deaçóes, atividades .e técnicas
existentes na literatura e em empreendimentos práticos desenvolvidos ,J1)ela
comunidade, o que garantiu a versatilidade

'e~igida

para um sistema experimental

(figura 2 e 3). Procurou-se incentivar reduçôes dos custos de imp1amtação 'do 'sistema
com o aproveitamento racional da área e dos materiais e equipament0s.existentes ~na
região ou em disponibilidade ao agente ex.ecutor.

3.1. Seleção Político Geográfica Preliminar
Partindo-se da hipótese de uma simples .escolha ou macr:o-decisão,
como eventualmente ocorrem a organismos financiadores ou investidores ern Ji)9sqtiisa
a nível internacional, para seleção do local onde deveria :ser implantado o :sistema\de
drenagem experimental, é recomendado o enquadramento nos seguintes quesitos:

3.1.1

Região de Estudo
Deve estar situada em região onde o nO de hectares icom várzeas 's'~ja

significativo e que ainda não tenham sido ocupados irregularmente, de ·formaa'que:seu
reaproveitamento seja técnica ou economicamente inviável. Seria ,garantida ,mesta
forma a possibilidade dos resultados obtidos serem repassados:a nível de e~pefiêl'lóia
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ESTUDOS PRELIMINARES:

- Investigação do problema e f - - - _
análise dos dados pesquisados.

INVESTIGAÇÕES BÁSICAS:

- Levantamentos de campo e 1-_---1
laboratóriais.

PROGNOSE:

DIAGNOSE:

- Projeção futura do julgamento t o - - - - j - Julgamento da problemática.
da problemática,

PROPOSTA:

- Passa-se a propor soluções.

PLANO DIRETOÁ
DE
IMPLANTAÇÃO

~----------------~

PROJETO EXECUTIVO

DETALHAMENTO

DE
IMPLANTAÇÃO:

CONSTRUTIVO DA
PROPOSTA ESCOLHIDA

Rgura 2 - Metodologia - Fluxograma da Base Conceitual de Elaboração.
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SELEÇÃO: POLíTICO~GEOGRÁFICAPRELJMINAR
E GEOGRÁFICA ESPECíFICA

1
LEVANTAMENTOS DAS INFLUÊNCIAS:
- PLUVIOMÉTRICAS:E FLUVIOMÉTRiCAS

INVESTIGAÇÕES
BÁSICAS

- DE CURSOS D~ÁGUAEXISTENTES
- POLíTICAS DE GERENCIAMENTO DE
'RECURSo.S HíDRICOS 'DE OPERAÇÕES
EM BARRAGENS

I

'1

_

1

.

DECISAO NA ESCOLhlA DA AiREA

1
PLANO DIRETOR DE 1M PLANTAÇÃO
(SUBSíDIOS PARA ELABORAÇÃO E
APLICAÇÃO)

T
PROJETO EXECUTIVO
(SUBSíDIOS PARA ELABORAÇÃO E
APLICAÇÃO)

Figura 3 - Metodologia - fluxograma geral de atividades

I
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de implantação e indicativos das características do solo hidromórfico estudado, entre
01ll~ros.

que poderiam vir a incentivar o aproveitamento racional de várzeas na região ou

no mínimo permitir o desenvolvimento tecnológico local.

3.1.2.

Legislação Existente
Que a Legislação local permita ou incentive a instalação de sistemas de

tal natureza. No que se refere a faixas de preservação permanentes, áreas de proteção
:ambiental - APA, entre outros, é imprescindível a leitura

criteriosa da legislação

atinente. Em caso da existência de programas "Pró-Várzeas", conhecer suas
legislações específicas e o estágio e grau de aceitação dos mesmos, é um ponto de
suma importância.

3.1.3.

Agente Empreendedor
Para liberações em questões que envolvam financiamento, exercer

uma análise profunda sobre o candidato a tomador do empréstimo a fundo perdido ou
não, verificando além da sua capacidade pagadora ou empreendedora, sua pretensão
de não apenas executar uma obra, mas sim de preservá-Ia e estar criando um sistema
para pesquisa, e que possa vir a contribuir para o aprimoramento de técnicas de
controle de solos hidromórficos, aumentando as possibilidades de oferta de alimentos à
oomunidade.

3.1.4.

Critérios de Seleção
Estabelecer critério de seleção do global ao singular, ou seja:

Oontinente, País. Estado, Município, Sub-Bacia e área específica, utilizando critérios de
julgamento imparciais e com a maior abrangência possível. À medida que a triagem
caminhe, informações atualizadas de fatores determinantes de avanços ou retrocessos
sócio econômicos auxiliam muito na indicação da área mais viável para implantação do
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sistema experimental. Como exemplo de tais fatores ;poderiam ser menoionados:
duplicação de rodovia; ,construção de rodovia; 'construção de barragem; implantação,de
hidrovia; exôdo rural; programas esporádicos de subsídio agrícola; lançamentos ,de
programas de incentivo ao aproveitamento dar:egiião, ,crise nomel'iQ8.do lo,oal,naclanaJ
ou internacional quanto ao fornecimento de determinado prGduto agrícola, possívàl'ôe
ser produzido em alta escala através docontr::'Ote do !Iençol 'freát~co cem várzeas.

3.2.

Seleção GeográUca Especffica
Quando a aplicação dos procedimentos para seleção político -

geográfica preliminar apresentados anterio,rmente definirem:o municfpio ·ouregião!oflde
será

implantado

o sistema

de

drenagem

experimental, deve-se iniciar .:o

estabelecimento da seleção geográica utilizando deteda informação e 'aaervo
disponível ou possível de serem obtidos, somados à visitas de reconhecimento:àg
áreas elencadas, com algumas recomendações a serem destaQados. confo.rme,s~gue:

a)

Seqüência Preferencial
Visualizar que a área a ser escolhida teria uma Seqüência preferencial

quanto à sua propriedade, ou seja, em ordem 'cresceRte: intermuniclpal. privac!Ja.
municipal, federal ou estadual. Quanto à sua ocupação ou :administraçãoseria: :área
ociosa sem destino específico planejado ou reservado, ál'ea ;.ociosa ;Gom planejamento
ou reserva para pesquisa ou produção agrícola, área de ocupação 'científica
experimental.

b)

Exclusividade de Área
Verificar quais as áreas que assegurassem exclusividade :por (um

período pré-determinado e suficiente para os desenvolvimentos de pesquisas (com
obtenção de resultados significativos, sendo relevante documentar ta] (gararitiade
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ocupação. Sem dúvida a quantidade de anos em disponibilidade deve-se considerar
como um dos fatores de decisão na escolha.

c)

Acesso
Compara-se entre as áreas pré-triadas o fator de acesso, ou seja a

existência de rodovia ou estradas, pontuando assim as áreas pelo fator acesso.

d)

Distância
Outro fator a ser considerado seria a eqüidistância do centro do

município ou da unidade central a ser utilizada como escritório de análise e
gerenciamento até o sistema experimental que pretende-se implantar.

e)

Segurança
Os aspectos da segurança posterior de equipamentos, materiais e

Obras integrantes do sistema experimental a ser implantado.

f}

Referenciais Cadastrais
A existência ou não de referenciais como prédios, rodovias, linha de

alta tensão, marcos de orientação planimétricas são elementos de interferência na
seleção da área.

g)

Estudo Preliminar Cartográfico
Estabelecer estudo preliminar comparativo com base em mapas

existentes (escala 1:50.000; 1:10.000; ou 1:2000) com visitas de inspeção ao local
oonsiderando-se as características gerais de cada área proposta, visando eleger
aquela que permita maior versatilidade de aplicação de experimentos, embasados em
elementos como: número de obras de implantação, custos globais, riscos de
inundações, existência de encosta, presença de mata ciliar ou floresta nas imediações,
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possibilidades de recarga artificial do lençol freático através de captações por
gravidade no rio ou lago de reservação próximo, existência de nascentes de água em
pontos de montante e seu possível aproveitamento na recarga artificial do lençol
freático, entre outros fatores a que permitam a instalação de um sistema de drenagem
experimental eficiente, porém respeitando-se ao máximo as condições naturais do
local.

3.3.

Investigações Básicas
Normalmente tais áreas estão encobertas por vegetação, com regiões

alagadiças camuflando valas e outros elementos, dificultando a inspeção e o
reconhecimento da região. Exige-se portanto que tal vistoria da área seja
criteriosamente executada, pois fatos não observados ou subsídios não levantados
poderão em, fase posterior, inviabilizar a implantação do sistema de drenagem
experimental pretendido.
É necessário estabelecer medidas de segurança, como a utilização de
botas de borracha, luvas, vestimentos à base de tecido espesso, entre outros, bem
como recorrer a foices, roçadeiras, alfanjes e demais equipamentos afins. É importante
identificar antes do início de tais serviços onde dirigir-se em caso de acidentes com
cobra, garantindo quanto à disponibilidade de soro antiofídico.
Para tal etapa, são recomendados alguns procedimentos importantes.

3.3.1.

Criação de Acesso
Procurar direcionar o início das atividades de. complementação de

dados visando a confirmação da área, para o período de estiagem, quando espera-se
encontrar a vegetação menos densa e o lençol freático mais baixo, facilitando-se a
circulação pelo local. Providenciar a abertura de picada quando necessária,
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interligando a várzea em estudo com entrada ou acesso de ligação externa, permitindo
assim, penetração no local.
3.3.2.

Levantamento Cadastral Inicial
Providenciar a abertura de trilhas de circulação através de picadas,

iniciando o levantamento cadastral, seguindo-se a seqüencia seguinte:
a)

Estabelecer como observação local, croqui manuscrito contendo
repetições (no mínimo 03) de secções (picadas) nos sentidos
transversal e longitudinal, se possível eqüidistantes e em forma de
tabuleiro de xadrez;

b)

Cravar 02 marcos fixos (concreto) próximos do início da várzea
como referencial de alinhamento topográfico. Se possível já nesta
fase proceder amarração por transporte planialtimétrico de
referencias oficiais e constantes em mapas existentes com a linha
dos 02 marcos fixos;

c)

Com

utilização de

bambus

ou

balizadores

similares,

de

comprimento de 1,5 metros acima da vegetação local e partindo do
alinhamento dos marcos fixos, iniciar a abertura da primeira
secção, cravando bambus a cada 10 ou 20 metros dependendo do
tamanho

da área

e

utilizando-se

do

estabelecimento de

perpendiculares pelo método prático com trena "PITAGORAS"(0,0 e 12,0; 4,00; 7,0) ou pela técnica desejável. Deve-se
prosseguir com o desdobramento da prática mencionada até
atingir o tabuleiro proposto anteriormente que torna-se a base de
amarrações cadastrais para posições de fotos ou filmagens,
coletas

de

amostras

de

solos,

poços

de

observação,
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levantamentos

planialtimétricos,

ordens

de

serviço

de

terraplanagem entre outras.
Recomenda-se que as amarrações sejam efetuadas pelo método
da triangulação a partir de alinhamento entre estacas identificadas.

3.3.3.

Croqui Cadastral
Partindo das atividades do ítem anterior elaborar um croqui, identi1i,Qar

estacas e amarrar por triangulação outros elementos de referencia como cursos de
água, árvores de porte, encosta, mata ciliar, matacões e rochas aflorantes, marcas de
enchentes, grandes depresssões, cupinzeiros, enchames de abelhas, estradas ou
trilhas existentes, diques, grutas, canais, nascentes visíveis, linhas de alta e baixa
tensão, célPtações de água, portos de areia e demais referencias úteis.
Ressalta-se para esta recomendação a necessidade e importância das
_amarrações planimétricas, que permitirão a confecção de uma planta planimétrica
cadastral, elemento básico para continuidade da implantação ou de acervo para
consulta de terceiros, caso resolva-se pela não utilização da área para o momento ou
para a finalidade proposta originalmente.
Todas as ações mencionadas deverão transcorrer no período mais
breve possível, de forma a aproveitar as picadas abertas, as estacas e balizas
sinalizadoras, e outros referenciais úteis.

3.3.4.

Inspeções Quanto ao Solo, Lençol Freático e Condutividade Saturada.
Estabelecida 'a planta planimétrica cadastral básica, torna-se possível

viabilizar e registrar informações sobre as características do, solo estudado, que,
somados aos parâmetros hidrológicos e a outros fatores correlacionados, irão
possibilitar a tomada de decisão quanto à aceitação ou não da área para implantação
do sistema de drenagem experimental pretendido.
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Para tal inspeção sobre o solo são recomendadas algumas ações,
conforme seguem:

3.3.4.1. Poços de Inspeção Iniciai e Implicações Afins
É recomendável a abertura de poços de inspeção inicial utilizando-se
de trado manual, devendo ser escolhido equipamento que facilite a penetração como o
trado holandês, por exemplo, procedendo a abertura de no mínimo 06 poços de
observação preliminar, estratégicamente distribuídos, que permitirão uma cobertura
global da área, coletando amostras para determinação da análise textural do solo em
um maior número de profundidades possível (0,0; 20,0; 40; 60; 80; 1,00; outras até
atingir-se o final do orifício).
Tal procedimento estará proporcionalmente ligado às dificuldades
encontradas no campo e ao grau de facilidades em proceder análises laboratoriais.
. A tomada de decisões para esta situação como em outras ao longo do
trabalho serão frequentes, envolvendo fatores limitantes como recursos materiais e
humanos, equipamentos, alterações hidrológicas, transporte, legislação entre outros.
Em todos os momentos recomenda-se refletir sobre o objetivo do
trabalho e os implicadores específicos para atingi-los, elencando as prioridades em
função

do

imprescindível

para

conclusões

e

comparações

hidrológicas,

geomortológicas e seus desmembramentos, quanto aos parâmetros integrantes das
equações de drenagem ou os necessários para o estabelecimento de redes de fluxo e
outros elementos de análises pertinentes aos experimentos que pretende-se aplicar ao
sistema da drenagem.
Com tais considerações atenta-se a ponderar sobre a necessidade de
uma postura específica para os assuntos de drenagem subterrânea elencando-se as
prioridades em face às disponibilidades.
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As profundidades clássicas, entre outros referenciais aplicados a
pesquisas agrícolas, podem ser insuficientes para certas análises, quando da
implantação de sistemas de drenagem.
Para completar este ítem sugere-se que durante a abertura de cada um
dos 06 poços recomendados seja feita uma análise visual e de fato para eleger uma ou
duas regiões na área que simbolizem aproximadamente as principais características do
perfil do solo da várzea em estudo. Em tais locais seriam feitas novas perfurações de
forma que com o material extraído com o trado fosse reconstituído em meia cana de
tubo de PVC, o perfil daquela inspeção. Tal procedimento visa gerar um elemento
didático importante, pois mostrará o perfil natural antes que sejam iniciadas
sistematizações do solo e outras ações de terraplenagem e engenharia.
Seria importante a elaboração de um memorial descritivo englobando
todas as atividades mencionadas, registrando-se o global e detalhes imprescindíveis
como detecção da possível camada de impedimentos, e outras.
Aproveitando-se a abertura dos poços mencionados anteriormente,
seria oportuno proceder à determinação da condutividade hidráulica saturada e a
demarcação da posição do lençol freático. Sem dúvida tal atividade requer a amarração
planialtimétrica dos pontos observados.

3.3.5.

Tentativa de Localização da Camada Impermeável

É notório que a informação exata da posição altimétrica da camada que
restringe de forma acentuada o livre fluxo de água (camada impermeável) permite uma
maior confiabilidade nos resultados, quanto à determinação do espaçamento entre
drenos, obtidos com a aplicação das equações da drenagem comumente utilizadas,
torna-se imprescindível sua localização. Para tanto são recomendados alguns
procedimentos conforme segue:
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3.3.5.1. Acervo Existente Sobre o Perfil do Solo:
Efetuar um levantamento junto ao acervo existente da ocorrência na
área de algum tipo de investigação ao perfil do solo, quer seja trabalhos visando a
perfuração de poços ou pesquisa da resistência do solo. Caso seja possível obter tal
material, detectar através dele a camada impermeável e certificar-se da confiabilidade
dos dados, tomar a imediata providência de cadastrar o ponto da investigação na
planta planimétrica global, tirando cópia do perfil apurado e das demais considerações
técnicas eventualmente existentes.
A existência de tal acervo não descarta a necessidade da abertura de
uma trincheira para investigação do perfil do solo e as camadas de impedimento
existentes, salvo o número de repetições das perfurações ou levantamentos existentes
seja significativo, permitindo ao pesquisador decidir pela dispensa de outras
explorações.

3.3.5.2. Trincheira de Inspeção
Após análise aos resultados obtidos com os poços de observação
inicialmente abertos ou junto ao acervo existente, determinar um ponto na área para
abertura de uma trincheira de inspeção. Apesar da heterogeneidade dos solos de
várzeas, deve-se tentar na escolha do local da trincheira, contemplar um ponto que
retrate a maioria das situações de disposições de solos da área em estudo.
As formas e dimensões das trincheiras devem adequar-se às
condições do solo local de forma a garantir-se com segurança contra desmoronamento
a entrada do pesquisador concomitante à instalação eventual de escoramento ou de
bomba de esgotamento de água.
Tal trincheira poderá ser aberta manualmente ou através de
escavadeira ou com composição das duas maneiras. Quando possível, utilizar
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escavadeiras com braço de comprimento superior ao das retro-escavadeiras
convencionais que possuem 4,00 metros, sendo que a camada de impedimento
máximo poderá estar a profundidades superiores a tal limitação de equipamento,
necessitando-se a continuidade da exploração de forma manual.
A camada de impedimento máximo poderá estar camuflada, portanto,
tal atividade exige a presença de um Pedólogo, de preferência, que já tenha participado
de operações semelhantes, caso contrário poderá ser detectada uma simples camada
de impedimento, não suficientemente restritiva ao fluxo, horizontal e vertical, podendo
vir a comprometer os resultados das pesquisas a serem aplicadas após a implantação
do sistema de drenagem.
Dado aos riscos com solapamentos, a presente atividade descrita·
deverá transcorrer no período mais breve possível, evitando-se riscos e serviços de
manutenção bastante dificultosos. A coleta de amostras de solos, por camadas, para
análise, é uma das atividades conjuntas que poderá ser desenvolvida.
Usualmente a camada impermeável é a rocha matriz, ou uma camada
de ar911a de espessura variável.

3.3.5.3. Cadastramento da Trincheira
Proceder o cadastramento planialtimétrico da trincheira é um dos
passos fundamentais neste estágio. Realizar a filmagem e cobertura fotográfica desta
atividade torna-se de relevante importância científica e didática, já que a

análise

posterior do material obtido poderá permitir a visualização de fatos não observados
durante a exploração, bem como ao desenvolvimento ou aprimÇ>ramento de técnicas
para detectar-se as camadas de impedimento entre outros implicadores das
características do perfil do solo.
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Concluídas as atividades a trincheira deverá ser recoberta ou cercada
para evitar-se acidentes.

3.4.

Aspectos de Interesse Pluviométrico e Fluviométrico
Efetuar estudo das interferências pluviométricas e fluviométricas na

várzea em análise, visando apurar a possibilidade de tais parâmetros viabilizarem ou
não a implantação do sistema de drenagem experimental pretendido, tendo-se como
recomendação alguns procedimentos conforme segue:

3.4.1.

Interesse Pluviométrico
Deve-se partir da premissa que pretende-se implantar um sistema de

drenagem experimental preservando, o máximo possível, as características naturais da
região de implantação, contemplando os vários fatores do local, como a topografia,
existência de saídas naturais, tipo de solo e suas características físicas, estrutura do
perfil, camadas de impedimento, fontes de excesso de água, entre outras.
Porém os procedimentos anteriormente abordados poderão subsidiar
pequenas ações de interferência no ambiente onde pretende-se implantar o sistema de
forma a apontar maior versatilidade experimental, como: mudança da cobertura do solo
da bacia de contribuição, permitindo-se alterar o coeficiente de escoamento superficial;
redução ou ampliação da área de contribuição, através da construção de diques,
canais, terraços, entre outras, intervenções correlatas.
Pesquisar a existência de posto pluviométrico na região em estudo,
procurando acessar aos dados disponíveis torna-se importante, principalmente a nível
de desenvolvimento e acompanhamento futuro.
Para o fim específico da presente etapa de procedimento, que visa o
oferecimento de subsídios para confirmação da área escolhida para implantação de
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sistema de drenagem experlmental, são suficientes as informaçóessobrea
intensidade, duração e frequência de chuvas obtidas no posto pluMiométrlco ~ocaljzaGfo
o mais próximo possível da área em estudo, o que permite o cálculo das vazões de
contribuição à várzea e a verificação da possibilidade de ,recarr.egar-seo lençol freátioo
de forma satisfatória à manutenção do sistema de drenagem pretendido.
Simulações embasadas em ,cálculos bidrotó,g!ioos, a1ternaAdo ,as ãrreas
de contribuições através de desvios territoriais, auxiliarão na aceitação ou rejeição da
área frente às interferências pluviométricas.
Um caminhamento de vistoria 'aolongo da bacia de contribuição, com a
finalidade específica de análise hidrológica poderá ser de grarnde .cGn;tribuição ,ao
estudo.

3.4.2.

Interesse Fluviométrico

É recomendável levantar o maior acervo fluviométrico pGssívelaom
abrangência à área em estudo, localizando em campo e na planta cadastral ,ou mapa
da região os cursos d'agua superficiais e postos fluviométricos existentes e suas
contribuições a nível das informações sobre as posições altimétricas da lâmina'de água
e suas implicações quanto à vazão do curso de água, inundações entre outros fatores
,correlatos, voltando sempre as atenções quanto aos dados oferecidos pelos postos
imediatos à montante e jusante à várzea em análise.

3.5.

Cursos de água Existentes
Nesta fase a observação em campo torna-se imprescindível por permitir

a detecção e posterior cadastramento planialtimétrico de vestígios das enchentes
visíveis em troncos de árvores e barrancos, estreitamentos ou secções no ;Ieito do
curso de água próximo à várzea que permitam futuramente a realização de batimetria,
instalação de escala, levantamento de velocidades e estabelecimento de curva chave,
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:propiciando um monitoramento através de posto fluviométrico instalado exatamente na
~o

de estudo, permitindo a expansão da capacidade de pesquisa do local.
Quando tratar-se de pequenos cursos de água deve ser verificada a

,eDstência de estreitamentos que permitam a implantação de outros sistemas de
,roodições de vazões como vertedores, medidores Parshall entre outros.
Recomenda-se recorrer ao cálculo das vazões máximas, médias e
mBlTOimas, nos pontos desejados, utilizando-se a metodologia mais adequada ao
tamanho da bacia de contribuição, para que somados aos dados disponíveis possa
·estimar o comportamento do curso de água em diferentes períodos do ano e sua
l~cidade
:~lUa

de influência na várzea em estudo, bem como qual o remanescente de

possível de ser utilizado para recargas artificiais do lençol freático, através de

ioombeamento ou por canais de derivação por gravidade.
Tais parâmetros poderão interferir no processo de escolha por uma ou
ootra área onde será implantado o experimento, já que as opções devem sempre recair

para sistemas mais econômicos e naturais, evitando-se o consumo de energia elétrica
(6 de

outras implicações onerosas a curto ou longo prazo.

35.1.

Aspectos Quantitativos e Qualitativos da Água
Quando envolver uso e derivação de recursos hídricos, conforme

llilimnção no ítem anterior, em correlação ao a.7.1 O (vazão mínima média de -7 dias
coosecutivos e 10 anos de período de retorno), deve-se proceder consulta prévia ao
órgão responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, como os Departamentos
'Estaduais de Águas e Energia Elétrica ou ao Departamento Nacional de Águas e
IEil1lergia Elétrica - DNAEE, conforme a competência administrativa o indicar.
Os aspectos qualitativos de água também devem ser considerados,

face ao estado de degradação ambiental em que se encontram muitos mananciais,
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inviabilizando-se O desenvolvimento de determinadas pesquisas, portanto torna-se
mais um fator de decisão quanto à área a ser escolhida. Neste contexto as empresas
estaduais fiscalizadoras da qualidade ambiental como a CETESB em São Paulo,
poderão fornecer subsídios sobre a composição e qualidade da água no local, não se
descartando a possibilidade de coletar amostras encaminhando-as para análises
laboratoriais.

3.6.

Influências de Políticas de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Dadas as conseqüências finais, torna-se importante informar sobre a

Política de Gerenciamento dos Recursos Hídricos em vigência ou em processo de
regulamentação a nível estadual e federal e suas implicações específicas quanto ao
produto água, como programas de racionalização do uso da água, cobrança pelo uso
da água, estabelecimento do princípio poluidor pagador, limitações quanto a expansões
agrícolas entre outras.
Tais fatos enquadram-se entre os pontos de tomada de decisão quanto

à escolha da área para a implantqção do sistema experimental pretendido. Quanto
mais limitado e caro torna-se o produto água, maior será a necessidade de ser
estudado o aproveitamento das várzeas, seu excesso de água, aplicação de técnicas
de racionalização que poderão inclusive envolver a reciclagem, usos múltiplos ou
simultâneos da água. O lencol freático bem regularizado constitue uma valiosa fonte de
recursos hídricos para uso agrícola, só encontrado em várzeas.

3.7.

Influência das Operações em Barragens
Tem sido comum a prática de implantar barramentos nos cursos de

água, com finalidades diversas como produção de energia elétrica, regularização de
vazão, reservação para derivações visando usos múltiplos, piscicultura, irrigação, lazer,

43

tratamento de efluentes entre outras.
As

legislações

normalmente

vinculam

as

liberações

para

as

construções de barramentos à aprovação dos departamentos gerenciadores e
fiscalizadores dos Recursos Hídricos, que trabalham em parceria com outros
departamentos afins como planejamento, meio ambiente, obras e saneamento, de
forma a completar-se análise minuciosa da obra que se pretende implantar, nos
aspectos de qualidade e quantidade de água, influências socio-econômicas, qualidade
técnica do projeto global, impactos ambientais, consequencias e planos de operações
dos reservatórios entre outras implicações.
Uma vez implantados, a operação das comportas de tais reservatórios
passará a influenciar nas vazões e nível de água nos cursos de água de jusante,
introduzindo-se desta forma um fator artificial nos aspectos de inundações e
interferências no lençol freático de áreas ribeirinhas, de forma proporcional ao porte do
barramento e de seu sistema de operação.
Convém lembrar que reservatórios de jusante poderão provocar
rtlmansos e conseqüentes alterações no lençol freático de áreas à montante.
Com base no exposto e por estarmos tratando de várzeas evidencia-se
. a necessidade do conhecimento da existência ou não de sistemas artificiais à montante
ou jusante do ponto onde se pretende implantar o sistema de drenagem experimental e
eventuais implicações favoráveis ou desfavoráveis à escolha da área pretendida.

3.7.1.

Levantamentos de Barramentos e suas Implicações Globais
Em complemento às ponderações sobre as possíveis interferências de

barramentos existentes nas áreas estudadas, visando acrescer subsídios que auxiliem
na escolha do local mais indicado para a implantação de um sistema de drenagem
experimental, recomenda-se os procedimentos seguintes:
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- Realização de visita técnica ao órgão responsável pelo gerenciamento
de recursos hídricos nas bacias hidrográficas objeto de estudo, obtendo-se indicação
da localização das fontes, seguida de autorizações para acesso a informações, mapas
e demais acervos existentes diretamente ao departamento visitado ou pertencentes a
outros órgãos de pesquisa, planejamento, gerenciamento, fiscalização ou atividade
afim, que possam de alguma forma contribuir na tarefa empreendida.
- Após a obtenção do acervo e de informações globais com o
aproveitamento de mapas existentes, identificar, localizar e destacar com legenda
apropriada todos os barramentos significativos, existentes em cursos d'agua à
montante ou imediatamente a jusante do ponto objeto de estudo.
- Localizados os barramentos, levantar qual o sistema de operação
aplicado a cada um e suas implicações quanto à qualidade e quantidade das águas
liberadas e qual o comportamento dos níveis d'agua nas calhas dos cursos envolvidos.
- Caso exista um sistema de operações integrado e monitorado,
procurar obter-se informações de como funciona tal estrutura global de gestão,
resultados obtidos, planos, ações e planejamento futuro.
- Apuradas todas as informações obtidas, proceder diagnóstico da
situação existente, enfocando-se interferências no comportamento do lençol freático,
riscos de inundações, assoreamento nas calhas dos cursos d'agua, entre outros fatores
relacionados à operação de tais barramentos e que direta ou indiretamente poderiam
intervir no comportamento da várzea em estudo, a curto, médio e longo prazo e até
quanto tais alterações não inviabilizariam a implantação do sistema de drenagem
experimental pretendido.
- Em regiões onde não existirem fontes de informação ou acervo
disponível, deve-se proceder entrevistas a moradores do local, seguida de
levantamento de campo com a maior abrangência territorial possível.
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3.8.

Tomada de Decisão na escolha da área
Embora as técnicas recomendadas para obtenção de subsídios para

seleção da área mais indicada para implantação do sistema de drenagem pretendido
possam parecer de grande complexibilidade, dificultando sua aplicação em todas as
áreas disponíveis ou possíveis de utilização, demonstram pela abrangência de
elementos analisados, um caminho para tomada de decisão, embuidos de certos
cuidados que visem economia de implantação e maior vida útil e versatilidade
experimental ao sistema almejado.
As sugestões aqui apresentadas são recomendações globais, cabendo
a cada situação face a disponibilidade de informações, acervo, equipamentos, recursos
e pessoal, o estabelecimento de simplificações, suprimindo-se algumas atividades,
amparando-se em experiências anteriores ou no aumento do risco de perda de
funcionalidade, amplitude e disponibilidade do sistema.
A

metodologia

aqui

proposta

apresenta

procedimentos

para

implantação de sistemas de drenagem modular ou normal que permitam testar o
desempenho de drenos subterrâneos no controle do lençol freático, em condições de
campo, bem como desenvolver outras pesquisas correlatas. Pretendeu-se sugerir a
iniciativa para a escolha de áreas que preferencialmente contenham características
naturais globais, permitindo assim testar um sistema de drenagem com o maior número
de variáveis e fenômenos naturais possíveis.
Cuidados especiais devem ser tomados quando se tratar de uma
várzea de grandes dimensões, onde a parcela a ser utilizada para implantação
pretendida, pode não receber isoladamente todas as influências hidrológicas e
geomorfológicas desejadas.
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3.9.

Atividades após escolha da área.

Escolhida a área e tomadas as providências burocráticas necessárias,
que assegurem permissão para sua utilização,

'CG'm

algumas garantias básicas

satisfeitas, partir para etapa de implantação do sistema procurando um aproveitamento
para área, o mais racional possível.

3.9.1.

Levantamento Planialtimétrico

o

levantamento planialtimétrico completo pGderia ser executado no

início das investigações, aproveitando-se desta forma o acesso propiciado pelas
picadas, porém como medida econômica é recomendada sua realização após a
escolha da área onde o sistema deverá ser implantado.
Dada sua importância, ao iniciar tal fase ser:ia prudente uma 'limpeza iRa
área através de roçadeiras ou sistema normal, conforme as condições locais
detectadas nos levantamentos anteriores assim o exigirem.
O importante seria realizar o estaqueamento da área ,em estudo, com
estacas de tamanho 0,05 x 0,02 x 1,20 m, pintadas em cor que sobressaia à vegetação
existente, procurando colocá-Ias de forma a obter um tabuleiro de xadrez, com
eqüidistâncias que permitam fornecer o retrato mais próximo possível do relevo.
O estaqueamento acima mencionado deverá ser preservado e utilizado
como referência de cadastramento global da área, para posicionar poços de inspeção,
canais, cursos d'agua, nascentes, diques, rochas aflorantes ou outros elementos de
destaque, que constituirão a base para passagem da ordem. de serviços para a
sistematização do terreno. Portanto quando a vegetação estiver encobrindo as estacas,
é recomendada a aplicação de sinalizadores em paralelo, facilitando sua 10caUzação.
Trabalhando-se em escritório os dados obtidos em campo, chega-se à
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confecção da planta planialtimétrica cadastral. Per se tratar de várzea 'Onde as
variações altimétricas sãe peuce acentuadas, deve-se precurar a elaberaçãe de curvas
de nível com as meneres variações altimétricas pessíveis, cem certeza 'Obrigando-se ae

estabelecimente de intervales meneres que um metre.
O riger abselute de estaqueamente a pequenas distâncias pederá ser
restrUo apenas à área de várzea. A regiãe adjacente deve receber levantamente que
subsidie a execuçãe de cálcules hidrelógices para determinaçãe da bacia receptera, eu
de terraplenagem quante à abertura de estrada de acesse, canais, terraçes e
localização de jazidas de sele de empréstime, a serem eventualmente utilizadas para a
censtruçãe de diques eu em cemplemento às 'Obras de sistematizaçãe.
Visande garantir facilidade na trabalhabiJidade des dades, seria
importante a cenfecçãe de várias plantas planialtimétricas, sende urna glebal eu cem
toda a bacia de centribuiçãe em escala maier, e 'Outras específicas cem detalhes da
várzea em escalas meneres.

3.9.2.

Redes de Fluxo
Uma vez instalade e estaqueamente de referência planialtimétrica,

permite-se e estabelecimente da abertura de peços de inspeçãe amarrades às estacas
já referidas, de ferma a rastrear toda várzea em estude. Existem várias técnicas para

prática acima mencienada, e impertante é a unifermidade da sua aplicaçãe garantinde
o aproveitam ente integrade des resultades ebtides, que permitam após trabalhar os
dados levantades, chegar a um mapa indicative da direçãe de fluxe subterrânee.
Concomitante ao levantam ente de lençel seria opertune cenhecer nes mesmes pentes,
a cendutividade hidráulica saturada.
Estas

atividades

irãe

permitir

estabelecimente

de

referenciais

comparatives, já que retratam a situação natural da várzea, antes de iniciarem as 'Obras
de drenagem superficial e de saneamente, terraplenagem e drenagem subterrânea.
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3.9.3.

Estabelecimento do Plano de Ocupação ,da Área ;(Diagnóstico,
Prognóstico e Proposta de Implantação)
Como primeira atividade nesta fase é recomendado a elaboração de

um dossiê técnico sobre todas as atividades até aqui desenvolvidas, dispondo-se ,Cite
forma dinâmica e de fácil acesso os dados levantados, acervo adquirido, observações
e outros elementos que possam em determinado momento, ser de alguma utilidade.
Deve-se procurar atribuir o máximo de abrangência:Aa descrição das informações das
dificuldades encontradas, equipe envolvida, desp.esa, tempo empreendido entreoulras
afins, separadas por atividade, facilitando acesso como fonte de consulta.
Provavelmente para confecção de tal dossiê serão empreendidas
várias atividades complementares, como interpretação de material levantado,
adequações gráficas do acervo adquirido ou 'constwído, confirmação de dados,
projeções futuras entre outras, que darão subsídios para o real estabelecimento do
diagnóstico e prognóstico da área estudada, fornecendo subsídios para ,iniciar :a
elaboração de propostas de implantação do sistema de drenagem pretendido e suas
respectivas etapas.

3.9.3.1. Infra-Estrutura Requerida e

li

Lay Qut ," .Geral

Para se chegar à infra-estrutura requerida para o funCionamento do
sistema de drenagem experimental pretendido, recomenda-se efencar quais as
pesquisas básicas que se pretende desenvolver e as exigências para atendê-Ias, CQmo
construção de diques, canais, terraços, estradas de acesso, comportas, obras de arte;
instalação de conjuntos motor-bomba, posto pluviométrico ou

~Iuviométricoe

outros

equipamentos; mudança da cobertura vegetal ou reforço florestal nas adjacências;
alterações nas áreas de contribuições hidrológicas entre outras obras e ações
pertinentes.
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Com base nas prioridades acima referidas e orientando-se nos
Jewantamentos planialtimétricos realizados e nos demais dados obtidos que levaram ao
estabelecimento do diagnóstico e prognóstico da área, é recomendável esboçar uma
primeira tentativa de plano de ocupação da área através de Lay Qut básico, e demais
confecções gráficas necessárias, com o respectivo memorial descritivo e cronograma
~ísioo-financeiros,

sendo que a adequação de tal plano será alcançada através de

ensaios de aplicação de cada um dos elementos estruturais, conforme descreve-se na
:seqüência, em 4.9.3.2. e 4.10., que poderão permitir chegar a várias alternativas para
implantação do sistema de drenagem pretendido. Torna-se importante nesta fase
estabelecer quais as atividades previstas para a implantação do sistema, a seqüência
de prioridades de ações, as opções possíveis com os respectivos custos e
varntagensldesvantagens de cada uma.

3.9,.'3.2. Sistematização da Área
Utilizando as cotas obtidas no levantamento planialtimétrico e com
auxílio de programa computacional apropriado para sistematização de solos, é possível
a 'nealização de vários ensaios para sistematização da várzea em estudo. Entre outras
simulações possíveis, pode-se variar a relação corte/aterro; declividade longitudinal;
de~clividade

transversal e a cota do contróide. Pode-se facilitar a sinalização, a partir de

ordens de grandeza recomendadas pela prática.
Ao avaliar qual a sistematização a ser aplicada e o montante de área
envolvida, deve-se estabelecer préviamente algumas metas, como obtenção de um
vo]ume de "bota-fora" suficiente para construção de dique ou outro elemento de
terraplenagem requerido; conciliação da declividade do terreno com cota prevista para
o canal final extravasar, visando-se evitar o refluxo forçado pelo curso d'agua; que a
sistematização permita realmente a construção dos drenos subterrâneos nas

so
profundidades planejadas para0 sistema.É.exigida, portan~D. nesta fase, a
observância a metas e restrições, em harmonia,a:aJgumas'posiçães adotadas.
Para chegar a soluções racionais :para todo o sistema, pennitida pela
escolha da melhor proposta entre aos 'estabelecidas ,pelo piamo ·aa elaboração do
projeto executivo (detalhamento construtivo), recomenda-se na fase da opção pela
sistematização a ser implantada, :envolver todas :os ,pai'âmetf0s .do :s.iStema.adotam'Clio
referenciais e valores, estabelecendo metas econômicas 'eproferfAdo o maior número
possível de simulações, avaliando as cOr!lseqÜ'ências 19t0bais 'cBlilsadlas por ,alteraçõ:es
estruturais isoladas.

3.10.

Implantação do Sistema de Drenagem e Obras JAfins
Conforme mencionado anteriormente, para:definlção da sistematização

a ser implantada, necessitou-se do estabelecimento direto da rela.Qãoentre todos ,os
elementos formadores do sistema de drenagem previstos nop1ano diretor de
implantação, o que levou à revisão e adequação do :plano, respaldada nas condições
naturais da área e na sistematização mais recomendada para atender ao objetivo
estabelecido.

3.10.1. Saneamento, Desobstrução da Área e Escolha :deEquipamentos para
Obras.
Em função de tratar-se de regiãono!!malmente enooberta por
vegetação e de solo hidromórfico, propiciando o surgimento de 'bolsões de retenção de
água, antes de iniciar-se a sistematização e demais 0bras ,de ter.raplenagem para a
área, é recomendável um rastreamento complementarem toda área, detectando-se
tais bolsões de água, g rotas , valas, rochas aflorantes,facos deabelhílJ.'s e outros
insetos, troncos e tocos de árvores pelo solo ou vegetação, nascentes, entre outros
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fatores que possam interferir no trânsito e desempenho de equipamentos na área.
Com as informações mencionadas, permite-se elaborar um projeto de
saneamento e desobstrução da área acompanhado de ordens de serviços por assunto
e atribuição de prioridade de execução. Aplicando-se tal projeto, estariam sendo
garantidas melhores condições operacjonais para implantação das obras do sistema de
dmmagem experimental pretendido.
Conforme a gravidade da situação levantada no plano diretor e projeto

de saneamento e desobstrução da área (caso necessários), é permitido indicar os
equipamentos mais recomendados para cada etapa da obra e grau de dificuldade
~tado,

como tratores, roçadeiras, niveladoras, escavadeiras, bombas para

esgotamento, guindastes, caminhões, barcos entre outros.

3.10.2. Terraço ou Interceptor de Encosta
Quando a várzea em estudo estiver localizada próxima à encosta, seria
importante a construção de um interceptor ou terraço de pé de encosta, com a
fma~idade

básica de coletar e afastar as águas superficiais do sistema de drenagem

direJtamente até o rio (caso possível) evitando-se sobrecarregar a saída do sistefT!a de
drenagem da área (casa de bomba). O terraço foi mencionado devido às suas
características estruturais implicarem em menor risco de erosão, principalmente
quando tratar-se de calhas com grandes dimensões.
Utilizando-se de comportas tal intercepto r poderá contribuir para
recarga do lençol freático, através do represamento de águas pluviais ou de águas
provenientes de mananciais próximos, através de recalque.
Visando viabilizar a recarga artificial, estudos e ensaios devem ser
efe~ados

de forma a garantir o posicionamento altimétrico correto do interceptar em

ra9ação à várzea envolvendo-se distâncias entre os componentes estruturais do
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sistema, condutividade hidráulica, redes .de fluxo, disposição e profundidade dos
drenos em relação a profundidade dointeliceptoredosdemaisqJal'il~esimplicadores d'o
assunto em questão.
As características do solo" proveniente da ,escavaçã\G ,® interceptor de
encosta, poderiam ser estudadas permitindo-se verificar 'sua viaci!l:idaáe de aplicação
como solo de empréstimo para slste'l1:1a:tização ,da várzea. 'Caso ;se vefiífique
incompatibilidade, orientações devem ser dadas, 'no sentido do ;aproveitamento do
eventual solo remanescente, no auxilio à construção (de Idique 'OU'C1Jlí1;& !obr.a prev.ista
para o conjunto do sistema experimental.

3.10.3. Sistema de Drenagem

o sistema de drenagem só pode .ser ,aCliotado'ou :esoelmo levando ,em
consideração a conclusão dos estudos préviamenteefetuados.
Portanto, a escolha passa pela elaboração do plano diretor de
implantação (diagnóstico, prognóstico e propostas) indo até o projeto executivo
(detalhamento construtivo do sistema).

3.11.

Referenciais Construtivos.
Após a definição da sistematização da área 'em :eStliJdo e trabalhados as

dados de embasamento para cálculo, em sintonia com trabalhos "constantes de vistoria
na área, confirmação de dados e realização de ensaios BS\p6oíficos delaooções do
sistema e verificações planialtimétricas, permite-se avaliar a viabilidade de implantação
do número de drenos laterais previstos e suas respectivasintegr.açõescom ,os drenas
coletores, dreno principal e sistema de saída, respeitados os espaçamentos
necessários e demais recomendações básicas da drenagem subterrânea, utilizadas no
planejamento e dimensionamento do sistema. Deve-se procurar proferir as correções e
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adequações requeridas, em harmonia com as exigências impostas pelo delineamento

iestaJ1listico elaborado para avaliação do sistema de drenagem.
Quanto aos referenciais de apoio, profundidades, localização e
declividade dos drenos, existem alguns aspectos a serem abordados.

3.1~~1.

Topografia e Terraplenagem
Visando garantir a existência de formas de controle e comparação entre

o sistema proposto e o sistema em implantação, recomenda-se o estabelecimento de
referencias topográficas reais, em marcos de concreto agrupados dois a dois e
distriibuidos em locais protegidos nas laterais da área em estudo, facilitando-se a
transferência de cotas e coordenadas.
Que as ordens de serviço de terraplenagem sejam passadas em
campo através de estacas ou sistema tecnologicamente similar ou superior. E iniciados
os serviços que estabeleçam como meta e referencial final, o plano de sistematização
escolhido e já devidamente adequado ao traçado e profundidades dos drenos e
sistema de saída. Resumindo o acima mencionado, reforça-se a importância das
diretrizes e comparações serem obtidas e efetuadas sempre em relação ao projeto
executivo e aos marcos de referências planialtimétricas.

3.11.2. Drenos
Optando-se por medir a descarga dos drenos laterais de forma direta
em :sistema com drenos tubulares, deve ser mantido um desnível entre o dreno lateral e

c coletor, possibilitando-se a introdução de recipiente para coleta da área drenada.
Quando as medições de vazões forem executadas por outros métodos, conviria
levantar-se préviamente as exigências da técnica adotada e quais as medidas
construtivas necessárias para viabilizá-Ia.
Quando da escolha por instalar o sistema de drenagem do tipo aberto
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ou fechado, além dos fatores normalmente considerados, como topografia do terreno,
as características do solo e o regime pluviométrico, recomenda-se especial atenção ao
fato do que pretende-se implantar a nível de sistema de drenagem, ou seja, seria ele
modular e em área reduzida ou seria o convencional.
Tratando-se das profundidades dos drenas, sempre que para atender
determinada exigência, for necessário proceder alterações nas profundidades dos
drenos, é recomendável checar todas as implicações oriundas de tal alteração, entre
elas caberia lembrar: cota necessária para permitir recarga artificial do lençol freático,
desnível requerido entre o dreno lateral e o coletor, implicações do eventual
estabelecimento de pesquisas na área, envolvendo implantação de culturas e suas
exigências face as características radiculares.
Quando se tratar de sistema modular, dependendo do tipo de drenas a
serem empregados, devem ser estudadas quais as técnicas construtivas e operativas a
serem utilizadas de forma a, no caso de drenas laterais paralelos, poder, com a
obstrução da saída de alguns drenas alterar os espaçamentos entre eles, atendendo-se
às combinações preconizadas no delineamento estatístico adotado.

3.12.

Equipamentos para Operação e Monitoramento.

Entre as

informações fluviométricas e altimétricas obtidas ou

levantadas deve-se atentar para dados implicadores ao sistema de saída.
Determinações incorretas quanto ao seu dimensionamento ou posicionamento
planialtimétrico,

poderã~

dificultar seu funcionamento,

obrigando~se

a aplicação de

equipamentos e obras comp!Bmentares além dos já convencionalmente utilizados,
como comporta e casa de bombas para esgotamento.
Quando da não existência de posto fluviométrico instalado no curso
d'agua próximo à várzea em estudo, é recomendável sua implantação com minucioso
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acompanhamento no estabelecimento da curva chave. Na escolha do local para
implantação do posto, deve ser ponderado sobre as dificuldades futuras para proceder
às leituras, projetando-se, caso necessário, estrada ou sistema de acesso que permita
o monitoramento do posto, subsidiando-se inclusive o estabelecimento de pesquisa de
correlações entre o comportamento do lençol freático no curso d'agua e na várzea.
Preocupações semelhantes devem ser tomadas quanto a um posto
pluviométrico, dada a grande contribuição que sua existência poderá propiciar ao
monitoramento do sistema. Recomenda-se que a necessidade, escolha, determinação
do local e implantação dos demais equipamentos requeridos pelo sistema projetado,
devam ser precedidos de ensaios comparativos e análises à implantações existentes,
de forma a garantir minimizações de custos, segurança e operacionalidade aos
equipamentos a serem instalados.

3.13.

Circulação, Dique e Poços de Observação.

A boa operacionalidade do sistema vai depender inclusive do acesso a
todo sistema de drenagem experimental a ser implantado. Portanto, quando possível,
deve-se viabilizar o acesso externo e interno de veículos, tratores entre outros
equipamentos e em qualquer perrodo do ano. Quando das obras de construção do
interceptor de águas pluviais, ou do dique de proteção contra transbordamentos do
curso d'agua, pode ser incluida a construção do acesso interno do sistema, podendo--.
em algumas situações locá-lo em parte sobre o dique ou mesmo entre o interceptor e a
várzea.
Dentro da linha de funcionalidade apresentada, deve-se também
enquadrar as instalações dos poços de observação, quanto ao posicionamento do
lençol freático, desde aspectos construtivos até a qualidade de seus materiais
componentes.

o
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3.14.

Disponibilidade de Materiais e Equipamentos
No transcorrer das atividades globais, visando a implantação do

sistema de drenagem pretendido, espera-se o surgimento de situações onde fatores de
custos, disponibilidade ou maior oferta regional de determinados materiais e
equipamentos, prazos de implantação entre outros, forcem alterações e adaptações ao
plano inicialmente previsto. A nível informativo, podem ser destacados alguns casos
possíveis de ocorrerem, conforme segue:
- Dificuldades na aquisição de tubos perfurados, ou outro material
alternativo, obriguem a mudança de projeto, de sistema tubular fechado para sistema
aberto, através de valas;
- Implicadores diversos, obriguem a mudança do tipo de material
préviamente preconizado quanto aos envelopes dos drenos;
- Necessidade de utilização de tratores pesados de lâminas, para corte,
em substituição a niveladoras, podendo vir a provocar alterações no cronograma físicofinanceiro e na qualidade final da obra a ser implantada;
- Limitações financeiras, para aquisições a curto prazo de comportas,
conjuntos motor-bomba, linimetro e outros;
- Impedimentos de obtenção ou utilização de solos de empréstimos,
obrigando-se a compensação na própria área a ser sistematizada;
- Inviabilidade financeira ou operacional de utilização de carregadeira e
caminhões basculantes para transporte de solo durante a sistematização, forçando-se
a execução de tal tarefa com o próprio trator de lâmina, implicando em aumento do
tempo de execução, adensamento do solo, dificuldades na coordenação da
terraplenagem e provável perda de qualidade na sistematização final.
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3.15.

Ponderações Finais Sobre a Proposta
Procurando atender ao preconizado na "Introdução", partiu-se dos

estudos preliminares, chegando-se às diretrizes finais, permitindo elaborar o projeto
executivo e, com ele, obtendo os dimensionamentos e detalhamentos construtivos
requeridos, ligados a saneamento, terraplenagem, hidráulica, elétrica. construção civil,
drenagem superficial e subterrânea e obras afins, necessitando portanto, de uma
avaliação dos procedimentos propostos. Para tal na seqüência, apresenta-se uma
aplicação prática, culminando com a implantação de um sistema de drenagem
experimental modular, que possibilita em área reduzida, testar o desempenho de
drenos subterrâneos no controle do lençol freático, bem como desenvolver outras
pesquisas correlatas.
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4.

MATERIAIS, RESULTADOS E D:ISCUSSÃO - "UMA APUCAÇÃO PRÁTICA
DOS PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS"

4.1.

Objetivo e Técnica de Avaliação
Com embasamento nos procedimentos recomendáveis à elaboração e

a implantação de um sistema de drenagem experimental, conforme apresentado no
ítem 4, efetuou-se uma aplicação prática, visando avaliar o desempenho da
metodologia proposta.
Estabeleceu-se alguns parâmetros básicos de forma a permitir tal
avaliação, conforme segue:
a)

Fluidez Seqüencial: verificação da racionalidade de aplicação da
seqüência metodológica recomendada;

b)

Amplitude de Elementos: implica na comparação global entre 'os
elementos indicados, como fatores decisivos na escolha da área
para implantação, do sistema experimental e as novidades
encontradas na aplicação prática;

c)

Constatação da Confiabilidade: Observação ao Jogo de no mínimo
um ano, da ocorrência ou não de fatos preconizados na proposta e
que venham a posicionar sua confiabilidade;

d)

Funcionalidade e Versatilidade: verificação da funcionalidade do
sistema implantado e sua versatilidade experimental;

e)

Custos de Implantação: quais as influências que os procedimentos
propostos teriam exercido quanto ao acréscimo ou redução dos
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custos de implantação do sistema de drenagem pretendido.

4.2.

Diretrizes e Região de Estudo
Visando a implantação de um sistema de drenagem experimental

modular, que possibilite em área reduzida testar o desempenho de drenas
subterrâneos no controle do lençol freático, bem como desenvolver outras pesquisas
correlatas, partiu-se para a aplicação das recomendações preconizadas na proposta de
procedimentos, sendo efetuada a seleção político-geográfica preliminar, apurando-se a
indicação do município de Piracicaba como local possível para implantação do sistema
de drenagem experimental pretendido, por atender as recomendações do método.
4.2.1.

Várzeas Analisadas - Localização e Descrição das Áreas

4.2.1.1. Várzea da Estação Experimental de Cana
Os trabalho de campo foram iniciados com pesquisa à utilização de
várzea com aproximadamente 14 hectares, pertencente à Fazenda Experimental de
Cana do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo - Vila Fátima - Piracicaba-SP. A
área é de relevo plano, com leves ondulações, subdividida em duas sub-áreas
contendo cada uma por volta de 7 ha, tendo como divisor o ribeirão Guamium (figura

04).
Não tendo sido constatado na ocasião das visitas, a existência de
algum tipo de ocupação agrícola na várzea. Apenas vegetação típica dos solos
Ihidromórficos.
Pode-se caracterizar o início da várzea em estudo como sendo
aproximadamente a 50 metros da linha de divisa entre a Estação Experimental de
Cana e terras da Usina Modelo de Açúcar e Alcool S/A., ou' seja, a várzea está
localizada já na área da Fazenda Experimental. Como final da várzea considera-se de
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forma aproximada, como sendo o limite de inundação provocado por barragem de terra

de propriedade da Fazenda Experimental. Foi constatado que a várzea ocupa em
comprimento 1.400 metros, largura média de 50 m por margem do ribeirão, perfazendo
mna área total de várzea com 14 ha. Sendo o escoamento do ribeirão Guamium, no
sentido Usina Modelo-Represa, possuindo seu leito um traçado tortuoso.
Visando a implantação de um sistema de drenagem experimental
modular, vislumbrou-se na várzea em questão alguns fatores favoráveis, a destacar:
a)

Grande disponibilidade de área para escolha do local onde
implantar o sistema, prevendo-se inclusive área para expansão;

b)

O ribeirão Guamium oferece água em quantidade e qualidade
mesmo nos períodos de estiagem, permitindo a implantação de
recarga artificial do lençol freático;

c)

O grande comprimento da várzea, permite o desvio de braço do
ribeirão e o estabelecimento de recarga do lençol freático, por
gravidade;

d)

A área possui as características de solo hidromórfico desejadas;

e)

Existe facilidade de acesso à área, tanto pelo Vila Fátima, quanto
pela SP .127 (Rodovia Piracicaba-Rio Claro).

Algumas dificuldades foram verificadas no local, através de inspeções
técnicas e ensaios planialtimétricos de locação dos módulos e desvio de braço do
curso de água. Entre elas destaca-se:
- Necessidade de construção de um dique para proteção da várzea em
estudo, provocando a diminuição da sua largura útil.
- Trata-se de uma Estação Experimental de Cana, e embora tenha sido
vislumbrada a possibilidade de obter do Estado autorização para utilização da área
para fins experimentais de drenagem subterrânea. pairou a dúvida quanto à renovação
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da liberação para longos períodos e a necessidade de criação de uma estrutura própria
de monitoramento e manutenção do sistema, já que ,a !Estação '8t,:mrlmel"ltal possui
poucos funcionários e treinados para práticas específicas.

4.2.1.2. Várzea da SP 147
Trata-se de área característica de ,váf?l!ea,cmm iaprmtiimadamel'ilte \02 ha
aproveitáveis, pertencente à Prefeitura Municipal de Piracicaba, ilocalizadano município
de Piracicaba-SP., à margem esquerda da rodoV1ia Piraoicaba·tJmeira{SP-147), divisa
com a Fazenda Santa Rosa (figura 05).
Foi possível detectar que o lençol freático recebe ,interferência direta de
nascentes locais. O leito do curso de água é pouco acentuado :aolongo de um .relevo
plano com leves ondulações. Ficou evidente o ,represamento de :águas pluviais na 'árrea,
provocado pelo talude da SP .147, posicionado na região de jusante da ,área. Caberia
registrar, ser este talude a única referência fixa quanto aos 'limites desta várzea. No
demais, apenas de vegetação típica de solos hidromórficos. Com exceção a 'cartas,
escala 1:10.000 e 1 :50.000, não foram encontradas outras contribuições de ,acervo
sobre a área.
Obteve-se a informação quanto a interesse pela área, demonstrado
pela Prefeitura Municipal em meados da década deSO, visaAcoimplantar uma horta
comunitária em tal várzea. Infelizmente não foi possível o ;acessoaos estudos
preliminares realizados na referida época.
Análise efetuada na várzea SP 147 mostrou que:
- Além de possuir as características de solo hidromórfico desejada,
apresenta área suficiente ao pretendido;
- Permitir fácil acesso devido à proximidade à rodovia SP-147;
Como pontos desfavoráveis foram registrados:
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- A rodovia poderá vir a provocar o represamento da área em período
chuvoso, conforme revelado em pesquisa feita neste sentido, provocando-se uma
s~tuação

a mais de dificuldade para o controle do sistema.
- Existir o risco de uma eventual duplicação ou ampliação do leito da

SP 147, vindo a ocupar ou prejudicar parcela da várzea em questão.
- A rodovia torna a área vulnerável, colocando em risco a segurança de
equipamentos ali instalados.
~its

- A Prefeitura Municipal de Piracicaba não possuir um plano de
ocupação definido para área.

4.2.1.3. Várzea da Engenharia Rural-USP
A terceira área de várzea estudada, dispunha de 1 ,30 ha aproveitáveis
pertencentes à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz, departamento de
Engenharia Rural - Universidade de São Paulo - Campus "Luiz de Queiroz".
A área está localizada à margem esquerda do rio Piracicaba (figura 5).
No espaço de divisa do rio com a várzea existe um dique natural por toda extensão da
faixa de estudo, com uma largura média de 8,0 metros e com diferença de nível média
anual em relação ao rio da ordem de 3,0 metros.
Partindo-se do dique existente, a várzea possui uma largura
<i>

t;l:»

aproximada de 50,00 metros; sendo limitada à esquerda por uma encosta; como divisa
de montante encontramos uma região de transição do solo hidromórfico; seguindo
deste ponto parajusante, percorre-se 278,00 metros onde inicia-se uma mata.
Portanto, nossa região de estudo tem como limitantes laterais a
encosta e o rio Piracicaba e transversalmente a transição do solo e a mata. Do início da
mata em direção jusante percorre-se aproximadamente 800,00 metros, chegando no
ponto de confluência do ribeirão Piracicamirim com o rio Piracicaba.

Figura 5-

Fonte: Terrafoto - Escala: 1 :10.000

Várzea da Engenharia Rural (coordenada U.T.M. -7.486,67 Km N e 230,26 Km E)

Localização da várzea da SP-147 (coordenada U.T.M.
-7.487,75
Km N e 229,95 Km E)
,
,

~
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Trata-se de área de relevo plano, drenagem deficiente, com duas
depressões em forma de bacia bem caracterizadas, demonstrando utilização anterior
do local como tabuleiros de irrigação por inundação. Possui vegetação típica de solos
hidromórficos.
Ao proceder a avaliação da área ter-se-ia a ressaltar como fatores
favoráveis, os seguintes:
a)

A referida várzea teve sua concessão de uso atribuída pela
Congregação da ESALQ-USP, ao Departamento de Engenharia
Rural, mantenedor dos cursos de Pós Graduação em Irrigação e
Drenagem,

garantindo-se

portanto

a

possibilidade

do

aproveitamento da área para fins experimentais e por períodos
suficientes à obtenção de resultados significativos;
b)

As características naturais do local onde está situada a várzea
enquadram-se dentro das recomendações do método, possuindo
inclusive vários fatores de relevância nos sistemas de drenagem
de forma geral como presença de

curso de água nas

proximidades; existência de encosta e dique já construído;
presença de vegetação ciliar à montante e à jusante; oferecer
segurança quanto a equipamentos eventualmente instalados;
possuir linha elétrica a curta distância; existência de acesso até
próximo da área; possuir as características

hidromórficas

desejadas e por estar situada em uma bacia hidrográfica onde o
fator quantidade e qualidade de água é bastante crítico, carente
portanto de estudos e de soluções alternativas.
Como elementos de dificuldades a área apresenta a seguinte
configuração:
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a)

Ser extremamente limitada em 'suasdimellllSÕes, exigindo seu
aproveitamento máximo.;

b)

Há vestígios de sua utilização no passado para irrigação por
inundação, possuiFldo aoonfi@uração de tabuleiros, canais e
outros elementos que teriam que ser

a~itemdos,

exigindo um

criterioso estudo ,e ,abraderterraplenagem;
c)

As águas do curso de água próximo estão altamente poluidas,
necessitando de pré-tratameAto para 'o (caso ide recarga artificial do
lençol freático;

d)

O curso de água das proximidades ,tem :atualmente sua calha
dependente do monitoramento e operação de um sistema
integrado de barragens;

e)

4.3.

Será exigida a aplicação de saneamento iniciaL

Escolha Preliminar da Área
Face às ponderações apresentadas ati Rentes às três várzeas

estudadas, proferiu-se uma análise comparativa entre elas, concluindo-se ser a área
pertencente à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - Departamento de
Engenharia Rural, a mais conveniente para implantação do sistema de drenagem
pretendido.

4.4.

Necessidade de Confirmação da Área
Conforme já mencionado, a várzea da Engenharia Rural - USP -

Piracicaba,

doravante denominada várzea "Engenharia 'Rural", foi

escolhida

preliminarmente para receber o sistema de drenagem experimental pretendido. Sua
confirmação ou não, atrela-se aos resultados obtidos

com a aplicação dos
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procedimentos recomendados, pelo método proposto. Visando maior economia
operacional, optou-se pelo desenvolvimento de alguns levantamentos, posteriormente

à escolha preliminar, conforme apresentado junto à descrição das atividades
desenvolvidas e na seção de anexos com o título "Sistema de Recursos Hídricos na
Bacia Hidrográfica a que pertence a várzea da Engenharia Rural".

4.5.

Reconhecimento Preliminar da Área em Estudo
Ao iniciar os trabalhos visando a implantação do sistema de drenagem

experimental, na várzea "Engenharia Rural", descrita no ítem 4.2.1.3., vistoriou-se
preliminarmente toda região próxima à várzea, procurando detectar todos os fatores
que direta ou indiretamente pudessem influenciar no projeto, tais como:
- Existência de focos de abelhas ou de outros insetos que poderiam
dificultar o acesso de equipamentos para limpeza do local;
- A eventual formação de rochas aflorantes ou esparsas que poderiam
vir a provocar danos nas lâminas das roçadeiras;
- A existência de aceiros nas proximidades da encosta, ou quais seriam
os locais ideais para sua construção, a fim de evitar a propagação de incêndios e
conseqüente destruição da vegetação de proteção da encosta.
- Verificação dos canais de drenagem superficial existentes em relação

à bacia de contribuição e as conseqüências na fase de implantação do sistema de
drenagem, bem como na sua operação futura;
- Observância da existência ou não de focos de erosão na região, suas
conseqüências e propostas de soluções;
- Facilidades existentes ou como propiciar acesso de equipamentos até
a área experimental;
- Carências e planos de agilização para elaboração de levantamentos
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topográficos, como transferências de RN, marcos e os próprios levantamentos básicos;
- Verificação visual de existência de nascentes na área, através de
focos de taboas e outros;
- A constatação de depressões naturais existentes ou de alguma
movimentação de solo para obras eventualmente executadas anteriormente no mesmo
local;
- Observação nas margens e troncos das árvores, de características
que detectem referências de enchentes no local, coligando-se à procura dos melhores
locais para instalação de marcos referenciais das cheias máximas;
- Necessidade de saneamento inicial da área, a fim de facilitar o acesso
de equipamentos;
- Procedimento de perfurações aleatórias à trado, a fim de obter-se
informações preliminares sobre o solo e lençol freático;
- Registro fotográfico da situação inicial da área;
-

Localização

das

regiões

alagadiças

(em

destaque ao

solo

hidromórfico da área).

4.6.

Levantamentos Iniciais, Estudos, Obras Básicas e implantação do
Sistema de Drenagem

4.6.1.

Limpeza da Área
Inicialmente foram transferidos do local, alguns enxames de abelhas

pertencentes a um apiário experimental ali existente, localizado a menos de 50 metros
da várzea em estudo. Tal medida preventiva de acidentes, baseou-se na eventual
mobilização das abelhas, que poderia ter ocorrido devido ao barulho e movimento do
solo, provocado pelos tratores. Alguns focos de abelhas isolados, naturalmente
instalados direto na área experimental, também foram removidos.
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A limpeza foi efetuada tomando-se cuidados especiais, pois no
reconhecimento preliminar havia sido detectada a existência de rochas em pontos
esparsos e regiões alagadiças.
4.6.2.

Aceitação da Área
Após análise mais detalhada à área observando-se: características do

solo; comportamento do lençol freático conforme cálculos efetuados (tabela 1 e figura
6); condições hidrológicas, fluviométricas, geomorfológicas entre outras, optou-se pela
aceitação da área para implantação do sistema de drenagem subterrânea pretendido.
4.6.3.

Saneamento
Por tratar-se de área alagadiça, foram executadas na etapa inicial do

experimento uma série de intervenções no local, manuais e com retro-escavadeiras,
para proceder o saneamento das regiões críticas. Tal atividade só findou quando da
implantação definitiva do sistema com um total de 270 m de valas abertas, com
profundidade média de 0,50 m. Procurou-se manter como linha mestra interceptora das
águas

~m

excesso, uma vala existente cruzando diagonalmente toda área (canal SI da

figura 7).
As demais valas foram interligadas ao SI, sendo o processo de
abertura, manual ou mecânico, conforme a situação assim o exigiu, com profundidades
variáveis.
Foi elaborado um levantamento altimétrico preliminar com a finalidade
de amarração e verificação de desnível em· alguns furos feitos à trado, para obter
informações iniciais do nível freático e solo, na área. Tal levantamento gerou o croqui
da figura 7 que será apresentado para informação da localização do canal SI
(Saneamento Inicial).
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Tabela 1 -

Investigações básicas preliminares efetuadas na várzea
"Engenharia Rural" - ESAlQ-USP - Piracicaba - SP.

ESTACA

COTAS
Terreno

O

POSiÇÃO LENÇOL F.
Abaixo·

Acima·

COTAS
Lençol

100,00

A1

98,49

0,15

'98;34

A2

98,41

0,12

98,29

A3

98,27

0,00

A4

98,33

A5
A6

0,00

98,27

0,075

98,405

98,64

0,07

98,71

98,06

0,18

98,24

A7

97,96

0,30

98,26

A8

98,00

0,24

98,24

A9

98,99

A10

100,19

> 1,40
> 1,40

B1

98,27

0,12

98,15

B2

98,40

0,06

98,34

B3

98,19

0,00

B4

98,19

0,07

98,12

B5

98,05

0,09

97,96

0,00

98,19

B6

98,57

0,185

98,755

B7

98,50

0,255

98,755

B8

98,23

0,235

98,465

B9

98,52

0,47

98,05

B10

99,03

0,63

98,40

B11

99,46

1,35

98,11

B12

100,61

C5

99,17

C6

99,46

C9

98,76

> 1,40
> 1,40
> 1,40
> 1,40
> 1,40
> 1,40
> 1,40
> 1,40

C1

98,69

, C2

99,51

C3

98,88

C4

98,13

C10

98,52

> 0,65

C11

98,64

1,30

97,34

C12

98,67

0,80

97,87

• LEVANTAMENTOS DE CAMPO, EFETUADOS NA VÁRZEA "ENGENHARIA RURAL" CAMPUS USPPIRACICABA-SP. EM 15.09.88

* COTA DO RIO CONFORME RN ADOTADO = 96,84 M.
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4.6.4.

Nivelamento Topográfico
Foi realizado o estaqueamento da área escolhida, com estacas de

tamanho 0,05 x 0,02 x 1,2 m. Por tratar-se de área regular, onde prevalece um plano
único, procurou-se colocar as estacas formando as linhas básicas, que correspondem
às laterais da área, sendo essas linhas normais entre si.
As estacas distanciam-se de 10 metros uma da outra, intervalo adotado
após ensaios do campo que o indicaram como suficiente para caracterização
altimétrica da área em estudo. Uma vez determinadas as linhas básicas, procurou-se

°

colocar estacas na distância de 1 m, nas interseções das linhas básicas, de maneira a
formar um tabuleiro de xadrez.
Posteriormente à demarcação da área, procedeu-se o levantamento
através de um nível de precisão. Foram levantadas 06 linhas com pontos de 25 colunas
e uma linha com pontos de 09 colunas.
O levantamento teve abrangência à uma área de 1,28 ha. Através dos
dados levantados, foi confeccionada uma planta de locação topográfica cadastral, onde
cada ponto recebeu a seguinte configuração (inicial e final):

Cota
Terreno

4.6.5.

Leitura
Mira

Cota
Terreno

Leitura
Mira

Cota
Calculada

Corte ou
Aterro

Sistematização da Área
Definida a área ideal para implantação, com as cotas obtidas no

levantamento topográfico e utilizando-se através do setor de topografia da Engenharia
Rural-ESALQ-USP, do programa computacional "Nivela", elaborado pelo Engenheiro
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Tabela 2 -

Ensaios para sistematização da várzea
Alternativa escolhida e Implantada = 18

1---1

,

,

1

!---!
!---!
I
-I ! IMIERO ! \IOL1IltE DE ! UIlllllE DE ! RELACAO ! IIOVllEllTO ! COTA DO !COIlRDEJiADA X !tllllDEIWlA Y UIEClIVIDNIE!llEClIVlOi\DE!COTA 'IIllIPOOO!
DE
CORTE! ATERRO ! CORTE / ! DE TERRA !CENTROIDE!OO CENTROIDE !DO CEHTROlDE !
X
Y
(I,t)-I.)!1
!TEHTATIVA! (13)
(.3)! ATERRO ! (l3Iha)
(.)
(a)
(I)
(11.)
(11.)
- !!
!---!----!----!---!-----!---!II
!~
+ ~.814
! .1
!- 1.394.228!+ 1.162.281! + 1.2 !+ 1.394.228 ! 95.464 ! + 1... "
+ 25."
! - ....25
- '.114
!---!---!----!----!-----!----!-----!----!----)---!----!1
95.795
! .2
!- 1.472.'89!+ 1.'51.392! + 1.4 !+ 1.472.'89! 95.445! + 1..... ! + 25.11 ! _ ',M25 ! - ....4 !
!----!----!
!-----!------!----!----!----!
!
- - - - -!i
.3
!- 1.85t.... !+ 623.538!+ 2.968!+ 1.85'.968! 95.364! + IH."
+ 25.'. ! - ....25 ! - '.114!
95.m
!-----!-------!-----!-------!-----!-----I------I-----! _ _ _ _ !_ _ _ _ !_ _ _ _ _ !
! .4
!- 1.628.494!t 861.117 ! + 1.891 1+ 1.628.494! 95.418! + 1....e
+ 25." ! - ....25 , - ....4 I
95.768
!--------!-------!------I---- I- - - - - l - - - - !
-!-----!----!
!----1
! .5
1- 1.541.353 + 963.413! + 1.6 !+ 1.541.353 I 95.429 1 + 1....e
+ 25.11 ! - ....25 ! - ....4!
95.m
~------!------!-------~---!----!-----!-------!-~
!----1-----1
86
1- 1.587.441!fl ••e5.185 I + 1.5 !+ 1.587.441! 95.437! + 1....8
+ 25.'0 ! - ••••25 ! - ....4!
95.787
!
!-------I-----------l--------!-------I------I----!---------!-----!
I------!-----!
! e7
!- 1.434.15e!tl.lt3.784 I + 1.299 1+ 1.434.158 I 95.454 I + m.te
+ 25."
I - ••••25 ! - ....4!
95.S84
!
!----!----------I----I------!---------I-----!
1----!
!----! 18
!- 1.768.974! t 781.533 1 + 2.522 !+ 1.768.974! 95.388! + 1..... ! + 25,'0 ! - ',1125 ! - ....4!
95.738
!----!-------!---!----1--------1----1------1------!---___ I_ _ _ _ !_ _ _ __
!- 1.486.324!+ 1.'62.289! + 1.399 !+ 1.486.324! 95.444! + 1....e
+ 25.88 I - '.884 ! - '.114 I
95.944
! 89

,i

!-----!-----~-------!-----!------!----!--------!-----~----!----!------!

I le
!- 1.452.1241+ 1.'28.e08! + 1.413 ! + 1.452.12 I 95.44 I + 1..... I + 25,e0 I - ....3 I - ....3 I
95.819
I
1------!------1----1-------1------1---!------!-----1-----1--- - - - - I 11
!- 1.235.7861+ 1.235.789 1 + 1.8 1+ 1.235.786 I 95.487! + 111 •• e
+ 25.'8 I - '.le333 1+ .....944 I
95.796
1------1-------!-------1-----!----1------1-----1-----!----I
1------!
12
1- 1.258.9831+ 1.258.9411 + 1.' 1+ 1.258.983 I 95.487 I + 1... ee I + 25.'. I - ....333 1- ',"'944 !
95.843
!
!------!----!----!----!-----!----!-----!
!---!----!-----!
! 13
!- 1.294.984!+ 1.295.1'2! + 1.8 !+ 1.29~.9B4! 95.~87! + 1....e
+ 25." ! - '.113 ! - "'84!
95.887
!
!------!-------!-----!-------!-----!---!-------!----!
!
!
!
14
!- 2.247.591!+38'.171 !+5.912 !"2.247.591! 95.310 1 t 1....e
+ 25.10 ! - ....33 ! - ....4!
95.m
!----!-------!------!----!----!---!------!----!----!----!---! 15
!- 1.573.118! + 925.'79 ! t 1.7 !i' 1.573.'1 ! 95.422! + l ....e
+ 25.'8 ! - ....33 ! !
!---I---------!-----!-----!----!-----!-------!------!-___ !_ _ _ _ !_ _ __
!- 1.573.535 1 + 925,634 ! ~ 1.7 !t 1.573.53 ! 95.422! + 189.88 ! + 25.88 ! - •••833 ! - ••••4 !
! 16
!----!------!-----!-------!----!------!-------!-----!---!-----!----! 17
!- 1.926.369! + 558.939 ! + 3.4~6 !+ 1.926.369! 95.358! + lM ••e ! + 25."
! - ....33 ! - '.1'4 !

'.114

1!I=~~.486.15~;~+ 99t.874_;~__~~5 ~1.~~:~1 __ [-95.4~T + 1".88-[-~7[ -~.~e2 t=- ',183

t----

19
!- 1.453.369!+ 1.13a.e~81 t 1.4 !+ 1.453.369! 95.~45! + lM •• e
+ 25.e8
- •• m
- '.113
!----!------!----!---------!-----I---!------!----!---!----!---2e
!- 1.688.742 1 + 846.945 ! 1" 1,89 !t 1.6ee.7~2! 95.412! + lH,le
+ 25.le
- '.182 ! - ••••3!
95.687
!
!-----I-------!-----!----!----!---!-------!----!
!____ !_ _ _ _ !
1-1.522,853! + 951.362 ! + 1.6 !t 1.522,853! 95,43e! + 11•• ee ! + 25,e8 ! - ....2 ! - '.1I3!
95.7'5
! 21
!---!-----!-----!-----!----!-----!--------!
!----!----!-----!
! 22
!- 1.419.49i!+ 1.1I8.264! + 1.29 !"'1.419.491! 95.~55! + 1....e
+ 25.10
- ....2 ! - '.1I3!
95.73
!
!---!---!-----!----!---!---!-------!
!
!
! 23
!- 1.455.489!+ 1.'47.150!+ 1.39 H- 1.455.~89! 95.446! + 1....0 ! + 25 •• e
- •• m ! - ....3!
95.721
!---!----!----!-----!-----!----!-------!------!
!----!----! 24
!- 1.~62.495!+ 1.'37.867! + 1.41 !i 1.462.495! 95.445! + l".te
+ 25."
! - ••
! - '.103!
95,728
!---I------!---!-----!----!---!-----!!----!-----!----! 25
!- 1.297 ,498!+ 1.296.87~! t l.e !+ 1.297.498! 95.487! + 1..... ! + 25."
! - '.112 ! - ••••3!
95.762
!----!------!----!-----!------!-----!-------!------!
!----!----! 26
!- 1.551.48i! + 912.359 ! 1 1.7 !+ 1.551.~el! 95.~23! t 1..... ! t 25,80 ! - '.112 ! - ....3!
95.698
!------!-----!-----1------!------!----!------!-------! __- - o !
!---27
!- l.se7 .~36! + 61e.s23 ! + 2.96 !+ 1.8e7.436! 95.368! + 118.8e
+ 25." ! - •• tl2 ! - Me3!
95.643
!-----!---------!-----!-------!--------!------!---------!-----!
!----!----!
28
!- 1.738.236! + 686.522 !+ 2.52 !+ 1.731.236! 95.383! + 1....8
+ 25.e8 ! - •• e.2 ! - ',ti3!
95.658
!
!----!------!-----!------!-----!----!------!---, !----!----!----OBS.: PARA TODAS AS TEHTATIVAS:
a) TAIIANHO DA iUADRICULA = 16.86 llEiROS
b) TAMANHO DA AREA = 'l •• e HECTARE

m
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Agrônomo José Eduardo SoreUa, apropriado para sistematização de solos com base no
método dos "Mínimos Quadrados", foram realizados ensaios para sistematização da
várzea (tabela 2). O programa "Nivela"permite a utilização em microcomputadores
compatíveis com o IBM-PC.
Variou-se a relação corte/aterro; declividade X; declividade Y e cota do
centróide. Procurou-se a solução que propiciasse 50% de excesso de corte em relação
ao aterro e que, ao mesmo tempo, satisfizesse declividade recomendadas para o
sistema de drenagem pretendido, já que se partiu da premissa de atribuir ao coletor a
mesma declividade do terreno sistematizado no sentido X (longitudinal) e aos drenos
laterais, a mesma declividade do terreno sistematizado no sentido Y (transversal).
Inicialmente testou-se as declividades 0,0025 mim no sentido X e 0,004 mim para V,
porém em análise comparativa aos demais implicadores dos sistema optou-se por
0,002

mim em X e 0,003 mim em V. Os cálculos e os resultados da alternativa

escolhida, estão contidos na tabela 3.
4.6.6.

Instalação do Sistema de Drenagem e Obras Afins
Devido ao Departamento de Engenharia Rural - ESALQ - USP, ter

recebido a incorporação de nova área para desenvolvimento de pesquisa, foi elaborado
em conjunto um plano diretor para sua ocupação global, dando prioridade inicial para
uma faixa útil de várzea com aproximadamente 1,39 ha, subdividida em área
experimental 1 com 1,15 ha e área experimental 2 com 0,24 ha, sendo prevista em
primeira etapa as obras de engenharia para a implantação de uma várzea experimental
piloto na área, ficando para segunda estapa a implantação dos equipamentos
complementares. O trabalho ora apresentado consiste no sistema experimental
inaugural da área 1; procurou-se seguir os procedimentos e demais detalhes
recomendados pela metodologia proposta.

76

Tabela 3 -

Resultados (cálculos) do plano de sistematização escolhido e
aplicado - Resumo Global
Local: Várzea e Engenharia Rural

NOME

DO

PROJETO

si stematizacao

DENOMINACAO DO LOTE

varzea

DENOMINACAO DA AREA

exp> 01

NOME DO PROJETISTA

DEP> TOPO

**********************
*** RESULTADOS ***
**********************
VOLUME CORTE

(m3)

=

-1486.151

VOLUME ATERRO

(m3)

=

+990.874

RELACAO CORTE/ATERRO

=

+1.500

MOVIMENTO DE TERRA (m3/ha)

=

+1486.151

COTA DO CENTROIDE

=

+95.437

(m)

COORDENADA X DO CENTROIDE

(m)

=

+100.000

COORDENADA Y DO CENTRO IDE

(m)

=

+25.000

DECLIVIDADE X (m/m)

=

-0.0020000

DECLIVIDADE Y (m/m)

=

-0.0030000

=

+95.712

=

+10.000

=

+1.000

(m)

=

+96.840

CORTE MAXIMO PERMITIDO (m)

=

+3.000

COTA DO PONTO (0.0)

(m)

TAMANHO DA QUADRICULA
TAMANHO DA AREA

(m)

(ha)

COTA DA TOMADA D' AGUA
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Tabela 3.1- Resultados (cálculos) do plano de sistematização escolhido e
aplicado
Local: Várzea e Engenharia Rural

PROJETO

LOTE : varzea

sistematizacao

*****
X
em)
+5.00
+15.00
+25.00
+35.00
+45.00
+55.00
+65.00
+75.00
+85.00
+95.00
+105.00
+115.00
+125.00
+135.00
+145.00
+155.00
+165.00
+175.00
+185.00
+195.00

Y

(m)
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00
+5.00

AREA
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

*****
X
em)
+5.00
+15:00
+25.00
+35.00
+45.00
+55.00
+65.00
+75.00
+85.00
+95.00
+105.00
+115.00
+125.00
+135.00
+145.00
+155.00
+165.00
+175.00
+185.00
+195.00

Y

(m)
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00
+15.00

AREA
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

LINHA

====> 1

COTA
em}
+97.240
+96.870
+96.440
+95.970
+95.780
+95.360
+95.700
+95.600
+95.340
+95.360
+95.430
+95.490
+95.500
+95.480
+95.590
+95.400
+95.240
+95.080
+95.260
+95.420
LINHA

COTA
em}
+96.600
+96.110
+95.720
+95.450
+95.390
+95.390
+95.240
+95.170
+95.380
+95.110
+95.340
+95.290
+95.260
+95.222
+95.240
+95.020
+95.150
+94.920
+95.150
+95.180

exp> 01

*****

CNOVA
(m)
+95.687
+95.667
+95.647
+95.627
+95.607
+95.587
+95.567
+95.547
+95.527
+95.507
+95.487
+95.467
+95.447
+95.427
+95.407
+95.387
+95.367
+95.347
+95.327
+95.307

====> 2

AREA

CORTE
(m)
-1.553
-1.203
-0.793
-0.343
-0.173
+0.000
-0.133
-0.053
+0.000
+0.000
+0.000
-0.023
-0.053
-0.053
-0.183
-0.013
+0.000
+0.000
+0.000
-O .113-

ATERRO
(m)

+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.227
+0.000
+0.000
+0.187
+0.147
+0.057
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.127
+0.267
+0.067
+0.000

*****

CNOVA
em)
+95.657
+95.637
+95.617
+95.597
+95.577
+95.557
+95.537
+95.517
+95.497
+95.477
+95.457
+95.437
+95.417
+95.397
+95.377
+95.357
+95.337
+95.317
+95.297
+95.277

CORTE
(m)
-0.943
-0.473
-0.103
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000

ATERRO
(m)

+0.000
+0.000
+0.000
+0.147
+0.187
+0.167
+0.297
+0.347
+0.117
+0.367
+0.117
+0.147
+0.157
+0.175
+0.137
+0.337
+0.187
+0.397
+0.147
+0.097
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Tabela 3.2 - Resultados (cálculos) do plano de sistematização escolhido e
aplicado (continuação)

PROJETO

LOTE

sistematizacao

*****
X
(m)
+5.00
+15.00
+25.00
+35.00
+45.00
+55.00
+65.00
+75.00
+85.00
+95.00
+105.00
+115.00
+125.00
+135.00
+145.00
+155.00
+165.00
+175.00
+185.00
+195.00

Y
(m)
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00
+25.00

AREA
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

*****
X
(m)
+5.00
+15.00
+25.00
+35.00
+45.00
+55.00
+65.00
+75.00
+85.00
+95.00
+105.00
+115.00
+125.00
+135.00
+145.00
+155.00
+165.00
+175.00
+185.00
+195.00

Y
(m)
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00
+35.00

AREA
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

LINHA

====> 3

(m)
+95.900
+95.600
+95.530
+95.300
+95.350
+95.360
+95.460
+95.200
+95.100
+95.230
+95.320
+95.300
+95.280
+95.170
+95.160
+95.020
+95.120
+95.010
+95.340
+95.270

(m)
+95.627
+95.607
+95.587
+95.567
+95.547
+95.527
+95.507
+95.487
+95.467
+95.447
+95.427
+95.407
+95.387
+95.367
+95.347
+95.327
+95.307
+95.287
+95.267
+95.247

====> 4

COTA
(m)
+95.500
+95.410
+95.420
+95.480
+95.600
+95.400
+95.420
+95.120
+95.320
+95.320
+95.250
+95.290
+95.320
+95.110
+95.310
+95.250
+94.980
+95.090
+95.380
+95.490

AREA

exp> 01

*****

CNOVA

COTA

LINHA

: varzea

CORTE

ATERRO

(m)

-0.273
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
-0.073
-0.023

(m)
+0.000
+0.007
+0.057
+0.267
+0.197
+0.167
+0.047
+0.287
+0.367
+0.217
+0.107
+0.107
+0.107
+0.197
+0.187
+0.307
+0.187
+0.277
+0.000
+0.000

CORTE

ATERRO

(m)
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
-0.083
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
-0.143
-0.273

(m)
+0.097
+0.167
+0.137
+0.057
+0.000
+0.097
+0.057
+0.337
+0..117
+0.097
+0.147
+0.087
+0.037
+0.227
+0.007
+0.047
+0.297
+0.167
+0.000
+0.000

*****

CNOVA
(m)

+95.597
+95.577
+95.557
+95.537
+95.517
+95.497
+95.477
+95.457
+95.437
+95.417
+95.397
+95.377
+95.357
+95.337
+95.317
+95.297
+95.277
+95.257
+95.237
+95.217

79

Tabela 3.3 - Resultados (cálculos) do plano de sistematização escolhido e
aplicado (continuação)

**"'**
X

Y

(m)

(m)

+5.00
+15.00
+25.00
+35.00
+45.00
+55.00
+65.00
+75.00
+85.00
+95.00
+105.00
+115.00
+125.00
+135.00
+145.00
+155.00
+165.00
+175.00
+185.00
+195.00

+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00
+45.00

AREA

LINHA

====> 5

COTA
(m)

+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

+95.920
+95.790
+95.800
+95.770
+96.050
+95.870
+95.990
+95.730
+95.640
+95.590
+95.660
+95.720
+95.640
+95.760
+95.790
+95.220
+95.820
+95.750
+96.020
+95.740

*****

CNOVA

CORTE

(m)

(m)

+95.567
+95.547
+95.527
+95.507
+95.487
+95.467
+95.447
+95.427
+95.407
+95.387
+95.367
+95.347
+95.327
+95.307
+95.287
+95.267
+95.247
+95.227
+95.207
+95.187

-0.353
-0.243
-0.273
-0.263
-0.563
-0.403
-0.543
-0.303
-0.233
-0.203
-0.293
-0.373
-0.313
-0.453
-0.503
+0.000
-0.573
-0.523
-0.813
-0.553

ATERRO
(m)

+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
... 0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000
:1"0.000
+0.000
+0.047
+0.000
+0.000
+0.000
+0.000

I

LOTE
varzea

MAPA ESQUEMATICO DOS CORTES E ATERROS

sietematlzacao
AREA

",xp> 01

-~---

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX ----- XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX --~-- XXXXX
XC ~
XXXXX
XXXXX
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XXXXX
X C X
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XXXXX
A - - A - - A - - A - - A - - A - - A - X C X
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XXXXX
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----- -----
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Tabela 3.4 - Resultados (cálculos) do plano de sistematização escolhido e aplicado (continuação)

t»
(;)
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Conforme figura 8, o sistema consiste em:
a)

Terraço de pé de encosta; Quando dotado de comporta
(segunda etapa), terá dupla função,

ou seja, efetuará o

escoamento das águas superficiais e servirá como suporte para
recarga do lençol freático da várzea, através do represamento das
águas pluviais ou de águas oriundas de bombeamento direto do
Rio Piracicaba, dependendo dos tempos de recargas pretendidos.
O terraço é interligado a um canal de esgotamento que terá a
responsabilidade do transporte final das águas, do terraço até o rio
Piracicaba. Entre o terraço e a várzea foi construída uma estrada
de acesso com 3,00 metros de largura, em média, ao longo de
todo o comprimento do terraço, 225 metros. Tal estrada foi
interligada ao sistema viário do Campus.
Os cálculos iniciais elaborados para o dimensionamento do terraço
indicaram: I = 0,00.12 mim, V = 0,50 m/s, Q = 0,397 m3/s h = 0,59
m e B

= 2,0

m. Considerando-se vários fatores construtivos,

utilizou-se para implantação, h = 0,65 m e B = 2,50 m e declividade
0,0015

m/mo

Os cálculos da vazão superficial de pico para o terraço foram
baseados nas características da bacia de contribuição, nos dados
de precipitação local e utilizando-se o método racional.
A profundidade do terraço foi estabelecida visando facilitar a
recarga do lençol, bem como manter o fluxo alimentador vindo da
encosta, com base em levantamento preliminar do comportamento
do lençol freático na várzea.
b)

Drenos Laterais: O sistema consistiu na instalação de 19 drenos
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Figura 8 -

Croqui do sistema de drenagem experimental, planejado 'e
executado em sua primeira etapa
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laterais, sendo os de nO 01 e 19 assumindo a função de bordadura.
A profundidade dos drenos foi executada com 1 ,00 metro em.
relação ao terreno sistematizado. A declividade em direção aos
coletores de 0,003

mim (a mesma do terreno sistematizado). Entre

a chegada dos drenos e o fundo do coletor obteve-se uma folga
em média de 0,20 m, suficiente para proferir-se a leituras de
vazão, bem como para permitir a condução das vazões de
descarga e eventualmente as de contribuição superficial.
As valas foram abertas com retro-escavadeiras, largura de 0,50 m.
Os drenos foram construídos com tubos de drenagem corrugados,
flexíveis de PVC rígido, diâmetro nominal de 100 mm, conhecidos
como tupydrenos, fabricados pela FORTILlT (ex-TUPY Tubos e
conexões de PVC). Estes tubos foram apresentados em bobinas
de 50 e 100 metros, sendo utilizado envelope de manta de
poliester (BIDIM tipo OP-20 da Rodia). A utilização do envelope
teve a finalidade de reduzir a resistência hidráulica próxima do
tubo, diminuindo-se os efeitos da comatação. A instalação dos
tubos foi manual. Uma vez instalados, a vala foi recoberta com o
próprio solo obtido na escavação. Os drenos foram espaçados de
10m, conforme indicação do planejamento e dimensionamento
para implantação do sistema de drenagem, que determinou como
melhor opção este espaçamento, face a tal distância ter
apresentado vantagens construtívas e possibilidade de propiciar
descarga nos drenos suficientes para permitir as avaliações
pretendidas quanto ao nível freático e vazões. Desta forma foi
possível um bom aproveitamento da área disponível, permitindo a
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variação dos espaçamento através do tamponamento da saída dos
drenos, em simulação, distanciadas de 10, 20 e 30 m, conforme
será apresentado no delineamento estatístico.
c)

Canal Coletor: O canal coletor foi construído com altura de 1,40 m
em relação ao terreno sistematizado e declividade de 0,002 mIm
vide corte longitudinal (figura 9) e transversal (figura 10).

A secção da vala do canal foi trapezoidal com base menor de 0,50 m e
seção média de 2,20 metros, para a função de coleta e transporte das vazões de
descargas dos drenos. Neles permite-se que sejam instalados os dispositivos para
leitura de suas descargas.
Através do canal coletor permite-se fazer as obstruções propositais do
funcionamento dos drenos. No presente trabalho optou-se pela instalação de cap de
PVC acoplado a um toco de PVC liso sem perfurações, interligado à ponta final do tubo
perfurado, permitindo-se assim, a variabilidade dos espaçamentos do sistema.
No final do canal será instalada a casa de bombas (2 a etapa) para
esgotamento da água da várzea, quando a saída do sistema estiver afogada.
Os últimos 10 metros do coletor serão canalizados (2a etapa) com
tubos de concreto

<\>

600 mm; trata-se do trecho final de descarga no rio. Junto ao início

da linha de tubos, será instalada uma comporta (2 a etapa), para propiciar operações de
testes do sistema e proteger os drenas no período de cheias do rio. No ponto de
descarga será construído (2 a etapa) um muro de alas, para proteção da tubulação.

4.6.7.

Trabalhos de Laboratórios
Foram coletadas amostras para determinação da análise textural do

solo, em alguns pontos.
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4.6.8.

Determinação da Condutivldade Hidráulica Saturada
A condutividade hidráulica saturada foi determinada em alguns dos

pontos constantes do planejamento global apresentado na figura 11 e a ser completado
na 2a etapa, utilizando-se o método do furo de trado e metodologia detalhada por
CRUCIANI (1987).
As perfurações dos poços foram à trado. A extração da água do interior
dos poços e as medidas de recuperação do lençol freático seguiram as recomendações
da literatura já citada.
Conforme esperado, os dados apresentaram uma amplitude de
variação bastante significativa. O que confirma a grande variabilidade espacial das
propriedades físicas dos solos.

4.6.9.

Poços de Observação
As instalações dos poços (2

a

etapa) obedecerão as especificações

recomendadas por Dicleman e Tralford, citados por MILLAR (1988). Será utilizado
trado do tipo holandês de 100 mm de diâmetro para abertura dos poços e tubos de
PVC de 50 mm de diâmetro interno, que serão inseridos nas perfurações e
envelopados com brita zero até a superfície.
Os tubos terão aproximadamente 1,50 m de comprimento, serão
perfurados com broca até a altura de 1,50 m e instalados em furos de trado de 1,20 m
de profundidade.

4.6.10. Determinações de Campo
Os trabalhos de campo constaram da determinação de condutividade
hidráulica saturada, da obtenção de dados referentes à posição do lençol freático e da
determinação da descarga dos drenas, apenas a nível de verificar-se a funcionalidade
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do sistema instalado.
Após a instalação do sistema, foi aplicado o teste de descarga nos 19
drenos instalados, acusando o bom funcionamento de todos, conforme poderá ser
verificado através da rede de fluxo elaborada pelo professor Décio Eugênio Cruciani e
alunos da ESALQ - USP, apresentada no apêncide 3.
A prática do tamponamento da saída dos drenos, utilizando-se CAP de
PVC. permitindo-se variar os espaçamentos, mostrou-se eficiente.
4.6.11.

Del i neamento Estatístico
Quando do planejamento do sistema experimental básico, tomou-se

como referência para análise, o delineamento em blocos casualizados seguindo o
esquema tabela 4:

TABELA 4 - Esquema do delineamento estatístico, utilizado no
planejamento inicial do sistema.
CAUSA DE VARIAÇÃO
Blocos
Tratamentos A
Resíduo (a)
(Parcelas)

G.L.

DESVIO PADRÃO

r-1
a-1
na=(a-1)(r-1)

Sa

(a r - 1 )

para r = repetições = 6
a = tratamento = espaçamento = 3
Ficando:
CAUSA DE VARIAÇÃO

G.L.

Blocos
Espaçamentos
Resíduo

10

Total

17

5

2
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Foram instalados um total de 19 drenas conforme 'o plaA'ejamento de
implantação, onde permite-se fazer os testes de espaçamentos em 6 :combinações
(figura 12), podendo ser observados o nível freático e descarga.
Procurou-se a implantação de um sistema modular cQmgrrande
versatilidade experimental, portanto, as combinações e delineamentos estatísticos a
serem utilizados dependerão da configuração global de cada pesquisa a :ser
desenvolvida.

4.6.12. Principais Atividades de Campo
Os trabalhos de campo

procuraram

seguir rigorosamente, as

recomendações do método proposto, existindo algumas adaptações face às
dificuldades financeiras enfrentadas e por conseqüência comprometendo a 'contratação
de mão de obra e a locação de equipamentos.
Com exceções ocorridas na etapa da drenagem inicial ,quando auxHio
do CNPq permitiu a contratação de serviços externos, nas demais etapas os serviços
fo~am

desenvolvidos com a colaboração de funcionários e alunos do Departamento de

Engenharia Rural e da Prefeitura do Campus "Luiz de Queiroz" - Piracicaba. Também
os tratores e retro-escavadeira, utilizados nos trabalhos pertencem à Prefeitura do
Campus - "Luiz de Queiroz" - Piracicaba.
Essas informações são importantes, pois justificam os longos períodos
despendidos para realização de cada uma das etapas. Tais ,equipamentos assistem a
demanda de todo o Campus, existindo rodízio de atendimento. Ocorreram também
outras contribuições, principalmente a nível de materiais, já mencionadas na seção de
agradecimentos.
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Apesar das constantes interrupções, transcrevemos abaixo um resumo
das principais atividades desenvolvidas no campo,reg'istrando quando possível,
quantitativos e demais discriminações úteis.
As atividades desenvolvidas na várzea "Engenharia Rural" ,obedeceram
a seguinte distribuição e abrangência:
a)

Reconhecimento Preliminar
Período: agosto de 1.988 ajulho de 1.'989
Atividades:
- Levantamento de 05 secções para estudo altimétrico da área.
- Perfurações a trado distribuído em áma de 1;2 ha para obtenção
de informações do posicionamento do lençol e tipo desolo.
- Estabelecimento de um plano diretor de 'Ocupação da :área.

b)

Saneamento Preliminar e Limpeza
Período: agosto a dezembro de 1.989 (figura 13 'e 14)
Atividades:
- Abertura de 270 metros de valas de drenagem 'superficial para
permitir o acesso de tratores ao local.
- Limpeza de 1,2 ha de área de várzea com utnização de
roçadeira, completada com serviços braçais.

c)

Topografia e Sistematização
Período: janeiro ajulho de 1.990
Atividades:
- Execução de 250 metros de drenos superficiais
- Elaboração de levantamento planialtimétnico da área com
respectivas plantas.
- Abertura de 120 poços de inspeção com trado, para verificação

Figura 13 - Várzea, saneamento preliminar (parcela de montante)

Figura 14 - Várzea, saneamento preliminar (parcela de jusante)
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do comportamento do lençol e testes de condutividade hidráulica e
montagem da rede de fluxo através dos dados obtidos (figura 15).
- Estaqueamento da área.
- Início do nivelamento visando-se o estabelecimento do referencial
preliminar, envolvendo a movimentação de 1.600 m3 de solo
utilizando-se 110 horas de trator de esteira FIAT D 07.
- Elaboração de

álbum

explicativo de

registro

fotográfico

preliminar.
d}

Continuação da Sistematização, Dique, Terraço e Estrada.
Período: agosto a dezembro de 1.990
Atividades:
- Levantamentos altimétiicos de acompanhamento da obra e
obtenção de subsídios para novas ordens de seNiços.
- Continuidade de sistematização do plano principal, envolvendo a
mobilização de solo de empréstimo e construção de terraço,
estrada e dique de jusante, com a movimentação de 1.900 m3 de
solo, utilizando-se 150 horas de trator Caterpillar D4.
- Construção de 225 metros de terraço de pé de encosta com
largura média de 2,5 m e altura média de 0,65 m (figura 16).
- Construção de estradas de apoio à várzea experimental entre o
terraço de pé de encosta e a várzea, 'com 3 m de largura por
225 m de comprimento.
- Construção de dique de jusante com 55,00 m de comprimento,
1,30 m de altura e largura de base igual a 2,00 m.
- Abertura de vala de escoamento ao terraço de pé de encosta
com 60 metros de comprimento.
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e)

Continuidade da Sistematização, Dreno Coletor e Drenos Laterais.
Período: janeiro a março de 1.991
Atividades:
- Construção do canal de saída (ligação para descarga no rio)
(figura 17).
- Abertura de 230 metros de dreno coletor com profundidade
média de 1,50 metros e largura de 2,00 x 0,50 m, utilizando-se 85
horas de retro-escavadeira.
- Abertura de 19 drenos laterais com profundidade média de 1,00
m e largura de 0,50 m e 45 m de comprimento, utilizando-se 90
horas de retro-escavadeira.
- Demais serviços de apoio paralelo, como locação topográfica
entre outras.
- Levantamento cadastral do sistema implantado e área adjacente,
pertencente ao departamento de Engenharia Rural-ESALQ-USP
(figura 18).
- Serviços de transporte e redistribuição do solo obtido das
escavações dos drenos, segundo planejamento altimétrico,
utilizando-se 56 horas de trator Caterpillar D4.

f)

Aplicação dos Drenos e Acerto da Superfície
Período: junho de 1.992 a dezembro de 1.992
Atividades:
- Aplicação de 855 metros de tubos de drenagem corrugados,
4> 100 mm, com o respectivo envoltório em manta sintética BIDIM

(figura 19).
- Recobrimento das valas dos drenos laterais e acerto da

Figura 16 - Construção do interceptar de pé de encosta

Figura 17 - Execução do sistema de saída
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Figura 19 - Levantamento cadãstral dó sistema Implantado e área adjacente
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superfície do terreno, utilizando-se 47 horas de trator Caterpillar D4
(figura 20).
- Verificação da funcionalidade do sistema (figura 21).

4.7.

Avaliação dos Procedimentos Propostos e Conclusões, relativas aos
Quesitos abordados na metodologia.
A presente dissertação tem como proposta uma metodologia de

"Prooedimentos Recomendáveis à Elaboração e à Implantação de Sistemas de
Drenagem Experimentais", conforme o já exposto.
Como aplicação prática para viabilizar a avaliação da metodologia
preconizada, executou-se a implantação de um sistema de drenagem modular, em
área reduzida, visando testar o desempenho de drenos subterrâneos no controle do
lençol freático, bem como desenvolver outras pesquisas correlatas.
Durante a descrição da aplicação prática, apresentou-se apenas
algumas das principais planilhas de resultados planialtimétricos e de investigações
básicas obtidas em cada uma das etapas da implantação, bem como dos cálculos e
croquis, ensaios técnicOS de locação e funcionalidade do sistema, elaborados para
adequações às condições naturais encontradas.
Com base nos parâmetros básicos de avalição estabelecidos em 4.1,
na sequência será efetuada a avalição da proposta metodológica, objeto deste estudo,
utilizando-se como referência os seguintes parâmetros:
- muito bom

= 100% atendimento às expectativas

- bom

= 90% atendimento às expectativas

- média

= 75% atendimento às expectativas

- regular

= 50% atendimento às expectativas

- deficiente

=25% atendimento às expectativas

- péssima

= 0,0% atendimento às expectativas

Figura 19 - Envelopamento dos tubos

Figura 20 - Sistema de drenagem implantado e terreno sistematizado
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Figura 21 - Verificação da funcionalidade do sistema - descarga em um dreno

4.7.1.

FluidezSequencial
A fluidez sequencial foi considerada boa, demonstrou :racionaSidade.

tendo como elemento fortalecedor a abrangência direcional dos primeiros ;Jtens '(3.1.;

3.2.; e 3.3.), partindo sempre do global para o unitário,

permi1!íJ'ildo~se

imuitas '-vezes

ganho de agilidade com supressão ou simples verificação de alguns :ítens ou sub.:ftens.
face ao embasamento das diretrizes iniciais.
4.7.2.

Amplitude dos Parâmetros Investigados
Quanto à amplitude dos parâmetros analisados, em 'comparação às

novidades encontradas durante a implantação do sistema experimental, no atinente
aos fatores decisivos na escolha da área, pode-se considerar o resultado como lIIWftQ
bom. As recomendações conduziram com segurança à escolha maisadequadaelilre
as várzeas estudadas.

4.7.3.

Constatação da Confiabilidade
No período compreendido entre a implantação do sistema e <da

conclusão de sua primeira etapa (1.992) e consequente entrada em operação, já 'tendo
propiciado o desenvolvimento de pesquisas, pode-se considerar como muitobQa ,a
confiabilidade transmitida pelas recomendações do método. Como pont0s de
confirmação, poderíam ser destacados os seguintes:
- A concessão para utilização da área onde está implantado o sistema,
continua sendo da Engenharia Rural e as indicações são para que tal situação se
mantenha indefinidamente, garantindo-se a durabilidade do sistemae~perimental
instalado.
- As facilidades de acesso à área e ao fato de localizar""se no :Campus
da USP - Piracicaba, tem garantido segurança aos equipamentos já .instalados,
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facilitando-se seu monitoramento e manutenção.
- A situação quanto ao elemento água, nos aspectos qualidade e
quantidade, para uso urbano, industrial e agrícola tem-se agravado. O DAEE proferiu
no período um cadastramento de irrigantes na bacia do Piracicaba e as previsões face
a criticidade do balanço hídrico existente, são de possíveis racionamentos e
cancelamentos de outorga e de concessões, autorizações e permissões para uso e
derivações de água. Nesse aspecto as dificuldades seriam maiores para o setor
agrícola, já que a prioridade é dada ao abastecimento urbano. Com a promulgação da
lei 7663 e com a implantação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari
e Jundiaí, ocorrida em 18.11.93, prevê-se para 1.996 o início da cobrança pelo uso da
água, quanto à quantidade de derivação e qualidade/quantidade de devolução da
mesma ao curso d'água.
Conforme

as

ponderações

acima,

verifica-se

mais

um ponto

desfavorável ao setor agrícola, pois o mesmo procede o uso consuntivo da água e tem
o aspecto da utilização dos defensivos. Tal situação reforça a importância do
desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento de várzeas na região, a nível de
aplicação de culturas rentáveis e diferenciadas, já que nas várzeas existe o fator
excesso de água, elemento de relevante importância, uma vez que na região o produto
.água é raro, de oferta comprometida quanto à sua qualidade com previsões a tornar-se
também de custo significativo ..
4.7.4.

Funcionalidade e Versatilidade
Pode-se considerar que o sistema instalado (1 a etapa) possui bQ.a

funcionalidade/versatilidade. Foram testados as descargas nos drenos e as variações
dos espaçamentos com resultados satisfatórios. Não é possível uma avaliação
completa no momento face a não conclusão da 2a etapa de obras e ações planejedas.
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As etapas estão assim distribuídas:
a)

Primeira Btapa: Compr;eendlau todos os serviços de estudos
preliminares, .Ievantamentos topográficos, investigações básicas,
terraplenag.em

<sistema~izaçã(Q,

contrução do terraço, contrução

das estradas, dique e obras afins} , construção do canal coletor e
sistema de :saída,implafiltação dos drenas laterais e instalação de
régua mitimétrica.
b)

Segunda Etapa: Envoh/is:
- A instalação de comportas nos pontos estratégicos projetados e
em outros que a observação ao sistema assim a indicar.
Instalação de sistema de bombeamento para retirada do
excesso ·de água.
- Realização de batimetria na calha do rio Piracicaba no ponto da
instalação da régua, prevendo-se o posterior estabelecimento da
curva

chave

chegando-se

à concretização de um posto

fluviométrico no local.
- Construção de lagoa de pré-tratamento de água, a localizar-se
em área imediatamente à montante do sistema e que permitirá
uma depuração prévia nas águas a serem captadas no rio
Piracicaba e utilizadas para recarga artificial do lençol freático.
- Instalação de sistema de bombeamento para permitir a recarga
artificial do lençol freático; 1nstalação de poços de observação;
instalação de equipamentos de monitoramento e controle,
pequenas obras de fixação e suporte dos elementos mencionados,
como sistema de energia elétrica entre outras.
Um

fator

positivo

a

considerar-se,

quanto

ao

quesito
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funcionalidade/versatilidade, é o fato do sistema estar permitindo a sua implantação por
etapas, sem haver prejuízo do objeto global. Mesmo a primeira etapa, devido a
dificuldades financeiras e operacionais, teve sua execução elaborada em diversas
sub-etapas.

4.7.5.

Custos da Implantação
Torna-se uma tarefa difícil o estabelecimento de uma análise

econômica, frente aos resultados obtidos com a aplicação de uma metodologia para
implantação de um sistema de drenagem experimental. Os custos são facilmente
comensuráveis, porém o mesmo não ocorre quanto aos benefícios. Em uma
ponderação simplista, poderia ser colocado que para o caso presente os benefícios
seriam:
a)

Retorno equivalente a 20 vezes o custo de implantação: partindo
da possibilidade pessimista de realização de apenas um
experimento por ano, atribuindo vida útil ao sistema de 20 anos,
face a suposição que a partir de tal período o conjunto implantado
poderá necessitar de revisão e reparos.

b)

Retorno equivalente a 6 vezes o custo de aquisição ou
arrendamento da área utilizada: já que o sistema instalado permite
testar vários tipos de espaçamento de drenos em área 6 vezes
menor que a requerida por um sistema convencional.

c)

Durabilidade e manutenção do sistema: a escolha adequada da
área para implantação do sistema poderá garantir aumento
significativo da vida útil do mesmo.

Embora o sistema tenha sua implantação por etapas e contando com
doações e contribuições diversas, foi elaborado um orçamento global com base nas
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planulhas PINI/SABESP,revista construção São Paulo e consultas diretas à
representantes comerciais, ,conforme tabelaS.
Face às dificuldades de avaliação do quesito "Custo de Implantação

H

quanto ao desempenho do imétodo frente a iP11ese1rnte aplicação pratica, foi ,atriburCltoa
qualificação de média {7'5% de atendimento às (e~ctativas).
Tabela 5 - Custos de Implantação do Sistsma de drenagem experimental da
Vãrzea Engenharia Rural.
~

ITEM

UNlD.

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

PREÇO:l:'S$
UNITÁRIO

0.0

Aquisição da Área

1

Serviços Preliminares

1.1

Investigações Básicas

!na

1,3

vb

-

TOTAL

87.113

1:13.246

!

-

650
>

1.2

Levantamentos Topográfico

1.3

Saneamento (Abertura
p=0,50m e L=0,50m)

1.4

Limpeza do Terreno

de

:

Valas

com

na

1,3

614

798

3

m

520

2

1.040

,!na

1,3

2.300

,2;990

;

2

Movimento de Terra

2.1

Escavação Mecanizada de Áreas

m3

1.937

2,5

2.2

Escavação Mecanizada de Valas

m'

1.244

3

.3.732

2.3

Transporte de Material (600m3 x 0,10km)

m3Jkm

4,843 .

60

5

300

3

m

428

2

856

2.4

Aterro de Valas

3

Fornecimento
e
Instsalação
Equipamentos e Materiais

3.1

Tubos de Drenagem Corrugado
Envelope de Manta de Poliésler

com

m

855

9

7;695

3.2

Comporta de Parede de Ferro Fundido (2ª
Etapa)

un

02

1.100

2.200

3.3

Conjunto Moto-Bomba (2ª Etapa)

UfIl

02

850

1.100

3.4

Réguas e Poços Observação (2ª Etapa)

vb

-

-

400

4

Serviços Complementares

4.1

Acabamentos e Limpeza Gera:I da .obra

'w

-

-

300

Total Geral com Aquisição da Área
Total Geral sem Aquisição da Área

de:

-

140.750
·27.504
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5.

CONCLUSÕES
A metodologia de procedimentos aqui defendida, através dos

resultados obtidos em uma aplicação prática, comprova que o objetivo foi alcançado,
podendo ser indicado para outras implantações com níveis de confiabilidade
satisfatórios.
Considerando

os

resultados

e

as

discussões

préviamente

apresentados, e dentro das características do presente trabalho, pode-se concluir:
1-

A tentativa em adotar-se uma linha de procedimentos, embasada
em: estudos preliminares; investigações básicas, plano diretor e
projeto executivo, possibilitou chegar-se à conclusão da primeira
etapa de implantação do sistema, permitindo-se a elaboração de
um cronograma que, com certeza levará a finalização também da
segunda etapa.

2-

O índice de atendimento às expectativas obtido pela metodologia
proposta foi de 91%, conforme a avaliação proferida, utilizando-se
os parâmetros de fluidez sequencial (90%), a amplitude de
elementos

(100%),

constatação

da

confiabilidade

(100%),

funcionalidade/versatilidade experimental (90%) e custos de
implantação (75%).
3-

O sistema modular propiciou

a

utilização de

uma área

experimental 6 vezes menor, em relação ao sistema convencional,
conforme delineamento estatístico previsto.

'1()8

4-

O tamponamento 'na saída dos drenos laterais, mostrou eficiência
mo teste de descarga dos drenas, permitindo-'se variar ,os
espaçamentos no módulo piloto, levando-se à redução dos
serviços de manutenção e monitoramento do sistema.

5-

Embora necessária à utilização de solo de empréstimo para
oonclusão da sistematização da várzea em
corte/aterro

estudo~

= 1,5-aplicada na implantação do sistema,

a irelação
confirmou

ser a 'melhor (qpçãoconfOl1rne Dl previsto nos cátcu~os.
6-

Embora inviável técnicamente , apurou-se que a várzea em
questão, ,caso não fosse utiHzado solo de empréstimo (450 im3 )
para atender à terraplenagem requerida, seda necessária ,a
aplicação da ,s6:guinte relação: 2,5 ~ corte/aterro

~

1.5. F ato devido

ao preenchimento de drepressões e acamamento do solo.
7-

Os re.sultadosobtidos 'com o presente sistema piloto de ,drenagem.
permitem o estabelecimento de algumas considerações ao
apresentado por Jacobson citado por ALBUQUERQUE (1982),
conforme segue:
- é possível implantar um sistema piloto com área reduzida,
- a escolha adequada da área para a implantação do 'sistema,
minimiza a dependência à precipitações naturais,
- o sistema implantado oferece condições para ensaios rdarelação
da condutividade hidráulica com os,demais ,elementos do isistema,
subsidiando a elaboração de análise sobre espaçamentos
econômicos.

109

REFERÊNCIAS BIBLlOGRAFICAS

ALBUQUERQUE, P.E.P. Validade de algumas equações de drenagem para drenos
cobertos em condições de laboratório

Viçosa,

U.F.V., Imprensa Universitária,

1982. 84p. (Tese MoS.).
ALOABAGH, A.S.V. & BEER, C.E. Economics of increased mobility trom tile drainage.
Trans.oftheASAE. 18: 116-121.1975.
BARTH. F.T. & POMPEU, C.T. Administração dos recursos hídricos. In: POMPEU.
C.T.: FILl. H.D.: BRAGA JR. B.P.F.: TUCCI C.E.M.: KELMAN. J.: BARTHo FoT.
Modelos para gerenciamento de recursos hídricos. São Paulo, Nobel/ABRH. 1987.
Capo 1. p.12-3.
BATISTA, R.Wo Alternative for envelope material. Chicago Amo Soco Agric. Engrs., 9p
(Paper nO 81.2541), 1983.
BELTRAN, J.M.

Drenage Agricula. Madrid, Ministério de Agricultura, Pesca y

Alimentacion. Instituto Nacional de Reforma y Oesarrollo Agrario, 1986, 239p.
(Manual Técnico,5)
BHATTACHARVA, A.K. & BROUHTON,

R.

Spacing drain to maximize

revenue

increases. Trns. of ASAE. 351-356, 1979.
BOELTER, O.H. Hydraulicconductivityofpeats.Soil Sci 100:227-231, 19650
BOELTER, O.H. Physjcal propertjes of peats as related of to degree of decomposjtion.

Soi! Soc. Amer. proc., 33: 606-609. 1969.
BOELTER, D.H. Water table drawdown around an open ditchin organic soils. ·Joumal
of Hydrology, 15:329-340. 1972.
BOUMANS, J.H. & SMEDEMA, L.K. Derivation of cost-minimizino depth for lateratpipe
drains. Agr. Water Man. 12:41-51. 1986.
BOUWER, H. & JACKSON, R.D. Determining soU properties. in:

D.rainagefor

Agriculture, Part X. Ed. J.V. Schilfgaarde. Aro. Soc. of Agron. Madison, Wisconsin.
1974.

BRANCO, S.M. & ROCHA, A.A. Elementos de ciências do ambiente. São Paulo,
CETESB/ASCETESB, 1987. 206p.
BRUTSAERT, W.; TAYLOR, G.S.; LUTHIN, J.N. Predicted and experimental water
table drawdown during tile drainage. Hilgardia, 31(11): 389-418.1961.
CAVELAARS, J.C., SliQSurface field drainage systems.ln: The

Netooflands.

International Institute for Land Reclamation and Improvement., Ed. Drainage
Principies and Aplications. Wageningen, ICRI, Vol. IV, p. 1-65. (Publicação1i6).
CHILDS, E.C. The water table. eQuipotentials and streamLines jn drajnedland: V.1Fhe
moving water table. Soil Science, 63(5): 361-376. 1947.
CHRISTOFOLETI, A. Geomorfologia. São Paulo: Editora Edgard Blucher,2a ediÇão,
1980. 188p.

COELHO, E.F. Desempenho

de algumas eguações de drenagem e dos drenas

abertos e cobertos em condições de campo Viçosa U.F.V., Imprensa Universitária,
1984. 80p. (Tese M.S.).

111

CONSÓRCIO, DAEE, JAAKKO POYRY. Plano Diretor de Captação e Produção de
Água para Abastecimento público nas Bacias dos Rios piracicaba e Capivari,
194p.1992.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL N° 08. Semana de Debates sobre Recursos Hídricos
e Meio Ambiente, Piracicaba-SP : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS
DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI, DAEE, FUNDAP, 200p.1992.
COPLASA. Contrato DAEE 130/84. Plano Global de Recursos Hí dricos da Bacia do
Rio Piracicaba. São Paulo, volume I, 172p 1984.
CRUCIANI, D.E. A Drenagem na Agricultura. São Paulo: Nobel. 1987. 337p.
DeSOER, D.W. Comparison of the field methods for determining

satured hidraulic

conductivity. Transactions of the ASAE, 22(3) : 569-572. 1979.
DENNIS, C.W. & TRAFFORD, 8.0. The affect of permeable surrounds on the
performance of clay field drainage pipes. J. of Hidrology, 24 : 239-249, 1975.

DONNAN, W.W. & SCHWA8, G.O. Current drainage methods in the USA. In: VAN
SCHILFGAARDE, Jan. ed.Drainage for Agriculture. Madison, American Society of
Agronomy, 1974. p.93-113. (Agronomy, 17).

DUMM, L.D. Drain-Spacing formula: New formula for determining depth and spacing of
subsurface drains in irrigated lands. Agricultural Engineering, 35;726-730. 1954.
DUMM, L.D. Transient - flow concept in subsurface drainage: its validity and use ..
Transactions of the ASAE, 7(1): 142-146.1964.

DURNSFORD, D.S.; PODMORE, T.H. RICHARDSON, V.E. - Optmal drain desing for
arjd irrigated areas. Trans. of ASAE : 1.100-1105. 1984.

112

DYLLA, A.S. Simplified procedure for transient flow drainage design.Transaction of the
ASA,E,9(1):61-63.1965.
FELDMANN. Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei Federal nQ 2.249/91, versão de
24.05.93, 40p. 1993.
FERREIRA, P.A. Dificuldades e perpectivas da pesquisa em drenagem, FERREIRA,
M.E.

et

alii,

ed.

Aproveitamento

de

várzeas.

Jaboticabal,

UNESP,

1986.p.105-117.
FREITAS, A.J. Tempo de Concentração - SUDECAP - Superintendência de
desenvolvimento da capital Belo Horizonte - MG. Associação dos Engenheiros da
SUDECAP.1984,65p.
GLOVER, R.E. Use of mathematical models in drainage designo Trans. of the ASAE.
9:210-212. 1966.
GOMES, P.C.F. Problemática da Caracterização de solos

aluviais para fins de

nrenagem subterrânea. Campinas Grande, U.F.PB., 1977. 119p. (Tese M.S.).
HOOVER, J.R. & SCHWAB, G.O. Effect of tile depth. spacing and crooppiing pratices
on drain discharge.Transactions of the ASAE, 11 :150-152. 1969.
IRWIN, R.W. Drainage problems with organic sai!. Trans. of the ASAE, 10:427-428.
1967.
. JORNAL DE PIRACICABA - "COPEVAP apresenta aos representantes dos municípios
Que integram a bacia do Piracicaba relatório do I ciclo de debates realizado em
nossa cidade", pago nO 03. 1978.
KIRKHAM, D & GASKELL, R.E. The falling water table intile and ditch drainage . .5.Qil
Sci. Soco proc., 14:37-42. 1950.

113

KIRKHAM. D. & ZEEUW, J.W. Fjeld Measurements for test of soU drajoage theory.SQil
Scjence Socjety Amerjcan Proceedjngs, 16;286-293. 1952.

KIRKHAM, D. & POWERS, W.L. An exact theory of seepage of steady rajnfall jnto tUe
and djtch drajned land of fjnjte depth. lo: 8 th interno Congress os soU science,
Bucharest, Romania, vol. 2:39-44.1964.

KIRKHAM, D. Seepage of leaching water jnto drainage ditches of uneQual water leyel
heights. J. of hydrology, 3.207-2241965.

KIRKHAM, D. Steady-state for drainage. proc. Am. Soc. Ciyil Eng., 92:19-39. 1966.

KIRKHAM,

D.

&

POWERS,

W.L.

Advanced

soU

physics.

New

York,;

Wiley-Interscience, 1972. 534p.

KIRKHAM, D,; TOKSOZ, S. & VAN DER PLOEG, R.R. Steady flow to drajns and wells.
In: Drajnage for agriculture. Par V. Ed. J.V. SchUfgaarde. Am. Soco of Agroo.,
Madison, Wisconsin, 1974.

LUTHIN, J.N. & WORSTELL, R.V. The falling water table in tile drainage - A laboratory
Study.SoU Sci. Soco Amer. Proc 21 :580-584. 1957.

LUTHIN, J.N. Drainage engineerjng. New York, Robert. E. Krieger Publishing Compaoy
Huotingtoo, 1973. 250p.

MILLAR, A.A. Drenagem de Terras Agrícolas: bases agronômicas São Paulo: Editerra
Editorial Ltda. 1988, 306p.

MONKE, E.J.; HUGGINS,L.F.; GALLDAY, H.M.; FOSTER, G.R. Field

Study of

subsurface drainage on a slowly permeable soil. Transactions of the ASAE. 10(4):
573-576. 1967.

114

MONTICELI, J.J. & MARTINS J.P.S. A Luta pela Água nas BaejasdOSiRiosPiracicaba
e Capivari. Capivari. Editora EME, 1a edição. 1'993. 126p.
NWA, E.V. & TWOCOCK, J.G. Drainage design theory ,and PraticeJ. Df HydrolQgy.
9:259-276. 1969.
PEREIRA, A.A.A. - Desempenho de envoltóriQs na te,ficiênoia da

drenagem de !Wi!1

solo com drenos tubulares. Piracicaba, U.S.P., Imp. Universitária, '1988. 100p.
(dissertação de mestrado).
PINTO, F.A. A

yariabilidade da condutjvidade hidráulica saturada. da densidade

aparente e da distribuição do tamanho das partículas de

um podzótico

vermelho-amarelo. Viçosa, U.F.V., Imp. Universitária, 1979. 55p. (Tese M.S.).
PIRES, E.T. Redes de fluxo de água e dimensionamento de .sistemasde drenagem.
usando três tipos de solos. Viçosa, U.F.V., Imp. Universitária, 1980. 67p. (Tese
M.S.).
PIZARRO, F. Drenage agrícola y recuperacion ,de suelos

salioos.Edil. Agricola

Espanola, Madrid, 1978. 525p.
REICHARDT, K. Processos de transferências no

sistema

solo-planta-ratmosfera.

Campinas, Fundação Cargill, 1985 445p.
RODRIGUES, N.S. Campanha ano 2000 - Redação Ecológica da Ba

cia do

Piracicaba. Piracicaba, Associação dos Engenheiros/Arquitetos. Jmp. oficial do
município de Piracicaba, 1987. 31 p.
SANTOS, JR. A.G. & YOUNGS, E.G. A study of theespecificyie,ldin lagd"drairrage
sjtuations.J. of Hydrology, 8;59-811969.
SCARDUAR,

R. Sistematização do terreno. Campinas, D.E.M.A., Divisão de

115

conservação do solo, 1964. 39p.
SCHILFGAARDE, J.V. Non-steady flow to drains. In: Drainage for agriculture. Part V.
Ed. J.V. Sehilfgaarde. Am. Soe.of agron., Madison, Wiseonsin, 1974.
SKAGGS, R.W.; KRIZ, G.J. & BERNAL, R. Ejeld eyaluation of transjent drajn spaejng
eguations. Trans. of the ASAE, 16:590-595.1973.
SKAGGS, R.W. Determination of hydraulie eonduetiyity drainable porosity ratio from
water table measurements. Trans. of the ASAE. 19:73-84. 1976.
SKAGGS, R.W. & TANG, Y.K. Effect of drain diameter. openings and envelopes on
watertable drawdown. Transaetion of the ASAE, 22(2): 326-333. 1979.
TALSMA, T. & HASKEW, H.C. Investigation of water-table response to tile drains in
eomparision

with

theory. Journal

of

Geophysieal

Reseaeeh,

64(11):

1933-1944.1959.
TALSMA, R. & ELlNT, S.E. Somefactors determjnjng the hidraulie eonduetiyjty of
subsoils with speeial reference

to~jle

drainage problems. Sai! Scienee, 85(4):

198-206.1958.
. TAYLOR, G.S. Drainable porosity evaluation outflow measurements and its use
drawdown eQuations. SoU Sei. 90:338-343 1959.
WEIR, W.W. Shape of the water table in me drained land. Hilgardia, 5(3): 143-152.
1928.

116

APÊNDICE 1

117

""Tópicos do Decreto do Estado de São Paulo de 26.02.1992, sobre exploração
agrícola das áreas de várzeas"

o

Decreto do Estado de São Paulo nº 34.663 de 26/02/92, dispõe

sobre a exploração agrícola das áreas de várzeas no Estado de São Paulo, foi baseado
na resolução nO 4/85 do CONAMA, que estabelece como de preservação permanente
a vegetação existente além do leito maior sazonal dos cursos d'agua e que o Decreto
Federal nO 24.643, de 10 de julho de 1.934 (Código de Águas) prevê a possibilidade de
uso dos álveos, onde se inserem as várzeas, desde que tal uso não colida, por
qualquer forma, com o interesse público.
O artigo 1° do Decreto paulista, condiciona a exploração agrícola de
áreas de várzeas, a autorização de uso específico expedida por orgão competente da
Secretaria do Meio Ambiente, à vista de pareceres técnicos emitidos previamente, pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento e pela Secretaria de Energia e Saneamento.
Os seis demais artigos que compõem o decreto fixam as condições, exigências e
análises necessárias à liberação para aproveitamento de várzeas para fins agrícolas.
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Sistema de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica a que pertence a Várzea
"Engenharia Rural"
1.

Sistema de Recursos Hídricos
A várzea "Engenharia Rural" situa-se à margem esquerda do rio

Piracicaba, portanto pertence à Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba, ficando vinculada
ao sistema de gerenciamento de recursos hídricos vigente na Bacia. Por tratar-se de
um curso de água monitorado e operado sob um sistema integrado de barragens, sua
calha passa a apresentar vazões sob a influência de um regime fluvial artificial, que
poderá ou não provocar interferências significativas na várzea em estudo, no tocante a
inundações, variações do lençol freático entre outras.
A Bacia do Piracicaba (figura 1), possui uma superfície de 12.746 Km 2 ,
sendo a área de contribuição até o ponto da várzea em estudo de 10.526 Km 2 • T~m
2

por constituintes principais à montante da várzea os rios Atibaia com 2.822 Km ,
Jaguari com 4.315 Km 2 e o próprio Piracicaba, resultante da junção dos dois primeiros.

À jusante recebe o Corumbataí (figura 2).
Os rios Atibaia e o Jaguari desenvolvem-se quase inteiramente no
Planalto Atlântico, onde a impermeabilidade dos terrenos cristalinos condiciona suas
vazões predominantemente às contribuições pluviométricas, de ritmo tropical. O rio
Piracicaba propriamente dito, atravessa toda a depressão periférica nos sentidos W e
W-NW, confluindo com o Tietê, no reservatório de Barra Bonita. Segundo a
classificação do DNAEE, as áreas de drenagem do rio Piracicaba pertencem à bacia
6-rio Paraná, sub-bacia 62-rio Tietê.

Figura 1 -

tt'
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•

MARÍUA

Fonte: Plano Captação e Produção de Água - Consórcio -1992.
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A Bacia do Piracicaba, responde por cerca de 10% do Valor de
Transformação Industrial (VTI) do Brasil, apresentando uma forte tendência evolutiva
regional, levando a uma demanda 'crescente de água para uso urbano, industrial e
agrícola, provocando sensível de.gradação nos cursos de água, que recebem 'os
efluentes urbanos quase na sua totalidade Rln Natura", eos efluentes industriais que,
apesar do tratamento remover'8t% de OBO, pelo seu vulto, representam uma ,carga
poluidora praticamente igual à de o~igem urbana.
Conforme o ,estl!Jdo"Regionalização Hidrológica no Estado de São
Paulo", as médias anuais das alturas de chuva observadas na área da Bacia do
Piracicaba, variam entre 1.200 m:m a 2.000 mm.
1.1.

Rede Hidrográfica Básica
Segundo a COPLASA (19'84), a bacia do Piracicaba possui forma

alongada, com extensão de aproximadamente 250 Km no sentido leste-oeste e largura
média de 50 Km, no sentido norte-sul. Engloba uma área de drenagem situada 90% no
território paulista e o restante em território mineiro.
A denominação "Piracicaba" ocorre após a junção dos seus formadores
Jaguari e Atibaia, na porção média da Bacia no município de Americana. O primeiro
nasce no município mineiro de Sapucaí-Mirim, segue sentido oeste, recebendo
afluentes significativos como Camanducaia-mineiro, ·Jacareí e Camanducaia-paulistae
abrange a porção nordeste da Bacia. O segundo nasce no Estado de São Paulo, sendo
formado após a junção dos rios Cachoeira e Atibainha, à montante da cidade de
Atibaia. Segue sentido noroeste até unir-se com o Jaguari.
O Rio Piracicaba recebe ainda, em seu trecho médio, a contribuição ,do
rio Corumbataí, cuja bacia abrange da região norte, nascendo no município de
Analândia e desaguando junto ao distrito de Santa Terezinha do Piracicaba. Para a
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várzea em estudo o Corumbataí não provoca interferências, já que sua foz ocorre a
aproximadamente 9,0 Km àjusante da várzea "Engenharia Rural".
Outros cursos de água são destacados, embora de menor porte, como:
a)

Localizados à montante do ponto de estudo:

- Ribeirão Anhumas, afluente do Atibaia, e drenando parte da área
urbana de Campinas;
- Ribeirão Quilombo, afluente do Piracicaba, e drenando parte das
áreas urbanas de Campinas, Sumaré, Nova Odessa e Americana;
- Ribeirão dos Pinheiros, afluente do Rio Atibaia, e drenando Valinhos e
Vinhedo;
- Ribeirão dos Toledos, afluente do Piracicaba, e drenando Santa
Bárbara D'Oeste;
b)

Localizados àjusante do ponto de estudo:

- Ribeirão Claro, afluente do Rio Corumbataí, e drenando parte de Rio
Claro;
- Ribeirão Piracicamirim, afluente do Rio Piracicaba e drenando parte
de Piracicaba.

1.2.

Reversões para outras Bacias - "Barragens e Reservatórios
Devido à escassez de água subterrânea, o único manancial disponível

para a bacia do Piracicaba é o superficial, que não encontra-se totalmente à disposição
dos usuários da bacia, uma vez que em função do "Projeto Cantareira de
Abastecimento da Grande São Paulo", idealizado e implantado no final da década de
60, parcela significativa da água é revertida da bacia do Piracicaba para o
abastecimento da região metropolitana de São Paulo (Consórcio Intermunicipal nO 08,
Barjas Negri, 1.992).

124

Tal reversão é feita através do Sistema Cantareira, que constitui
atualmente o principal sistema produtor de água para abastecimento de mais de 50%
da região metropolitana de São Paulo.
Os mananciais abrangem os rios Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha
e Júquerí, dos quais os três primeiros localizam-se nas cabeceiras da bacia
Hidrográfica do rio Piracicaba e o último na bacia do Alto Tietê.
Os rios acima mencionados foram barrados, constituindo reservatórios
de regularização, interligados por túneis e canais. Do conjunto de reservatórios
Jaguari-Jacareí, as águas são encaminhadas para o Cachoeira e deste para o
Atibainha que por sua vez, tem as suas águas aduzidas para a Bacia do Rio Júquerí,
na Represa Paiva Castro (figura 3). Deste último reservatório, as águas são recalcadas
pela elevatória Santa Inês para a ETA do Guaraú, e desta, após tratamento, aduzidas
paraaRMSP.
A capacidade total de produção de água do Sistema é da ordem de 33
m3/s, dos quais 31 m3/s provêm da Bacia do Rio Piracicaba e 2 m3/s da bacia do
Juqueri (COPLASA, 1984). Com base nos estudos de 1.976 do CNEC - Consórcio
Nacional dos Engenheiros Contrutores, são garantidas as vazões firmes da ordem de
3

4,0 m /s à jusante dessas barragens da seguinte forma:
1,0 m3/s ( > 0,5 m3/s)

* Barragem Jaguari/Jacareí :

OF

=

* Barragem Cachoeira:

OF

= 2,0 m3/s

* Barragem Atibainha :

OF

=

1,0 m3/s

OF = Vazões firmes

A partir dos estudos para fixação do volume útil do reservatório
Jaguari/Jacareí, realizados pelo CNEC em 1.976, bem como dos entendimentos
havidos com os principais usuários da bacia, a SABESP comprometeu-se a adotar

Res.

Figura 3-
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regras operacionais que assegurassem descargas mínimas de 15 m3/s em Paulínia em
3

40 m /s em Piracicaba (ofício nO PRE 1767f78de 06/07178, dirigido ao DNAEE),

conforme apresentado na publicação Consórcio-DAEE-Jaakko poyry (1.992), e
encontra-se à tabela onde estão mostradas as descargas registradas pelo Sistema
Cantareira, para os anos 1.990 e 1.991 (tabela 1).
1.3.

Conseqüências dos Barramentos e Situação Atual
Após a criação do Sistema Cantareira coube a um grupo de técnicos do

Estado denominado "Operação Estiagem", monitorar a operação das comportas de tais
reseNatórios e suas conseqüências, visando-se garantir os compromissos acima
mencionados.
Com a criação do Grupo Técnico da Bacia do Piracicaba - GTPI, criado
pela deliberação do Comitê Coordenador do Plano e Sistema Estadual de Gestão de
Recursos Hídricos - CORHI de nO 01 de 24/02/88 e transformado em colegiado
permanente pela deliberação CORHI nO 02 de 28/06/88, a "Operação Estiagem"
transformou-se em "Grupo Executivo de Monitoramento Hidrológico". Tal grupo sob a
coordenação do DAEE, teve seu quadro de participantes ampliado em 1.992, ficando
com uma composição assim disposta: Técnicos do Estado (SABESP, CETESB, DAEE,
Secretaria da Agricultura, CESP, CPFL, etc...), seNiços de Água e Esgoto da Bacia,
representantes de Usinas de Produção de Energia Elétrica, Consórcio Rio
Piracicaba/Capivari e outros de áreas afins.
As dificuldades do grupo de monitoramento tem-se agravado nos
últimos anos, face a períodos críticos de estiagens consecutivos, somados às
condições de poluição dos rios da Bacia, já que a preocupação maior é garantir-se
quantidade e qualidade de água junto às captações de água, principalmente às
destinadas ao abastecimento público.
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Tabela 1 -

Descargas registradas na bacia do Piracicaba
Fonte: Plano Diretor Captação e Produção de Água Consórcio Rio Piracicaba e Capivari - 1992

DESCARGAS MÉDIAS DIÁRIAS (m3/s)
DISCRIMINAÇÃO
1990

MÉDIA

MÁXIMA

1991

MINIMA

MÉDIA

MÁXIMA

MINIMA

RIO JAGUAR I
(Barragem JAG/JAC)

Og

4.84

61.30

2.00

12.21

120.80

2.00

RIO CACHOEIRA
(Barragem CACH)

Qg

3.01

11.70

1.00

4.62

20.30

1.90

RIO ATIBAINHA
(Barragem ATNHA)

Qg

1.15

3.10

1.00

1.36

6.10

0.9.0

Qg

34.33

359.10

9.10

48.32

258.70

11.70

Qg

90.01

688.00

23.00

148.44

803.00

38.00

24.83

32.30

0.0.0

4.0.3.0

32.2.0

0.00

RIOATIBAIA
(Posto Paulinia)

RIO PIRACICABA
(Posto Piracicaba)

REVERSÃO PARA A BACIA DO
RIO JUOUERI

Nota: 09 = dados descargas coletados pelo Serviço de Administração dos Recursos Hídricos da Bacia
do Rio Piracicaba do DAEE junto das entidades operadoras.
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Nos períodos de estiagem tem sido registradas vazões no município de
Piracicaba na ordem de 20 m3/s com oxigênio dissolvido próximo de zero.
Apesar de simulações matemáticas e uma grande rede de postos
pluviométricos e fluviométricos o monitoramento do sistema é bastante dificultoso e
complexo, dado a extensão da bacia hidrográfica e o grande número de complicadores
envolvidos. As Usinas Hidrelétricas à montante de Piracicaba, possuem suas
construções voltadas para geração de energia elétrica de ponta; portanto, os
respectivos reservatórios não permitem regularização significativa das vazões mínimas
do rio Piracicaba. Na tabela nO 02 são apresentados barragens, reservatórios
existentes e planejados para Bacia.
Em conseqüência de reclamação efetuada pelo Serviço de Água e
Esgotos de Piracicaba-SEMAE, quanto à vazões mínimas registradas na captação do
SEMAE junto ao Piracicaba, ocorreu em 17/06/92 reunião do Grupo de Monitoramento
Hidrológico, contando pela primeira vez com técnicos dos serviços de água.
Na reunião acima referida representantes da CPFL, mantenedora do
reservatório de Americana (Rio Atibaia), principal elemento de interferência quanto às
vazões de jusante, proferiram uma completa exposição das grandes limitações de seu
reservatório, tanto a nível de reservação, devido a suas pequenas dimensões e
encontrar-se bastante assoreado, quanto a nível de regularização, face ao sistema de
geração de energia elétrica instalado, apresentando os dados contidos na tabela 3,
mostrando algumas alternativas de geração por eles proposta.
A partir de tal data ocorreram alguns progressos devido ao
entrosamento entre os técnicos, porém as condições de vazões e qualidade da água
continuam registrando fases altamente críticas.
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Tabela 2 -

Principais barragens/reservatórios existentes e planejados
Fonte: Plano Diretor Captação e Produção de Água Consórcio Rio Piracicaba e Capivari - 1992

N!!

DISCRIMINAÇÃO

ENTIDADE RESPONSÁVEL

OBSERVAÇÃO

1

UHE - BARRA BONITA
(140760 kw) RIO TIETÊ

CESP

OPERAÇÃO

2

UHE - STA MARIA DA SERRA
(10875 kw) - RIO PIRACICABA

CESP

PROJETO BÁSICO

3

UHE - LUIZ DE QUEIRÓZ
(1500 kw) - RIO PIRACICABA

FLP

OPERAÇÃO

4

UHE-BOVES
(1300 kw) - RIO PIRACICABA

BOVES

OPERAÇÃO

5

UHE - CARIOBINHA
(1350 kw) - RIB. QUILOMBO

CPFL

OPERAÇÃO

6

UHE - CORUMBATAf
(2130 kw) - RIO CORUMBATAf

CESP

OPERAÇÃO

7

UHE - AMERICANA
(33600 kw) - RIO ATIBAIA

CPFL

OPERAÇÃO

8

UHE SALTO GRANDE - RIO ATIBAIA
(2400 kw + 1500 kw Ampliação)

CPFL

OPERAÇÃO

9

UHE-ARPUI
(660 kw) - RIO CACHOEIRA BAIXO

CESP

DESATIVADA

CESP

DESATIVADA

USINA ESTER S.A.

OPERAÇÃO

CPFL

OPERAÇÃO

10

11

12

UHE-TATU
(780 kw) - RIB. DO TATU
UHE-ESTER
(600 kw) - RIB. PIRAPITINGUI
UHE - JAGUARf
(14400 kw) - RIO JAGUAR!
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Tabela 2.1 - Principais barragens/reservatórios existentes e planejados
(continuação)

NR

DISCRIMINAÇÃO

:ENTIDADE RESPONSAvEL

OBSERVAÇÃO

;

~

13

UHE - NADIR FIGUEIREDO
(1100 kw) - RIO JAGUAR f

UHE - MACACO BRANCO
14
(2363 kw) - RIO JAGUARf

N. FIGUEIREDO

OPERAÇÃO
•
•

CJE

OPERAÇÃO

15

UHE - DRTOSTA
(848 kw) - RIO JAGUAR f

EEB

OPERAÇÃO

16

UHE - FEIXOS
(1000 kw) - RIO CAMANDUCAIA 11

CPFl

DESATIVADA
,

,

US.ATIBAIA
17
(800 kw) - RIO ATIBAIA

EEB

OPERAÇÃO

18

BAR. DO JAGUARf
Sistema Cantareira

SABESP

OPERAÇÃO

19

BAR. 00 JACAREf
Sistema Cantareira

SABESP

OPERAÇÃO

20

BAR. DO CACHOEIRA
Sistema Cantareira

SASESP

OPERAÇÃO

21

BAR. DO ATIBAINHA
Sistema Cantareira

SABESP

OPERAÇÃO

,

BAR. JAGUARIÚNAlRIO CAMANDUCAIA
22
DAEE
Aproveitamento Multiplo

EM ESTUOO;DE
VIABILIDADE

23

BAR. MORUNGABAlRIO JAGUARf
Regularização

DAEE

INVENTÁRIO

24

BAR.ITATIBAlRIOATIBAIA
Regularização

DAEE

INVENTÁRIO

25

BAR.ITATIBAlFAZ. VELHA
Regularização

DAEE

INVENTÁRIO

,
i

!

,

!
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Tabela 3 - Alternativas de operação para Usina de Americana.
Qturb
média
(m3/s)

Potência
(MW)

Rebaixamento
do reservo
(em/dia)

Duração do Res.
(dias)

5

19

8

26

5+6h*

14.3

5.2

40

3.5

13.5

4.5

46

3.5+6h*

10.2

2.8

74

* com 6 h paralização da geração

A Empresa Jaakko Poyry Engenharia Ltda, contratada pelo Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari, no âmbito do convênio
Consórcio/DAEE, concluiu em 1.992, o "Plano Diretor de Captação e Produção de
Água para Abastecimento Público nas Bacias dos Rio Piracicaba e Capivari", onde em
suas conclusões/recomendações apresenta alguns enfoques atinentes ao ponderado
anteriormente, conforme segue:
a)

Apesar da criticidade

atual

de

alguns dos

sistemas de

abastecimento de água da área em estudo, os recursos hídricos
disponíveis nas bacias dos rios Piracicaba e Capivari são
suficientes para o atendimento das demandas previstas até o ano
2005, desde que se admitam as premissas adotadas, neste
trabalho;

entretanto,

caso

não

sejam

tomadas

medidas

disciplinadoras que levem à utilização racional - sem desperdícios
ou poluição - dos recursos hídricos, ou sejam, medidas que
propiciem o desenvolvimento equilibrado das bacias, esse quadro,
a curto prazo, apresentará resultados preocupantes, tanto em
termos de quantidade, quanto em termos de qualidade de água.
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b)

Em

função

das

disponibilidades

hídricas

nas

seções

correspondentes às captações dos grandes consumidores, haverá
necessidade de implantação de um reservatório de regularização,
a entrar em operação no período 2005/2010; dentre as du,as
opções de barramento previstas para a bacia, Morungaba no rio
Jaguari ou Jaguariúna no rio Camanducaia, a que propioia
melhores resultados para os sistemas previstos é a barragem
Morungaba no rio Jaguari.
c)

De maneira geral o volume de água utilizado para irrigação é muito
alto, havendo necessidade de um cadastro e um controle -efetivo,
principalmente na bacia do rio Capivari e nas áreas a montante
das captações dos grandes núcleos urbanos. O ideal seria que 'os
sistemas

para

irrigação

contassem

com

reservatórios

de

compensação propiciando um amortecimento das vazões de pico
que normalmente são captadas.
1.4.

Planejamento Regional Integrado a Nível de Bacia Hidrográfica "Aspectos Históricos e Realidade Atual".
Descontente com o crescente estágio de degradação ambiental,

verificado na bacia do rio Piracicaba, principalmente quanto aos aspectos qualitativos e
quantitativos da água, a sociedade civil Piracicabana empreendeu a partir de meados
da década de 70, um forte movimento visando a preservação de seu manancial de
abastecimento público, tendo na coordenação o Conselho de Defesa Ecológica do Vale
do Piracicaba - CONDEVAP, que contava com a forte participação da comunidade
cientifica local, vindo a sensibilizar alguns Prefeitos da região, Jornal de Piracicaba
(1978).

133

Na década de 80, o movimento ganhou força através da "Campanha
Ano 2.000 - Redenção Ecológica da Bacia do Piracicaba" (RODRIGUES, 1987;
MONTICELI & MARTINS, 1993), iniciativa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos

de Piracicaba - AEAP e encampada pelo Conselho Coordenador de Entidades Civis de
Piracicaba, contando com o apoio de alguns seguimentos da comunidade regional.
Como fruto da "Campanha Ano 2.000", o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CRH, através da deliberação nO 05, declarou a bacia do Piracicaba
como crítica quanto aos recursos hídricos e fixou um prazo de 120 dias para a
proposição de programas prioritários pelo Grupo Técnico da Bacia do Piracicaba GTPI.
O prazo do CRH foi cumprido e o programa elaborado atendia à
maioria das reivindicações da Campanha, exceto às ligadas ao Sistema Cantare ira e
às indenizações à bacia.
Posteriormente a bacia do Piracicaba foi considerada " modelo básico
para fins de gestão dos Recursos Hídricos", através do decreto nO 24.489 (SP) de
10.06.88 (Consórcio Intermunicipal nO 08, Sebastianes, 1.992).
Tais movimentos levaram à criação do Consórcio Intermunicipal das
Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari, que é uma entidade pública de direito privado
fundada em Americana, SP em 13.10.89, por 12 municípios. Possui quatro órgãos
funcionais: Conselho de Municípios (Prefeitos), Conselho Fiscal (representante das
Câmaras de Vereadores), Plenária de Entidades (representantes da Sociedade Civil) e
Secretaria Executiva (Equipe Técnica). As Diretorias do Conselho de Municípios e do
Conselho Fiscal tem mandato de dois anos.
O Consórcio tem por objetivos a recuperação ambiental dos rios da
região e a integração dos municípios. É uma entidade regional, organizada a nível de
bacia hidrográfica, que trabalha em parceria com instituições públicas (estaduais e
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federais) e privadas na luta contra a poluição.
A adesão ao CONSÓRCIO é espontânea. Cabe às Câmaras de
Vereadores aprovar lei específica que autoriza o executivo a participar da entidade.
Cada município contribui financeiramente ao CONSÓRCIO de acordo
com critérios estabelecidos pelo Conselho de Municípios. As prioridades de atuação
são debatidas democraticamente e a sociedade civil tem amplo espaço para influir nos
trabalhos desenvolvidos.
Vários programas encontram-se em andamento:
- Reflorestamento Ciliar em mananciais;
- Projetos de afastamento e tratamento de esgotos domiciliares;
- Acesso à créditos nacionais e internacionais para financiamento de
obras e ações;
- Desenvolvimento institucional;
- Tratamento de resíduos sólidos;
- Cooperação internacional;
- Divulgação, educação ambiental e outros.
O Consórcio constitui uma força política supra-partidária. Conta com
grande respeitabilidade junto à opinião pública e o seu modelo de instituição tem sido
experiência divulgada em todo país e mesmo no exterior (Consórcio Intermunicipal nO
08, Monticeli,1 .992).
Em solenidade realizada em 30.12.91 , no município de Piracicaba, o Sr.
Governador do Estado de São Paulo sancionou a lei 7.663 que estabelece a Política
Estadual de Recursos Hídricos (figura 4), que prevê a criação do Comitê das Bacias
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a cobrança pelo uso das águas, o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos e outros dispositivos. Consta no artigo 29 da lei o
seguinte: "Nas bacias hidrográficas, onde os problemas relacionados aos recursos
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Secretario de Estado (Presidente)
Paritário

CRH

ou DAEE
(arbítrio do
Municípios ( E leitos por seus pares)

SIRGH

Presidente)

Convidados (Sociedade Civil)

Estado

CBH

Municipios

Presidente eleito por
seus pares

Sociedade Civil
(máximo 1/3)

Figura 4 -

Resumo esquemático da Lei 7663 Política Estadual de Recursos Hídricos
Fonte: Relatório do Consórcio Rio Piracicaba - Capivari - 1993
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hídricos assim o justificarem, por decisão do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e
aprovação do Conselho de Recursos Hídricos, poderá ser criada uma 'entidade jurídica,
com estrutura administrativa e financeira própria, denominada Agência de Bacia".
Consta ainda da lei que as Agências serão criadas a partir do iníoio da
cobrança pelos recursos hídricos, e através de outra lei específica (Consórcio
Intermunicipal nO 08, ANEXOS, 1992).
Pela Lei 7.663 o Comitê é um grande colegiado com votos assim
distribuídos: 1/3 municípios; 1/3 órgãos do Governo do Estado e 1/3 para as entidades
civis da bacia (incluindo-se os usuários), sendo que o apoio técnico ao Comitê será
efetuado pelo Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídrioos - CORHI
(D.A.E.E., CETESB e outros órgãos do Governo do Estado).
A alternativa ao CORH I seria a criação da Agência de Bacia. Está
tramitando no Congresso Nacional o substitutivo de autoria do Deputado Fabio
Feldmann, ao projeto de lei nO 2.249/91 que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos (figura 5). No substitutivo o Deputado questiona sobre a representação no
Comitê e prevê a criação simultânea de Comitê e Agência de bacia (FELDMANN,
1.993).
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CONSELHO NACIONAL DE
RECURSOS HíDRICOS

COMITÊ DE REGIÃO
HIDROGRÁFICA

COMITÊ
INTERSETORIAL

SECRETARIA
EXECUTIVA
(DNAEE)
COMITÊS
DE
BACIAS

I

AGENCIAS

DE
BACIAS

Figura 5 -

<CONSELHO ADMINISTRATIVO
DIRETORIA DA AG~NCIA

Resumo esquemático do substitutivo ao Projeto de Lei 2.249/91 Política Nacional de Recursos Hídricos
Fonte: Relatórios do Consórcio Rio Piracicaba/Capivari - 1993.
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