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Resumo 

PALMA, J. B. (2004) Avaliação integrada, em diferentes escalas, dos atributos que controlam a 

dinâmica das águas: Aplicação para análise de risco de contaminação das águas subsuperficiais 

na região entre São Carlos e Ribeirão Preto. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

O trabalho avalia a importância dos atributos que afetam a dinâmica da água 

subsuperficial, em 4 níveis de escala, para a região entre São Carlos e Ribeirão Preto, nordeste do 

Estado de São Paulo. A área é constituída, principalmente, por arenitos da Formação Botucatu e 

basaltos da Formação Serra Geral, recobertos por materiais inconsolidados, com espessura 

variando de 1 a 20m. O estudo na escala 1:100.000 considerou 27 atributos, incluindo 

características dos materiais geológicos, geomorfologia, precipitações e fontes de contaminação. A 

técnica AHP (Analytic Hierarchy Process) foi utilizada para determinar o potencial relativo em 

termos de contaminação das águas subsuperficiais. Os resultados indicaram que o risco atual de 

contaminação das águas subsuperficiais é relativamente baixo, devendo ser analisado com maior 

detalhe para algumas bacias consideradas de risco mais acentuado. Foram realizados 

levantamentos em escala 1:10.000 e 1:20.000 para as bacias hidrográficas do Córrego do 

Vaçununga (Cidade de Luis Antônio) e Ribeirão do Tamanduá (próximo às cidades de Cravinhos e 

Serrana), respectivamente. Estas bacias foram selecionadas a partir do estudo em escala 

1:100.000 devido a suas características ambientais. Foram selecionados 12 cenários de chuvas 

para avaliar a relação entre infiltração e escoamento superficial utilizando os modelos de infiltração 

de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976) e CHU (1978). Os valores de descarga nos exutório e 

análise de recessão nestas bacias foram medidos por 2 anos. A bacia hidrográfica do Córrego do 

Esgoto (próximo a Ribeirão Preto) foi selecionada para a modelagem numérica (escala 1:1. 000) 

por apresentar o maior índice potencial ao evento de contaminação das águas subsuperficiais na 

escala 1:100.000. A modelagem auxiliou na definição da direção do fluxo e indicou tendências de 

migração dos contaminantes oriundos do lixão instalado nesta bacia (Modelagem de fluxo e de 

transporte). 

Palavras Chaves: Dinâmica da água, Técnica AHP (Analytic Hierarchy Process); Formação 

Botucatu, Modelos de Infiltração, Ribeirão Preto. 
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Abstract 

PALMA, J. B. (2004) lntegrated Assessment in different scales of the attributes related to water 

dynamic: Application for risk analysis of groundwater contamination in the São Carlos and Ribeirão 

Preto region. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos. 

This work presents the results obtained from integrated assessment of the attributes related 

to groundwater dynamic in 4 scales in the São Carlos and Ribeirão Preto region, northeast of State 

of São Paulo, Brazil. This area is constituted of sandstones of the Botucatu Formation and basalt of 

the Serra Geral Formation. Unconsolidated materiais cover these rocks with thickness varying from 

1 to 20m. For 1:100,000 scale were considered 27 attributes of the geological materiais, 

geomorphology, rainfall and pollutant sources. The AHP method (Analytic Hierarchy Process) was 

used to determine lhe relative degree in terms of groundwater contamination potential. The results 

show that the risk levei for groundwater contamination is predominately low, and few basins are 

classified with high risk levei. Studies were developed in 1:20,000 and 1:10,000 scales for Córrego 

do Vaçununga (city of Luis Antônio) and Ribeirão do Tamanduá (near to cities of Cravinhos and 

Serrana) basins, respectively. These basins were selected from lhe study in 1:100,000 se ale due to 

environmental characteristics. lt were considered 12 rainfall scenarios to evaluate lhe infiltration and 

overland flow rales using lhe MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976) and CHU (1978) model's, and 

recession and discharge rates were measured for 2 years. The Córrego do Esgoto basin (next to 

city of Ribeirão Preto) was selected for numerical modelling at 1:1,000 scale to simulate lhe 

groundwater flow and contaminant plumes, because it presented highest risk levei in lhe 1:100,000 

study. 

Keywords: Groundwater Dynamic; AHP (Analytic Hierarchy Process}, lntegrated Assessment; 

Botucatu Formation; Models of lnfiltration. 
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I. INTRODUÇÃO 

O crescimento da população ao mesmo tempo em que gera uma necessidade crescen

te de água pam diversos tipos de consumo, ocasiona um aumento na quantidade de fontes 

potenciais de contaminação e, conseqüentemente, uma maior probabilidade de ocorrência de 

eventos perigosos capazes de contaminar as águas. 

A UNESCO indica um crescimento acelerado na utilização das águas subsuperficiais e 

problemas decorrentes da má utilização desse recurso em várias partes da Terra. A relação em 

termos de demanda entre os vários usos varia entre os países e, nestes, de região para região, 

constituindo, de modo geral, o abastecimento público a maior demanda individual. A Europa, 

por exemplo, tem 75% de sua população atendidos com água do subsolo, podendo esse 

percentual ating:r 90% em alguns países como Suécia, Holanda e Bélgica. 

No Brasil, atualmente, quase 60% das 1.520 localidades com abastecim~11~o adminis

trado por empresas públicas são, total ou parcialmente, servidos por água subsuperficiais. O 

Estado de São Paulo, onde o percentual é em torno de 70%, deverá ser uma das regiões onde 

o recurso de águas subsuperficiais será mais exigido, visto que a populayão deverá atingir 70 

milhões de habitantes por voltn do ano de 2025 (Dados UNESCO considerando uma taxa de 

crescimento anual de cerca de 1,55 %), o que propiciará, segundo ZUQUETTE et a/., 1994, 

corredores de alta densidade urbana conforme mostra a Figura 1.1 . 

Embora existam inúmeros trabalhos sobre águas, em sue. r.JC'lioria, estes f!nfocam 

partes do ciclo hidrológico, não permitindo uma visão integrada do comportamento 

hidrodinâmico. Estudos parciais sobre a dinâmica da água podem gerar falsos resultadüs, 

superestimar, diminuir ou desconsiderar a relevância de determinado atributo em relação ao 

comportamento real do fluxo. Neste sentido, estudos que avaliam todos os parâmetros que 

afetam a dinâmica da água são importantes, pois podem auxiliar no gerenciamento dos 

recursos hídricos. O presente trabalho apresenta uma discussão sobre o conjunto de 

informações e procedimentos necessários à avaliação da dinâmica da água enfocando a região 

de afloramento das rochas da Formação Botucatu entre as cidades de São Carlos e Ribeirão 

Preto. 
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e r • ... 
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Ocenno Atlântico 
., ..... 

Figura 1.1 - Principais corredores de oct:pé\ção (Modifc?do de ZUQUETTE et a/., ·1994) 

O trabalho foi desenvolvido a partir das mttllises em 4 escalas, com enfoques particula

res a saber: 

• Escala 1:100.000 - Foi estudada a área de afloramento da Formação Botucatu entre 

São Carlos e Ribeirão Preto (Figura 1.1) em termos das características dos materiais 

geológicos (substrato rochoso e materiais inconsolidados), uso e ocupação do solo, águas 

subsuperficiais, geomorfologia, pluviosidade o ·rontes de contaminação pontuais e difusas. Este 

levantamento permitiu avaliar o potencial relativo de eventos perigosos e conseqüentemente a 

contaminação das águas subsuperficiais por bacias hidrográficas; 

• Escala 1:20.000 - Estudo rea lizado na Bacia Hidrográfica do Tamanduá Este 

levantamento buscou representar as condições dominantes da área de estudo, onde ocorrem 

diferentes tipos de materiais geológicos e usos do solo na mesma bacia hidrográfica. 

• Escala 1:10.000 - A Bacia Hidrográfica do Vaçununga foi selecionada em função de 

sua homogeneidade geológica (constituída por aproximadamente 90% de arenitos da 

Formação Botucatu), representando uma condição extremamente propícia ao movimento da 

água e para o entendimento da dinâmica das águas subsuperficiais nos arenitos da Formação 

Botucatu. 
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Os levantamentos em escala 1:20.000 e 1:10.000 permitiram avaliar a relação entre 

infiltração e escoamento superficial frente a diferentes cenários de chuvas, valores de descarga 

e análise de recessão com a elaboração da curva de depleção para as bacias. A diferença das 

escalas e, conseqüente, grau de detalhamento, buscou caracterizar o comportamento do fluxo 

das águas através do arranjo dos diferentes materiais geológicos. 

• Escala 1:1.000- Foi gerado um modelo numérico de fluxo para a Bacia Hidrográfica do 

Córrego do Esgoto. Este detalhamento permitiu definir os vetores de direção do fluxo 

subsuperficial e estimar as velocidades predominantes na área. A área foi escolhida em função 

dos resultados obtidos nos estudos anteriores (Escala 1:100.000) indicarem que esta é uma 

das bacias com maior índice potencial ao evento de contaminação das águas subsuperficiais. É 

nesta bacia que está localizado o antigo lixão de Ribeirão Preto. 

O objetivo principal do trabalho foi avaliar a dinâmica da água a partir de um estudo 

integrado e como objetivos secundários foram gerados: 

lndices que mostram de forma relativa como cada bacia esta sujeita à ocorrência de 

eventos perigosos; 

Análise da relação entre infiltração e escoamento superficial considerando diferentes 

cenários de chuvas; e 

Modelagem numérica de fluxo subsuperficial e o transt:~orte de contaminantes para a 

Bacia do Córrego do Esgoto. 

Ainda como metas secundári2s o trabalho buscou identificar e cadastrar os principais 

aterros sanitários e lixões existentes na área e mapear a região com o detalhe exigido para 

cada escala utilizada. 

A região estudada localiza-se entre as latitudes 21° 20' e 21° 50' S e as longitudes 47° 

30' e 48° 30' W (Figura 1.1 ), totalizando aproximadamente 4000 Km2
, com aproximadamente 1 

milhão de habitantes que dependem diretamente das águas subsuperficiais, assim como 

dezenas de indústrias que se utilizam desta reserva. O consumo total atual é da ordem de 

20.106 1/h e poderá atingir a ordem de 50.106 1/h em 2025 devido ao crescimento populacional , 

industrial e de áreas agropastoris irrigadas. 

A Figura 1.1 apresenta o limite da área de interesse e foi escolhida em função de dois 

fatores: (1) situa-se na confluência de 2 corredores que apresentarão alta densidade de 

ocupação e de consumo de água; (2) caracteriza-se como parte da área de afloramento dos 

arenitos da Formação Botucatu e da Formação Pirambóia e dos respectivos materiais incenso

lidados que os recobrem. 
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11. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A presente revisão bibliográfica enfoca aspectos teóricos relevantes ao 

desenvolvimento deste trabalho, agrupados em tópicos sobre: 

• Dinâmica da água no solo; 

• Qualidade da água; 

• Fontes de poluição; 

• Análise de risco; e 

• Modelagem numérica. 

Em função da amplitude de cada tema não se tem a intenção de exaurir todo 

conhecimento disponível, mas apresentar a base teórica do estudo. 

A. DINÂMICA DA ÁGUA NO SOLO 

Este tópico trata dos principais mecanismos que afetam a dinâmica da água 

(enfatizando os relacionados à infiltração e à redistribuição da água no material poroso -

condutividade hidráulica, potenciais da água no solo e análise de descarga - recessão) e os 

processos envolvidos no transporte de contaminantes. 

1. Aspectos Gerais- Ciclo Hidrológico 

Define-se como ciclo hidrológico o processo natural de constante circulação da água 

no meio ambiente. As principais variáveis hidrológicas consideradas no ciclo hidrológico são: E: 

evaporação (mm/d), q: umidade específica do ar (gramas de vapor d'água por quilo de ar, ou 

g/kg); P: precipitação (mm); i: intensidade de chuva (mm/h); Q: deflúvio superficial ou vazão 

(rh3/s); f: taxa de infiltração (mm/h); ET: evapotranspiração (mm/d). 

Segundo o NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1 986), os volumes de água 

armazenados no globo terrestre totalizam 1 ,36.1 09km3
, distribu ídos em: lagos de água doce 

(125.1 00 km\ lagos salinos (1 04.300 km\ meio poroso e aqüfferos (9.048.500 km\ geleiras 

(29.199.700 km\ atmosfera (12.900 km3
) e oceanos (1.322.330.600 km\ Para este traba lho o 

aspecto que merece maior destaque é o volume de águas subsuperficiais em relação ao 

volume total de água doce disponível na Terra, pois indica a importância deste componente e a 

necessidade de estudos e atitudes que visem sua conservação e planejamento do uso 

racional. 
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1.1- Balanço hídrico global 

Embora não exista um ponto inicial e um ponto final para o ciclo hidrológico, adota-se a 

precipitação como início do ciclo. Um esquema simplificado do ciclo hidrológico em ambiente 

natural é mostrado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 - Esquema simplificado do ciclo hidrolégico (Fonte: MCCUEN, 1995). 

A água da chuva pode entrar diretamente em um corpo de água, migrar como 

escoamento superficial, infiltrar imediatamente no solo ou ficar armazenada em depressões na 

superfície e posteriormente infiltrar no solo ou evaporar. Parte significativa da água de chuva 

escoa superficialmente e é canalizada em canais superficiais que alimentaram os rios, mares e 

oceanos. A água que infiltra pode percolar até o nível de água ou permanecer na zona não 

saturada até que retorne ao fluxo subsuperficial. A água armazenada em lagos, mares e 

oceanos pode voltar à atmosfera pela evaporação completando o ciclo hidrológico. As raízes 

das plantas também absorvem a água que através da evapotranspiração volta à atmosfera 

(McCUEN, 1995). 

O Homem tem acelerado as alterações no meio físico e estas mudanças afetam as 

características hidrológicas existentes. O desmatamento para agricultura, por exemplo, altera a 

taxa de infiltração e, conseqüentemente, o escoamento superficial causando uma perda maior 

de solo. Nestes últimos dois séculos a urbanização tem causado significativas alterações no 

ambiente, além da retirada da vegetação, também é comum a impermeabilização das 

superfícies reduzindo o potencial de infiltração e conseqüentemente a recarga dos aqüíferos, 
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propiciando também que a água se acumule na superfície ocasionando enchentes com maior 

freqüência. A nova superfície imposta pela urbanização favorece um aumento na velocidade do 

fluxo superficial, aumentando o potencial erosivo do escoamento superficial. Algumas 

alterações antrópicas no meio ambiente são ilustradas esquematicamente na Figura 2.2 

(McCUEN, 1995). 

Figura 2.2 - Esquema de um ambiente alterado quando comparado com a Figura 2.1 (Fonte 

McCUEN, 1995). 

A quantificação e avaliação dos componentes do ciclo hidrológico é importante pois 

permite prever a quantidade de água disponível para uso, afetando diretamente a maioria das 

atividades antrópicas como planejamento de obras de engenharia, desempenho agrícola e 

industrial etc. 

1.2 -Unidades e escalas Hidrológicas 

A unidade hidrológica principal de uma região é a bacia hidrográfica, delimitada pelos 

divisores de água superficial que definem a área de drenagem de um sistema fluvial. 

Dependendo da escala utilizada, pode-se dividir um sistema fluvial principal em conjuntos de 

ramificações de canais de drenagem (RIGHETTO, 1998). 

KOREN et ai. (1999) estudaram a dependência da escala para vários modelos 
---- -~ ------ -

hidrológicos com diferentes formulações do processo-de infiltração. Três modelos de diferentes ----
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formulações foram usados: o Modelo SAC-SMA, o Modelo da Universidade do Estado de 

Origon (OSU) e o Modelo Simples de Balanço de Água (SWB). Todos os modelos mostraram 

influência da escala, sendo que o nível de dependência varia significativamente devido às 

diferentes formulações do mecanismo de partição entre chuva e escoamento superficial 

controlados pelas características do material geológico. 

1.3 - Equação Fundamental para o Balanço Hídrico 

Qualquer sistema hidrológico pode ser analisado pela entrada e saída de água através 

de algum processo físico determinístico ou probabilístico, expresso matematicamente por uma 

ou mais funções de transferência (RIGHETTO, 1998). 

O problema hidrológico consiste em avaliar a entrada, formular e expressar 

adequadamente as funções de transferências, ~(ai, i = 1 ,2, ... 1), de modo a prever com 

confiabilidade os valores de saída. A Figura 2.3. apresenta o esquema de análise de um 

sistema hidrológico. 

:; 
Q> _..:.:...__ Q< 

'1 = 1,2, .... ,1 

Figura 2.3 - Esquema do procedimento de análise de um sistema hidrológico (RIGHETTO, 

1998). 

O Balanço hídrico é realizado por meio da aplicação do principio da conservação de 

massa, que pode ser denominado de equação hidrológica fundamental e expresso por: 

~ dV 
"'"Qe - Qs =-

dt 

sendo Qe, a vazão de entrada, Qs a vazão de saída e V o volume armazenado na 

bacia ou no sistema hídrico em análise. 

A aplicação dessa equação a um intervalo de tempo (~t) permite que se exprima a 

equação do balanço hídrico superficial como: 

sendo ~Vp o volume precipitado, óVs o volume armazenado na superfície, I:J.V0 o 

volume escoado superficialmente, ~V1 o volume infiltrado e I:J.VE o volume evaporado. 
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De _9cordo com ARNOLD et ai. (2000) a estimativa da recarga pode ser quantificada 

por 2 métodos, pelo estudo do balanço de água subsuperficial em área úmida ou pelo 

monitoramento do movimento da água na zona vadosa utilizando tensiômetros, traçadores e/ou 

lisimetros em climas secos O método utilizado irá depender da escala e precisão necessárias 

para o objetivo do trabalho. É interessante notar que devido ao custo relativamente maior do 

monitoramento do balanço hídrico, o método de percolação está sendo mais utilizado para 

avaliar a reserva de água em climas secos, exemplos são: BAUER & VACCARO (1987) e 

BERGER (1992). 

Para grandes áreas de climas úmidos a sub-úmidos, dois métodos de balanço hídri~o 

vêm sendo utilizados: a estimativa pelo registro de Fluxo de Base (MEYBOOM, 1961 ; 

OLMSTED & HELY, 1962; KNISEL, 1963; NATHAN & McMAHON, 1990 apud ARNOLD et ai. 

2000) e o método de deslocamento da curva de recessão (RORABAUGH, 1964; BEVANS, 

1986; HOOS, 1990 apud ARNOLD et ai. 2000). 

'" 
Segundo RIGHETTO (1998), a avaliação de cada termo da equação de balanço 

envolve o levantamento de dados observados ou de expressões que exprimam o mecanismo 

de transporte de volumes de água por infiltração, evaporação, evapotranspiração, deflúvios 

superficiais e percolação de água no meio poroso. Para a quantificação dessas variáveis, 

utiliza-se diferentes modelos com embasamento físico ou empírico, com ou sem componentes 

aleatórios ou probabilísticos. Neste trabalho serão estudados, principalmente, os mecanismos 

que afetam a entrada de água no sistema, enfocando principalmente os modelos de infiltração 

da água no solo . 

.kJ!ililtração 

2.1 -Aspectos Gerais 

Segundo GREEN - AMPT (1911 ), infiltração é a entrada de água no solo através de 

sua superfície (interface solo-atmosfera). O valor da infiltração depende da ocorrência, 

intensidade e duração da precipitação, temperatura, umidade, velocidade do vento, 

características e espessura do solo (ou rocha acima do NA), superfície topográfica, vegetaçãó 

e uso do solo (MEMON, 1995). A infiltração pode apresentar significativa variação espacial ê 

temporal em conseqüência das variações climáticas, de uso de solo, irrigação e 

heterogeneidades hidrogeológicas (SHARMA, 1989). DUNN & MACKAY (1995) avaliaram a 

influência das alterações no uso do solo em grandes bacias hidrográficas (aplicando para a 

Bacia de Tyne, a nordeste da Inglaterra) e constataram que as variações podem ser 

significativas. 
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Para EPA (1998) o processo de movimento da água é dinâmico, com alterações 

significativas em função do tempo e do espaço. O EPA (1998) divide o perfil de infiltração em 

cinco zonas, apresentado na Figura 2.4 (esquema considera um perfil homogêneo). 

Linha de Umidade Inicial 

g 
Q) 
-o 
(1l 

:E 
-o 
c: 
.2 e 
a.. 

(Umidade Volumétrica) 

Umidade de Saturação 

Zona de Saturação 

Zona de transição 

Zona de Transmisão 

Zona de Umedecimento 

Frente de Molhamento 

Figura 2.4- Zonas do Processo de infiltração (Adaptado de HILLEL, 1982). 

As principais características hidrológicas destes pacotes são: 

1) Zona Saturada: Os espaços parais são preenchidos por água. Dependente do intervalo de 

tempo em que ocorre a infiltração esta porção do perfil pode se estender de poucos 

milímetros a poucos centímetros; 

2) Zona de transição: Esta zona é caracterizada pelo rápido declínio da umidade em 

profundidade, sua extensão é geralmente de poucos centímetros. 

3) Zona de Transmissão: Caracterizada pela pequena variação em profundidade da umidade. 

A variação do valor de umidade é função principalmente da força gravitacional. 

4) Zona de Umedecimento: É caracterizada pela rápida diminuição da umidade em 

profundidade. 

5) Frente de Molhamento: Limite entre o solo seco e o úmido. A variação do valor de umidade é 

função principalmente do potencial mátrico. 

O volume infiltrado é controlado pela intensidade e duração da precipitação (entrada de 

água), propriedades físicas do solo, declividade, vegetação e rugosidade da superfície. 

Geralmente a taxa de infiltração no inicio do processo é alta, decaindo rapidamente e 

tendendo, com o tempo, a um valor constante (Figura 2.5). 
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Taxa de Infiltração 

Tempo 

Figura 2.5- Evolução da Taxa de Infiltração com o Tempo. 

Segundo EPA (1998) a alta taxa de infiltração inicial é função da existência de um 

gradiente matricial entre as zonas secas e úmidas. PARLANGE et ai. (1985) citam que a 

variação da taxa de infiltração com o tempo pode ser influenciada pelas características das 

~amadas superficiais do solo ou pela seqüência de camadas. 

Se a quantidade de água (tanto resultado de precipitação como de processos 

antrópicos como de irrigação) for menor que a capacidade de infiltração do solo, todo volume 

irá infiltrar, no entanto, quando a quantidade de água disponível for maior que a capacidade de 

infiltração do solo, o excesso de água poderá se acumular na superfície do solo ou transformar

se em escoamento superficial. O tempo necessário para que ocorra o escoamento superficial 

(ou o acumulo de água na superfície) é chamado de "tempo de ponding" e é influenciado 

pelos mesmos parâmetros que a capacidade de infiltração. 

Vários modelos foram desenvolvidos para representar o processo de infiltração, alguns 

considerando medidas experimentais (PARLANGE et ai. 1985) e outros com modelos 

matemáticos (PHILIP, 1957; BOUWER, 1969; FOK, 1970; MOORE, 1981; AHUJA & ROSS, 

1983; e HAVERKAMP et ai, 1994). 

2.2 - Classificação dos Modelos de Infiltração 

Os modelos de infiltração podem ser divididos em várias categorias, dependendo do 

objetivo do estudo, condições limites e natureza do sistema superficial. A EPA (1998) considera 

6 grupos como os mais importantes para descrever a infiltração, sendo a escolha função da 

aplicação do modelo, condições de chuvas e características dos perfis (homogêneos ou não 

homogêneos). A Tabela 2.1 apresenta as categorias existentes. 
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Tabela 2. 1 -Classificação dos modelos de Infiltração (EPA, 1998). 

Categoria Modelo Selecionado Referência 

Semi - empírico Modelo SCS USDA- SCS, 1972 

Homogêneo Modelo de Philip PHILIP, 1957 

Não homogêneo Modelo de Green-Ampt para FLERCHINGER et ai, 1988 

sistema de camadas 

Ponding Modelo Explicito de Green-Ampt SALVUCCI & ENTEKHABI, 1994 

Non- ponding Modelo de Green-Ampt para fluxo SWARTZENDRUBER, 1974 

constante 

Umedecimento - secagem Modelo de Infiltração - Exfiltração. EAGLESON, 1978 

Modelo semi - empírico - Este tipo de modelo foi desenvolvido a partir de dados 

coletados, com pouco ou nenhum conhecimento físico; consiste em, inicialmente, conhecer a 

função que descreve a infiltração. Os principais modelos deste grupo são os modelos de 

Kostiakov, Hotorn e o SCS (Soil Conservation Service). 

Modelos homogêneos - A maioria dos modelos de infiltração existentes foram 

desenvolvidos para aplicação para meios porosos homogêneos. Estes modelos são derivados 

de soluções matemáticas baseados na teoria de infiltração (exemplo são as Equações de 

Richards). Os principais modelos deste grupo são os de Green-Ampt, de Ph ilip, de Burger e de 

Parlange. Descrições destes modelos são fe itas por: HILLEL (1982), GHILDAL & TRIPATHI 

(1987) e JURY et ai. (1991). 

Modelos não - homogêneos - Vários trabalhos modificaram os modelos homogêneos 

para representar a condição não homogênea. Exemplos é a aplicação da Equação de GREEN

AMPT (1 91 1) modificada por BOUWER (1969), CHILDS & BYBORDI (1969), FOK (1970), 

MOORE (1981) e FLERCHINGER et ai. (1988). 

Modelos de infiltração para condições de ponding -Quando a quantidade de água 

disponível excede a taxa de infiltração do solo, a água livre tende a acumular na superfície do 

solo. Dependendo da geometria da superfície (irregularidades) e da declividade, a água poderá 

ficar acumulada em superfície ou escoar superficialmente. Vários modelos consideram esta 

condição: PARLANGE et ai. (1985), HAVERKAMP et ai. (1990, 1994) e SALVUCCI 

&ENTEKHABI (1994). 

Modelos de infiltração para condições sem ponding - Quando o suprimento de 

água é inferior à taxa de infiltração da água do solo, toda a água poderá percolar, não gerando 

o ponding. Vários pesquisadores aplicam este tipo de modelo, como GREEN-AMPT, PHILIP 

(1957); CHILDS & BYBORDI (1969); HILLEL & GARDNER (1970). 
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Modelo de umedecimento e secagem - Alterna infiltração e exfiltração (movimentos 

de saída, como a evapotranspiração) da água, o que resulta em uma condição de não 

equilíbrio. Esta condição foi aplicada por EAGLESON (1978) e CORRADINI et ai. (1994). 

A Tabela 2.2 apresenta um resumo das principais características dos modelos de 

infiltração e a Tabela 2.3 apresenta um resumo dos principais modelos empíricos. Descrição 

mais detalhada dos modelos pode ser obtida em EPA (1998). 

Tabela 2.2- Principais características dos modelos de Infiltração. 
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(/) -o 
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c<OJ -o(/) Q) C 'E w ro o E ·- c Q) ~~ Q) (/) o Q) ~.Bit§ Modelo (/)~ 
·- o :Q Q) 
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fluxo constante 
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s s N N s N s N 

Secagem 

-sendo: s1m (S), nao (N). 
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Tabela 2.3- Principais características das Equações Empíricas de Infiltração. 

Equação Expressão Parâmetros Observações 

HORTON (1940) f= l .o+(jo-f "').e-o..t f ex) . valor mínimo ou assintótico de f para t ->co (L T ). a - Se o teor de umidade a montante da frente de 

coeficiente de decaimento, T 1
• molhamento for constante, a equação exprime o avanço 

da frente em função do tempo. 

KOSTIAKOV f = a.k.ta-1 a e k são parâmetros que variam com t. Para t =O, = Y2 e A equação original considera a e k constantes. Todavia, 

(1932) k=s, sendo s a sorvidade do solo (L T\ Para t - >co, a=1 e o ajuste da equação a dados experimentais só ocorre se 

k=ko, em que ko é a condutividade hidráulica do solo a=a(t). Para um solo argiloso e seco, a:1/2, enquanto 

saturado. que para um solo arenoso e úmido, a:1. 

PHILLIP (1957) f=(1/2)s.t ""+A S é a sorvidade do solo; o parâmetro A varia com o tempo. Equação teórica baseada em análise física; os 

Para valores pequenos de t, A assume valores situados parâmetros s e A devem ser ajustados por meio de 

entre ko/2 e 0.363ko e para t->co, A=ko. experimentação. 

SMITH & f = f o + A(t-to)-o. To: tempo para f = jo; A e a são parâmetros que dependem A equação pode ser adimensionalizada, resultando em 

PARLANGE do tipo de solo, umidade inicial e precipitação. um parâmetro equivalente a A, porém independente da 

(1978) precipitação. 

GREEN-AMPT f = k[1 +(n.ó\j//F] K: igual a ks/2, sendo ks a condutividade hidráulica saturada 6\j/ é obtida através da relação entre carga de sucção e 

(1911) do solo (L T\ n a porosidade efetiva do solo para condutividade hidráu lica relativa Kr=K!Ks, sendo K a 

armazenamento de água, 6 \j/: a diferença de carga de condutividade hidráu lica do solo para uma determinada 

sucção antes e após a passagem da frente de umidade (L); condição de umidade. 

F: infiltração acumulada no tempo t (L) . (RALWS, 1983) 

13 



• Equação de Green- Ampt. 

Como citado anteriormente, existem diversos modelos matemáticos para descrever o 

processo de infiltração. Neste trabalho é aplicada a Equação de Green- Ampt (1911) em função 

de suas vantagens em relação aos demais modelos. 

O modelo de GREEN & AMPT (1911) foi um dos primeiros baseado em equações 

matemáticas e têm como vantagens a facilidade de obtenção dos parâmetros necessários para 

simular diversos tipos de condições de solo, a simplicidade e a possibilidade de adaptação a 

diversos cenários. A~ principais limitações são quanto a considerar apenas solos homogêneos 

e assumir que o movimento da água ocorre em forma de frente de molhamento com limite bem 

definido entre a zona saturada e não saturada (mudança abrupta do valor de umidade). 

A equação assume que: 

1- O fluxo vertical de água obedece a lei de Darcy; 

2- A sucção na frente de saturação permanece constante, em função do tempo e da posição; e 

3-Uma altura constante de água é mantida na superfície do solo. 

As fórmulas que descrevem este modelo são: 

I ( ..fi] ..fi~ ? (..fi -IJ ..fi X ~ ' X - = 1-- t + - x t +r + -- x[In(t+ x)- In x]+ - x [In(t+ - + xt+r) - ln-] 
K 3 3 3 " 3 2 2 s 

q .J2 - 1/2 2 .J2 1/2 1- .J2 
- = - r +---r + r 
K,. 2 3 6 3 

com: 

(hs- hf)(Bs- Bo) x= . 
Ks-

e: 

I 
r=--

1 +X 

onde q é a taxa de infiltração (em/h); Ks é a condutividade hidráulica saturada (em/h), t 

é o tempo (h}(~s é) spessura da superfície de ponding ou a pressão capilar superficial (em); hf 

é a pressão capilar na frente de molhamento (em); es é a umidade volumétrica de saturação 

(cm3/cm3
) e eo é a umidade volumétrica inicial (cm3/cm\ 
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Alterações Baseadas na Equação de Green- Ampt. 

Vários pesquisadores modificaram o modelo de Green - Ampt para estudar a infiltração 

em meios heterogêneos. Exemplos são os trabalhos de BOUWER, 1969; CHILDS & BYBORDI, 

1969; FOK, 1970; MOORE, 1981 e FLERCHINGER et ai. 1988. As fórmulas matemáticas que 

descrevem o modelo que considera meio não homogêneo em profundidade são (EPA, 1998): 

. F*+l 
1~ =--

F *+z * 

F*=..!_~* -2z * +J(t * -2z*)2 + 8! *] 
2 

K I 
t* = ----"-~~---

11-l 

11B(H11 +L z ;) 
i = I 

z* = Kll ~Z; 
11- l LJ k 

(H/1 + LZ; i= l ·; 

i= l 

onde f é a taxa de infiltração (em/h), f* é a infiltração (adimensional); Kn é a 

condutividade hidráulica da camada n (em/h); F* é a infiltração acumulada na camada n 

(adimensional); z* profundidade até a frente de molhamento; t é o tempo (h), ~e é a mudança 

na umidade volumétrica (cm3/cm\ e zi é a espessura da camada (em). 

SWARTZENDRUBER (1974) avalia o comportamento antes e após o material atingir a 

saturação e calcula a altura de infiltração acumulada em função do tempo; MOREL -

SEYTOUX & KHANJI (1976), além das modificações anteriores, também, considera valores de 

sucção, CHU (1978) avalia chuvas com intensidade variável. Além destes trabalhos cabe 

destacar as modificações de SMITH & PARLANGE (1978), FLERCHINGER et ai. (1980), 

PHILIP (1993) e SALVUCCI & ENTEKHABI (1994) e ESTEVES et ai. (2000). 
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3. Condutividade Hidráulíca 

Darcy, em 1856, publicou um experimento sobre infiltração vertical de água em filtros 

de areia homogênea sob condições de saturação e obteve a equação: 

Q=KAh1 - h2 
L 

A constante de proporcionalidade K refere-se à transmissão do liquido através do meio 

poroso, sendo uma propriedade do meio que traduz a rapidez com que determinado liquido o 

percola. Como no experimento foi utilizada a água, K foi chamado de condutividade hidráulica. 

A condutividade hidráulica é a mais importante propriedade que governa o movimento 

da água no solo. A água em estado líquido flu i devido ao gradiente de potencial existente, 

sendo a direção do fluxo da zona com maior potencial para a de menor potencial. 

Dependendo da quantidade de água no solo, tem-se a condutividade hidráu lica 

saturada (Sr=1 00%), ou não saturada (Sr < 1 00%). Para solos não saturados é admitido que 

seu fluxo também é descrito pela lei de Darcy, com a diferença que a condutividade hidráulica 

não saturada é dada em função do grau de saturação. 

3.1 - Condutividade Hidráulica Saturada 

A condutividade hidráulica está sujeita a variação devido a alterações tanto na fase 

sólida ou solo, como na fase líquida ou água. Na fase líquida o peso específico e a viscosidade 

podem variar devido a alterações na temperatura. Na fase sólida, as principais características 

que afetam a condutividade hidráulica são: o tamanho das partículas (pode se admitir que a 

condutividade hidráulica varia grosseiramente com o quadrado do tamanho das partículas); 

índices de vazios; grau de saturação (a relação entre estes parâmetros também é direta e 

proporcional); e Estrutura: (uma estrutura dispersa possui menor condutividade que uma 

estrutura floculada). 

3.2- Condutividade Hidráulica Não Saturada 

O primeiro trabalho que quantifica o movimento da solução em solo não saturado é o 

de BUCKINGHAM (1907). A despeito das falhas apresentadas por COREY & KLUTE (1985), o 

autor teoriza uma equação denominada de equação de Darcy - Buckingham e que pode ser 

escrita como: 

-
q = -K(B)Vrp

111
(B) 
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onde q é a densidade de fluxo da solução; K(9) a condutividade hidráulica; ~m(9) a função 

potencial mátrico e (9) a umidade volumétrica do solo. Buckingham introduziu nas ciências do 

solo as funções ~m=~m(9) e K = K(9), chamado de potencial capi lar e condutividade capilar, 

respectivamente. A equação de Darcy - Buckingham é valida apenas para o movimento da 

solução no solo na direção horizontal ou quando o efeito da gravidade é desprezível. 

A condutividade hidráulica não saturada é afetada pelo grau de saturação (teor de 

umidade) e pelos vazios do solo. Segundo HILLEL (1971) e ROHM (1993), num solo que vai 

perdendo água, o ar substitui progressivamente a água dos poros e durante este processo de 

perda de umidade pode ocorrer também, uma retração dos poros, diminuindo a condutividade 

hidráulica. 

3.3 -=- Métodos para se determinar o coeficiente de condutividade hidráulica 

saturada e não saturada a partir de ensaios de campo. 

Há diversas opções de ensaios de campo para determinação da condutividade 

hidráulica. Estes podem ser realizados em furos de sondagens, em poços ou em cavas, 

aproveitando piezômetros e utilizando equipamentos e arranjos especiais, como os 

infiltrômetros. DANIEL (1989) cita que os tipos de ensaios de campo são: 

• Ensaios com permeâmetros em furos de sondagens, como o Permeâmetro Boutwell 

(BOUTWELL & DELRICK, 1986); 

• Ensaios com permeâmetros de ponta porosa, como o Permeâmetro BAT (TORTENSON, 

1984); 

• Ensaios de infiltração, utilizando infiltrômetros ou permeâmetros Air Entry (BOWER, 1966); 

e 

• Ensaios com drenos subterrâneos. 

Segundo DANIEL (1994) as duas técnicas mais utilizadas para medir a condutividade 

hidráulica são os infiltrômetros de anel duplo e os ensaios em furos de sondagens. Outro 

método que permite estimar tanto a condutividade hidráulica (saturada e não saturada) é o 

ensaio realizado com o Permeâmetro Guelph. Neste tópicos são apresentados resumos sobre 

os métodos mais utilizados. 

i. lnfiltrômetros 

Os infiltrômetros possibilitam o fluxo de água através de volumes relativamente 

grandes de solo e o valor da condutividade hidráulica medida inclui efeitos decorrentes da 

heterogeneidade do solo. 

O infiltrômetro consiste num anel metálico que pode ser simples ou duplo 

(concêntricos) , cravado (s) na superfície do terreno e posteriormente preenchidos com água. 
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No ensaio, enquanto a infiltração não excede a profundidade do anel enterrado, pode-se dizer 

que o fluxo é unidimensional. Não obstante, quando a infiltração é mais profunda a água pode 

percolar lateralmente. Neste caso, a utilização do anel duplo é interessante pois o anel exterior 

limita o fluxo lateral originado pelo anel interior. 

Em regiões chuvosas ou com temperaturas altas ou flutuantes são usados 

infiltrômetros fechados. O fluxo é medido por um medidor de tubo de carga standpipe que é 

conectado na tampa que fecha o anel. 

Durante o ensaio, a condutividade hidráulica saturada pode ser obtida, tanto a carga 

constante como a carga variável. A Figura 2.6 mostra os parâmetros de medição para obtenção 
'-

da condutividade hidráulica saturada . 

Nível da 
Água __,._ 

Nível do 
Terreno 

'li) 

Linhas 
de Fluxo 

~ 

~ 

Figura 2.6 - Esquema de infiltrômetro. 

• "'" H T 

1w 

1 ~ 11 ~ 

H+Zw 

1 
A condutividade hidráulica saturada pode ser calculada por: 

Onde: 

Para carga constante 

(Equação modificada de Darcy) : 

Q 
k fi = -;---=---:---

s (H+Zw) A.t z, 

krs = condutividade hidráulica saturada de 

campo; 

Zw = profundidade da frente de saturação; 

A = àrea transversal do anel; 

t = tempo entre duas leituras; 

Q = volume de água infiltrada no solo; 

Para carga variável 

H = profundidade da água do anel (em 

ensaio com regime constante); 

H1 =profundidade inicial da água no anel; e 

H2 = profundidade da água no anel depois 

do tempo "t". 
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A profundidade da frente de saturação pode ser determinada por medidas diretas 

(amostragem) ou com auxilio de equipamentos como os tensiômetros. 

Neste método o gradiente hidráulico num particular espaço de tempo é representado 

por HAMILTON et ai. (1981 ): 

i = (dp) 
dz 

Segundo FRUHLER et ai (1976) a desvantagem do método do perfil instantâneo é o 

longo tempo, algumas vezes, requerido para completar o ensaio. 

ii. Método de Umidade de fluxo segundo modificações de LIBARDI (1980) 

O ensaio do método de fluxo modificado proposto por LIBARDI (1980) tem como 

principal vantagem, em relação ao duplo anel, permitir a definição de equações que 

correlacionam condutividade hidráulica com umidade volumétrica. 

O arcabouço teórico deste método pode ser encontrado em LIBARDI (2000). Nesta 

revisão bibliográfica são apresentadas as principais correlações utilizadas para o cálculo da 

condutividade hidráulica não saturada. 

Considerando um solo com perfil de umidade inicial qualquer e se depois de um 

determinado tempo de redistribuição o novo perfil for paralelo ao inicial, tem-se: 

()(z, I) = Bo(z) + fJ(I) ( 

Onde eo(z) é a umidade volumétrica no perfil inicial, e(z,t) a umidade volumétrica no 

perfil depois de determinado tempo e p um fator que depende só do tempo (t). 

Por meio de relações matemáticas, o autor cita que o coeficiente angular da reta (a) 

no gráfico eo-e (diferença entre a umidade volumétrica inicial e a umidade volumétrica no 

tempo n) versus In t (tempo do ensaio) é o inverso do valor de y e o coeficiente linear (b), uma 

medida de Ko, desde que a seja conhecido. Desta forma a partir do valor dos coeficientes 

angular e linear chega-se a equação: 

-
- - l l rKo 
eo - B = = lnt +=In--

r r z 

Observa-se que estimativas de y e Ko, podem ser usadas na equação: 
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( ) àB(z,l) _ K r<O-lbJ a z .z. - o.e a, 

Conhecidos os valores de Ko e y de cada profundidade, obtém-se diretamente a 

equação que relaciona a condutividade hidráulica com a umidade: 

K(B) = Ko.e r<O-lbJ 

Para o estabelecimento de função K(9), numa dada profundidade z, LIBARDI (1980 e 

2000) sugere o seguinte procedimento: 

1. Delimitar uma área de 5mX5m. 

2. Colocar água até infiltração em regime estacionário. 

3. Parar a aplicação de água e cobrir a superfície do solo com uma capa plástica e, logo em 

seguida medir a umidade do solo desde a superfície até a profundidade z. Este é 

considerado o tempo zero (t=O) de redistribuição. 

4. Medir 9 desde a superfície do solo até a profundidade z durante aproximadamente 20 dias. 

5. Fazer o gráfico de 9o- 9 versus In t de cada profundidade z para t> 1 dia. O coeficiente 

angular desta curva é igual a 1/y. 

6. Fazer o gráfico de 9o - 9 (média até z) versus In t também para t>1 dia e calcular Ko a 

partir dos coeficientes angular e linear da respectiva equação. 

7. Com os valores de 9o, y e Ko a relação de K(9) pode ser automaticamente encontrada. 

iii. Permeâmetro de Guelph 

O Permeâmetro de Guelph foi desenvolvido por REYNOLDS & ELRICK (1983) e 

aperfeiçoado posteriormente por REYNOLDS & ELRICK (1985), na University of Guelph -

Canadá. O fácil uso do permeâmetro e o método padronizado para determinar a condutividade 

hidráulica saturada são úteis para projetos e estudos de sistema de irrigação, sistemas de 

drenagem, canais, reservatórios, aterros sanitários, armazenagem de lixos tóxicos e perigosos, 

sistemas de reservatórios sépticos, e levantamentos de tipos de solos e feições hidrológicas. 

O equipamento consiste em um permeâmetro de carga constante que trabalha sob o 

princípio do tubo de Mariotte, permite determinar a condutividade hidráulica saturada, o 

potencial matricial de fluxo e a sorção do solo no campo. 

A partir da condutividade hidráulica saturada (krs) e do potencial matricial de fluxo (~Gm) 

estimados com o permeâmetro no campo, torna-se possível avaliar a função da condutividade 

hidráulica não saturada k(\jl), com uma lei de variação dessa função baseada em GARDNER 

(1958) e utilizada por REYNOLDS & ELRICK (1985). A principal limitação deste método é 

considerar apenas uma área pequena, não refletindo condições heterogêneas do material 

geológico. 
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4. Potenciais da água no solo 

A retenção da água no solo e os gradientes que determinam o fluxo podem ser 
~ --- ' 

expressos quantitativamente, em termos de energia livre da água do solo, em relação à energia -----padrão. A energia livre é uma função termodinâmica representada em termo de potencial 

equivalente. 

A variação da energia potencial da água em relação a um estado padrão é chamada de 
' ----

Potencial Total da Água no Solo. Para IWATA (1988) e BRADY (1989), o potencial total da 

água do solo representa "o trabalho que deverá ser realizado, por unidade de volume de água 

pura, para transportar, em condições reversível e isotérmica, um volume infinitesimal da água 

em um reservatório de água pura com pressão atmosférica e elevação especificada, até a água 

no solo no ponto considerado". 

O potencial total está composto principalmente por: 

• Potencial Gravitacional (ljl9) - está relacionado com a presença do campo gravitacional 

terrestre e a força da gravidade que atua sobre a água no solo. O Potencial gravitacional é 

medido de acordo com sua posição, para sua medida pode ser utilizada a unidade de carga 

hidráulica e o potencial será igual à coordenada vertical com unidade em metros de água; 

• Potencial Pneumático (<!>n) - origina-se de pressões externas de gás diferente da pressão 

atmosférica. É a variação parcial do potencial devido apenas a uma diferença de pressão de 

ar da fase solo - solução - ar e a pressão do ar da fase padrão; 

• Potencial Osmótico (<l>osm) - é produzido pela diferença de composição entre a água (com 

presença de sais minerais e substâncias orgânicas) e a água pura. Segundo JIMÉNEZ 

(1993), este potencial se deve à água nos poros que possuem sais em dissolução, 

exercendo, portanto, uma sucção osmótica para levar a água do solo do estado original ao 

estado padrão. 

• Potencial matricial (<!>m) - potencial de pressão que decorre do efeito combinado da ação das 

forças capilares e de adsorção, surge da interação entre a água e as partículas minerais (ou 

matriz) que compõem o solo (HILLEL, 1971). Esta força é uma das responsáveis pela 

retenção de água nos poros capilares. Segundo MARSHALL & HOLMES (1981), a sucção 

matricial equivale ao módulo do potencial matricial e é medida em termo de pressão. 

Quando os potenciais gravitacionais e pneumáticos não intervêm e podem ser 

desprezados, o potencial total (neste caso composto pelo potencial matricial e osmótico -

expresso em termos de energia) equivale a soma da sucção matricial e a sucção osmótica em 

termos de pressão e a soma destes componentes denomina-se sucção total. A sucção matricial 

equivale à sucção total quando a água do solo é idêntica a água padrão (água pura ou solução 

com composição da água do solo), restando apenas o efeito da matriz do solo (capilaridade e 

adsorção). 
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4.1 -Ensaios para medir a sucção nos solos 

Segundo FREDLUND. & MORGENSTERN (1978) a determinação do potencial 

matricial é fundamental para a resolução dos problemas relativos ao comportamento dos solos 

não saturados e pode ser obtido por diferentes métodos. 

4.1.1 - Funil de Placa Porosa 

Este método obtém as sucções matriciais em função da pressão de borbulhamento da 

pedra porosa (pressão em que o ar flui através da pedra porosa). O equipamento é composto 

por duas câmaras, uma de ar e outra de água, separadas por uma pedra porosa, onde a 

pressão de ar é a atmosférica e a sucção é aplicada com a diminuição da pressão na água. A 

Figura 2.7 apresenta um esquema desta técnica. 

Funil { 

Solo 

Placa Porosa 

Água 
h 

. .... 
:·: Águ~·. ··:·< 
. . . · .. ... 

Figura 2.7 - Esquema do "Funil de placa porosa" (REICHADT, 1985). 

4.1.2 - Câmaras de Pressão 

Este equipamento foi desenvolvido para se obter sucções matriciais que podem atingir 

1500 KPa (Pedras de cerâmicas especiais), ou até 10000 KPa (Membranas de celulose) 

dependendo da qualidade da placa porosa. 

Consiste em uma câmara, com uma placa porosa semi-permeável (permeável para 

água e impermeável ao ar) na base e no topo, ligada a uma fonte de pressão como mostrado 

na Figura 2.8 (REICHARDT, 1985). 
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O ensaio consiste na colocação de um corpo de prova em contato direto com a placa 

porosa saturada, aplicando pressões sucessivas de ar, assim a sucção induzida é transmitida 

ao solo, alcançando-se um equilíbrio depois da eliminação parcial da água em cada estágio. 

Em cada equilíbrio é pesado o corpo de prova para determinar a umidade, na condição final de 

equilfbrio, a pressão de ar aplicado é igual à sucção do solo. 

Com os dados de sucção e de umidade respectivamente para cada estágio pode-se 

obter a curva de retenção do solo. 

Pressã:-l--
lnterna 

. -

Placa ou Membrana 
Porosa 

Figura 2.8 - Esquema de câmara de Pressão (REICHADT, 1985). 

4.1.3 - Tensiômetros 

Câmara de 
Pressão 

Pressão 
Atmosférica 

O tensiômetro é um equipamento composto por um sistema hidráulico fechado com 

uma cápsula cerâmica permeável a água e sais ligada a um manômetro, possibilita medir a 

sucção do solo quando colocada a cápsula porosa em contato com o solo, a pressão atuante 

na fase líquida do solo é transmitida ao reservatório de água do sistema, onde é detectada pelo 

medidor de pressão (Figura 2.9). Sendo a pressão atuante na fase líquida do solo não saturado 

negativa, o limite da medição da sucção matricial pelo tensiômetro é a pressão de cavilação, a 

partir desta pressão surgem bolhas de ar e descontinuidades, estando limitados estes 

aparelhos de 70 a 100 KPa. 

Para determinar o potencial matricial no ponto escolhido utiliza-se a equação: 

'+'m=-12.6h + h1 + h2 

Onde: 

4-'m: sucção matricial (em); 

h: leitura em altura de Hg (em); 

h1 : distância da superfície do solo e a superfície do mercúrio na cuba (em); e 

h2: distância da superfície do solo e o ponto da cápsula porosa (em). 
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4.1.4 - Psicrômetros 

São aparelhos que medem a sucção total do solo por meio de medida da umidade 

relativa do ar do solo em equilíbrio com a interface solo - água. Trata-se de um bulbo poroso 

fino que entra em contato com o solo, no interior dotado de um termopar ligado a um micro

voltlmetro e uma fonte de alimentação elétrica junto a um sensor de temperatura (Figura 2.1 0). 

O principio do funcionamento está baseado nos fenômenos de Seebeck e de Peltier, e são 

descritos por PRESA et ai. (1988). 

Manômetro de 
Mercúrio -........._ 

. , ~! -- -· - ~ ~--.: -~: ...:..···:- - -- ---~/-- . 

Tubo com __ _._ 
Água 

Cápsula Porosa 

h 

h1 

h2 

:; - ------- --,1<-

Figura 2.9- Esquema de um tensiômetro de mercúrio. 

Figura 2.1 O- Esquema de um Psicrômetro Peltier. 

Bulbo 
Cerâmico 

Termo par 

Sensor de 
Temperatura 
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4.1.5 ·Técnica do Papel de Filtro para medição de Sucção 

Segundo MARINHO (1994) o método baseia-se no princípio de absorção e equilíbrio 

que existe quando um material poroso com deficiência de umidade é colocado em contato com 

o papel de filtro, com umidade menor. O papel absorve uma certa quantidade de água do 

material até que o sistema entre em equilíbrio de sucção. Conhecendo a relação entre sucção 

e umidade do material poroso, a sucção do solo pode ser obtida referindo-se à curva de 

calibração. 

Todas as técnicas para medir a sucção requerem uma troca de água entre o solo e o 

sistema de medição. No método do papel de filtro o fluxo de água pode ocorrer de duas 

maneiras: Por fluxo de vapor ou por fluxo capilar (Figura 2.11 A e 8, respectivamente). 

Papel de Filtro 

I 
I 

I 
' 

Solo 

l 
(A) (B) 

Figura 2.11 - Esquema representando os tipos de fluxos de solo para o papel de filtro 

(MARINHO, 1994). 

Na situação de fluxo de vapor as moléculas de água têm que escapar da água dos 

poros vencendo as forças capilares no solo e eventualmente forças osmóticas que agem 

devido à presença de sais. O espaço entre o papel de filtro e o solo é uma barreira para os 

sais, permitindo apenas o fluxo do vapor de água. O fluxo capilar ocorre através das partículas 

do solo e das fibras do papel, sem que a água perca a continuidade. Se o fluxo ocorre apenas 

através do vapor o papel de filtro medirá a sucção total, uma vez que estará incorporando 

forças osmóticas e capilares que retêm a molécula de água. Quando o fluxo ocorre apenas por 

capilaridade a sucção matricial é medida. Neste caso o componente osmótico não age como 

força adicional que impede o fluxo de água para o papel filtro. 

A Tabela 2.4 apresenta um resumo sobre as principais técnicas para medir a sucção 

do solo. 
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Tabela 2.4- Métodos para medição de sucção (VILAR, 1997 apud SOTO, 1998). 

Método Realização Tipo de Faixa de Medida Observações 

Sucção (kPa) 

Funil de Pedra Porosa Laboratório Matricial o-70 • Para baixas sucções; 

• Sucção aplicada diretamente à amostra. 

Tensiômetros Laboratório e Matricial o -70 • Tempos de resposta em função da condutãncia da pedra 

campo porosa. 

Blocos Porosos Laboratório e Matricial 10 - 1000 • Histerese pronunciada; mais sensível às altas sucções; 

campo • Longo tempo de resposta; 

• Fácil deterioro do material. 

Placa de Pressão Laboratório Matricial 20-1500 • A capacidade depende da pedra porosa (pressão de 

entrada de ar); 

• Utiliza técnica de translação de eixos. 

Psicrômetros Laboratório e Total e 100-8000 • Mais recomendado para laboratório; 

campo osmótica • Depende de rigoroso controle de temperatura. 

Membranas de Laboratório Matricial o - 10000 • Emprega a técnica de translação de eixos; 

Pressão • Emprega membrana de celulose. 

Papel de Filtro Laboratório Matricial e Todos os valores • Precisão máxima na pesagem; 

Total • A determinação da sucção depende do contato com o 

solo (problemático). 

Extrato da Solução do Laboratório e Osmótica Todos os valores • Condutividade do estrato; 

solo campo • Concentração de solutos; 

• Estratos e psicrômetros (resolução não satisfatória). 
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4.2. Curva de retenção da água no solo e Equações de ajuste 

A representação gráfica da relação entre dados de sucção e valores de umidades 

volumétricas é denominada de curva de retenção da água no solo (JUCÁ, 1990). Segundo 

FREDLUND et ai. (1994), a curva de retenção da água no solo pode ser definida como a 

variação da sucção com a capacidade de retenção da água nos macro a micro poros no interior 

do solo, indicando a relação entre sucção e umidade (grau de saturação, ou umidade 

volumétrica). A curva de retenção é feita a partir das trajetórias tipicas obtidas através de 

procedimentos de secagem e umedecimento dos materiais. 

As principais equações que definem a curva de retenção são: 

• BROOKS E COREY (1964) apud SOTO (1998): 

0 ~ (B.\- IIJ·{ ~I r + iiJ 

Se: I.JI < I.Jia <O 

• VAN GENUTCHEN (1980): 

B=fJr+ (Bs - Br) 

(1 + lalfll' )j 

• FREUDLUND et ai. (1994) : 

onde: 

I.JI: sucção matricial (em); 

I.Jia: Sucção matricial que corresponde à 

entrada de ar (air entry) (em); 

'l'r: sucção que corresponde à umidade 

volumétrica residual (em); 

e: umidade volumétrica (cm3/cm\ 

es: umidade volumétrica de saturação 

(cm3/cm\ 

er: umidade volumétrica residual (cm3/cm\ 

111 

a: parâmetro de ajuste da curva (1/cm); 

À: parâmetro de ajuste depende do tipo de 

solo; 

i: parâmetro de ajuste da curva; j : 1-1/i; 

e: 2.71828; 

a: valor aproximado da sucção de entrada 

de ar (em); 

À: parâmetro de ajuste; 

106
: valor limite de sucção para qualquer 

tipo de solo. 
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5. Curva de depleção e análise de recessão 

5.1 - Hidrógrafa de descarga 

A hidrógrafa é o resultado final de vários processos que governam a transformação da 

precipitação e outras formas de entradas de água na bacia, em descarga no exutório. A forma 

da hidrógrafa depende de várias características como armazenabilidade e transmissividade do 

meio poroso, tipo e quantidade da reserva de água subsuperficial , tamanho e forma da bacia 

hidrográfica e intensidade da precipitação. 

A Figura 2.12 mostra os principais elementos da hidrógrafa de descarga. O inicio da 

descarga após o episódio de chuva é marcado pelo ponto A e o tempo entre o inicio da chuva e 

o inicio da descarga é chamado de tempo inicial - ts. O tempo necessário para a curva atingir o 

valor máximo (Ponto C) é chamado tempo de concentração - te e o tempo entre a descarga 

máxima até o final da hidrógrafa, quando a descarga é teoricamente igual a zero é o tempo de 

queda - tf. O tempo base é a soma do te e do tf. O tempo entre o centro do evento de chuva 

(Cp) e o centro da hidrógrafa de descarga (CH) é chamado de tempo de retardamento- tr. Para 

o sistema de drenagem o ponto D é o final da influência direta do escoamento superficial após 

a chuva. 

p 

~ 

t 
Q 

Tempo 

Figura 2.12- Elementos da hidrógrafa (Fonte: KRESIC, 1997). 

A forma da hidrógrafa tende a ser mais complexa refletindo precipitações anteriores e 

outras possíveis entradas de água. As hidrógrafas são formadas pela superposição de 

hidrógrafas simples correspondendo a eventos de precipitações separados. A Figura 2. 13 
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apresenta um esquema que reflete a forma da hidrógrafa resultante de diversos eventos de 

precipitação e indica, respectivamente, o valor da precipitação, as hidrógrafas correspondentes 

e a representação resultante da somatória destes eventos. 

p 

CD 

Q 

Q 

Figura 2.13- Esquema de hidrógrafas refletindo a somatória de diversos eventos de chuvas. 

5.2- Separação dos componentes da Hidrógrafa 

Os fluxos de água que afetam a forma de uma hidrógrafa podem ser divididas em fluxo 

formado pela precipitação direta na drenagem, escoamentos superficiais coletado pela 

drenagem, fluxo próximo a superfície e fluxo subsuperficial. Geralmente é impossível separar 

todos estes componentes. Na prática, o problema de separar os componentes reduz-se em 

estimar o fluxo de base, formado pelo fluxo da água subsuperficial, e o escoamento superficial 

que é a integração de todos os demais componentes. 
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Fluxo de base - Base Flow 

O primeiro método para separar os componentes é mostrado na Figura 2.14 (linha 

ABC) .. Este método assume que o ponto C representa o final de todo escoamento superficial e 

o inicio do fluxo gerado apenas pelo fluxo subsuperficial. O ponto A representa o inicio do 

escoamento superficial após a chuva e o ponto B a contribuição máxima da água 

subsuperficial. A área abaixo da linha ABC é o fluxo de base, ou seja, o componente de água 

subsuperficial do volume total de descarga. 

N 
(dias) 

-
Fluxo Base 

N = 0.8A 0'
2 

A- Área 
drenada 
(Km 2) 

N=t 1 

Figura 2.14- Esquema para individualizar os elementos da hidrógrafa. 

Tempo 

O segundo método de separação dos componentes é usado para sistemas com baixa 

permeabilidade, sem contribuição imediata do fluxo subsuperficial. Neste caso o ponto D é 

encontrado pela fórmula empírica de LINSLEY et ai., 1975: 

tf = 0,8 A 0 '
2 (dias) 

Onde A é a área da bacia em Km2
. 

5.3 - Análise de Recessão 

Utilizando-se de relações matemáticas, é possível predizer a vazão de água de um 

determinado sistema após um período sem chuvas significativas. A forma e as características 

da curva de recessão dependem de vários fatores como a porosidade do material geológico e 

posição da superfície piezométrica. A condição ideal de recessão é um período de vários 
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meses sem chuvas com climas moderados I úmidos (KRESIC, 1997). Em situações que se 

afastam da condição ideal é possível analisar a curva de recessão de diversos anos e utilizar 

uma curva envelope com os valores mínimos (Figura 2.15), permitindo uma análise mais 

confiável dos resultados obtidos. 

QL-----------------------~ 

QL-----------------------~ QL-----------------------~ 

Q 

Q L_ ______________________ ~Te~m~p~o~ 

Figura 2.15 - Curva envelope- Representação de vários períodos de tempo. 

Existem 2 fórmulas que descrevem o comportamento decrescente da curva de 

recessão, que foram propostas por BOUSSINESQ (1904) e MAILLET (1905). Ambas 

apresentam a relação entre vazão (Qt) e fluxo no inicio da recessão (Qo). A equação de 

BOUSSINESQ na forma hiperbólica é: 

Onde: 

t: é o tempo desde o inicio da recessão, para o qual a razão de fluxo é calculada; 

to: é o tempo inicial da recessão, geralmente (mas não necessariamente) é igual a zero. 
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A equação de MAILLET é mais usada e é apresentada na forma exponencial: 

Q, = Q
0

.e- a(l- to) 

O parâmetro a em ambas equações representa o coeficiente de descarga (ou 

coeficiente de recessão) que depende da transmissividade do material poroso e da capacidade 

de campo. A equação de Maillet quando plotada em gráfico semi-log apresenta uma linha com 

a inclinação: 

log Q
0 

- log Q, 
a = -=----=--"-------=--~ 

0.4343.(1-tt)) 

Na maioria das situações a inclinação não é constante. A Figura 2.16 apresenta um 

gráfico semi-log da descarga X tempo, para um período de recessão e é possível observar que 

a curva de recessão pode ser aproximada em 3 funções exponenciais com 3 diferentes 

coeficientes de descarga (a). As 3 linhas correspondem a 3 micro-regimes de descarga durante 

o período de recessão. 

5 
4.5 

4 

3.5 

3 

~ 
2.5 

<'> 

.§. 
o 2 

O o 

~ CD 

~ o 

Q1 ~ @ 
Qz 

- - -----
~ @ l ~ 

~ - 1- -

Q3 
I I -;;o 

I I 
1 .5 I I 

I I 
I I 
I I 
1 l 

10 20 30 50 

Tempo após o inicio da recessão {dias) 

Figura 2.16 - Segmentação de uma curva de recessão. 
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5.4- Obtenção dos Valores para Análise de Recessão - Medidas de Vazão 

Existem diversos métodos para medida de vazão e a escolha é função das dimensões 

do curso de água e da exatidão desejada. 

5.4.1 - Métodos Volumétricos 

O modo mais comum de medir vazões é a partir da própria definição da propriedade: 

volume escoado por unidade de tempo. Este método é mais aplicado em seções de pequena 

vazão (LENCASTE, 1957). 

Preferencialmente a seção escolhida deve estar localizada em um trecho retilíneo e 

estável do rio, sem erosões ou deposição de sedimentos ou efeito de remanso devido a algum 

barramento a jusante. Para pequenos cursos de água, é possível a instalação de vertedores ou 

Calhas Parshall, as quais permitem a medição direta da vazão. 

5.4.2- Curva Chave 

Este método é uma variação do Método Volumétrico. Neste, escolhida a seção de 

controle para medir de vazão, instala-se uma régua milimétrica e anotando-se a vazão e a 

corresponde altura pode-se construir uma tabela ou uma curva de correlação altura-vazão, esta 

curva é denominada curva-chave. 

5.4.3 - Integração das Velocidades Pontuais ou Método da Meia Seção 

O Método da Meia Seção baseia-se em determinações pontuais de velocidades, 

obtidas em um conjunto de pontos suficientemente grande em várias posições verticais, que 

serviram para a determinação da velocidade média. As profundidades de cada um destes 

pontos constituem as alturas de elementos de áreas regulares, que dividem a seção 

transversal num número de subseções. Para cada subseção calcula-se a vazão elementar que 

é definida pelo produto da velocidade média na vertical pela área da subseção (área de 

retângulo). Assim, a vazão total na seção é calculada através de um somatório de vazões 

parciais. 

Para uma apresentação do método pode-se considerar inicialmente: 

Q = J u(y.z)dA = J 11 Y (z).h(z)dz 
A z 
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e 

= I ~r=" lfz(z) = - -
0

u(y.z)dy 
h(z) ·= 

Onde: 

h(z) = profundidade da vertical em que se calcula a velocidade média (m); 

Q =vazão na seção transversal ao escoamento (m3/s); 

A= área da seção transversal ao escoamento (m2
); 

u(y,z) = velocidade em ponto genérico de coordenadas (y,z) sobre a seção transversal reta 

(m/s); e 

= ( ) = velocidade média em uma vertical (y) variável com a distância horizontal (z) em m/s. 
lf )' z 

A vazão é aproximadamente o somatório das quantidades elementares: 

i=N i=N= i=N= 
Q= Lq; = 'Lu;.a; = 'Lu;.h;.ó.z 

i=l i=l i= l 

Sendo 

N =número de elementos (subseções) da seção transversal; 

óz = largura de cada elemento; 

qi = vazão através do i-ésimo elemento da área aj. 

Para o cálculo das vazões elementares %. considera-se que o a velocidade do 

escoamento tende a ser nula junto ao leito do canal e cresce em direção ao centro do canal. A 

Figura 2.17 mostra esta variação. 

Figura 2.17 - Exemplo da variação da velocidade em função da posição no curso do rio. 
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5.4.4- Método de Injeção de Curta Duração (MICO) 

Este método consiste na obtenção da vazão a partir da diluição de um traçador em um 

ponto determinado do canal e a leitura em outro ponto a jusante. BARBOSA Jr. et ai. (1999a), 

apresenta a fundamentação teórica sobre o método. De acordo com BARBOSA Jr. et ai. 

(1999b) no método de diluição, o trecho de teste é definido pela extensão do curso d'água 

compreendida entre as seções transversais utilizada para a injeção e a amostragem do 

traçador. 

Algumas características são importantes e devem ser consideradas para a escolha do 

trecho do teste, como não conter ou apresentar o mínimo de zonas mortas e canais estreitos e 

profundos. A distância ótima para a mistura pode ser estimada a partir da equação adaptada 

de YOTSUKURA & COBB (1972) e FISCHER et ai. (1972) apud BARBOSA Jr. et ai. (1999b). 

O volume de traçador consumido também é função do comprimento de trecho 

compreendido entre injeção e coleta, da velocidade do escoamento e do pico de concentração 

a ser atingido no ponto de amostragem. 

Além destes métodos existem outras formas para medir a vazão de um curso de água. 

Entre estes se pode citar: 

• Aparelhos Deprimogêneos - Os aparelhos deprimogêneos são os que medem a 

vazão em condutos fechados à custa da medida de uma depressão provocada por um 

estreitamento (LENCASTE, 1957). 

• Medição de Vazões por meio de curvas - Numa curva geram-se diferenças de 

pressão entre a parte interior e a parte exterior. Esta diferença de pressão pode ser 

utilizada para medir a vazão escoada. 

• Modelos Reduzidos - Os modelos reduzidos são importante como auxiliares na 

medição das vazões e é a partir deles que, para as grandes estruturas hidráulicas, se 

determinam as vazões escoadas. 

5.5. Medidas de Velocidade 

Os principais métodos para medir a velocidade de um canal são apresentados de 

forma sucinta neste tópico. 

5.5.1.- Medida Direta 

Flutuadores - Este método é útil principalmente para medir velocidades superficiais. O 

principio consiste em medir o comprimento percorrido durante certo tempo. 

Tubos de Pitot - Um tubo de Pitot é fundamentalmente constituído por duas tomadas 

de pressão: urna A com o eixo perpendicular ao escoamento e outra B com o eixo paralelo ao 
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escoamento. A primeira tomada de pressão mede a pressão estática mais a pressão dinâmica; 

p/y + V2/2g . A diferença entre as duas medidas é o valor da pressão dinâmica. Teoricamente 

seria: V2=2gnh, na prática porém, nem toda a energia cinética se transforma em energia 

potencial, havendo necessidade de introduzir um coeficiente de correção, função da forma dos 

orifícios e da sua colocação. 

Cilindro de Pitot - O Cilindro de Pitot é uma variante do tubo de Pitot que permite 

eliminar os erros de direção, desde que se conheça o plano rc que contém o vetor velocidade 

cuja intensidade se deseja medir. 

Esfera de Pitot - A esfera é ainda uma variante que permite conhecer, num ponto, a 

direção e a grandeza da velocidade, sem a necessidade de conhecer a priori o plano do vetor 

velocidade. 

Molinetes - Sistema de pás ou hélices, montados em um eixo vertical ou horizontal, o 

qual é posto em movimento por ação da velocidade da água. O número de rotação dado 

aparelho é função da velocidade da água. O modo de efetuar a contagem do número de 

rotação é específico para cada aparelho. 

Correntógrafo - Tipo de molinete especialmente desenvolvido para registro de 

correntes marítimas. 

Anemômetro Doppler Laser (LDA) - O Anemômetro Doppler Laser (LDA) opera 

baseado no princípio Doppler e foi usado para medir, instantaneamente, a distribuição da 

velocidade e da turbulência (SONG & GRAF, 1996). O LDA é especialmente estável para medir 

escoamento não permanente, por não perturbar o escoamento (NEZU et ai., 1997). 

O perfilador de velocidade Doppler acústico (ADVP) foi desenvolvido para medir 

velocidades e turbulência em águas em canais, rios e lagos (SONG & GRAF, 1996). Este 

instrumento apresenta resultados precisos quando há transporte de sedimentos no 

escoamento, ou seja, não é afetado pela qualidade da água (LEMMIN & ROLLAND, 1997). 

5.5.2. Fórmulas empíricas para estimar a velocidade 

A velocidade da água em um canal é influenciada por vários fatores. Destaca-se: 

• Declividade: Quanto maior o declive maior será a velocidade do fluxo. 

• Características do leito: O contato entre a água e o leito da drenagem pode gerar 

resistência a passagem da água, diminuindo a velocidade em determinadas partes. 

• Forma do canal: o parâmetro usado para medir o efeito deste fator é chamado de 

raio hidráulico do canal (R). É definido pela área da seção dividida pelo perímetro 

molhado. 
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Usando estes parâmetros pode-se chegar a uma fórmula empírica para estimar a 

velocidade: 

2 I 

R3S2 
V=---

11 

Sendo: 

V= velocidade desejada (m/s) 

R = Raio hidráulico (m) 

S = Gradiente do canal (m/m) 

n = Coeficiente de "Manning". Seu valor é obtido na literatura e é função das características do 

canal (presença de vegetação, sedimentos de fundo etc). 

A Fórmula de Elliot é uma variação simplificada da equação anterior, é expressa por: 

V = 0.3Jm.h 

Onde: 

V= Velocidade do Fluxo (m/s). 

m = Raio Hidráulico (m). 

h = Gradiente do canal (m/km). 

Esta fórmula assume que o valor de "Manning" é 0.02 e é adequada para canais 

naturais com baixa rugosidade. Os valores de m e h são obtidos no levantamento das 

características da seção transversal (m) e pela declividade do canal. 

6. Mecanismos de Transporte e atenuação dos solutos 

Segundo DANIEL (1993) os principais processos de transporte de solução em meios 

porosos, incluindo os poluentes são: 

./ Advecção; 

./ Dispersão Hidrodinâmica; 

./ Sorção; e 

./ Decaimento, Hidrólise, volatilização e biotransformação. 

6.1. Advecção 

Para SHACKELFORD (1993), advecção é o processo no qual os contaminantes são 

transportados com o escoamento do fluído ou solvente (tipicamente a água), em resposta ao 
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gradiente na carga hidráulica total. Por este mecanismo os solutos são transportados numa 

razão média igual à velocidade de infiltração do fluído, sendo escrita como: 

v 

onde: 

Vs =velocidade de infiltração linear média da água (solução), 

ne = porosidade efetiva do material e 

v =velocidade de Darcy (quantidade de escoamento por unidade de área por tempo) 

Esta equação pressupõe que todos os vazios do material poroso são igualmente 

efetivos no comportamento do fluxo, que é dado pela Lei de Darcy para escoamento 

unidimensional, escrita como: 

Q oh 
v=-=-K-= Ki 

A àx 

onde: 

Q = razão volumétrica do escoamento da água, 

A= área total da seção (sólidos + vazios), perpendicular à direção do escoamento, 

K = condutividade hidráulica, 

h = carga hidráulica total, 

x = direção do escoamento; e 

i = gradiente hidráulico adimensional. 

6.2. Dispersão Hidrodinâmica 

Segundo FREEZE & CHERRY (1979), a dispersão hidrodinâmica é o fenômeno pelo 

qual ocorre o espalhamento tridimensional do contaminante, causando sua diluição pelo 

caminho do escoamento. Os mecanismos principais deste espalhamento são a dispersão 

mecânica e a difusão molecular efetiva e, portanto o coeficiente hidrodinâmico (Dh) considera 

estes dois fatores: 

Dh = D~.1 + Du. 

onde: 

Dh = dispersão hidrodinâmica, 

DM = dispersão mecânica e 

Dir. = difusão molecular efetiva 

Dispersão Mecânica 

A dispersão mecânica, de acordo com SHACKELFORD (1993) é causada pelo 

movimento do fluído no meio poroso, que diminui as concentrações do soluto, sendo resultado 
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do escoamento diferencial de fluido pelo espaço do meio poroso que não tem o mesmo 

tamanho e formato na natureza. 

Para SHACKELFORD (1993) na teoria tradicional de transporte de contaminantes, um 

fluxo mecânico dispersivo JM é acrescido ao fluxo total de massa do soluto para explicar o 

espalhamento do soluto devido a variações na velocidade de infiltração (vs) que ocorre durante 

o transporte do material poroso. Em nível microscópico, estas variações são relatadas em três 

diferentes como mostra a Figura 2.18: (a) a velocidade de escoamento através de qualquer 

canal poroso dentro do material será maior no centro do canal do que perto das paredes; (b) a 

equação da continuidade prediz que a velocidade de escoamento através de um poro de 

abertura pequena será maior do que num poro com abertura grande; (c) mostra que as 

variações na velocidade serão resultado da natureza da tortuosidade do caminho do 

escoamento no material poroso. 

(a) 

(b) 

(c) 

Processos de Transporte 

parede do poro 

parede do poro 

distribuição 
da velocidade 
transversal ao 
canal do poro 

equação da continuidade: A 1 v 1 = A 2 v2 

direção do 
e s coamento 

Figura 2.18 - Dispersão microscópica no solo: (a) efeito da distribuição da velocidade através 

de um (mico poro; (b) efeito da variação no tamanho dos poros; e (c) efeito da tortuosidade no 

escoamento do fluxo. Fonte: FREEZE & CHERRY (1979). 

Numa escala regional, a dispersão mecânica é causada por diferentes velocidades de 

escoamento, em função das heterogeneidades presentes no meio. 
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Difusão Molecular Efetiva 

A difusão é o movimento de solutos de uma zona de alta concentração de soluto para 

uma zona de baixa concentração. A força motriz é o movimento aleatório dos constituintes 

iônicos e moleculares sob a influência de sua atividade cinética, denominado movimento 

Browniano. A difusão é irreversível, uma vez que duas soluções estejam misturadas sob 

condições naturais, elas formarão uma única solução uniforme. Este mecanismo é importante 

em situações de baixa velocidade do meio. 

A equação fundamental para a difusão é a Primeira Lei de Fick para transporte 

unidimensional escrita como: 

onde: 

J0 = fluxo de massa difusivo 

x =direção de transporte 

Do= coeficiente de difusão (solução livre) 

Para difusão em material poroso saturado é utilizada uma forma modificada da Primeira 

Lei de Fick: 

onde: 

1 = fator de tortuosidade admensional 

D • = coeficiente de difusão efetiva 

6.3. Sorção 

ou 
. ac 

J =-D n-
o ax 

Segundo TESTA (1994) sorção refere-se ao processo pelo qual espécies químicas 

deixam a solução e são absorvidas pela superfície do sólido resultando num incremento na 

concentração do contaminante no solo. CUSTÓDIO & CARRERA (1992) definem o processo 

como adsorção, descrevendo como processo no qual as partículas do soluto tendem a ficar 

aderida à superfície das partículas (minerais) devido a forças eletrostáticas ou ligações 

químicas muito fracas. Este termo é utilizado devido às dificuldades para distinguir entre os 

mecanismos de adsorção (física e química) e precipitação. 

Considera-se precipitação quando existe a transferência de soluto da fase aquosa para 

a superfície da fase sólida, resultando em uma nova substância, com uma nova fase sólida 

cristalina. O processo de precipitação ocorre em 2 fases, de nucleação e de crescimento da 
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partícula, e pode se formar na superfície das partículas ou nos poros interpartículas. O pH do 

material geológico e da fase líquida, o Eh e a concentração dos contaminantes são os 

principais controladores deste processo. 

As taxas de sorção do material sólido em relação à concentração na água 

subsuperficial é expressa através de cinéticas de sorção. Tais reações cinéticas são aplicadas 

e o modo de sorção é incorporado no termo fonte/esgotamento (S). Se os processos de sorção 

forem relativamente rápidos se comparados ao tempo de transporte advectivo dos 

contaminantes, o equilibrio entre a concentração de adsorvidos (ca. ) e a concentração 

dissolvida (c) pode ser assumida (sorção de equilíbrio). A relação entre a concentração de um 

soluto na fase sorvida e na fase de água, em equilíbrio, é chamada de isoterma de sorção e 

comumente é enquadrada em quatro categorias: isotermas S, L, H e C (Figura 2.19). Dentre as 

4 categorias a L e a C são encontradas em materiais geológicos, sendo que a L é conhecida 

em termos matemáticos como equações de Langmuir ou Freundlich e a C, como linear. 

o 
~ 
Q) 
'O 
Ol 
~ 
o 
'O 

:e o 
OJ) 

'O 
<O 
Q) 
'O 
Ol 
E 

----------- L 

-----------s 

Concentração em equilíbrio (molll) 

Figura 2.19 - Tipos clássicos de isotermas de adsorção. 

Nas isotermas lineares o Kd pode ser obtido para uma determinada concentração (c) 

através da expressão: 

C
0 

= J(c) 

A relação de equilibrio mais simples que pode ser encontrada em problemas de 

transporte com concentrações relativamente pequenas é a isoterma linear: 

onde: 

Ca = concentração de adsorvidos medidos como massa de contaminante por massa de material 

de matriz seca [ 1]; 
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c = concentração dissolvida medida como massa de contaminante por volume de água em 

[M/L3
], 

~ = coeficiente de distribuição [L 3/M) 

Depois de algumas reestruturações este termo S (fonte/esgotamento), para uma 

isoterma linear leva a uma equação de transporte unidimensional idêntica a equação de 

advecção-dispersão: 

a:: v a:: D1. ô 2
c 

- ----+ - --a- R a R ~- 2 

Assim, a sorção de equilfbrio descrita pela isoterma linear causa um retardamento da 

migraç~o do contaminante comparado ao transporte advectivo com a velocidade média de 

transporte. Tal retardamento é descrito pelo fator de retardamento adimensional R, definido 

como: 

R= 1 + (1 -n )rs K" 
11 

sendo: 

n: porosidade; e 

Ys: Peso especifico dos sólidos. 

O modelo de Kd também pode ser aplicado para descrever o transporte com troca 

iônica ou sorção hidrofóbica, embora os mecanismos de sorção hidrofóbica ainda não sejam 

bem definidos. Experiências mostram que quanto maior o conteúdo orgânico no meio ffsico, 

maior é o potencial de sorção. Os orgânicos hidrofóbicos em uma solução aquosa deixarão a 

fase aquosa em preferência a fase sólida orgânica presente no solo quando aderidos ao 

material de solo. A solubilidade ou, alternativamente, o coeficiente de partição de octanol-água 

Kol'l• é uma medida desta preferência. 

O modelo de Freundlich é empírico e é representado pela equação: 

c = Kca 
o 

No caso de adsorção linear, a é igual a 1. Além de causar um retardamento no 

movimento da pluma, as isotermas não lineares também criam uma assimetria na distribuição 

da concentração, neste caso, a previsão da migração da pluma de contaminação fica mais 

diffcil. 

O modelo de Langmuir descreve um processo onde há uma capacidade máxima de 

sorção pelo solo. A expressão que descreve este processo é: 
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Ca = Smb 
l +bc 

Sendo Sm a quantidade máxima sorvida pelo solo; b é a taxa cinética constante de 

saída e entrada de constituintes nos srtios de adsorção e c é a concentração de equilfbrio. 

Processos de Atenuação da Migração de Contaminantes em Meios Porosos 

A equação fundamental que descreve o transporte de constituintes reativos dissolvidos 

em meio poroso isotrópico saturado é conhecida como equação de advecção-dispersão. A 

equação a seguir, contempla os principais mecanismos que ocorrem durante o transporte de 

solutos no meio homogêneo num sistema unidirecional de fluxo (equação derivada de OGATA, 

1970 e BEAR, 1972 apud FREEZE & CHERRY, 1979). 

onde: 

ôC ô 2C ôC pd ôS 
-=D ---v-+--
ôt I !Jf 2 I !Jl n Ôl 

_l_ I ----1...1_ 
Fonte Dispersão hidrodinâmica Advecção Adsorção/Desorção 

D1 = coeficiente de dispersão hidrodinâmica 

I = direção ao longo da linha de escoamento (longitudinal) 

C = concentração do soluto 

v1 = velocidade linear média da água no meio poroso 

Pd = peso específico dos materiais constituintes do meio poroso 

n = porosidade 

S = massa do constituinte químico adsorvida na parte sólida do meio poroso por 

unidade de massa dos sólidos 

6.4. Decaimento, Hidrólise, Volatilização e Biotransformação 

Existem outros processos que afetam o transporte do contaminante, como o 

decaimento, a dissolução, filtração, fotólise, hidrólise, oxidação, reações químicas com outra 

espécie, volatilização, bioacumulação e biotransformação e a biodegradação. Destes os 

processos mais importantes são: 
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Decaimento - Reações da primeira ordem que seguem a relação: 

à 
- =-Ac a 

onde À é uma constante de decaimento [T"1
]. 

Reações de primeira ordem também são aplicadas para descrever o decaimento 

radioativo e/ou processos de degradação simples de contaminantes orgânicos e de poluentes 

biológicos: 

onde 

c = concentração em um tempo t [M/ L 3] 

Co =concentração em um tempo O (concentração inicial ou concentração da fonte) [M/L3
) 

'A= taxa de decaimento constante [T"1
] 

T 112 = meia-vidas de isótopos radioativos ou de contaminantes degradados [T] 

Hidrólise- A hidrólise é a reação do contaminante na água, normalmente com a 

introdução de um grupo hidróxila (OH)" na estrutura da substância qufmica contaminante e, 

geralmente, com a perda de um ion. A taxa de reação pode ser catalisada por metais, ácidos 

e/ou bases e microorganismos. 

Volatilização A volatilização de substâncias químicas orgânicas da água para a 

atmosfera pode ser um caminho importante para substâncias químicas com pressões de vapor 

elevadas. Esta reação é facilitada pela preferência de muitos contaminantes serem dissolvidos 

na fase gasosa do que na fase aquosa. Os fatores que controlam a concentração de vapor na 

fase gasosa são a pressão de vapor p do contaminante sob investigação (em atm.) e a 

constante da lei de Henry KH (em atm. m3/mol): 

p = KHc 

onde c é a concentração do contaminante na fase aquosa (em moleslm\ Assumindo o 

equilfbrio, a equação anterior, fornece a concentração do contaminante na fase gasosa se esta 

estiver em contato com a fase aquosa contaminada. A pressão de vapor ajuda a calcular a taxa 

de evaporação do contaminante. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o 

contaminante. 
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Biotransformação - A biotransformação é o resultado da transformação enzima

catalisada de um contaminante. As biotransformações são realizadas principalmente por 

micróbios, desta forma a taxa de biotransformação é uma função da massa microbiana no 

ambiente aquoso estudado. As populações de bactérias presentes no solo geralmente são 

multiespécies e é raro um contaminante ser tóxico a todos os micróbios. Também é usual uma 

adaptação rápida da comunidade de bactéria nativa em relação ao contaminante, devido a isto, 

todos o contaminantes orgânico são eventualmente biotransformados em certas proporções, no 

entanto esta relação não é previsível, em um ambiente natural onde a biomassa é 

relativamente grande e a concentração de contaminante é baixa, portanto a taxa de 

degradação segue uma pseudo-reação de primeira-ordem. 
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B. FONTES DE POLUIÇÃO 

O solo e a água podem ser contaminados por diversos tipos de contaminantes oriundos 

de diferentes tipos de fontes, sendo que cada forma ou conjunto de contaminantes tem 

relações diferentes com o meio ambiente. Basicamente, os resíduos tem sido classificados 

quanto a sua fonte ou origem e quanto a suas características intrínsecas. 

1. Classificações quanto ao tipo de fonte 

LUNDGREN (1966) classifica as fontes de contaminação em dois grandes grupos: 

fontes pontuais e não pontuais, sendo as fontes pontuais mais facilmente identificadas e 

controladas do que as não pontuais. As fontes pontuais incluem, segundo o autor: 1 -Tanques 

e fossas sépticas; 2 - Sistemas de coleta e tratamento empregado em manejo de resíduos 

municipal (resíduos doméstico e industrial); 3 - (Solos nos quais são lançados lodo ou efluentes 

do sistema de tratamento de esgoto municipal); 4 - Represamento de resíduos industriais; 5 -

Minas (resíduos de minas consistindo de químicos inorgânicos e minerais); e 6 -Operações de 

perfuração (salmoura ou água salgada trazida para a superfície). As fontes não pontuais 

incluem: 1 - Solos de agricultura e áreas de pastagens; 2 - Solos irrigados de agricultura; 3 -

Áreas urbanas; e 4 - Massas de ar. 

Para BOWEK (1978) a degradação da qualidade da água pode dar-se em áreas 

amplas a partir de fontes planas ou difusas, pontuais ou, ainda, lineares. As contaminações por 

fontes planas ou difusas derivam de campos intensamente cultivados, enquanto que as fontes 

pontuais constituem-se de tanques sépticos, áreas de disposição de rejeitas, cemitério, 

despojos de minas e de óleos, ou de outra introdução acidental de poluentes no meio 

subsuperficial; ou intrusão de água salgada vinda do oceano. 

BLAIK (1974) afirma que as áreas urbanas apresentam grande potencial de risco para 

o meio ambiente, uma vez que grandes volumes de lixo estão concentrados em áreas 

relativamente pequenas. Para o autor, as fontes de contaminação podem ser classificadas 

quanto ao ambiente de ocorrência: fontes na superfície e fontes de contaminação de 

subsuperfície, sendo as fontes de contaminação de superfície: Regiões de disposição de 

resíduos: aterros sanitários, lixões e depósitos; Sistemas de disposição individual de água de 

esgoto como tanques e fossas sépticas, poços ou outros sistemas de lixo privado; Bacias de 

decantação para disposição de esgoto e produtos de resíduos lfquidos; Resíduos industriais e 

águas de esgoto quando da sua descarga em cursos d'água; Fontes de agricultura resultantes 

do uso de pesticidas, fertilizantes, lotes de ração de gado e esterco de gado; Recarga artificial 

de água subsuperficial como praticado pelos métodos de espalhamento superficial; 

Escoamento urbano resultante da infiltração originada de áreas pavimentadas e rodovias; 

Fontes mistas causadas, por exemplo, por derramamento de materiais poluentes, vazamentos 
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de tanques de armazenamento, vazamentos de carros, derramamentos de produtos químicos; 

e Fontes de água ácidas oriundas da drenagem de águas de minas. 

Segundo CLEARY (1991) as fontes de poluição podem ser divididas em intermitentes 

ou continuas. As fontes intermitentes são caracterizadas por injeções em pulsos, sendo 

alternadamente ativadas e desativadas, as fontes continuas são caracterizadas por injeções 

interruptas com o tempo. 

SPERLING (1995) classifica basicamente em duas as formas em que a fonte de 

poluentes pode atingir um corpo de água: Poluição pontual ou difusa. Na poluição pontual, os 

poluentes atingem o corpo d'água de forma concentrada no espaço. Um exemplo é o da 

descarga em um rio de um emissário transportando os esgotos de uma comunidade. Na 

poluição difusa, os poluentes adentram o corpo de água distribuído; ao longo de parte da sua 

extensão. Tal é o caso trpico da poluição veiculada pela drenagem pluvial natural, a qual é 

descarregada no corpo de água de uma forma distribuída e não concentrada em um único 

ponto. 

2. Classificações quanto ao tipo de resíduos 

De acordo com U.S. Resource Conservation e Recovery Act (RCRA 1976, Public Law 

94-580 apud YONG 1992) resíduos perigosos (hazardous) são substâncias contaminantes que 

são definidas por suas características, como: 

../ lgnitabilidade: Capacidade de substâncias ou materiais que podem pegar fogo durante o 

armazenamento, transporte ou disposição. Exemplos são solventes e outros tipos de 

materiais inflamáveis . 

../ Corrosividade: Habilidade dos resíduos de mobilizar metais tóxicos quando descartados no 

ambiente. Exemplos são soluções alcalinas ou ácidas, estes materiais são comuns como 

resíduos de indústrias elétricas e eletrônicas . 

../ Reatividade: Tendência de certos materiais de rapidamente passarem por uma violenta 

reação química, ou se transformarem em misturas explosivas em contato com a água ou 

apresentarem possibilidade de explosão em condições e temperaturas normais ou quando 

compactados. Exemplos incluem resíduos contaminados de indústrias químicas com sódio, 

fósforo ou potássio . 

../ Toxicidade: Característica de certos materiais que a partir de determinada concentração 

podem causar dados a saúde. Exemplos incluem metais pesados e pesticidas. 

Determinação de Toxicidade de materiais depende de resultados de testes de toxicidade da 

EP (Extraction Procedure). 
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A CEPIS (1993) apud TESTA (1994) classifica com resíduos perigosos os materiais 

que devido as suas características de corrosividade, reatividade, explosividade, toxidade, 

inflamabilidade e perigos patogológicos, possam apresentar risco à saúde pública ou causar 

efeitos adversos ao meio ambiente. EPA (1998) altera esta classificação e considera: 

• Corrosividade: o reslduo é considerado corrosivo se for acido ou ter um pH menor ou 

igual a 2 ou maior ou igual a 12.5; ser líquido e corroer um aço a uma taxa maior que 

6.35mm por ano a uma temperatura de 55° C, de acordo com o método NACE 

(National Association Corrosion Engineers) Standartd TM- 01-69 ou equivalente. 

• Reatividade: o material é considerado reativo se mostra uma das seguintes 

propriedades: ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata sem 

detonar; reagir violentamente com a água; gerar gases, vapores tóxicos em 

quantidades suficientes para provocar danos a saúde ou ao meio ambiente; ser capaz 

de produzir uma reação explosiva devido a ação de um estimulo inicial ou de calor em 

um ambiente confinado. 

• Explosividade: formar misturas potencialmente explovidas com a água; ser capaz de 

produzir facilmente uma reação ou decomposição detonante ou explosiva a 25° C e 

1 atm; ser uma substância fabricada com o objetivo de produzir uma explosão ou efeito 

pirotécnico. 

• lnflamabilidade: o material é considerado reativo se mostra uma das seguintes 

propriedades: ser líquido e ter um ponto de inflamação inferior a 60° C, conforme o 

método de ASTM-093-79 ou método ASTM - D -3278-78 (da American Society for 

Testing and Materiais) com exceção das soluções aquosas com menos de 24% de 

álcool em seu volume; não ser líquido e ser capaz de. havendo condições de 

temperatura (25° C) e pressão (1atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade 

ou alterações químicas espontâneas; ser oxidante e liberar oxigênio e como resu ltado 

estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material. 

Segundo PNUMA (1989) apud YONG (1992) um resíduo é considerado tóxico quando 

tem o potencial de causar a morte, lesões graves ou efeitos prejudiciais à saúde humana se 

ingerido, inalado ou entrar em contato com a pele. A CETESB (1985) define um material 

patogênico quando este contém microorganismos ou toxinas capazes de produzir 

enfermidades; não incluem neste conceito os resíduos sólidos ou líquidos domiciliares ou 

materiais gerados no tratamento de efluentes domésticos. 

Segundo TESTA (1994), outra categoria de resíduos perigosos são os resíduos 

radioativos e os infecto-contagiosos, sendo que os resíduos radioativos podem ser 

classificados como resíduos com alto nlvel de radioatividade, transurânico (TRU) ou resíduos 

com baixo nível de radioatividade. 

No Brasil a classificação dos resíduos segundo sua periculosidade segue a US-EPA, 

conforme apresentado na Norma ABNT-NBR 10.004 (1987) , considerando pequenas 

48 



adaptações. Segundo a Norma ABNT - NBR - 10.004, os resíduos são agrupados em três 

categorias: Resíduos Classe I - Perigosos; Resíduos Classe 11 - Não inertes e Resíduos Classe 

111 - Inertes e esta classificação está baseada fundamentalmente nas características de 

periculosidade dos resíduos, entendendo periculosidade como as características apresentadas 

por um resíduo que em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, 

podem apresentar riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente. 

A Norma ABNT-NBR 10004 (1987) "Resíduos Sólidos - Classificação", apresenta os 

conceitos adotados como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenocidade, também semelhantes aos propostos por EPA. 

Alguns autores têm procurado desenvolver novas classificações para os resíduos no 

intuito de simplificar a classificação da NBR. ZUQUETTE & GANDOLFI (1990) propõem uma 

classificação para os resíduos normalmente produzidos nos centros urbanos de médio porte 

(50.000 habitantes), em dois grandes grupos: Contaminantes Comuns e Contaminantes 

Perigosos baseada, principalmente, no potencial apresentado pelos resíduos à contaminação e 

poluição do meio físico quando dispostos de maneira inadequada (KATAOKA, 2000). 

Contaminantes Comuns 

São os resíduos que em função de suas características físicas, químicas e de 

solubilidade não apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Contaminantes Perigosos 

Esta classe de resíduos pode ser dividida em 2 subclasses: Contaminantes Pouco 

Perigosos - Baixa Periculosidade e Contaminantes Altamente Perigosos. Os resíduos de baixa 

periculosidade são produzidos em quantidades variáveis em quase todas as regiões do País, 

sejam nos centros urbanos ou áreas rurais e podem ser divididos em quatro subgrupos: 

Resíduos com baixo nível de radioatividade - estão incluídos neste subgrupo os 

radionuclídeos e/ou materiais que apresentam até 370 Mbq/m3 e meia vida considerada 

curta; 

Pesticidas e Similares - nesta categoria estão presentes os pesticidas mais comuns 

utilizados no meio urbano e rural tais como: a endosulfan, p endosulfan, endosulfan sulfate, 

B.H.C. (a, p, y, õ), aldrin, dieldrin, D.D.D., D.D.T., endrin, endrin aldehyde, chordane, 

heptachlor, toxaphane, organofosforados e outros; 

Resíduos com lons Pesados - materiais que apresentam em parte ou na totalidade, íons ou 

compostos dos seguintes elementos: Cd, Zn, Hg, Pb, Fe, Ni, Cu, Cr, arsen iatos, baratos, 

Se, Sb, As e Ti; e 

Resíduos Tóxicos - aqueles que contiverem os seguintes materiais: óleos, cianetos, 

benzenos, fenóis, álcalis, ácidos, combustíveis, restos hospitalares, plásticos e outros. 
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Segundo ZUQUETTE & GANDOLFI (1991) as principais fontes de resíduos e rejeitas 

são: 1 - Resíduos do tipo água servida residencial; 2 - lndustria de vidro e cimento; 3 -

Exploração de areia e argila; 4 - Rejeitas diretos de mineração; 5 - Resíduo de frigoríficos; 6 -

Agroindústrias (misturas de fertilizantes, couros etc.); 7 - Sólidos de madeiras, papeis e têxteis; 

8 - Líquidos de fabricas de celulose e têxteis; 9 - Detergentes e semelhantes; 1 O - Resíduos de 

destilaria (vinhoto e semelhantes); 11 - Minas de metais e carvão; 12 - lndustria química*; 13-

Lixo municipal (normal e tóxico) *; 14 - lndustria de óleo e gás (exploração e refino ) *; 15 -

Garimpos que utilizam Hg, Be etc. *; 16 - Plásticos e borrachas *; 17 - Líquidos com íons e 

metais pesados *; 18 - Sólidos com íons e metais pesados *; 19 - Pesticidas e herbicidas *; 20 

- Óleos e gasolina *; 21 - Rejeitas radioativos *; e 22 - Rejeitas e resíduos hospitalares 

(biológicos e radioativos ) * (* contaminantes perigosos ). 

3 - Disposição de Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos podem ser definidos como qualquer substância indesejável que 

não tenha consistência suficiente para fluir, não sendo útil em sua forma original ou para o 

processo em que foi gerada. Os resíduos sólidos podem gerar uma grande quantidade de 

lixiviado, a ABNT define esse percolado como: "líquido produzido pela decomposição de 

substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como características a cor escura, o mau 

cheiro e a elevada DBO (demanda bioquímica de oxigênio); constitui-se numa mistura de 

substâncias inorgânicas, compostos em solução e em estado coloidal e diversas espécies de 

microorganismos". 

Uma estimativa global da taxa anual de geração de resíduos na América Latina e 

Caribe em 1984 é dada pelas seguintes quantidades, de acordo com os setores: agrícola, 214 

MT/a; mineração, 188 MT/a; municipal, 80 MT/a e industrial, 32 MT/a. No Estado de São Paulo, 

são adotadas as seguintes taxas de geração de resíduos domésticos, segundo a população do 

município: < 100.000 hab, 0,4 kg/hab/d 100.000 a 500.000 hab. 0,5 kg/hab/d; 500.000 a 

1.000.000 hab, 0,6 kg/hab/d e> 1.000.000 hab, 0,7 kg/hab/d (KATAOKA, 2000). 

A disposição de resíduos sólidos é uma fonte importante de carga contaminante no 

subsolo (MILLER & SCALF, 1974; CHERRY, 1983) e sua caracterização deve considerar 

quantidade e composição do lixiviado. Dependendo do volume de resíduos depositado, a 

quantidade de liquido resultante é muito grande, RODRIGUES & CAVINATO (1997) 

apresentam como exemplo um aterro na cidade de São Paulo, com mais de quinze anos, que 

acumula todos os dias aproximadamente 500 mil litros de chorume. 

A Tabela 2.5 apresenta os íons que podem ser encontrados no chorume, de acordo 

com o componente do resíduo. 
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Tabela 2.5 - Íons que podem ser encontrados no chorume e possíveis origens (Fonte: 

GUIMARAES, 2000) 

Íons Origens 

Na•, K•, Ca2•, Mg2• Material orgânico, entulhos de construção, cascas de ovos 

Pol·. No3· , co32- Material orgânico 

Cu2•, F e2•, Sn2• Material eletrônico, latas, tampas de garrafas 

Hg2•, Mn2• Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas fluorescentes, fungicidas, tintas, amaciantes, 
produtos farmacêuticos, interruptores, ... 

Ni2•, Cd2•, Pb2
• Baterias recarregáveis (celular, telefone sem fio, automóveis), plásticos, ligas 

metálicas, pigmentos, papéis, vidro, cerâmica, inseticidas, embalagens ... 

Al3• Latas descartáveis, utensílios domésticos, cosméticos, embalagens lamínadas em 
geral. 

c r, Br" , Ag• Tubos de PVC, negativos de filmes de raío-X 

As3•, Sb3•, Cr3• Embalagens de tintas, vernizes, solventes orgânicos 

A Tabela 2.6 apresenta as quantidades de contaminantes normalmente encontrados no 

chorume proveniente de aterros sanitários (GUIMARAES, 2000). 

Tabela 2.6- Quantidades de contaminantes encontrados no chorume originados da disposição 

de resíduos sólidos (GUIMARAES, 2000). 

PARÂMETRO FAIXA DE VARIAÇÃO (mg/L) 

K• 200- 1000 

Na• 200- 1200 

Ca2+ 100- 3000 

Mg2• 100-1500 

c r 300-3000 

sol· 10 -1000 

Alcalinidade 500-10000 

Fe (total) 1 - 1000 

Mn 0,01 -100 

Cd 0,007 - 0,15 

Co 0,04- 0.13 

C r 0,0005 - 1 ,90 

F e 0,22 - 2.820,00 

Cu < 10 

Zn 0,1 -100 
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PARÂMETRO FAIXA DE VARIAÇÃO (mg/L) 

Ni 0,01 - 100 

Pb <5 

Hg < 0,2 

N03- 0,1-10 

NH/ 10-1000 

Carbono orgânico total dissolvido 200-30000 
(COTO) 

Demanda química de oxigênio 1000-90000 

Sólidos totais dissolvidos (STD) 5000-40000 

pH 4à8 

Fonte: Freeze & Cherry, 1979. 
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C. NOÇÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1. Tópicos Gerais 

O conceito de qualidade da água é muito mais amplo do que a simples caracterização 

da água pela fórmula molecular H20, isto porque a água, devido às suas propriedades de 

solvente e à sua capacidade de transportar partfculas, incorpora diversas impurezas, as quais 

definem a sua qualidade (SPERLING, 1995). 

A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da atuação do Homem. 

Mesmo em condições naturais, com a bacia hidrográfica preservada, a qualidade das águas 

subsuperficiais é afetada pelo escoamento superficial e pela infiltração no solo, resultantes da 

precipitação atmosférica, ou pela incorporação de sólidos em suspensão (ex: partrculas de 

solo) ou dissolvidos (ex: fons oriundos da dissolução de rochas). Nestes casos, tem grande 

influência a cobertura e a composição do solo. 

A qualidade desejável para uma determinada água é função do seu uso previsto, sendo 

os principais: 

• abastecimento doméstico; • recreação e lazer; 

• abastecimento industrial; • geração de energia elétrica ; 

• irrigação; • navegação; e 

• dessedentação de animais; • diluição de despejos. 

• preservação da flora e da fauna; 

A inter-relação entre o uso da água e a qualidade requerida para a mesma é direta. Os 

diversos corpos de água podem ter usos múltiplos previstos, decorrendo daí a necessidade da 

satisfação simultânea de diversos critérios de qualidade. Tal é o caso, por exemplo, de 

represas construfdas com finalidade de abastecimento de água, geração de energia, 

recreação, irrigação e outros. 

2.1mpurezas encontradas na Água 

Os diversos componentes presentes na água podem ser retratados em termos das 

suas características fisicas, químicas e biológicas, sendo expressas como (Figura 2.20): 

• Características fisicas. As impurezas enfocadas do ponto de vista físico estão associadas, 

em sua maior parte, aos sólidos presentes na água, que podem estar em suspensão, na 

forma coloidal ou dissolvidos; 

• Características. Qufmicas; e 

• Características Biológicas. 
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lmpurczns 

Colodais 

Dissolvidos 

Suspensos 

Figura 2.20 -Impurezas contidas na água (Modificado de BARNES et ai, 1981) 

Todos os contaminantes da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem 

para a carga de sólidos. Simplificadamente, os sólidos podem ser classificados de acordo com 

(i) suas características físicas (tamanho e estado) ou (ii) as suas características químicas. 

i) Classificação por tamanho 

A divisão dos sólidos por tamanho é sobretudo uma divisão prática, por convenção, diz

se que as partículas de menores dimensões, capazes de passar por um papel de filtro de 

tamanho especificado correspondem aos sólidos dissolvidos, enquanto que as maiores, retidas 

pelo filtro, são consideradas sólidos em suspensão. 

Numa faixa intermediária situam-se os sólidos coloidais, de grande importância no 

tratamento da água, mas de difícil identificação pelos métodos simplificados de filtração em 

papel. Nos resultados das análises de água a maior parte dos sólidos coloidais entra como 

sólidos dissolvidos e o restante como sólidos em suspensão. De maneira geral, são 

considerados como sólidos dissolvidos aqueles com diâmetro inferior a 10.\tm, como sólidos 

coloidais os que apresentam diâmetro entre 10·3 e 10°pm e como sólidos em suspensão 

aqueles com diâmetro superior a 1 o o pm . 

ii) Classificação pelas características químicas 

Ao se submeter os sólidos a uma temperatura elevada (550°C), a fração orgânica é 

volatilizada, permanecendo após combustão apenas a fração inorgânica. Os sólidos voláteis 

representam, portanto uma estimativa das matérias orgânicas nos sólidos, ao passo que os 

sólidos não voláteis (fixos) representam a matéria inorgân ica ou mineral. 
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3. Parâmetros de Qualidade da Água 

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que 

traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológ icas. O Anexo A descreve 

os principais parâmetros de forma sucinta, apresentando o conceito do mesmo, a sua 

importância e a sua utilização e a interpretação dos resultados de análise (compilado de ADAD, 

1972; VON SPERLING, 1983; PEAVY ET AL, 1985; TCHOBANOGLOUS & SCHROEDER, 

1985; RICHTER E NETTO, 1991; VIANNA, 1992). Estes parâmetros abordados podem ser de 

utilização geral, tanto para caracterizar águas de abastecimento. águas residuárias, mananciais 

e corpos receptores. 

Os principais parâmetros a serem investigados em uma análise de água estão 

apresentados no Tabela 2.7. 

Tabela 2.7- Principais parâmetros a serem investigados em uma análise de água (SPERLING, 

1995). 

Caracte- Parâme- Aguas para Abastecimento Aguas Corpos 

risticas tros Agua Superfic. Agua Subsuperf. resíduarias Receptores 
Bruta Tratada Bruta tratada Bruta Tratada Rios Lagos 

Cor X X X X X X 
Parâm. Turbid. X X X X X X 
Físicos Sabor e X X X X 

Odor 
Tempe- X X X X X 
ratura 
pH X X X X X X X 

Parâme- Alcalini- X X X 
tros da de 
Químico Acidez X X 

Dureza X X 
Fe e Mn X X X 
Cloretos X X 
Nitrogê. X X X X X X X X 
Fósforo X X X 
Oxig. X X 
Dissolv. 
Matéria X X X 
Orgân. 
Microp. X X X X X X X X 
lnorg. 
Microp. X X X X X X X X 
Orgân. 
Organis. X X X X X X X 

Param. lndicad. 
Biológi- Algas X X X 
c os (divers.) 

Bactér. X 
decomp. 
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3.1. Parâmetros biológicos 

Os microrganismos desempenham diversas funções importantes, principalmente as 

relacionadas com a transformação da matéria dentro dos ciclos biogeoqufmicos e quanto à 

possibilidade de transmissão de doenças. Vários autores, como ADELMAN et ai. (1998) 

analisam o risco de contaminação da água por vírus, apresenta os fatores que afetam a 

entrada, sobrevivência e migração dos vírus na água subsuperficial (Figura 2.21 ). 

Fl!tort' do S.lo 
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IÕnlo 

.\d t-Orçlo c • 
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:: _: Drrrilo 

---. 

Figura 2.21 - Fatores que afetam a entrada, sobrevivência e migração dos microrganismos na 

água subsuperficial (Fonte: ADELMAN, 1998) 

4. Requisitos e Padrões de Qualidade da Água 

4.1. Requisitas de qualidade 

Os requisitos de qualidade de uma água são função de seus usos previstos. A Tabela 

2.8 apresenta, a associação entre os principais requisitos de qualidade e os correspondentes 

usos da água. Nos casos de corpos de água com usos múltiplos, a qualidade da água deve 

atender aos requisitos dos diversos usos previstos. 

4.2. Padrões de qualidade 

Além dos requisitos de qualidade, que traduzem de uma forma generalizada e 

conceitual a qualidade desejada para a água, há necessidade de se estabelecer também 

56 



padrões de qualidade, embasados por um suporte legal. Os padrões devem ser cumpridos por 

força da legislação e pelas entidades envolvidas com a água a ser utilizada, da mesma forma 

que os requisitos, também os padrões são função do uso previsto para a água. 

Tabela 2.8- Associação entre os usos de água e os requisitos de qualidade. 

Uso Geral Uso Específico Qualidade Requerida 

Abastecimento de água - Isenta de Substâncias químicas e organismos 

doméstico prejudiciais à sat'lde 

- Adequada a serviços domésticos 

- Baixa Agressividade e dureza 

- Esteticamente agradável * 

Abastecimento Agua não entra em - Baixa Dureza 

Industrial contato com o produto - Baixa Agressividade 

Agua em contato com o - Variável com o produto 

produto 

Agua é incorporada ao - Isenta de substâncias químicas e organismos 

produto (ex. alimentos) prejudiciais à saúde 

- Esteticamente agradável*. 

Irrigação Hortaliças, produtos - Isenta de substâncias químicas e organismos 

ingeridos crus ou com prejudiciais à saúde 

casca - Salinidade não excessiva 

Demais Plantações - Isenta de substâncias químicas prejudiciais ao solo e 

às plantações 

- Salinidade não excessiva 

Dessedentação de - Isenta de substâncias químicas e Organismos 

Animais prejudiciais à saúde dos animais. 

Preservação da flora e - Variável com os requisitos ambientais da flora e da 

da Fauna fauna que se deseja preservar 

Recreação e Lazer Contato primário (contato - Isenta de Substâncias químicas e organismos 

direto com o meio liquido) prejudiciais à saúde. 

- baixos teores de sólidos em suspensão e óleos e 

graxas. 

Contato secundário (não - Aparência agradável 

há contato direto com o 

meio líquido). 

Geração de energia Usinas hidrelétricas - Baixa Agressividade 

Usinas nucleares ou - Baixa dureza 

termoelétricas 

Transporte - Baixa presença de material grosseiro que possa por 

em risco as embarcações. 

Diluição de despejos 

-*- ba1xa turb1dez, cor, sabor e odor, ausenc1a de Macrorgamsmos. 
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Em termos práticos, há três tipos de padrão de interesse direto no que tange à 

qualidade da água: 

• Padrões de lançamento no corpo receptor 

• Padrões de qualidade do corpo receptor 

• Padrões de qualidade para determinado uso imediato (ex: padrões de potabilidade) 

A Resolução CONAMA no 20, de 18/06/86, divide as águas do território nacional em 

águas doces (salinidade < 0,05%), salobras (salinidade entre 0,05% e 0,3%) e salinas 

(salinidade > 0,3%) e em função dos usos previstos, foram criadas nove classes. A cada uma 

dessas classes corresponde uma determinada qualidade a ser mantida no corpo de água. A 

Resolução CONAMA estabelece os padrões de qualidade do corpo receptor e os padrões para 

o lançamento de efluentes nos corpos de água. 

Os padrões de potabilidade estão diretamente associados à qualidade da água 

fornecida ao consumidor, ou seja, na própria ligação domiciliar. Os padrões de potabilidade 

foram definidos na Portaria no 36, de 19/01/90, do Ministério da Saúde. 

ALDWELL (1997) apresenta as regulamentações sobre as politicas de preservação 

ambiental e os principais efeitos da agricultura no meio ambiente, especialmente na água 

subsuperficial. ANTON (1991) e DIEBEL et ai. (1992) apresentam a PoHtica de conservação da 

água e estabelecem estratégias de proteção à água subsuperficial devido a impactos em 

decorrência da agricultura. 

5. Poluição das águas 

Entende-se por poluição das águas a adição de substâncias ou de formas de energia 

que direta ou indiretamente alterem a natureza do corpo de água de uma maneira tal que 

prejudique os legítimos usos que deles são feitos. Esta definição é essencialmente prática pelo 

fato de associar a poluição ao conceito de prejuízo e aos usos do corpo de água. 

A Tabela 2.9 apresenta os padrões de potabilidade de água destinada ao consumo 

humano (Portaria n° 36, 19/01/90, Ministério da Saúde). 
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Tabela 2.9 - Padrão de Potabilidade da água destinada ao consumo humano. Portaria n°36, 

19/01/90, Ministério da saúde- Brasil. 

Parâmetro 

Cor Aparente 

Odor 

Sabor 

Turbidez 

Alumínio 

Cloretos 

Cobre 

Dureza Total 

Ferro Total 

Manganês 

Unidade Valor Máximo Permissível 

Características Físicas e organoléptica 

uH 5 

uH 

Componentes que afetam a qualidade organoléptica 

mg/1 

mg/1 

mgll 

Não objetável 

Não objetável 

0.2 

250 

1.0 

500 

0.3 

0.1 

Sólidos totais Dissolvidos 

mgll CaC03 

mgll 

mgll 

rngll 1000 

Arsênio 

Chumbo 

Cianetos 

Mercúrio 

Prata 

Diversos* 

Coliforrnes Fecais 

Coliformes Totais 

Componentes inorgânicos que afetam á saúde 

rngll 

mgll 

rngll 

mgll 

rngll 

Componentes orgânicos que afetam à saúde 

Bacteriológicas 

org/100ml 

org/100ml 

* - não foi apresentado por não fazer parte do escopo do trabalho. 

0.05 

0.05 

0.1 

0.001 

0.05 

Ausentes 

Diversas combinações 
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D. ANÁLISE DE RISCO 

Existem inúmeros trabalhos sobre a avaliação de risco, a UNESCO, por exemplo 

possui diversas publicações e grupos de estudo sobre o assunto. No Brasil, os estudos sobre a 

previsão de eventos perigosos e de riscos associados ainda são poucos e restritos a alguns 

grupos de pesquisa relacionados a instituições públicas, como institutos de pesquisa e 

universidades. 

1. Conceitos Básicos 

Os conceitos adotados, como "risk" e "hazards" entre outros termos, no meio técnico 

e nas pesquisas internacionais e nacionais são bem controversos. Devido a esta dificuldade 

realizou-se um levantamento dos principais conceitos relacionados ao tema. 

Independentemente do tipo de fonte de risco a avaliação é sempre o resultado 

decorrente da probabilidade de ocorrer um evento com determinada intensidade e da 

vulnerabilidade dos elementos do meio ambiente diante do evento. A avaliação de Risco 

segundo VARNES (1984) e adotada pela UNESCO é baseada em: 

Risco = Probabilidade do evento ocorrer x Conseqüências da ocorrência do evento para 

os elementos em análise 

Esta relação é proposta inicialmente para risco associados a escorregamento, mas 

pode ser generalizada para a maioria dos eventos. Segundo AUGUSTO FILHO et ai. (1990) , o 

termo de uma maneira geral trata da quantificação de dois parâmetros: 1 - probabilidade de um 

fenômeno natural ou geológico ocorrer; 2 - perda materiais e humanas associadas. 

RAGOZIN (1994) cita que os riscos específicos decorrentes dos mais diferentes tipos 

de eventos perigosos podem ser avaliados segundo: 

Re (i) = P (i) . V (i) . Dt (i) 

Onde V (i) é o grau de vulnerabilidade para um evento (i) de uma intensidade definida 

P(i) é a recorrência de um evento Re, (i) é o número de eventos em uma unidade de tempo 

e Dt é o número de indivíduos e objetos expostos ao evento (custo total dentro da área 

afetada). 

Neste trabalho serão adotadas as definições propostas por ZUQUETTE (1995), por 

considerar aspectos de outros autores e permitir a elaboração de um conjunto de documentos 

cartográficos associados. 
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ZUQUETTE (1995) 

Eventos Perigosos (Hazards) - são fenômenos naturais ou não, fatos sociais ou 

assemelhados que provocam algum tipo de perda aos componentes do meio ambiente, sendo 

caracterizados principalmente pela intensidade. 

Risco (Risks) - adota a definição proposta por RAGOZIN (1994) - são avaliados para os 

elementos naturais ou antrópicos, frente a um evento perigoso condicionado a uma área e a 

um espaço de tempo. 

Risco Aceitável (Acceptable risk) - significa que a intensidade do evento e tal que medidas 

estruturais de segurança podem ser executadas com custo adequado, ou que a perda de vidas 

esteja dentro dos níveis considerados aceitáveis pelas autoridades dentro das condições 

econômicas e sociais; sendo que o nível de risco aceitável depende das condições de cada 

região ou pais. 

Carta de Zoneamento de Eventos Perigosos - é um documento que registra as diferentes 

probabilidades ou potencialidades existentes para que ocorra um ou mais eventos perigosos 

em uma área num determinado período de tempo e com um nível de intensidade. 

Carta de Zoneamento de Risco - documento elaborado a partir da carta de zoneamento de 

eventos perigosos e da vulnerabilidade dos elementos do sistema (naturais ou antrópicos) , 

que registra os diferentes níveis de riscos que a região esta sujeita. 

Avaliação de Riscos - Independente do tipo da fonte de riscos a avaliação e sempre o 

resultado decorrente da probabilidade de ocorrer um evento com determinada intensidade e da 

vulnerabilidade dos elementos do meio ambiente frente ao evento. 

A Figura 2.22 apresenta um esquema onde pode ser observada a interdependência dos 

elementos relacionados a riscos. 

Elementos de Risco 

Figura 2.22 - Relações entre os elementos de risco (Fonte: HAY, 1994 apud RODRIGUES, 

2003). 

Através da avaliação do risco é possível desenvolver uma priorização de ações de 

controle/mitigação numa determinada área com diferentes situações potenciais. Neste trabalho 

risco está associado a probabilidade da água subsuperficial ser atingida por poluentes e a 
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concentração destes ultrapassar valores fixados que determinam a potabilidade da água 

(Ministério da Saúde, 1990 - Portaria 36). 

A análise de risco através de métodos estoclásticos potencialmente apresenta-se mais 

objetiva e tem a vantagem de considerar mais explicitamente as variáveis (BATCHELOR et ai., 

1998). Para quantificar os diversos graus de risco é essencial a identificação das formas de 

exposição do contaminante (quantidade associada). O modelo estoclástico de avaliação de 

risco pode ser desenvolvido para demonstrar a aplicabilidade dos modelos como instrumento 

de auxílio nos planos de remediação de locais contaminados. 

2. Exemplos de Aplicação 

A análise de risco é empregada em vários campos das ciências geológicas, como em 

casos de escorregamento, quedas de blocos, colapsos em regiões Kárticas como mostram os 

artigos de AL-FUTAISI & STEDINGER (1999) e JAIN et ai. (1992), de risco à inundações como 

WANG et ai. (1997), ou trabalhos como SALOMONS & STIGLIANI (1995) que trata de diversos 

efeitos de vários poluentes no meio ambiente e McKENDRY (1995) apresenta avaliações de 

risco em aterros sanitários. 

Exemplo de aplicação para avaliação do risco potencial de contaminação, pode-se citar 

o trabalho de HARRIS (1998), que descreve o processo contaminação por substâncias 

químicas na Carolina do Norte (USA) e discute conceitos como de avaliação de risco, 

identificação de hazard e grau de toxicidade de um contaminante, salienta ainda a importância 

da águas subsuperficiais na área e os objetivos de remediação necessários no caso de uma 

eventual contaminação, discute as incertezas associadas à Avaliação de Risco, e cita que as 

principais fontes de incertezas são: 

• Deficiência de dados sobre toxidade dos contaminantes em relação as doses 

variadas; 

• Não conhecimento dos efeitos tóxicos da interação entre os múltiplos poluentes; 

• Extrapolação de resultados de testes com animais para a saúde humana; 

• Variação da magnitude dos efeitos tóxicos para grupos de diferentes idades das 

populações expostas aos contaminantes; 

• Dificuldade para estimar a duração e intensidade da meia vida dos vários 

contaminantes. 

O trabalho realizado por REGIONAL GROUNDWATER CENTER (1998), no distrito 

de Tyrone, avalia a vulnerabilidade da água subsuperficial frente à contaminação. Os autores 

apresentam uma série de mapas que combinados avaliam a vulnerabilidade relativa, dividindo 

a área em altamente vulnerável, moderadamente vulnerável e vulnerabilidade baixa. 

COITINHO & SANTOS (1998) realizou um estudo preliminar da vulnerabilidade dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos do Município de São José (Região Metropolitana de 
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Florianópolis) e abordam a importância do estudo sobre a situação dos aqüíferos subterrâneos, 

com a identificação de áreas com diferentes graus de vulnerabilidade à poluição, 

especialmente em função de suas características geológicas e pedológicas, adaptando a 

proposta de FOSTER & HlRATA (1988). Com a identificação das áreas com maior ou menor 

carga poluente, aliado ao mapa de vulnerabi lidade, os autores identificam os diferentes graus 

de risco à poluição. 

Em muitas regiões o uso da água subsuperficial como fonte de abastecimento público é 

limitado devido à contaminação das águas, este problema requer o desenvolvimento de 

técnicas para avaliar a vulnerabilidade da água a contaminação. ZEKTSERR et al. (1995) 

apresentam uma listagem de publicações que trataram sobre o assunto, além de apresentar 

um histórico dos mapas de vulnerabilidade (titulo do mapa, ano, País e autores) o trabalho 

apresenta a escala utilizada em cada documento cartográfico e sugestões para o 

desenvolvimento dos métodos de avaliação e mapeamento da vulnerabilidade da água 

subsuperficial frente a poluição. 

WANG & ZHOU (1999) avaliam o evento perigoso associado ao óleo-duto na China. 

BELOUSOVA et al. (1999) trata de contaminação por hidrocarbonetos e sua influência na 

composição química da água. MOHAMED & COTÉ (1999) realizam uma análise de decisão 

baseados num modelo concei tual (DAPS 1.0, Decision Analysis of Pollutes Sites) e geraram 

estimativas quantitativas de risco tanto para poluentes cancerígenos como para os não 

cancerígenos. 

Vários pesquisadores estudaram os impactos ambientais sem fazer uma análise de 

risco. POLEMIO & ROMANAZZI (1999) analisaram o impacto ambiental de um depósito de lixo 

industrial no Golfo de Taranto e apresentam as características do meio físico, uma análise 

quanto à qualidade da água. Baseados nestes dados os autores avaliam a vulnerabilidade do 

meio físico e apresentam as ações de proteção da água subsuperficial e modelos para 

representar o sistema por meio da modelagem numérica. ROBINS et ai (1994) mostram o 

desenvolvimento e a limitação do conceito de vulnerabilidade à poluição e discute a evolução 

do mapeamento na Inglaterra. 

VARSHNEY et al. (1993) avaliam os riscos da concentração de pesticidas na água 

subsuperficial excederem aos limites recomendados à proteção da saúde humana. 

TARVAINEN & PAUKOLA (1998) utilizam banco de dados geoquímicos para delimitar áreas de 

risco de contaminação de águas subsuperficiais. ADELMAN et al. (1 998) analisam o risco de 

contaminação da água por virus. 

CHEN et al. (1998) avaliam o risco de contaminação ambiental por contaminantes de 

petróleo através de um modelo de diagnóstico de derramento de hidrocarbonetos (HSSM). O 

modelo é utilizado para simular o fluxo imiscível, a liberação de derivados de petróleo na zona 

vadosa, a formação de lentes na franja capilar, prever a dissolução de poluentes na água 

subsuperficial e o transporte de poluentes. O trabalho também trata de um modelo de análise, 

aplicando a Metodologia Fuzzy (FRA), para avaliar os graus de risco de contaminação de 
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águas e solos. Os resultados sugerem que o modelo HSSM-FRA pode fornecer subsídios para 

atitudes de remediação. 

DIEBEL et ai. (1992) estabelecem estratégias de proteção à água subsuperficial devido 

a impactos em decorrência da agricultura, esta atividade utiliza 68% de todo o pesticida 

produzido nos EUA (CHENG & KOSHINEN, 1986) o que torna este um parâmetro de grande 

influência na qualidade da água subsuperficial. 

3. Informações Necessárias à elaboração da carta de risco das águas subsuperficiais. 

Várias informações são necessárias para a avaliar a contaminação potencial das águas 

subsuperficiais, sendo os dados escolhidos considerando a escala do trabalho e seus 

objetivos. Segundo LEITE (1995) as informações mais importantes quando as fontes são: 

Tipo de resíduo (ou rejeito) e o tipo de disposição no terreno (em superfície ou 

subsuperfície). 

Localização de poços tubulares existentes na região, independentemente se eles ocorrem 

em mais de um aqüífero para que, ocorrendo a contaminação, seja fácil o seu 

monitoramento. 

Localização das fontes de contaminantes - é necessário saber a relação espacial entre as 

fontes contaminantes e os pontos de captação de águas, as zonas urbanas e as zonas de 

proteção ambiental e ainda as de proteção de mananciais. É importante o conhecimento da 

profundidade em que se encontra toda e qualquer fonte contaminante, a distância e o 

trajeto que o contaminante poderá percorrer até atingir o aqüífero, sendo que essa fonte 

não deve situar-se a montante de um poço de captação. 

As Informações sobre o meio físico necessárias para a elaboração da carta de risco 

são, resumidamente, apresentadas na Tabela 2.1 O. 
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Tabela 2.1 O - Parâmetros do meio físico importantes para avaliação de risco (Fonte: LEITE, 

1995). 

Componente 

Substrato Rochoso 

Materiais lnconsolidados 

Geomorfologia 

Hidrogeologia 

Atributo 

Tipo de substrato rochoso 

Mineralogia 

Presença de Minerais de argila 

Análise das descontinuidades 

Geometria das camadas 

Espessura das camadas; 

Textura; 

Permeabilidade 

Valores de CTC 

Teor de matéria orgânica 

Morfometria 

Landforms 

Declividade 

Ocorrência, tipo e litologia do aqüífero 

Áreas de recarga 

Profundidade do nivel dágua 

Flutuações do N.A. 

Direção o sentido de fluxo da água subsuperficial 

Contaminação prévia 

4. -Formas de Tratamento das Informações 

Após a caracterização dos dados deve-se definir o tipo de tratamento que será 

utilizado. SOETERS & VAN WESTEN (1996) classificam o tratamento das informações sobre 

movimento de massa gravitacional nos seguintes enfoques: 

1. Inventário: identificação dos eventos existentes em termos de distribuição, atividade e 

densidade; 

2. Enfoque heurístico: análise geomórfica I combinação de mapas qualitativos; 

3. Enfoque estatístico: análise bivariada I análise multivariada; 

4. Enfoque determinístico: aplicação de modelos. 

SOUZA (2001) apresenta um resumo (Tabela 2.11) dos principais métodos, qualitativos 

e quantitativos, utilizados na análise ambiental. 
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Tabela 2.11 - Principais métodos qualitativos e quantitativos utilizados na análise ambiental 

(SOUZA, 2001 ). 

QUALITATIVO 
METO DOS EMPREGO 
Empírico Ainda é o método mais utilizado em análises 
O conhecimento científico tem a sua origem ambientais 
na experiência (Christofoletti, 1999) 

QUANTITATIVO 
METO DOS EMPREGO 
Estatístico 
Consideram os diferentes atributos do meio 
físico que permitem a definição quantitativa 
(Zuquette et. a/., 1997) 
Determinístico Exigem condições de homogeneidade em 
São procedimentos utilizados com base em termos de um número muito grande de atributos 
condições de homogeneidade em termos de 
um número muito grande de atributos 
(Zuquette et. a/., 1997) 
Probabilístico ou estocástico Os elementos estocásticos podem estar 
Esses modelos envolvem variáveis, associados com os seus inputs, com os seus 

parâmetros e constantes matemáticas, parâmetros ou distribuições espaciais ou com 
juntamente com um ou mais componentes processos que estão sendo modelados. As 
aleatórios resultantes de flutuações principais vantagens deste método baseiam-se 
imprevisíveis dos dados de observação ou na habilidade para prever uma distribuição de 
da experimentação (Christofoletti, 1999) resultados, aos quais podem ser atribuídos 
o processo denominado analitico limites de confiança para avaliar suas 

hierárquico que, segundo DAl et. a/. (2001) é similaridades ao mundo real que se pretende 
"basicamente uma tomada de decisão modelar (Christofoletti, 1999) 
multicriterial e multi-objetiva que emprega a 
comparação par a par para chegar a uma 
escala de preferências sobre um grupo de 
alternativas". 
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E. MODELAGEM NUMÉRICA 

A modelagem matemática do fluxo e do transporte de poluentes é uma ferramenta 

importante na gestão dos recursos hídricos. A sua utilização é relativamente recente, revelando 

sua importância na década de 70, com trabalhos como o de DEY & MORISON (1979) e 

atualmente, os modelos numéricos dominam os estudos de modelagem de água subsuperficial 

devido, principalmente, aos grandes avanços na tecnologia computacional. O Internacional 

Groundwater Modelling Center do Holocomb lnstitute na Universidade de Butter em 

lndianapolis, Indiana, catalogou mais de quatrocentos modelos de fluxo e transporte de solutos, 

sendo, no mínimo, cem deles considerados eficientes. 

Vários trabalhos analisam a validade da modelagem numérica, comparando seus 

resultados com valores obtidos pelas aplicações de modelos analíticos. OLSTHOORN (1999) 

estudou duas áreas distintas que fornecem água para a região de Amsterdão utilizando o 

programa MODFLOW e o modelo analítico MLAEM - Analytic Element Method Mutilayer, 

concluindo que ambas as técnicas têm suas vantagens, sendo a escolha do modelo específico 

estabelecida pelo objetivo do trabalho e características do local. 

HALLIDAY & WOLFE (1991) utilizam a modelagem numérica para correlacionar os 

efeitos dos fertilizantes nitrogenados com a susceptibilidade das águas subsuperficiais à 

poluição, no Texas e para identificar os problemas potenciais. O cruzamento das informações 

indicou que existem 4 classes de susceptibilidade, sendo que 24% da área pertence a 

categoria de alto risco a poluição. 

ORZOL & McGRATH (1993) descrevem as modificações necessárias para que o U.S. 

Geological Survey Modular, de tridimensional de diferença finita, chamado MODFLOW para 

que possa ser compatível com a maioria dos SIG's, este modelo modificado é chamado 

MODFLOWARC. Além de apresentar os processos de instalação e de operação do 

MODFLOWARC, o artigo apresenta instruções para entrada e saída dos dados. Esta interação 

entre o SIG e o software MODFLOW também é apresentado por RICHARDS et ai. (1993), 

onde um modelo resultante da modelagem pelo MODFLOW é empregado em um SIG. 

ROSENBAUM & NOWBUTH (1997) discutem a avaliação da vulnerabilidade de 

aqüífero através de um SIG, baseando-se em álgebra de mapas e na comparação paritária 

entre fatores (mapas}, resultando na atribuição de pesos que definem a importância relativa de 

cada fator. KLIMAS (1996) avaliam o potencial de contaminação de níveis de água rasos em 

áreas urbanas a partir da aplicação de modelos numéricos combinados e para obtenção do 

produto desejado cruzam informações referentes a mapa de urbanização, mapa geológico e 

hidrogeológico, mapa da química da água subsuperficiais e mapa de análise dos fatores 

químicos e poluição e transporte de poluentes. 

TSIHRINTZIS et ai (1997) aplicam os recursos do SIG para modelar a área e prever os 

impactos na água superficial e subsuperficial causadas pelas fontes difusas (não pontuais) na 

região do sul da Flórida. O GIS utilizado foi o ARC/INFO e é discutido no trabalho a construção 
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e aplicação do banco de dados. Salienta-se a eficiência e a facilidade do estudo aplicando os 

recursos computacionais, principalmente devido a grande quantidade de dados disponíveis. O 

artigo conclui que os níveis de potencial de contaminação podem diminuir adotando ações 

preventivas, como a substituição de certos fertilizantes por outros com menor impacto no meio 

ambiente. 

Outra possibilidade de utilização da modelagem numérica é para análise de alternativas 

de remediação em áreas contaminadas. SOPHOCLEOUS et ai. (1996) aplicam as modelagens 

numéricas para analisar o impacto ambiental proveniente de pequenos lixões e avaliar a 

instalação de medidas de mitigação, como cobertura final, sistema coletor de lixiviado (LCS) e 

"liner'' de solo compactado, utilizando o modelo HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill 

Performance Model) e o modelo MUL TIMED (Multimedia Exposure Assessment Model). Foram 

comparados os valores obtidos com a simulação de alternativas isoladas e conjuntamente, 

tendo os autores estimado que a instalação de LCS e a cobertura reduzem a produção de 

lixiviado em 56%. POLEMIO & ROMANAZZI (1999) util izaram a modelagem numérica para 

prever as variações ambientais decorrentes da instalação de medidas de proteção em áreas 

industriais. HAHN (1996) modelou um lixão desativado na região de Nanji (Coreia do Sul) e 

avaliou várias alternativas de remediação para o local como cobertura final, instalação de 

paredes reativas e locação de poços de bombeamento. 

MOHAMED & COTÉ (1999) realizam uma análise de decisão baseados num modelo 

conceitual (DAPS 1.0, Decision Analysis of Pollutes Sites), este vem sendo desenvolvido para 

avaliar o risco à saúde humana devido a locais contaminados. Poluentes presentes em solos e 

sedimentos podem potencialmente migrar para fontes receptoras via diferentes caminhos. 

Estimativas quantitativas de risco são realizadas tanto para poluentes cancerígenos como para 

os não cancerígenos. Devido as suas heterogeneidades os solos e sedimentos são 

caracterizados por parâmetros de incertezas 

CHEN et ai. (1998) avaliam o risco de contaminação ambiental por derivados de 

petróleo. O modelo de diagnóstico de derramento de hidrocarbonetos (HSSM) é utilizado para 

simular o fluxo imiscível e a liberação de derivados de petróleo na zona vadosa, permitiu ainda 

identificar as lentes na franja capilar, prever a dissolução de poluentes na água subsuperficial e 

o transporte de poluentes. O trabalho trata ainda de um modelo de análise aplicando a 

Metodologia Fuzzy (FRA) para avaliar os graus de risco de contaminação de águas e solos. Os 

resultados sugerem que o modelo HSSM-FRA pode fornecer subsídios para atitudes de 

remediação. 

A tentativa de fazer uma modelagem sempre gera representações aproximadas com 

variáveis níveis de imprecisão. O trabalho apresentado por FRESSINET et ai. (1999) enfoca os 

vários tipos de imprecisão e os modelos resultantes e os diferentes tipos de métodos capazes 
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de a partir dos dados de entrada avaliar a imprecisão do modelo resultante da simulação. O 

estudo foi realizado para avaliar a contaminação potencial da água subsuperficial por 

pesticidas usando o fator de atenuação (Attenuation Factor - AF), o Fator de Retardamento 

(RF) e dois diferentes métodos de incertezas, um baseado do método de primeira ordem 

clássico e um baseado no método Fuzzy. O resultado desta comparação mostra que a 

metodologia Fuzzy é mais apropriada para avaliar imprecisões nos modelos em relação as 

técnicas clássicas. 

1. Softwares Disponíveis 

Existem muitos softwares disponíveis no mercado para modelagem de fluxo e de 

transporte de contaminantes, cabendo ao usuário escolher o que mais se adapte ao seu caso 

específico. Neste levantamento serão citados, por categoria, os programas mais utilizados. 

• Testes de Aqüífero 

Os softwares mais utilizados para teste de aqüíferos são: 

ADEPT, AQTESOLV for Windows, Aquifer Test Toolbox, - AquiferTest - AquiferWin32 AQUIX-

4S - CATTI - Espora - lnfinite Extent- MODPUMP - OPTP - PTES- Pump Test Calculator

Single Well Solutions - Slug Test Simulation - SLUGC - SLUGT - StepMaster Super Slug -

TCINV - TECTYPE - TGUESS - THCVFIT - THEISFIT - TIMELAG - TSSLEAK - TYPCURV -

VARO - WAP- WELL- WELL (Geo&soft) - WELLTEST- WELLTST- WinStep-

• Simulação de Fluxo e de Transporte de contaminantes 

Estes modelos podem ser em uma, duas ou em três dimensões. Os programas mais 

utilizados para a modelagem tridimendional são: AQUIFEM-N - FEFLOW -MODFLOW

FEMWATER 3D- GFLOW- HOTWTR - JDB2D-3D - Micro- FEM MLPU- NETFLO- SHARP

Visual lnterSat- FLONET/TRANS (É um software para simulação 2D de elementos finitos para 

aqüíferos confinados e não confinados. Permite inserir no modelo heterogeneidades e 

anisotropias do local) - NAMMU (Modelagem de fluxo e transporte em meio porosos) -

NAPSAC (Modelagem em meios fraturados) - CONNECTFLOW (modelagem em meios 

porosos e fraturados) - AVIZIER (Ferramenta para visualização em 3D os modelos de águas 

subsuperficial) - GFLOW (tem a vantagem do sistema permitir que desde a digitalização dos 

dados até o processamento ocorra em um mesmo programa) 

Dentre estes programas cabe ressaltar o MODFLOW, por ser um dos softwares mais 

usados no mundo. 
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FEFLOW 

O FEFLOW é um modelo de elementos finitos para simular tanto fluxo como transporte 

de contaminantes Englobado os processos que ocorrem tanto na zona saturada como na não 

saturada, além de considerar os efeitos da temperatura e da salinidade no transporte. O Feflow 

é compatível com vários outros softwares. O fato de aplicar modelos de elementos finitos 

permite que a célula do grid seja mais adequada ao caso particular do fluxo em estudo. 

Diferentes tempos podem ser escolhidos e alguns parâmetros, como a condutividade, pode ser 

alterada com o tempo. 

MODFLOW 

O MODFLOW é um modelo muito semelhante ao FEFLOW quanto a rotinas e Menu, 

no entanto a discretização utiliza diferenças finitas e não considera a zona não saturada para 

efeito de simulação de transporte. 

• Software para simular remediação 

Como exemplo de softwares ligados a remediação pode-se citar: AI RFLOW-SVE -

ARMOS - BIOSVE - BIOVENTING - ENVEST - HYPERVENTILATE - MARS - ROAM -

SPILLCAD. 

• Avaliação de Impacto Ambiental 

Pode-se citar: 

AREFS - 98 - O Automated Regional Ecological Forecast System (AREFS) foi criado para 

estimar o sistema dinâmico agro-ecológico em escala regional (50-5000 km2
) Considera dados 

como cobertura de solo, vegetação, água subsuperficial (armazenamento e qualidade), 

caracteristicas do relevo, circulação atmosférica, acumulo e migração dos poluentes. O modelo 

AREFS é reconhecido pelo Ministério de Ecologia e Recursos Naturais da Rússia. 

EIS-GWM • O Environmental lmpact System/Geomedia Waste Containment Migration (EIS

GWM ) é um modelo que integra banco de dados, análise de fluxo e de transporte de 

contaminantes. 

O modelo é elaborado em seis etapas: (1) importar uma imagem raster de GIS, satélite, 

MS-Windows Clipboard, ou imagens do AutoCAD imagens; (2) selecionar as feições do modelo 

pelos recursos do programa; (3) criar um grid em 30 grid e avaliar os parâmetros usando o 

kriging; (4) executar o modelo em 30 e observar as frentes de contaminação, seu fluxo, 

velocidade e espalhamento em relação ao tempo, comparar com os valores para a calibração; 

(5) examinar os riscos à saúde humana baseado nos critérios da EPA; (6) avaliar a qualidade 

dos resultados; (7) usando o subgrid melhorar a resolução da simulação. 
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• Análise de risco 

Exemplos de programas que tratam do assunto: 

AT RISK (@RISK) (Moldelo baseados no Método de Monte Carlo) - RISC - Cosi Benefit 

Analysis Tool- Crystal Ball- DAMAGE - DecisionTools Suíte- FuziCalc (modelos baseados na 

Metodologia Fuzzy)- HAPPIE (utilizado para avaliar o valor máximo de risco de contaminação)

MOUSE - PrecisionTree - RBSSL Power TooiKit - Risk Cale (modelos baseados na 

Metodologia Fuzzy)- SADA- VAPEX- GeoEnviron. 

O GeoEnviron (Geokon) é um software utilizado para estimar o risco de contaminação 

da água subsuperficial. Considerada as classes de água subsuperficial, a vulnerabilidade do 

aqüifero e as substâncias químicas de maior perigo de acordo com sua mobilidade, toxicidade 

e taxa de degradação. Uma vantagem deste programa é a possibilidade de criação de um 

banco de dados tanto para poços existentes na área como para fontes de contaminação, além 

de ter um SIG integrado (GEOVIEW GIS). 
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111. Metodologia 

1 - TOPICOS GERAIS 

A dinâmica da água pode ser avaliada em diferentes escalas, desde mega-escala, no 

caso das relações continentais até nano-escala, que considera a relação das moléculas de 

água com diferentes materiais (sólidos, lfquidos e gasosos). No presente trabalho foi utilizado 

como limite inferior a escala 1:100.000, já que escalas menores poderiam gerar resultados 

regionais com pouco significado técnico e portanto os estudos decorrentes deste poderiam não 

levar a condições reais. O limite superior adotado foi a escala 1:1 .000 e considerou a possibili

dade de aplicação em um problema especifico (poço ou fonte de contaminação, por exemplo). 

Esta variação demanda pelo menos 4 níveis de informações e finalidades diferentes, a 

saber: 

1 - Escalas de 1:100.000 a 1:50.000 - Envolve uma análise que abrange aspectos de áreas 

superiores a 500Km2 e podem ser utilizados para planejamento territorial e ambiental, com 

possibilidades de tratamento variado das informações. 

2 - Escalas de 1:50.000 a 1:25.000 - Nesta faixa é possível considerar áreas de 200 Km2 a 

50Km2
, ou seja bacias hidrográficas ou áreas especificas de projetos. 

3 - Escalas de 1 :25.000 a 1 :5.000 - Podem ser tratadas e avaliadas áreas de 50 Km2 a 

1 Okm2 (nível de encostas) até bacias de pequeno porte. 

4 - Escalas de 1:5.000 a 1 :1 .000 - Esta faixa considera condições locais que estão relacio

nados a um fim específico, para áreas menores que 1 O km2
. 

Para estas 4 faixas de escala existem atributos que podem ser considerados mínimos, 

para uso e conseqüentemente representação real do problema e que refletem adequadamente 

o comportamento do sistema. A faixa 1 permite o enquadramento (zoneamento) da região em 

termos relativos ou estatísticos, via diferentes mecanismos (AHP, programas computacionais 

que tratam valores médios ou simplificações). Por outro lado, a faixa mais detalhada (4) 

demanda um nível de informações que são tratadas em termos determinísticos ou probabilísti

cos. 

Neste sentido, o ponto central deste trabalho é a definição da seqüência de informa

ções (atributos, propriedades e parâmetros) que devem ser considerados para os estudos nas 

diferentes escalas de uma região. 
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Na Figura 3.1 encontram-se as etapas consideradas na pesquisa. O trabalho foi 

realizado para as quatro escalas com enfoques específicos: 

• Escala 1:100.000- Foi estudada toda a área de afloramento da Formação Botucatu entre 

São Carlos e Ribeirão Preto em termos de materiais geológicos, uso e ocupação do solo, 

águas, geomorfologia, pluviosidade e fontes de contaminação. Este levantamento teve o 

objetivo de avaliar o potencial relativo de contaminação das águas subsuperficiais; 

• Escala 1:20.000- Estudo realizado na Bacia Hidrográfica do Tamanduá, por representar as 

condições dominantes da área de estudo com diferentes tipos de materiais geológicos e 

usos do solo. 

• Escala 1:10.000 - A Bacia Hidrográfica do Vaçununga foi selecionada em função de sua 

homogeneidade geológica (formada por aproximadamente 90% de arenitos da Formação 

Botucatu), representando uma condição extremamente propícia ao movimento da água e 

para o entendimento da dinâmica das águas subsuperficiais nos arenitos da Formação 

Botucatu. 

Os levantamentos em escala 1:20.000 e 1:10.000 permitiram avaliar a relação entre 

infiltração e escoamento superficial, valores de descarga e análise de recessão. A diferença 

de detalhamento buscou caracterizar o comportamento do fluxo das águas através dos 

diferentes materiais geológicos existentes e em meio homogêneo. 

• Escala 1:1.000 - Uso de modelos numéricos para prever o comportamento do fluxo 

subsuperficial utilizando software específico. O método foi aplicado na Bacia Hidrográfica do 

Córrego do Esgoto, local onde está instalado o antigo lixão de Ribeirão Preto. 
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Figura 3.1 - Fluxograma com as etapas realizadas para o desenvolvimento do trabalho. 
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A forma de entrada de cada dado foi função do nível de detalhamento considerado, 

podendo ser diferente entre as escalas estudadas, pode citar como exemplo as informações 

sobre chuva que para a analise em 1:100.000 foram considerados como classes de 

precipitação (mm/ano) e nas escalas 1:20.000 e 1:10.000 foram avaliados em eventos 

(mm/minuto) classificando as precipitações em cenários individualizados de chuva. Para melhor 

indicar estas particularidades optou-se por subdividir o capitulo metodologia em tópicos por 

escala de trabalho. 

2. ANÁLISE EM ESCALA 1: 100.000 

Foram realizados levantamentos em campo e ensaios (in situ e laboratoriais) para 

caracterizar os eventos comuns e perigosos. Analisando estes dados juntamente com a 

vulnerabilidade ao evento, pode-se analisar o risco de contaminação das águas 

subsuperficiais, ou seja, atender a expressão básica proposta por diversos autores e 

reconhecida internacionalmente: 

R=H. V 

Onde: 

R = Grau de Risco ou Fator de risco envolvendo perdas diretas; 

H = Hazard (evento Perigoso); e 

V = Vulnerabilidade. 

O Hazard descreve a possibilidade do evento perigoso de contaminação ocorrer e foi 

avaliado segundo a seguinte combinação de dados, envolvendo fontes de poluentes e meio 

físico: 

Hazard = { 
[Fonte , (Fonte Pontual + Fonte Difusa)) + 

[Meio Físico, (Substrato Rochoso + Material 
lnconsolidado +Água + Geomoriologia + Clima)] 

} 

A vulnerabilidade representa o grau de perda para o elemento em análise, no caso par

ticular as águas subsuperficiais (de 0% a 1 00%), resultante de um fenômeno potencialmente 

perigoso e para trabalho foi identificado a partir da fórmula: 

V =T xPxlxRxC 

Sendo: 

T: Taxa de Exploração das Águas Subsuperficiais (Volume I Área); 

P: Quantidade de pessoas no interior da área de hazard; 

1: Quantidade de ind(Jstrias na área; 

R: Área de Recarga do aqüífero; e 

C: Custo de recuperação necessário para retornar o uso do recurso após o evento perigoso. 
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A equação de vulnerabilidade buscou refletir os principais elementos vulneráveis à con

taminação (consumo doméstico, industrial e agronegócios) e custo necessário para restabele

cer os padrões de potabilidade após a contaminação. A vulnerabilidade reflete apenas a perda 

potencial ao Homem, não considerando os impactos à fauna e flora em função destes serem 

de valoração e quantificação específica. 

2.1 -Informações Necessárias à avaliação de risco de contaminação das águas subsu

perficiais. 

Várias informações são necessárias para a análise de risco de contaminação das á

guas subsuperficiais. Neste tópico são apresentados os atributos considerados para avaliar os 

eventos comuns e perigosos e a vulnerabilidade. 

A bacia hidrográfica foi adotada como a unidade de estudo e a escolha baseou-se em 

dois aspectos: (1) a bacia hidrográfica é a unidade fundamental em hidrologia e (2) a simples 

sobreposição de atributos geraria um número muito grande de unidades. A adoção da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento é uma tendência em muitos paises e vem 

ganhando força no Brasil com a Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei n° 9433/97) que 

estipula ainda uma atuação descentralizada e participativa nos processos de gestão. 

A delimitação das bacias hidrográficas não representa necessariamente a mesma 

ordem de drenagem, sendo os limites estabelecidos em função de um arranjo entre tipos de 

materiais geológicos presentes, tamanho da área, presença de fontes pontuais de 

contaminação, proximidade com outras bacias de características semelhantes e densidade de 

poços de bombeamento. 

2.1.1 - Evento Perigoso (Hazard) 

Considerando evento perigoso qualquer fenômeno (naturais ou não) que provoque a 

contaminação das águas subsuperficiais acima dos padrões de potabilidade, a possibilidade de 

ocorrência do evento perigoso foi analisada pela combinação dos dados do meio físico e das 

fontes de contaminação (pontuais e difusas) existentes na área. 

Os componentes do meio físico, considerados neste trabalho foram: 

Substrato rochoso ; 

Material inconsolidado; 

Água, 

Geomorfologia e; 

Clima. 
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A partir da listagem sugerida por ZUQUETTE (1993) foram selecionados os atributos 

importantes para a dinâmica da água subsuperficial (Tabela 3.1 ). É apresentada uma breve 

explicação sobre a forma que estes atributos foram avaliados. 

Tabela 3.1 -Atributos considerados neste trabalho. 

Componentes Tipo/Aspectos Número Atributos- Conjunto Total 

Água Superficial 1 Escoamento superficial 

2 Infiltração (Taxa de Infiltração- mm/h) 

Subsuperficiais 3 Áreas de recargas 

4 Profundidade 

5 Fontes naturais (densidade) 

6 Gradiente hidráulico 

7 Poços existentes (densidade por Km2
) 

Geomorfologia Morfometria 8 Amplitude de relevo (m) 

9 Declividade 

10 Direção e sentido de maior declividade 

11 Comprimento das encostas ou dos landforms 
(m) 

Geologia Substrato Rochoso 12 Tipo rochoso /grupo litológico 

13 Litologia 

14 Mineralogia 

15 Índices Físicos 

16 Distribuição em área (% da bacia) 

17 Distribuição em profundidade (m) 

18 Descontinuidades 

19 Condutividade Hidráulica 

Materiais lnconsolida- 20 Distribuição em área (% da bacia) 
dos (gerais) 21 Espessura (m) 

22 Texturas 

23 Índices Físicos 

24 Mineralogia básica 

25 CTC (meq/100g) 

(Específicos) 26 Fator de retardamento 

27 Dispersão 

28 Capacidade de campo 

29 Capacidade de retenção de água 

30 Condutividade Hidráulica 

Feições do tecnógeno 31 Áreas de aterros e entulhos 

32 Antigos depósitos de rejeitas e resíduos 

33 Fontes de poluentes 

Climáticos 34 Pluviosidade (mm/ano) 

35 Evapotranspiração 

Processos antrópicos superficiais 36 Barragens ou barramentos 

recentes 37 Áreas com irrigação 

38 Obras que interferem no fluxo das águas 

Sócio econômicos 39 População (habitantes/km2
) 

40 Usos atuais do solo 

41 Necessidade de águas (lldia/km2
) 
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A) SUBSTRATO ROCHOSO 

O componente substrato rochoso reflete o meio poroso final, no qual o contaminante irá 

percolar e foi subdividido em 2 sub-componentes: Substrato Rochoso 1, refletindo a geometria 

dos materiais geológicos e Substrato Rochoso 2, que contempla as demais informações sobre 

os materiais rochosos. A divisão buscou melhor atribuição e avaliação dos atributos e evitar 

comparações com tipos de informações diferentes. 

SUBSTRATO ROCHOSO 1 (SR1) 

Este grupo engloba as informações sobre a geometria do material rochoso e são úteis 

por fornecer o arranjo da camada rochosa que constitui o meio físico e de como se apresentam 

as litologias do entorno. Foram analisados os dados sobre distribuição do material em área, 

alternância de litologias (relação em profundidade) e descontinuidades geológicas existentes. 

• Distribuição em área (%) - Este parâmetro foi avaliado como a porcentagem da área 

ocupada por determinado tipo de substrato rochoso em relação à área total da bacia hidrográfi

ca. 

• Distribuição em Profundidade - O conhecimento da relação dos materiais rochosos em 

profundidade permite avaliar as direções e as intensidades do fluxo das águas, além do contato 

entre as camadas poder se comportar como uma descontinuidade gerando caminhos preferen

ciais de fluxo. 

Para analisar a distribuição dos materiais rochosos em profundidade foram analisadas 

quantas intercalações de materiais poderiam ser encontradas até a profundidade de 20m. A 

adoção deste intervalo de espessura está relacionada à posição do nível de água (NA) nas 

bacias (geralmente posicionado a menos que 20m de profundidade) fazendo com que toda 

região não saturada seja considerada no estudo, mesmo em situações com material inconsoli

dado pouco espesso. 

• Descontinuidades - A avaliação das descontinuidades geológicas é importante pois 

estas podem servir de zonas preferenciais ao fluxo de águas subsuperficiais e transporte de 

poluentes. Para caracterizar este parâmetro foi utilizada a Classificação de BARTON et ai. 

(1974) que considera a relação entre número de famílias, espaçamento, rugosidade etc. 

SUBSTRATO ROCHOSO 2 (SR2) 

Reflete as características que afetam o fluxo hidrodinâmico no substrato rochoso e os 

atributos considerados neste grupo são: Litologia, Mineralogia e condutividade hidráulica. 

• Litologia -A identificação do tipo de rocha fornece indicação de várias propriedades não 

consideradas no grupo do substrato rochoso como porosidade, densidade de sólidos etc. 
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• Mineralogia- Rochas que apresentam elevadas porcentagens de argila-minerais do tipo 

2:1 (esmectitas) podem sofrer fenômenos de contração possibilitando o aparecimento de 

fendas que resultam em maior permeabilidade. Outra característica importante das argilas é a 

capacidade de troca catiônica (CTC), as do tipo 2:1 possuem alta CTC sendo mais eficazes na 

retenção de alguns cátions contaminantes, influenciando no mecanismo de sorção. 

• Condutividade hidráulica - Este parâmetro reflete a facilidade do fluxo da água em per

colar no material poroso. De forma geral a advecção é o mecanismo mais eficiente no fluxo da 

água e a condutividade hidráulica é o principal controlador deste processo. 

B) ÁGUAS SUBSUPERFICIAIS 

A água é o objeto em estudo, sendo fundamental conhecer as características relacio

nadas a sua posição e comportamento para aferir a possibilidade de ser afetada por fatores 

antrópicos. 

• Profundidade do nível de água -A profundidade do nível da água indica a distância 

máxima que o contaminante terá de percorrer até atingir a zona saturada. Afeta o tempo de 

chegada e a quantidade (concentração) do contaminante. 

• Proximidade entre os poços de bombeamento - A proximidade entre poços de 

bombeamento pode fazer com que os cones de rebaixamento sejam sobrepostos, intensifican

do sua influência no fluxo da água subsuperficial. Alta densidade de poços de bombeamento 

pode aumentar a velocidade do fluxo e conseqüentemente favorecer o espalhamento dos 

contaminantes. 

C) MATERIAIS INCONSOLIDADOS 

Os materiais inconsolidados representam o meio em que o contaminante irá percolar e 

suas características são fundamentais para avaliar o tempo de chegada e quantidade do 

contaminante que vai atingir o nível de água. Este componente foi subdividido em 3 categorias 

em função de sua importância e particularidades; as divisões são: Materiais lnconsolidados 1 

(refletindo a geometria das camadas); e Materiais lnconsolidados 2 e 3 (indicando as condições 

hidrodinâmicas das camadas). 

MATERIAIS INCONSOLIDADOS 1 (MI1) 

Estes dados permitem analisar a geometria das camadas de materiais inconsolidados. 
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• Distribuição em área (%) -Indica a porcentagem da área ocupada por materiais incon

solidados residuais arenosos em relação à área total da bacia hidrográfica. 

• Distribuição em profundidade (espessura) - A espessura da camada indica a massa 

de materiais inconsolidados que está sobreposta ao material rochoso. 

MATERIAIS INCONSOLIDADOS 2 (M12) 

Este grupo compreende as informações hidrodinâmica dos materiais inconsolidados. 

• Porosidade - A porosidade indica o espaço em que os contaminantes irão percolar. A

lém da importância para a advecção, a distribuição heterogênea da porosidade (distribuição no 

material geológico e relação macro-porosidade I micro-porosidade) influi na componente 

difusiva do fluxo. 

• Condutividade hidráulica - Indica a facil idade com que os liquidas fluem em materiais 

porosos e está relacionada com a granulometria, mineralogia, gênese do material e caracterís

ticas do líquido. 

• Taxa de Infiltração - Representa o volume de água que pode infiltrar em um intervalo 

de tempo a partir do topo do terreno. Este parâmetro indica a quantidade de água disponível 

para a redistribuição da água no solo. 

• Dispersividade - A dispersividade é função da escala do trabalho e foi avaliada em 

função de comprimento de encosta, tipo de landform, amplitude do terreno e gradiente hidráu li

co predominante. 

• Capacidade de campo - Indica a quantidade de água (umidade) que permanece no 

perfil após a drenagem por gravidade e permite estimar um valor médio de umidade para o 

cálculo da condutividade hidráulica não saturada. 

MATERIAIS INCONSOLIDADOS 3 (M13) 

Este grupo engloba as informações relacionadas a físico - química dos materiais incon

solidados. 

• Mineralogia - Este atributo está relacionado com a presença de argila-minerais e/ou 

minerais inertes. A existência de pequenas quantidades (< 5%) de argila-minerais do tipo 2:1 

e/ou interestratificados podem ser favoráveis à retenção de contaminantes, comportamento 

oposto aos minerais inertes que têm pequena capacidade de sorção. 
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• Capacidade de Troca Iônica (CTC)- O valor de C.T.C mostra a capacidade de car

ga negativa de um material, para um mineral argiloso é a quantidade máxima de cátions que 

ele pode trocar e é um fator primordial na retenção dos poluentes orgânicos e outros íons 

menos móveis. 

Fator de Retardamento - O mecanismo de sorção causa um retardamento da migra

ção do contaminante comparado ao transporte advectivo. Neste trabalho foi estimado em 

função dos índices flsicos conhecidos do solo e valores de coeficientes de sorção obtidos na 

literatura. 

D) GEOMORFOLOGIA 

A Geomorfologia afeta o volume de água que poderá infiltrar no solo. 

• Declividade- Influi no tempo de contato da água com o solo; valores baixos de declivi

dade podem gerar áreas de acúmulo de água, permitindo um tempo de contato maior e 

conseqüentemente um volume mais significativo de água infiltrada. Em contraposição, terrenos 

com declividades maiores geram escoamento superficial rápido dificultando a infiltração. Esta 

informação serve de referência para analisar a quantidade de água que estará disponível para 

a redistribuição no solo. 

E) CLIMA 

• Precipitação - O conhecimento da precipitação é extremamente relevante já que esta é 

a principal fonte de água para o sistema e é um fator desencadeante do aumento da quantida

de do lixiviado. 

Buscando identificar diferenças entre as precipitações obtidas nas estações pluviomé

tricas presentes na área, subdividi-se os valores em 3 faixas, com base nos valores totais 

observados: 

o Precipitação com intensidade menor que 1350 mm/ano; 

o Precipitação com intensidade entre 1350 e 1550 mm/ano; 

o Precipitação com intensidade maior que 1550 mm/ano. 

Para classificar cada bacia foram utilizados os dados disponíveis na Internet 

(www.daee.sp.qov.br). Quando não havia estações instaladas na bacia, optou-se pela informa

ções do ponto mais próximo. O valor utilizado reflete a média de todos anos medidos (de forma 

geral mais de 30 anos de medição). 

F) FONTES 

Estes grupos de informações apresentam uma visão das principais fontes de contami

nação existente na área e foram classificadas em pontuais e difusas. 
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FONTE DIFUSA 

No conjunto de fontes dispersas foram considerados os usos atuais do solo e, em fun

ção da diferença entre potencial de contaminação, este foi dividido em: Área urbana e Usos 

atuais do solo. 

• Usos atuais do solo 

Os vários tipos de plantações apresentam níveis potenciais de contaminação diferentes 

em função das particularidades das formas de manejo, aplicações de pesticidas I fungicidas I 

herbicidas e necessidade de água. As classes consideradas foram: 

•:• Cana de açúcar; 

•:• Eucalipto; 

•:• Pecuária; 

•:• Mata I Aluvião; e 

•:• Outras culturas agrícolas (laranja, café etc). 

• Área urbana 

As classes para caracterizar este atributo consideraram informações de densidade po

pulacional, tratamento de esgotos e tipo de economia de cada núcleo urbano. Sendo: 

Cidade 1 -Mais de 500 mil habitantes. Economia ligada à atividade industrial (Ribeirão Preto); 

Cidade 2 - Entre 200 e 500 mil habitantes. Economia ligada à atividade industrial (São Carlos, 

Araraquara); 

Cidade 3 - Entre 1 00 e 200 mil habitantes. Economia ligada à atividade industrial e/ou sem 

tratamento de esgoto; 

Cidade 4 - Entre 20 e 100 mil habitantes. Economia basicamente agrícola e/ou com tratamento 

de esgoto; 

Cidade 5 - Menos de 20 mil habitantes. 

FONTE PONTUAL 

A localização das fontes pontuais de contaminantes permite conhecer a sua relação 

espacial com os pontos de captação de águas, as zonas urbanas e as de proteção ambiental, 

incluindo as áreas de proteção de mananciais. Além desta informação, analisou-se a profundi

dade em que se encontra a fonte contaminante e a distância e o trajeto que o contaminante 

poderá percorrer até atingir o nível de água. Os locais de disposição dos resíduos urbanos 

(domésticos e hospitalares) são as principais fontes de contaminação pontual existentes na 

área. 
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Classificação dos aterros de resíduos sólidos 

Segundo GUIMARÃES (2000) os aterros sanitários podem ser classificados pela forma 

de disposição ou pela técnica de operação: 

Pela forma de disposição: 

• aterros comuns (lixões)- o lixo é apenas descartado no solo, a céu aberto, sem qual

quer tratamento. Este método de disposição é o mais prejudicial ao meio ambiente, no 

entanto ainda é o mais usado no Brasil e nos países em desenvolvimento; 

• aterros controlados - o lixo é descartado no solo e recebe uma cobertura diária de 

material inerte, que é realizada de forma aleatória, não resolvendo satisfatoriamente os 

problemas de poluição gerados pelo lixo uma vez que os mecanismos de formação de 

líquidos e gases não são considerados e não há monitoramento desses efluentes; 

• aterros sanitários - são aqueles executados segundo os critérios e normas de segu

ranças ambientais, legislativas e técnicas, atendendo os padrões de segurança prees

tabelecidos. 

Pela forma de operação (de acordo com GUIMARÃES, 2000): 

• aterros de superfície são aqueles executados em regiões planas. Existem três formas 

gerais de preparar os aterros de superfície: método da trincheira, método da rampa e 

método da área 

• aterros de depressões (cavas, valas etc)- são aqueles executados em locais de bai

xo valor comercial ou de topografia já degradada; por exemplo áreas de pedreiras de

salivadas. 

Em função das normas técnicas e das características dos locais observados na área, 

foram considerados 4 parâmetros para avaliar as fontes existentes: 

• Volume de resíduos- Refere-se a quantidade total de resíduo da fonte. 

• Tempo de exposição- Tempo que o material está sendo depositado no sítio. 

• Técnicas de disposição - Forma que os resíduos estão sendo depositados e técnicas 

mitigadoras do potencial de contaminação. Foram adotadas as seguintes classes: 

1 - Feições erosivas preenchidas; 

2- Sem qualquer sistema de mitigação (aterros comuns -lixões); 

3 - Disposição em cavas; 

4 - Aterros Controlados; 

5- Aterros sanitários. 

• Material de Base - Refere-se a tipo de material geológico que forma o substrato do 

depósito de resíduos. 
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2.1.2 -Vulnerabilidade 

Os parâmetros utilizados neste trabalho para a análise da vulnerabilidade foram: 

• Taxa de Exploração das Águas Subsuperficiais (Volume I Área) - Representa a 

quantidade de água utilizada, indicando a necessidade do recurso. 

• Custo - recurso financeiro a ser gasto para o tratamento da água contaminada; 

• Quantidade de pessoas no interior da área de "hazard" - Pessoas que potencial

mente seriam afetadas pelo evento; 

• Quantidade de indústrias na área - Atividades econômicas potencialmente afetadas 

pelo evento; 

• Área de Recarga - indica a exposição do sistema em relação à entrada de água. 

2.2 - Forma de Obtenção dos Dados necessários à Análise de Risco 

São apresentados os passos desenvolvidos para obtenção dos dados necessários. 

2.2.1 - Dados preexistentes. 

Coleta de dados sobre poços profundos. 

Foram coletados os dados sobre poços profundos disponíveis no DAEE de Araraquara 

e o banco de dados cadastrados pela CPRM que estão disponíveis pela Internet. A Tabela 3.2 

discrimina os poços existentes por Folha topográfica. 

Tabela 3.2- Poços existentes ma área por Folha topográfica (Dados obtidos no DAEE de Araraquara). 

Nome da Folha N de poços Nome da Folha N de poços cadas-

Topográfica 

Bonfim Paulista 

Guariba 

Serrana 

Altinópolis 

Pitangueiras 

Ribeirão Preto 

Cajuru 

Cravinhos 

Rincão 

Porto Pulador 

cadastrados do DAEE Topográfica 

3 Luis Antônio 

20 Sta Rita do Passa Quatro 

26 Descalvado 

2 Pirassununga 

22 Corumbatai 

197 Leme 

8 Araraquara 

21 I batê 

55 Ribeirão Bonito 

11 São Carlos 

Quantidade total de poços cadastrados ~ 650 

trados do DAEE 

5 

6 

45 

20 

10 

20 

90 

21 

4 

64 

Estes poços forneceram dados sobre ano de execução, localização, vazão, nível está

tico e dinâmico, perfil geológico e rocha aflorante. Além dos dados sobre poços foram levanta

das informações quanto a trabalhos anteriores sobre a área e mapas topográficos. 
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2.2.2 - Obtenção e tratamento das Informações 

O fluxograma da Figura 3.2 apresenta a seqüência de passos realizados para obtenção 

dos dados necessários. 

~ T~:~~~tó~i~e 
Tratamento da I Mapa de Uso e 

1 
J'l Imagem de 1------- Ocupação do solo 

I!' Satélite - ENVI 3.5 

I 

I; 1 
L, Fotointerpretação l 

l I 
Mapeamento materiais rochosos e 

L_ _ _ ___,_:=:===r=~ inconsoiidados 
, I Trabalho d;IJ. I ~mostragem (Mat. lnconsoiidado I 

r Classificação dos l L resultados 

l i Campouç ~~ Agua) 
Ensaios de infiltração in situ 

'I I Cadastro de fontes 

I 
Pontos de Controle de tipos de 
uso do solo 

I c".ct'"": r dos índices 
físicos 

Ensaio de 
Papel de Filtro 

- J Mapa de 
Documentação 

Mapa 
Geológico 

Mapa J 
Pot~nci~ 

- - -------l 
Etapas para Obtençao dos Dados 

Figura 3.2- Fases relacionadas à obtenção das informações. 

•!• Trabalhos de Escritório 

Fotointerpretação 

A interpretação das fotografias aéreas auxiliou a delimitação das unidades de terreno, 

e foi baseada em fotografias na escala 1:60.000 para toda área, com detalhamento em escala 

1:25.000 para áreas onde a fotointerpretação inicial gerou dúvidas e em porções específicas. 

Definiu-se os diferentes tipos de landforms existentes na área: 

Foi utilizado o método sistemático de fotointerpretação desenvolvido por Guy (1966}, 

Riverau (1972) e Soares e Fiori (1976). As etapas da aplicação deste método foram: 

Fotoleitura 

Fotoanálise 

Fotointerpretação - A fotointerpretação baseia-se no estudo da imagem fotográfica vi

sando a descoberta e avaliação, por métodos indutivos e dedutivos, para compreender 

os princípios e os processos aos quais criaram as feições e objetos identificados. 

Elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

Para obtenção do Mapa de Uso e Ocupação a imagem de satélite Landsat - TM foi 

processada pelo Programa ENVI. O programa Envi é um sistema para o processamento de 
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dados de sensoriamento remoto que pode ser ligado diretamente a um processador de 

linguagem IDL (lnteractive Data Language) permitindo a inserção de rotinas úteis à obtenção 

do mapa de uso e ocupação. Nos trabalhos de campo foram identificadas áreas que serviram 

para calibração - pontos de controle para o processamento. 

•!• Trabalhos em campo 

Os trabalhos em campo buscou caracterizar os diferentes materiais geológicos, sua 

distribuição em superfície e em profundidade. Foram realizadas amostragem de solos 

(estrutura deformada e indeformada) e de águas, ensaios in silu, locação de fontes de 

contaminação e obtenção de pontos de controle para o mapa de uso e ocupação. 

Coleta de águas 

Os trabalhos de coleta de água buscaram representar uma situação do nível freático 

com a influência do período chuvoso anterior. A amostragem se concentrou em fontes (nascen

tes) e poços rasos (cisternas) com o objetivo de avaliar as características físico- químicas das 

águas subsuperficiais. Em alguns pontos foram coletadas, paralelamente, amostras de poços 

profundos para comparação dos resultados. 

As amostras foram acondicionadas em dois recipientes de plástico (500ml/ cada), sen

do que uma amostra foi acidulada com ácido nítrico (concentração final com pH próximo a 2 

para evitar a precipitação dos metais) e outra mantida nas condições originais. As duas 

amostras foram acondicionadas em geladeira. As amostras aciduladas foram enviadas ao 

laboratório da USP em Ribeirão Preto para avaliação dos metais e elementos que não poderi

am ser medidos nos laboratórios de São Carlos por motivos técnicos. Foram eles: Cálcio, 

Cloreto, Ferro, Manganês, Zinco, Cobre, Chumbo, Cádmio e Cromo. No laboratório da EESC -

USP foi medido o pH, a condutividade elétrica e a concentração de Sódio; Cálcio, Potássio; 

Fosfato (na forma de P20 5; P04) e nitrogênio (na forma de NH-N; NO-N; NO++), sendo os dois 

últimos obtidos pela utilização do equipamento DR 2001 da Hact. 

A distribuição da amostragem buscou abranger uniformemente toda a área (com maior 

detalhe nas bacias selecionadas para as análises em escala 1:10.000 e 1:20.000) e as diver

sas condições existentes (diferentes materiais geológicos e tipos de uso e ocupação do solo). 

•!• Ensaios em laboratório 

Foram realizados vários ensaios visando a caracterização dos materiais inconsolida

dos: porosidade, massa específica do solo, massa específica dos sólidos, análise granulométri

ca (granulometria conjunta) e potencial matricial do solo (método do papel de filtro), seguindo 

os procedimentos padrão. Apresenta-se um resumo dos procedimentos realizados no ensaio 

de papel de filtro em função deste não ser tão comum e padronizado como os demais ensaios 

citados. 

86 



) 

Ensaio de Papel de Filtro 

Foi medida a sucção matricial dos materiais pela aplicação do método do papel de fil

tro, segundo as recomendações de MARINHO (1994). Esta técnica baseia-se no princípio de 

absorção e equilíbrio que existe quando um material poroso é colocado em contato com o 

papel de filtro e ocorre a troca de umidade até o sistema entrar em equilíbrio de sucção. 

Conhecendo a relação entre sucção e umidade do material (calibração), a sucção pode ser 

obtida referindo-se a curva de calibração. 

O tempo de equilíbrio é um fator importante para o ensaio, já que tempos curtos podem 

representar situações onde o equilíbrio de sucção não foi alcançado e tempos excessivamente 

longos podem alterar a capacidade do papel ou criar fungos que causam erros nos cálculos de 

sucção. Neste trabalho, o tempo de equilíbrio foi de aproximadamente 10 dias, variando pouco 

em função do tipo de material. 

O Papel de Filtro utilizado foi o Whatman N° 42 que permite medições de O a 29MPa e 

a equação de calibração aplicada foi a de CHANDLER et ai. (1992): 

logvt = 6.05- 2.48log Hf 

Sendo: 

'l': Sucção Matricial (MPa); e wt. Umidade do papel de filtro(%). 

O ajuste da curva de curva de retenção foi feito a partir da equação de VAN 

GENUCHTEN (1980): 

(Bs-Br) B = Br + _____:.. _ _ .:...._ 
(1 + ialf/j")"' 

sendo: 

9= Umidade volumétrica (cm3!m\ 

9r= Umidade volumétrica residual (cm3!m\ 

Os= Umidade volumétrica de saturação 

(cm31m\ 

4J= Sucção matricial (KPa); 

n,m= Parâmetros de ajuste, onde: m=1 -

1/n; 

a= Parâmetro de ajuste (1/KPa). 

O programa computacional utilizado foi o CURVARET - Versão 2.16 (VAN HIER & 

DOURADO NETO, 1995). 
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2.3 - Tratamento dos parâmetros - Aplicação da técnica AHP (Analytíc Híerarchy Pro

cess). 

Para a avaliação dos parâmetros considerados, foi utilizada a análise multicriterial com 

a aplicação da técnica AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS). A escolha pelo método foi 

função de: permitir comparações em vários níveis; ser flexível quanto à entrada e saída de 

dados; ser aplicado na combinação de atributos obtidos a partir de mapas; avaliar um grande 

número de fatores quantitativos e qualitativos de maneira sistemática sob critérios múltiplos e 

conflitantes (YUSUFF, et a/., 2001); ser matematicamente simples (BADRI, 1999); e ser 

recomendado pela EPA ([;,nvironmental E.rotection &Jency). 

A técnica AHP foi introduzida por SAATY em 1977 e consiste basicamente na criação 

de uma hierarquia de decisão onde o processo de seleção é organizado em níveis, permitindo 

uma visão global das relações inerentes ao processo. A técnica AHP permite ponderar atribu

tos interdependentes, direcionados ao objetivo de cada trabalho diminuindo a subjetividade do 

processo. 

ROSENBLOOM (1996) e ZAHEDI (1986) apresentam 5 passos para resolver um pro

blema de tomada de decisão pelo método da AHP: 

1. Criar uma hierarquia de decisão dividindo o problema em elementos; 

2. Obter os valores de importância relativa dos elementos de decisão por meio de compa

ração aos pares (pairwise comparison); 

3. Determinar se os dados iniciais satisfazem um teste de consistência. Se não, voltar 

para o passo 2 e refazer a comparação pareada; 

4. Calcular os pesos relativos dos elementos de decisão; 

5. Agregar os pesos relativos para obter pontuações e, assim priorizar as alternativas de 

decisão. 

Segundo SIDDIQUI et ai. (1996), a técnica AHP é composta de três estágios: estrutu

ração da hierarquia, construção e operacionalização da matriz pareada e agregação das 

preferências. 

Segundo SAATY (1977) matrizes de comparação pareada são compostas de elemen

tos que representam as razões entre os pesos atribuídos a cada componente da linha e da 

coluna correspondentes. De uma maneira geral, matrizes de comparação devem ser positivas 

(se ai;>O), recíprocas (aji = 1/aij) e consistentes, isto é, satisfazer a propriedade de transitivida

de, que significa que se i é preferível a j e j é preferível a k, então i é preferível a k e satisfazer a 

propriedade de consistência, onde a(i,j).a(j,k) = a(i,k), respectivamente. 

SAATY (1977; 1990 a,b) propôs uma escala (relativa) de referência de 1 a 9 (Tabela 

3.3) para resolver o problema de escala, tipo de número usar e como combinar corretamente 

as prioridades resultantes dele. 
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Tabela 3.3 - Escala de importância relativa AHP para comparação pareada .Fonte: SAATY 

(1977; 1990 a,b). 

Intensidade de 

Importância 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,8 

Recíprocos dos 

valores acima de 

zero 

Definição 

Mesma importância 

Explicação 

As duas atividades contribuem igualmente 

para o objetivo 

Pequena importância de uma O julgamento favorece levemente uma 

sobre a outra atividade em relação à outra. 

Importância grande ou O julgamento favorece fortemente uma 

essencial 

Importância muito grande ou 

demonstrada 

Importância absoluta 

Valores intermediários entre 

julgamentos 

Se a atividade i recebe uma 

das designações diferentes 

acima de zero, quando 

comparada com a atividade j, 

então j tem o valor reciproco 

quando comparada com i. 

atividade em relação a outra. 

Uma atividade é muito fortemente favorecida 

em relação à outra 

A evidência favorece uma atividade em 

relação a outra com o maior grau de certeza. 

Quando se procura uma condição intermediá

ria entre duas definições. 

Uma designação razoável. 

SAATY (1990) destaca quatro razões para o limite superior da escala ser igual a 9: 

• As distinções qualitativas são significativas na prática e têm uma característica de pre

cisão quando os itens comparados apresentam a mesma ordem de magnitude ou es

tão próximos com relação à propriedade usada para fazer a comparação; 

• A habilidade para fazer distinções qualitativas é bem representada por cinco atributos: 

igual, fraco, forte, muito forte e absoluto. Assim, pode-se estabelecer atributos adjacen

tes quando uma precisão maior for necessária 9 valores resultam em uma escala vali

dada na prática; 

• Com a finalidade de reforçar o item anterior, um método prático usado para avaliar i

tens, é a tricotomia de sentimentos: rejeição, indiferença e aceitação. Para melhor 

classificação, cada um destes será dividido em uma tricotomia: baixo, médio e alto. 

São indicadas nove áreas de distinções significativas 

• O limite psicológico de 7 ± 2 itens em uma comparação simultânea sugere que se to

marmos 7 + 2 itens satisfazendo a primeira descrição e, se eles diferirem entre si le

vemente, precisaremos de 9 pontos para distinguir estas diferenças. 

A comparação de alternativas relativas a um determinado critério resulta em n matri

zes, que se apresentam na forma: 
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a 12 a 1" 

A= 
l/a, 2 a 2 11 

Onde A (nxn) é uma matriz de comparação e aij indica o grau de superioridade da al

ternativa i sobre a alternativa j . 

wi 
A1i = -. , onde Wij é o peso da alternativa 

li:J 

Os elementos a1i são definidos pelas seguintes condições: 

• se a1i = x, então ai1 = 1/x, sendo x *O. 

• se uma alternativa Ci é julgada de igual importância relativa que outra Cj, de 

acordo com a Tabela 3.3, então a1i = 1 e ai1 = 1 e especificamente aii = 1, para 

todo i. Um elemento é igualmente importante quando comparado com ele pró

prio, portanto, a diagonal principal da matriz consiste em números 1. 

A partir dos dados pode-se encontrar os autovetores (eigenvectors) e os autovalores 

(eigenvalue) da matriz. O autovetor fornece a ordem de prioridade e o autovalor é a medida de 

consistência do julgamento. O cálcu lo do autovetor (W) e do autovalor (À) segundo SAATY 

(1977, 1990 a, b) é dado por: 

(A- ÀI)W = O, onde A é uma matriz qualquer e, I é uma matriz identidade. 

O autovalor utilizado nas matrizes pareadas é o autovalor principal , representado por 

>' máx. que corresponde ao autovalor de maior valor numérico. Os valores de autovalor e autove

tor foram calculados com o auxilio dos programas MathCad (matrizes menores que 1 Ox1 O) e 

Mathlab (matrizes maiores que 10x10). Para uma matriz ser considerada consistente é 

necessário que seu autovalor (Àmáx) seja aproximadamente igual a sua ordem (n). O limite 

adotado no presente trabalho foi de 5% de n. 

Segundo SAATY (1990) para avaliar o grau de consistência de uma matriz deve-se ob

ter o lndice de Consistência (IC) através da equação: 

onde: 

!C = (Àmáx - n) 
(11 - 1) 

>,máx = o maior autovalor encontrado; e n = ordem da matriz 
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Quanto mais próximo de O (zero) o valor de IC, maior é a consistência da matriz de 

comparação. 

SAATY (1990) encontrou um índice randômico (IR) médio para as matrizes da ordem 

de 1-15. O autor observou que quanto maior a ordem da matriz, maior a possibilidade de 

inconsistência. O índice randômico (IR) é encontrado na Tabela 3.4, para matrizes de diferen

tes ordens. 

Tabela 3.4- Relação da ordem da matriz (1ª linha) e o IR médio determinado (2ª linha). Fonte: 

SAATY (1990). 

Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IR o o 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

A relação entre o índice de consistência (IC) e o índice aleatório ou randômico (IR) é 

chamada de razão de consistência (RC), que deve ser < 0,10. 

RC= !C < 0.10 
IR 

2.4- Avaliação Integrada das informações e análise dos resultados. 

Os cruzamentos das informações geraram índices que refletem o potencial relativo de 

contaminação das bacias hidrográficas. 

Índice de Hazard Potencial (IHP) 

Os pesos obtidos pelas relações das matrizes pareadas, foram aplicados na equação 

proposta por SIDDIQUI et al.(1996) para uma hierarquia de quatro níveis, chamado, neste 

trabalho de Índice de Hazard Potencial. Esse índice permite avaliar o grau de adequabilidade 

de uma área em relação a outra. 

2 N3i 3 4 N2 { [I ~ IHP = I RI~ X j (RI~j X Rl~k ) 
i 

Onde: 

IHP = índice de Hazard Potencial; 

N2 = número dos fatores de decisão do nível 2; 
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RIW2 
i = pesos de importância relativa do nível 2 do fator de decisão i. Representa os compo

nentes do meio físico; 

N3i = o número dos sub fatores de decisão do nível 3, diretamente ligados ao nível 2 do fator 

de decisão i; 

RIW3
ii = pesos de importância relativa do nível 3 do sub fator j do nível 2 do fator de decisão i. 

· Representa os atributos do meio físico; 

RIW4
iik = pesos de importância relativa do nível 4 da categoria de atributo k do nível 3 do sub 

fator j e nível 2 do fator de decisão i. Representa as classes dos atributos; 
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3. ANÁLISE DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS EM ESCALA APROXIMADA DE 1: 20.000 E 

1:10.000. 

Foram selecionadas duas bacias hidrográficas para o detalhamento das informações 

obtidas na escala 1:100.000 visando a obtenção de parâmetros que permitissem avaliar o fluxo 

da água, a relação entre escoamento superficial e infiltração e a análise de recessão das 

bacias. Foram escolhidas duas bacias para representar as situações existentes na área quanto 

a tipos de materiais geológicos e usos e ocupação. 

A relação entre as chuvas e os materiais geológicos, em termos de infiltração (recarga) 

e escoamento superficial é fundamental para o gerenciamento e planejamento da exploração 

das águas, e principalmente, para avaliar os eventos de contaminação e riscos associados. 

Devido ao aumento da ocupação e conseqüentemente do consumo de água do aqüffero, surge 

a necessidade de planejar o uso e orientar quanto aos problemas ambientais. Apesar disto, há 

poucos estudos integrados destinados a avaliar as características da recarga I descarga 

baseados em ensaios de campo e de laboratório. Os trabalhos desenvolvidos até a atualidade 

são, predominantemente, sobre o comportamento dos poços profundos que, em decorrência 

do grande uso em alguns locais, apresentam um rebaixamento intenso e variação da produção. 

Segundo DYKES & THORNES (2000) a melhor maneira para se obter uma resposta 

adequada sobre a dinâmica das águas envolve a obtenção de três grupos de informações: (1) 

informações sobre os materiais geológicos; (2) dados referentes às chuvas; e (3) respostas da 

interação do meio físico em função dos eventos de chuva. O presente trabalho seguiu, em 

termos gerais, a sugestão básica de DYKES & THORNES (2000), porém especificamente as 

informações foram obtidas pelos métodos apresentados a seguir. 

3.1 Informações sobre os materiais geológicos 

Os materiais geológicos presentes na área foram mapeados, caracterizados e classifi

cados a partir de trabalhos de campo e de laboratório. As litologias rochosas e os materiais 

inconsolidados (distribuição e espessura) foram individualizados a partir de fotointerpretação e 

trabalhos de campo, enquanto a caracterização foi obtida por ensaios "in situ" e laboratoriais 

em amostras deformadas e indeformadas. Em laboratório foram executados ensaios para 

determinar os índices físicos dos materiais inconsolidados (segundo as normas: NBR 7181; 

NBR 6508; e NBR 12004) e a sucção matricial dos materiais inconsolidados foi obtida pelo 

método já citado do papel de filtro. 

Infiltração 

Os dados sobre infiltração foram obtidos através de ensaios de infiltrômetros de duplo 

anel e pelo método de fluxo segundo LIBARDI (1 980). A escolha pelos métodos visou possibili-
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tar o fluxo de água através de volumes relativamente grandes de solo para que o valor da 

condutividade hidráulica refletisse as heterogeneidades do meio. 

O ensaio com infiltrômetro de duplo anel apresenta como principal vantagem, em rela

ção ao procedimento de fluxo de LIBARDI (1 980 e 2000), a simplicidade e rapidez na execu

ção. A vantagem do método de fluxo de LIBARDI (1980) é permitir a obtenção do valor de 

condutividade hidráulica não saturada. Além dos valores de condutividade hidráulica, os 

ensaios também permitiram obter dados sobre taxa de infiltração e o comportamento de 

redistribuição da água no solo. 

a) Ensaio com lnfiltrômetros de Duplo Anel. 

O ensaio de duplo anel seguiu a norma da ASTM 8338 e para sua realização foram uti

lizados dois anéis metálicos com 60 e 30cm de diâmetros, cravados de forma concêntrica e 

para minimizar a deformação da estrutura do solo superficial devido aos esforços da cravação 

a colocação foi por percussão. Após a instalação dos anéis, iniciou-se o suprimento de água 

com reg istro do volume de água infiltrado, procedimento que foi mantido até a estabilização da 

taxa de infiltração (tempo aproximado de 4 horas, variando dependendo do solo). 

Após o ensaio, foram coletadas amostras a diferentes profundidades e para conhecer a 

função de redistribuição na água no solo, além da amostragem inicial e da amostragem 

imediatamente após a realização do ensaio, foram coletados mais três perfis em tempos 

diferentes. 

A condutividade hidráulica saturada foi calculada pela equação (para carga constante) 

derivada da equação de Darcy: 

Q 

kfs=(H+Zw) 
A.t Zw 

Onde: 

krs = condutividade hidráulica saturada de campo; 

Zw = profundidade da frente de saturação; 

A = àrea transversal do anel; 

t = tempo entre duas leituras; 

Q = volume de água infiltrada no solo; e 

H = profundidade da água do anel quando é ensaiada a reg ime constante. 

Foram realizados 29 ensaios buscando abranger os diferentes tipos de materiais e u

sos e ocupação da área. A Figura 3.3 mostra o ensaio sendo realizado em campo. 
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Figura 3.3- Ensaio de infiltração utilizando o Método do Duplo Anel. 

b) Método de Umidade (LIBARDI, 1980 e 2000) 

Para a realização do ensaio seguiu-se as recomendações de LIBARDI (1980 e 2000), 

com modificações apenas no tamanho da área ensaiada e nos intervalos de tempo utilizados 

entre as medidas de umidade. No caso especifico deste trabalho, o objeto de estudo é um 

material muito arenoso com pequena capacidade de retenção de água. Desta forma tempos 

muito longos não refletem a redistribuição de água no perfil, o que ocorre nos períodos iniciais. 

Devido a isto, a contagem do tempo foi feita em horas e não em dias como sugerido pelo autor. 

Para a execução foi construída uma estrutura em forma de piscina com área de 9m2 e o 

volume de água infiltrado foi de 7000 litros. As paredes foram construídas com o solo do 

próprio local e cobertas com plástico para evitar perdas. A água foi sendo colocada lentamente 

acompanhando a velocidade de infiltração, buscando manter o nível de água constante e evitar 

deformar a estrutura do solo. Imediatamente após a infiltração foram feitas tradagens para a 

coleta de material para a determinação da umidade logo após o ensaio e tradagens posteriores 

para avaliar a redistribuição da água (em espaços irregulares de tempo). 

Os ensaios buscaram representar todos os tipos de materiais geológicos existentes na 

bacia e os principais usos do solo. 
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Cálculo das Vazões no curso de água 

Foram realizados levantamentos das seções do período de Janeiro de 2000 a Junho 

de 2002. O levantamento da vazão de água foi feito semanalmente em períodos secos e em 

intervalos menores em períodos chuvosos dependendo da intensidade e distribuição das 

precipitações. A determinação da área da seção foi obtida a partir do levantamento da profun

didade utilizando varas de alumínio a cada 20 em de largura e os valores de velocidade foram 

obtidos através da utilização de um molinete. 

Adotou-se como padrão que, para profundidades menores que 50cm, seria realizada 

apenas uma medida de velocidade no meio da seção. Para profundidade entre 50 e 1 00 em 

seriam realizadas 2 medidas, em 20% e 70% de profundidade e seções com profundidades 

maiores foram medidas a 20%, 60% e 80%, sendo que, neste caso a velocidade final foi a 

média das medidas considerando o valor obtido a 60% com peso 2. 

Para análise dos dados foi utilizada a fórmula empírica de LINSLEY et ai. (1975) para 

calcular o tempo em que cessa a influência direta da precipitação e a descarga passa a ser 

unicamente de contribuição das águas subsuperficiais. Para o cálculo da recessão foi aplicada 

a equação de MAILLET (1905). 

Observou-se que os dados não se comportavam como uma reta, mas como uma curva 

ou como várias retas com inclinações diferentes, e buscando um melhor ajuste da reta ao 

coeficiente de descarga real do aqüífero, foi aplicado o princípio de KRESIC (1997) que sugere 

dividir a curva de recessão em segmentos retilíneos. 

Em função das diferenças de volume de água precipitado entre os anos, foi necessário 

utilizar uma curva envelope para gerar a curva de recessão para as bacias, neste caso 

considerou-se apenas os valores mínimos obtidos. 

3.2 Dados referentes às chuvas 

Os dados de volume e intensidade de chuva foram obtidos por um pluviográfo com 

medidas continuas de precisão de 5 minutos para o período de janeiro de 2000 a dezembro de 

2002. Todas as precipitações foram analisadas e 12 cenários foram separados para represen

tar as precipitações ocorridas. Em razão da extensão das bacias os valores foram considera

dos homogêneos. 

Evapotranspiração 

A obtenção da evapotranspiração é complicada devido à complexidade dos fenômenos 

envolvidos. Muitas vezes este parâmetro é desprezado ou estimado indiretamente com dados 

obtidos e comparado na bibliografia. MATOS (1987), obtém deste parâmetro na porção sul da 

área (na Bacia do Rio Jacaré-Guaçu), aplicando a Fórmula de TURC (1955), a Fórmula de 

THORNTHWAITE & MATHER (1985) e a de PENMAN (1956) além de obter dados de modo 
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direto através da utilização de tanques c lasse A. Os dados obtidos nesse trabalho correspon

dem ao período de 1980 a 1984 e os valores obtidos foram: Turc: Evapotranspiração potencial: 

1 025mm/ano; THORNTHWAITE & MATHER: Evapotranspiração potencial: 1 081,4mm/ano; 

Evapotranspiração real: 1018,5mm/ano; PENMAN (1956): Evapotranspiração potencial de 

1143,7mm/ano; Utilização de tanques classe A: 1124,5mm/ano. 

A evapotranspiração não foi considerada no presente trabalho, pois os eventos de chu

vas considerados ocorrem em intervalos de tempo relativamente curtos e a umidade relativa do 

ar nestas situações é alta, o que permite desprezar este dado. 

3.3 Interação entre Meio Físico e Precipitação 

Para avaliar o comportamento dos diferentes eventos de chuva frente às características 

do meio físico foram aplicados modelos de infiltração da água no solo. 

Como citado na revisão bibliográfica, existem diversos modelos matemáticos para des

crever o processo de infiltração. Neste trabalho foi utilizado o modelo de GREEN & AMPT 

(1911) por este ser baseado em equações físicas, pela facilidade de obtenção dos parâmetros 

necessários para simular diversos tipos de condições de solo, pela simplicidade e a possibili

dade de adaptação a diversos cenários. As principais limitações deste modelo são quanto a 

considerar apenas solos homogêneos e assumir que o movimento da água ocorre em forma de 

frente de molhamento com limite bem definido entre a zona saturada e não saturada (mudança 

abrupta do valor de umidade). Dos vários estudos baseados no conceito da equação inicial de 

GREEN & AMPT (1911) que visam superar estas limitações, optou-se em aplicar os modelos 

de MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976), que utiliza o conceito para solos com várias 

camadas e considera valores de sucção e CHU (1978), que além dos avanços apresentados 

pelo trabalho de MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976), avalia chuvas com intensidades 

variáveis. As equações de tempo de "ponding" são: 

• MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976) 

tp = [(9-9i).Hb(9-9i)]/ r (r/K - 1) 

sendo: 

9: Umidade volumétrica saturada (m3tm\ 

9i: Umidade volumétrica inicial (m3tm\ 

Hb: Capilaridade efetiva (m); 

K: Condutividade hidráulica saturada (m/s); 

r: Intensidade de chuva (m/h); 
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• CHU (1978) 

tp = {[KSM/(1-K)- P<tn-1> + R<tn-1>]/l}+tn-1 

K: Condutividade hidráulica saturada (m/s); 

S: Diferença entre capilaridade potencial no tempo inicial e final (m); 

M: Diferença entre umidade volumétrica inicial e final; 

1: Intensidade de chuva (m/h); 

P: Precipitação acumulada até t0 . 1 (m); e 

R: Escoamento superficial até t0 •1 (m). 
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4. ANÁLISE EM ESCALA 1 :1.000 

Este detalhamento permitiu obter o modelo de fluxo, com a direção e velocidade da 

água, e de transporte com a delimitação da pluma de contaminação, intensidade e evolução 

com o tempo. 

4.1. Fases da Modelagem 

As principais fases da modelagem são: 

• Compilação e interpretação dos dados de campo; 

• Representação do sistema natural - construção do modelo conceitual; 

• Calibração e validação do modelo (Análise de sensibilidade); 

• Aplicação do modelo e apresentação dos resultados. 

O fluxograma da Figura 3.4 representa as etapas envolvidas na elaboração do modelo 

conceitual. 

Discretização Vertical 
e Horizontal 

Delimitação da Área 
de Influência 

Modelagem Numérica 

Figura 3.4 - Fluxograma das etapas desenvolvidas no estudo de modelagem. 

1) Compilação e Interpretação dos Dados de Campo 

Os dados utilizados para modelagem foram: 

- Mapa topográfico; 

-Mapa hidrológico (indicando os corpos de água de superfície); 

- Mapa potenciométrico com poços de monitoramento; 

- Mapa geológico com seções cruzadas e mapa de materiais inconsolidados; 

- Mapa de uso do solo; 

- Dados climatológicos (precipitações e evapotranspiração); e 

- indices físicos do solo (porosidade total e efetiva); capacidade de campo, armazenabilidade; e 

condutividade hidráulica. 
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2) Concepção do Modelo que represente o Sistema Natural- Modelo Conceitual 

Para assegurar a precisão de um modelo, deve-se fazer uma boa representação do 

sistema natural, no entanto simplificações são, geralmente, necessárias. O modelo deve ser 

simples o bastante para permitir sua compreensão sem excluir características dominantes do 

problema a ser investigado. 

Um dos primeiros pontos na modelagem é a identificação da área de influência e suas 

condições de contorno, que muitas vezes representam influências externas, como rios e 

divisores de água. 

A maioria dos modelos numéricos subdivide a área em células ou elementos. Este pro

cesso de discretização tem o objetivo de aumentar a resolução do modelo; minimizar a disper

são numérica e minimizar as exigências computacionais para memória, armazenamento e 

tempo de execução. 

3) Calibração, Validação do Modelo e Análise de Sensibilidade 

A calibração do modelo é feita pela comparação entre um conjunto de dados medidos 

em campo com valores gerados pelo modelo. Os valores considerados para a calibração 

foram: posição do nível de água a partir de dados de poços de monitoramento e de bombea

mento, resultados da geofísica e locação de fontes naturais existentes na área. 

Os valores de geofísica foram obtidos a partir do trabalho de ELIS (1998), que apresen

ta a delimitação da frente de contaminação em valores de resistividade elétrica. Para correla

cionar estes valores com a concentração de sólidos totais dissolvidos (TOS) foi utilizada a 

proposta de MEJU (2000): 

TOS= -54,4 + 7,04 Ow 

sendo crw a condutividade elétrica da solução aquosa em mS/m (crw = 1000/ 

resistividade) e o TOS em mg/1. A opção por esta expressão deriva da grande quantidade de 

dados utilizados como base da correlação e por considerar valores obtidos, também, em lixões 

localizados em território brasileiro. 

A validação do modelo tem vários significados e é necessária para demonstrar se o 

modelo pode ser usado com confiança, no entanto não existe atualmente um critério absoluto 

para demonstrar a exatidão do modelo. Geralmente aceita-se que o desvio padrão entre os 

dados previstos e observados deve situar-se em um intervalo de O. 7 a 1.0 dependendo da 

quantidade dos dados e objetivo do trabalho. 

A análise de sensibilidade tem como objetivo quantificar as incertezas no modelo 

causada na avaliação dos parâmetros. FETTER (1992), discute a necessidade de se desenvol

ver a análise de sensibilidade em face do grande número de parâmetros envolvidos nas 

simulações de modelos de fluxo de água subsuperficial e mostra metodologias para seu cálculo 

com bons resultados práticos. 
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4) Aplicação do Modelo 

A aplicação do modelo é a parte do estudo na qual o modelo numérico demonstra suas 

vantagens sobre todos os outros modelos, pois permite que sejam avaliadas várias simulações 

alternativas para uma determinada área após a construção do modelo conceitual. A modela

gem apresenta resultados na forma analítica, como linhas de mesmo potencial, como mapa de 

superfície potenciométrica, seções tridimensionais com indicação de caminhamento do fluxo ou 

seções cruzadas verticais com indicação de vetores de fluxo de água subsuperficial com 

referências às velocidades obtidas. 

4.2. Modelo Computacional utilizado Modflow 

A maioria dos programas admite apenas tensores de dispersão hidrodinâmica para 

meios porosos isotrópicos. O programa MODFLOW, objetivando considerar uma situação mais 

próxima da natural, utiliza os valores de dispersão na forma proposta por BURNETT & FRIND 

(1987), permitindo simular com parâmetros de dispersividades transversais, além das dispersi

vidades verticais e horizontais (Dxx, Dyy, Dzz, Dxy, Dxz e Dzy). Estes parâmetros são conside

rados no programa na forma de dispersividade longitudinal e razão entre as dispersividades 

longitudinal e as horizontais e verticais. Como não há dados precisos para os materiais geoló

gicos da área, foram simuladas situações considerando valores das relações de dispersividade 

obtidos por relações empíricas. 
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IV. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ÁREA 

1. LOCALIZAÇÃO 

O estudo enfoca a área de afloramento da Formação Botucatu na região entre as cida

des de São Carlos e Ribeirão Preto (Coordenadas 21°- 22° 15' de latitude Sul e 47° 15'- 48° 

15'de longitude Oeste). O limite da área com a articu lação em relação aos Mapas Topográficos 

do IBGE (escala 1 :50.000) é mostrado na Figura 4.1, que também indica os limites administra

tivos municipais 

2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

O clima da região, segundo a classificação de Koeppen, enquadra-se entre o Grupo A, 

dos climas tropicais quentes e o Grupo C, dos climas mesotérmicos com características bem 

definidas no inverno (período de estiagem) e verão (época de chuva). 

Os índices pluviométricos anuais têm uma amplitude de 1100 a 1700mm, com uma 

média de 1370mm/ano e a temperatura varia de 13° C a 30° C, com média anual de 23° C. A 

evaporação medida pelo tanque classe A apresenta uma amplitude de 1500 a 1700 mm/ano e 

a evaporação potencial pode ser estimada em 70% desse valor (MATOS, 1987). 

3. GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA 

De acordo com GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (1997) a área pode ser 

dividida em termos geomorfológicos em quatro domínios principais: os Patamares Estruturais 

de Ribeirão Preto, o Planalto Residual de São Carlos, a Planfcie Fluvial do Rio Moji -Guaçu e a 

Depressão do Moji-Guaçu (Figura 4.2). 

Os Patamares Estruturais de Ribeirão Preto apresentam formas de relevo denudacio

nais, cujo modelo constitui-se basicamente por colinas amplas e baixas com topos tabulares, 

tendo os vales entalhamento médio com menos de 20m e a dimensão interfluvial variando de 

750m até mais de 3.750m (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). As altitudes 

estão entre 500 e 700m e declividade entre 2% e 1 O% Os solos são do tipo latossolo roxo nos 

setores mais aplainados e terra roxa estruturada nas vertentes mais inclinadas. 
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Figura 4.1 - Articulação que engloba a reg ião de estudo e os respectivos limites administrativos 

municipais- Folhas Topográficas do IBGE em escala 1:50.000. 

O Planalto Residual de São Carlos corresponde ao reverso da Cuesta no interflúvio Ti

etê/ Moji-Guaçu (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997), onde predominam formas 

de relevo denudacionais cujo modelo constitui-se basicamente por colinas de topo convexos e 

tabulares. As altitudes estão entre 600 e 900m e as vertentes apresentam declividades que 

variam de 2 a 20% na maior parte da área, sendo superior a 30% nos setores mais dissecados 

do relevo. Os solos são do tipo Latossolo Vermelho escuro. 
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Figura 4. 2- Delimitação das Unidades Geomorfológicas (Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 1997) 

As Planlcies Fluviais têm natureza sedimentar fluvial quaternária, geradas por pro

cessos de agradação e são localizadas as margens do Rio Moji-Guaçu em diferentes nlveis 

altimétricos. Apresentam declividade inferior a 2% e são formadas por sedimentos fluviais 

arenosos e argilosos inconsolidados e os solos são do tipo Glei húmico e Glei pouco húmico 

(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997). 

A Depressão do Moji - Guaçu apresenta formas de relevo denudacionais, com colinas 

de topos tabulares planos, os vales são entalhados em até 20m e a dimensão interfluvial oscila 
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entre 1750 a 3750m. A altimetria varia de 500 a 650m e a declividade, na maior parte da 

unidade, está entre 5 e 10%. A drenagem apresenta padrão dentrítico com algum condiciona

mento estrutural. 

4. GEOLOGIA REGIONAL 

A região está situada na borda nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná. As 

principais unidades estratigráficas aflorantes são mostradas no mapa da Figura 4.3. É 

apresentado um resumo sobre histórico e origem das formações geológicas aflorantes na área. 

Maiores detalhes são mostrados no tópico de Geologia Local no Capítulo 5 (Resultados em 

escala 1 :1 00. 000). 
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Figura 4.3- Mapa geológico da área (Modificado de DAEE, 1974) . 
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GRUPO PASSA DOIS 

Formação lrati 

A Formação lrati é a unidade estratigráfica mais antiga do Grupo Passa Dois e foi de

finida por WHITE (1908). Aflora no Estado de São Paulo na forma de faixa contrnua com partes 

descontinua nas áreas de falhamentos e intrusões de sills de diabásio. É constituída de 

folhelhos pirobetuminosos, folhelhos pretos não betuminosos, dolomitos cinzentos e alternados 

com folhelhos escuros, siltitos, arenitos grossos a finos. 

BARBOSA & GOMES (1958) dividiram a Formação lrati nos membros Taquaral e As

sistência, sendo que o membro Taquaral tem espessura máxima de 20 metros e é de natureza 

predominantemente pelítica, constituído de argilitos, folhelhos. Na base pode ocorrer camada 

delgada de arenito de granulação fina a grossa, seixos ou conglomerado com seixos de sílex e 

quartzo de até cerca de 5 centímetros de diâmetro (IPT, 1981). O membro Assistência apresen

ta litologia mais variada, destacando-se a presença de dolomitos e calcários. Predomina a 

estratificação plano-paralela regular, às vezes rítmica, com alternância de carbonato e folhelho 

e a espessura varia geralmente de 30 a 50 metros. 

O ambiente de deposição é sujeito a controvérsias. IPT (1981) cita que pode repre

sentar um ambiente marinho de águas rasas ou bacias grandemente confinadas, em clima 

adequado à precipitação de calcários e condições físico-químicas favoráveis à sua dolomitiza

ção e à acumulação da matéria orgânica geradora dos pirobetumes. 

A Formação lrati não foi objeto de estudo em campo em função do objetivo do traba-

lho. 

Formação Corumbataí 

A primeira citação desta unidade foi no Relatório da Comissão Geográfica e Geológi

ca de São Paulo (1916) designando "xistos argilosos e fossilíferos com calcário e xisto betumi

noso". SCHNEIDER et alii (1974) consideram a parte inferior da Formação Corumbataí como 

tendo sido depositada em ambiente marinho de águas gradativamente mais rasas, em condi

ções climáticas redutoras. Segundo os mesmos autores a porção superior seria resultado da 

deposição em águas rasas e em condições climáticas oxidantes, sob influência de marés, com 

freqüentes avanços progradacionais de sedimentação litorânea. GAMA JR. (1979) propôs um 

modelo de sedimentação segundo a qual a Formação Corumbataí constituiria uma planície de 

maré relacionada com um sistema deltáico. 
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GRUPO SÃO BENTO 

Inicialmente chamado de "Série São Bento" por WHITE (1908) era formado 

predominantemente por arenitos sotopostas às rochas da Formação Serra Geral. SOARES 

(1973) interpreta um novo arranjo estratigráfico e o Grupo São Bento passou a se referir às 

rochas das formações Botucatu, Pirambóia e Serra Geral. Estratigraficamente, o Grupo São 

Bento encontra-se acima do Grupo Passa Dois e seus sedimentos são considerados como do 

Triássico Médio ao Jurássico Inferior (IPT, 1981). 

Formação Pirambóia 

O termo Arenito Pirambóia foi proposto por JOVIANO PACHECO (1913) apud 

PFEIFFER (1993) para denominar os arenitos argilosos que ocorrem na porção inferior da 

Formação Botucatu. SOARES (1973) dividiu esta formação em dois membros; o inferior mais 

argiloso, com estratificações de pequeno porte; e o superior, caracterizado pela sucessão de 

bancos de arenito pouco argiloso, com estratificação cruzada e bancos de arenito mais argiloso 

com estratificação plano-paralela. 

A Formação Pirambóia representa, por suas características litológicas e estruturais, 

depósitos de ambiente continental úmido, oxidante, geralmente fluvial , em canais meandrantes 

e planícies de inundação, com pequenas lagoas esparsas (IPT, 1981 ). 

Formação Botucatu (JKb) 

A primeira citação foi de GONZAGA DE CAMPOS (1889, apud BAPTISTA et ai. 

1984), que o descreveu e o chamou de "Grés de Botucatu" SANFORD & LANGE (1960, apud 

IPT, 1981) propuseram a categoria de formação para a unidade. 

A maior parte dos autores, baseada numa gama variada de indícios, admitiu ter esta 

unidade características de ambiente desértico, predominando a deposição eólica; SCHNEIDER 

et ai. ( 197 4) salientam a contribuição de sedimentação localizada de ambiente sub-aquoso, 

inclusive sob regime torrencial, principalmente na base da seqüência. ALMEIDA (1953) e 

ALMEIDA et ai. (1981) consideram que as características fornecidas pelas estruturas primárias 

indicam a preexistência de dunas caminhantes de grandes proporções que se movimentam por 

correntes de sentido S e SSW. 
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Formação Serra Geral (JKsg) 

As primeiras citações desta unidade litoestratigráfica foram feitas por DERBY (1878) 

e designa as rochas vulcânicas de caráter básico com extensa distribuição em toda área da 

Bacia do Paraná tanto na forma de derrame ou corpos intrusivos (REBOUÇAS, 1994 e 

PFEIFFER, 1993). 

GRUPO BAURU 

O termo "Grés de Bauru" foi utilizado por CAMPO (1905) para designar a seção 

cretácea do oeste de São Paulo. SOARES et alii (1980) propõem a subdivisão do Grupo Bauru 

em quatro formações: 

• Formação Caiuá - composta por arenitos finos a médios, subarredondados, de 

coloração arroxeada; 

• Formação Santo Anastácio - representada por arenitos finos a médios, mal 

selecionados e de coloração marrom e avermelhada. 

• Formação Adamantina - compreende pacotes de arenitos intercalados com lamitos e 

siltitos. 

• Formação Marília - arenitos grosseiros a conglomeráticos, com grãos angulosos, 

pobres em matriz, mal selecionados e ricos em minerais pesados e instáveis (SOARES 

et alii, 1980). 

Formação ltaqueri 

A Formação ltaqueri definida por ALMEIDA & BARBOSA (1953) é composta por 

membros alternados de arenitos com cimento argiloso, folhelhos conglomerados com predomí

nio da primeira litologia. Suas características apontam para um ambiente fluvial, com mudanças 

bruscas de velocidade de transporte. 
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5. HIDROGEOLOGIA 

Na região os principais sistemas são: Aqüífero Bauru, Aqüífero Serra Geral, Aqüífero 

Pirambóia e Aqüífero Botucatu. Existe uma tendência por parte de vários hidrogeólogos em unir 

os aqüíferos Botucatu e Pirambóia em um único sistema denominado Aqüífero Guarani. No 

presente trabalho esta tendência não foi seguida em função de se observar comportamento 

hidrodinâmico diferenciado entre as unidades na área. 

AQÜÍFERO SERRA GERAL 

DAVINO et ai (1982) afirmam que o Aqüífero Serra Geral possui área de afloramento 

de aproximadamente 38.000 Km2 e a parte não aflorante encontra-se encoberta pelo Grupo 

Bauru e sedimentos cenozóicos. Sua espessura varia muito e aumenta de leste para oeste no 

Estado de São Paulo, podendo atingir até 1.500 m na confluência dos rios Paraná e 

Paranapanema. O sistema aqüífero Serra Geral mostra porosidade de fratura com circulação 

nas descontinuidades verticais e horizontais, tanto de origem primária quanto secundária e 

ocasionalmente nos bancos de arenito intraderrames. 

As capacidades específicas deste aqüífero são baixas, variando de 1 a 10 m3/h/m, nos 

poços associados a lineamentos estruturais e linhas de drenagem, enquanto que esses valores 

caem para a faixa de O, 1 a 1 m3/h/m, fora destes lineamentos. Os valores de transmissividades 

não ultrapassam valores de 1 x1 o·3 m2/s, variando no intervalo de 1 x1 o·5 a 8x1 O ·3 m2/s (RE

BOUÇAS 1976). 

AQUÍFERO PIRAMBÓIA 

Como citado anteriormente parte dos autores tratam o aqüffero Pirambóia e o aqüffero 

Botucatu como um sistema único e em função disto, informações apenas sobre o aqüífero 

Pirambóia são raras. DAEE (1974) cita que nas fácies arenosas os valores de condutividade 

hidráulica variam de 2 a 3m/dia, podendo ser estimada em 300m2/dia. 

AQÜÍFERO BOTUCATU 

O sistema aqüífero Botucatu é um dos mais importantes mananciais de água subsuper

ficial do Estado de São Paulo assim como do país, não só pela sua grande área de ocorrência 

como também pela qualidade físico-química de suas águas e pelo fato de ter 90% de sua área 

recoberta pelos derrames básicos da Formação Serra Geral, o que o toma confinado em quase 
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toda a sua extensão. O sistema apresenta mergulho geral para oeste, em direção à calha do 

Rio Paraná (DAVINO et ai, 1982). 

SILVA (1983) apud GUIMARÃES (2000) definiu diversos parâmetros hidráulicos e hi

dro-geoquímicos do aqüífero, baseados em dados coletados em campo e existentes na 

literatura. A capacidade específica mostrou que 30% dos valores situam-se em faixas inferiores 

a 1 m3/h/m, 3 8 % estão entre 1 e 5 m3/h/m e os demais ultrapassam 5 m3/h/m. Os valores mais 

baixos são muitas vezes atribuídos à má construção dos poços, que, na maioria das vezes, são 

parcialmente penetrantes. Em poços adequados, esses valores podem atingir números 

superiores a 23 m3/h/m. 

SI N E LLI et ai. ( 1984) ressaltam a ocorrência localmente de rochas intrusivas básicas, 

sills e diques que funcionam como verdadeiras barreiras do escoamento subterrâneo, alterando 

os valores dos parâmetros hidrodinâmicos e provocando diminuição no volume de água contido 

no aqüífero. 

Os valores de Transmissividade variam de 2,3x10 -3 a 3,7x10 -3 m2/s, a vazão específi

ca oscila bastante, mostrando valores na faixa de 6,07, 4,37 e 1,63 m3/h/m e os valores de 

porosidade do aqüffero variam de 1,3x10-1 a 1,5x10-1 (SINELLI , 1971). A vazão específica 

oscila, apresentando valores na faixa de 6,07, 4,37 e 1,63 m3/h/m e os valores de rebaixamento 

variam entre O, 17 e 0,62m/m3/h. A Tabela 4.1 apresenta algumas características hidrodinâmi

cas do Aqüífero Botucatu na área. 

Tabela 4.1 -Características Hidrodinâmicas do Aqüífero Botucatu na área (DAEE, 1974). 

Características Hidrodinâmicas Valor Valor Valor Desvio 

Máximo Mínimo Médio padrão 

Capacidade específica m /h/m 15.22 0.04 2.3891 2.3757 

Transmissividade (m2/dia) 662.98 17.03 118.22 113.5349 

Condutividade hidráulica (m/sx1 o-~ 5 0.16 0.9177 0.8592 

Características hidrogeoquímicas e bacteriológicas 

PFEIFFER (1993) analisou águas provenientes de 12 poços em São Carlos que 

exploram o Aqüífero Botucatu quando às características físico-químicas e bacteriológicas do 

aqüífero e observou que os parâmetros analisados apresentam-se dentro dos padrões de 

potabilidade. Os testes de turbidez mostraram que, em média, os índices estão entre O, 12 e 2,0 

U.T. As águas subsuperficiais da região são classificadas como moles e a concentração de 

sólidos totais variou de 13,6 a 120 mg/1; potássio variou de O, 13 a 4, 75 mg/1, sódio de 0,20 a 

4,9 mg/1, magnésio de 0,05 a 3,4 mg/1 e cálcio de 0,03 a 0,95 mg/1. O pH ficou entre 5,3 e 6,7, 

classificando as águas como variando de ácidas a neutras. 

GADOTII (1997) analisou as águas superficiais e subsuperficiais na área próxima ao 

antigo Lixão de São Carlos quanto a suas características físico-químicas, levantando dados de 

pH, alcalinidade, condutividade, ferro, Oxigênio dissolvido (00), cloretos, nitrato, manganês, 
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Demanda Química de Oxigênio (DQO), fosfato, bário, silício, nitrogênio total, cálcio e dureza 

total. Os resultados indicaram uma pluma de poluentes com sentido SW, com concentração 

que ultrapassa o limite de potabilidade estabelecido para os seguintes elementos: Bário, nitrato 

e cloreto. O autor cita que as águas superficiais também se apresentaram contaminadas. 

Alterações semelhantes foram observadas por RIOS (1993) e TEIXEIRA (1993), que citam que 

as concentrações anômalas diminuem a jusante, possivelmente pela diluição e pela capacida

de de autodepuração do córrego. 

AQUÍFERO BAURU 

Em sua maior extensão, comporta-se como aqüífero livre e possui área de aproxima

damente 104.000 km2
. DAEE (1974) cita valores de capacidade especifica entre 5,5 a 1 

m3/h/m, podendo atingir valores da ordem de 2 m3/h/m (mais característico da Formação 

Caíuá) e valores de transmissividade que oscilam entre 3. 1 o·4 e 6. 1 o·4 m2/s na Formação 

Adamantina e de 1.1 o·3 m2/s para a Formação Santo Anastácio e de 2. 1 O -J m2/s para a 

Formação Caiuá. 

As velocidades de circulação da água subterrânea variam de 1 x1 o·6 a 5x1 o·7 m/s, de

pendendo da formação analisada. Os gradientes hidráulicos nas cabeceiras das bacias variam 

de 8 a 10 m/km, enquanto que a jusante oscilam entre 3 e 5 m/km. 
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V. RESUL TACOS E DISCUSSÕES- ANÁLISE EM ESCALA 1:100.000 

Neste capitulo serão apresentados e analisados os dados referentes à escala 

1:100.000. 

1. INFORMAÇÕES OBTIDAS 

1.1. FOTOINTERPRETAÇÃO 

A interpretação das fotografias aéreas auxiliou a delimitação das unidades de terreno, 

direcionando os trabalhos de campo e a coleta de amostras deformadas e indeformadas. 

Definiu-se para a área 8 diferentes tipos de landforms: 

• Platôs ou Coberturas - área mais elevada, com extensões variadas e declividade baixa, 

circundada normalmente por escarpas e/ou encostas (mudanças bruscas) e com poucos 

canais de drenagem. Podem ser divididos em três tipos dependendo da geomorfologia: 

Planos (superfície tende a ser regular); Irregulares (superfície descontínua) e Abaulados 

(superfície curva próxima a encosta). 

• Vales - encostas irregulares - Apresentam variações na forma e I ou declividade das 

encostas que podem ser: 

- Encostas íngremes 

- Encostas intermediárias 

- Encostas suaves 

• Vales - encostas regulares - Apresentam homogeneidade quanto as formas e declividade 

e não apresentam diferenças significativas entre as encostas. 

• Morros Arredondados - elevações arredondadas no terreno, normalmente não apresentam 

grandes diferenças de altitude entre a base e o topo. 

• Morros Isolados - elevações no terreno que apresentam significativas diferenças de 

altitude entre a base e o topo. 

• Encostas e Escarpas - porções do terreno com maior declividade. 

• Bacias de Inundação - regiões próximas a canais de drenagem que estão susceptíveis a 

inundações periódicas. 

• Áreas Planas ou Planícies - podem apresentam feições onduladas de relevo e presença 

significativa de canais de drenagem. 
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As fotografias das figuras 5.1 e 5.2 mostram exemplos típicos de como as unidades 

aparecem na área. 

Coberturas • Residual argiloso 

Planicles. 
Residual arenoso 

Figura 5.1 - Visão geral da geomorfologia com a indicação dos materiais inconsolidados. 

Próximo à cidade de Brodosqui. 

Estas delimitações permitiram uma visão geral dos materiais que afloram na área e 

direcionaram os trabalhos de campo e as amostragens de materiais para ensaios em 

laboratório. 
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Figura 5.2 - Visão Geral do geomorfologia com a indicação dos Landforms- Rodovia que liga 

Bento Quirino a São Simão. 

1.2. LEVANTAMENTO SOBRE O SUBSTRATO ROCHOSO 

Os materiais rochosos foram caracterizados quando sua distribuição em área, 

estruturas principais e índices fisicos. A coluna estratigráfica aflorante na área é observada na 

Figura 5.3. Foram enfocados os materiais das formações Botucatu, Pirambóia e Serra Geral. 

Embora não seja objeto deste trabalho, é apresentado um resumo das feições da Formação 
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Corumbataí e dos sedimentos do Grupo Bauru (Formações Adamantina e Marília), por estes 

materiais aflorarem na área de forma relativamente significativa. 

"I[ Formação ltaqueri: Sedimentos - · Predominio de correlacionados à 
arenitos com cimento Formação ltaqueri: 
argiloso com lentes Arenitos 

(f-" alongadas de conglomeráticos a 
folhelhos e siltitos. 

I--- conglomerados. 

l-i) Formação Marília: Arenitos de granulação fina a 
o 2 r,:: grossa. Subordinada mente ocorrem siltitos e 
~ ::l 

f:~ I= argilitos. lO 
~ co 
~ 

\ o Formação Adamantina: Arenitos finos a muito 
lO fino, siltitos arenosos e argilitos. Estratificação 
8 

~ plano paralela e cruzadas de pequeno porte. "iii 
Ul 

~ 
::l Formação Serra Geral: Rochas vulcânicas ..., 

dispostas em derrames basálticas com 
coloração cinza a negra (Basaltos e Diabásios) . 

.9 c 
Formação Botucatu: Arenitos eólicos finos a Cl> co 
médios, com estratificação cruzada de grande o 

1(1) 
(/) porte. 

-
8 ç 

Formação Pirambóia: Arenitos finos a médios, "üj 

I') 
Ul com nlveis de materiais mais finos. '(1) 
·c 
1- = 

o L.. c o ro UJ 

' .!!! ·c Ul . _ Formação Corumbatai: Argilitos, folhelhos, 
E~ UIO 

=~ 
Cl> ::l ~o siltitos e intercalações de areias finas. 

C... (f) CJGI.~J.FSF 

C: ~emendo; AG:Aieí:J Gtos:sa; AM:Aieia P.~; AF: Alda F'n~; S: SAio; F: Fol'letho. 

Figura 5.3 - Coluna estratigráfica com as unidades aflorantes na área de estudo. 

a) Formação Corumbataí 

A Formação Corumbataí aflora principalmente na parte SE da área, nas cotas 

topográficas mais baixas e representa menos que 5% da área total de estudo. A unidade é 

constituída basicamente por materiais de textura fina (silte e argila) de coloração tendendo 

para arroxeada, podendo aparecer em tons róseo-avermelhado, marrom avermelhado, lilás e 

mosqueada (Figura 5.4). Na região de Tambaú há poços de 42 metros de profundidade e que 

não atingem a base da formação, sugerindo espessuras maiores que SOm, enquanto na região 

de Leme a espessura pode chegar a BOm. IPT (1981) cita que a espessura desta formação é 

geralmente inferior a 150 metros e que diminui em direção ao norte, até se anular próximo ao 

limite com Minas Gerais, recobrindo-se em discordância pela Formação Pirambóia. 

Estratificações paralelas, marcas de ondas e gretas de contração (ressecamento) são 

as estruturas sedimentares mais freqüentes nesta unidade. Este material apresenta um 

comportamento típico de desprendimento de pequenos fragmentos quando sujeitos a 
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condições intempéricas, este processo denominado de empastilhamento parece ser mais 

comum em siltitos que em argilitos (Figura 5.5). 

Figura 5.4- Siltito da Formação Corumbataí- Cidade de Tambaú. 

Figura 5.5 - Siltito da Formação Corumbataí. Empastilhamento típico do material - Cidade de 

Tambaú. 
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b) Formação Pirambóia 

A Formação Pirambóia ocorre na forma de faixa irregular e descontinua com direção 

NE-SSE, aflorando próximo às cidades de Altinópolis, Cajuru, Descalvado, Analãndia, 

Corumbataí, ltirapina, Leme e Pirassununga. Esta unidade estratigráfica também aflora em 

regiões topográficas mais baixas (próximo a drenagens) como na proximidade das cidades de 

São Simão e Serra Azul. Abrange aproximadamente 20% da área total de estudo. 

É constituída por arenitos de granulometria variada, predominando a textura média a 

fina e muitas vezes com matriz silto - argilosa, localmente observam-se quantidades 

significativas de finos (silte e argila) , que segundo GUALDI (1999) podem chegar a teores de 

argila acima de 20%. Os grãos tendem a arredondados, com superfícies polidas. A coloração é 

variável exibindo tonalidades vermelhas, alaranjada e marrom avermelhada. 

Predomina a estratificação plano-paralela, destacada pela alternância de laminas 

mais ou menos ricas em argila e silte e as estratificações cruzadas planares de pequeno porte 

e mais raramente estratificações cruzadas acanaladas (Figura 5.6) . 

Figura 5.6 - Estrutura plano-paralela comum na Formação Pirambóia. 

Segundo PETRI e FULFARO (1967) a espessura da unidade varia de 270m a 370m 

(espessura medida em subsuperfície). Na área, a espessura média observada nos poços de 

bombeamento foi de 80m, podendo chegar a 120m em Ribeirão Bonito, Analândia, lbaté, 
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Santa Rita e Cravinhos; 70m em Guariba, Cajuru e Araraquara; e 42m em Descalvado. 

Segundo IPT (1981), no topo, a Formação Pirambóia pode passar a Formação Botucatu por 

mudanças litológicas, mais ou menos gradual, ou manifestando discordância erosiva quando a 

formação superior se inicia por arenito conglomerático ou conglomerado basal. Foram 

observados arenitos conglomeráticos na porção inferior da Formação Pirambóia próximo ãs 

cidades de Descalvado e Ribeirão Bonito. 

c) Formação Botucatu 

A Formação Botucatu é a unidade de interesse no presente trabalho e está 

posicionada na parte central da área, na forma de uma faixa relativamente continua com 

direção NE- SW, abrangendo mais que 30% da superfície total da área. 

É constituída, basicamente, por arenitos eólicos de textura fina a média e baixa 

porcentagem de finos, com grãos quartzosos bem selecionados, equidimensionais e 

arredondados com superfície fosca. A cor dos sedimentos varia de amarelo claro até 

avermelhado principalmente quando próximo ã Formação Serra Geral. A parte basal pode 

apresenta níveis conglomeráticos como observado entre as cidades de ltirapina e Analândia. 

Na área, o contato inferior com a Formação Pirambóia nem sempre é de fácil 

diagnóstico e o contato superior com a Formação Serra Geral pode-se fazer por interdigitação, 

como observado nas regiões de Serrana, Araraquara e Ribeirão Bonito. Na região entre São 

Carlos e Araraquara os arenitos da Formação Botucatu estão em contato direto com os 

arenitos da Formação Adamantina. 

Segundo PEJON (1987) a Formação Botucatu em Araraquara "apresenta 

predominância da fração granulométrica de areia fina, sendo constituída essencialmente de 

quartzo fosco, com bom arredondamento e apresenta em geral, menos de 10% de finos (silte e 

argila). As cores mais características dos arenitos vão do vermelho ao amarelado, podendo 

aparecer desde incoerentes, até altamente silicificados". A silicificação (Figura 5. 7) pode gerar 

escarpas verticais a subverticais, sustentando pontos topográficos mais elevados como 

observado nas folhas de Araraquara, Ribeirão Bonito e Altinopólis. 

Observações de dados de poços indicaram espessuras da Formação Botucatu de até 

150m em lbaté e 180m em Luís Antônio e Porto Pulador. GUALDI (1999) cita que dados de 

sondagens indicam espessuras maiores que 200 metros na parte central do Estado de São 

Paulo. 

ZUQUETE (1981) ressalta que na região de São Carlos os eventos estruturais 

marcados sobre estes sedimentos são simples e os lineamentos representam falhas e fraturas. 

AGUIAR (1989) observa que a maioria das drenagens sobre o arenito Botucatu segue as 

direções NE ou NW e correspondem a lineamentos desta unidade. 
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Arenito Silicificado da Fm. Botucatu 

Figura 5. 7 - Alto topográfico produto da maior resistência do arenito silicificado da Formação 

Botucatu em relação ao produto de alteração da Formação Pirambóia. Próximo a Ribeirão 

Bonito. 
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Figura 5.8 - Detalhes da estrutura sedimentar e litologias da Formação Botucatu. Ponto 

próximo à cidade de Descalvado. 
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Figura 5.9 -Estrutura sedimentar das rochas da Formação Botucatu. A - Estrutura plano 

paralela observada em escala de camadas métricas. B - Estrutura plano paralela em escala 

de detalhe. Ponto próximo à cidade de Descalvado. 
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d) Fonnação Serra Geral 

As rochas desta unidade perfazem cerca de 30% da superfície total da área, 

principalmente na porção NW da região em estudo, incluindo as folhas topográficas de Porto 

Pulador, Pitangueiras, Rincão, Guariba e Ribeirão Preto. 

Em termos de litologia é formada basicamente por basaltos e localmente por 

diabásios, sendo que os basaltos mostram granulação fina e cor cinza escuro não sendo 

possível identificar minerais formadores da rocha e o diabásio apresenta coloração cinza 

escura e granulação média, sendo possível a identificação de alguns minerais a olho nu, como 

o plagioclásio. IPT (1981) cita que estudos petrográficos mostram que estes materiais são, de 

forma geral, rochas melanocráticas, de cor cinza escura a negra ou preto-esverdeadas, 

variando de afaníticas a sub-faneríticas, granulação muito fina a média, extremamente densas, 

dotadas às vezes de fraturamento conchoidal. 

Tanto nas porções basais quanto no topo dos grandes derrames aparecem juntas 

horizontais, o que seria, pelo menos em parte, ocasionado pelo escoamento laminar da lava 

no interior do derrame. As diaclases, fissuras e juntas podem ser conseqüência do próprio 

resfriamento da lava. As fotografias das figuras 5.1 O e 5.11 apresentam ilustrações dos 

materiais desta formação. 

Figura 5.1 O - Basalto da Formação Serra Geral. Ponto próximo à cidade de Ribeirão Preto. 
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Figura 5.11 - Detalhe da feição apresentada pelo Basalto da Formação Serra Geral. 

Feições litológicas e estruturais dos magmatitos básicos apresentam significativa 

importância no contexto deste trabalho, principalmente no que se refere à condutividade 

hidráulica. Segundo OLIVEIRA et ai. (1981) os maciços basálticos, com extensas juntas 

horizontais ou contatos entre derrames, exibem condutividade hidráulica elevadas e os 

compactos ou vesiculares, com fraturas verticais, se comportam como corpos impermeáveis. 

AGUIAR (1989) cita que este fato não encontra respaldo na área, onde análises indicam 

contaminação nas águas que percolam nas fraturas verticais do basalto. 

A Formação Serra Geral ocorre nas cotas mais elevadas do relevo, podendo aparecer 

em escarpas inclinadas, bastante fraturadas, recobertas por material inconsolidado residual. 

Pode também ocorrer em locais planos, sob uma cobertura de sedimentos cenozóicos e, neste 

caso, é possfvel observar os magmatitos básicos quase totalmente intemperizados. A 

exposição deste material também pode ocorrer condicionada à drenagem, tal como na região 

de Araraquara. 

Esta unidade engloba os magmáticos básicos e os arenitos eólicos intertrapeanos 

(DAVINO et ai, 1982). A presença dos arenitos interderrames é observada em vários pontos da 

área, como próximo à cidade de Araraquara e na Folha de Semana próximo a Ribeirão Preto. 

Os materiais são semelhantes granulometricamente aos arenitos da Formação Botucatu 

(Figura 5.12). 
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Figura 5.12- Basalto e arenitos eólicos intertrapeanos. Região próxima a Araraquara. 

A espessura destes materiais geológicos varia muito na área, existem sills de diabásio 

de poucos metros, como nas proximidades de Ribeirão Bonito e São Carlos e de BOm em 

Corumbatal e Porto Pulador. Os basaltos também apresentam espessura variada. Em 

Pitangueiras há descrição de poços que perfuraram mais de 400m de espessura de basalto e 

em outras regiões a espessura chega no máximo a 30m, como dados obtidos em lbaté. 
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Grupo Bauru 

e) Formação Marília 

A Formação Marília aflora ao SW da região representando aproximadamente 2% da 

área total e, na sua maior parte, encontra-se recoberta por materiais transportados ou 

materiais inconsolidados residuais. É representada principalmente por arenitos não 

cimentados, de granulometria fina e coloração de amarela a avermelhada com níveis lamíticos 

intercalados, localmente podem apresentar-se mais grosseiros até mesmo conglomeráticos 

com seixos de quartzo dispersos na matriz. Exposições desta seqüência podem ser 

encontradas na Rodovia que liga São Carlos a Descalvado. 

Na região de São Carlos, estas rochas podem atingir até 30m, enquanto a espessura 

máxima observada nas proximidades de lbaté e Araraquara é de 60m. 

f) Formação Adamantina 

A Formação Adamantina aparece nas regiões de Araraquara, Rincão e Guariba, 

ocorrendo de forma contínua e em corpos isolados entre Araraquara e Rincão, representando 

aproximadamente 7% da superfície total da área estudada. De modo geral, recobre os 

materiais da Formação Serra Geral, mas também pode estar assentada diretamente sobre a 

Formação Botucatu, como na rodovia que liga Araraquara a São Carlos. 

A espessura desta unidade em geral é pequena não ultrapassando os 40 metros. 

Granulometricamente corresponde a arenitos de granulação fina a muito fina, cor rósea a 

castanho, com estratificação cruzada, alternados com camadas de lamitos, siltitos e arenitos 

lamíticos, de cor castanho avermelhado a cinza castanho, maciços ou com acamamento 

plano-paralelo grosseiro, freqüentemente com marcas de onda e microestratificação cruzada 

(PEJON, 1993). 

Não foram observados afloramentos de rochas desta formação, já que esta encontra

se totalmente recoberta por materiais inconsolidados. 

g) Formação ltaqueri 

A Formação ltaqueri aflora na porção SW da área, representando cerca de 3% da área 

total. Predominam os arenitos com textura variada, com presença na base do pacote de 

material conglomerático e sua espessura é em média de 25m. 
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1.3. MATERIAIS INCONSOLIDADOS 

Os materiais inconsolidados foram classificados, segundo proposta da GEOLOGICAL 

SOCIETY (1990}, em materiais inconsolidados residuais (originados alteração das rochas, sem 

que tenha ocorrido transporte) e materiais inconsolidados retrabalhados (materiais com 

indícios que sugerem transporte do local original). 

a) Material lnconsolidado residual 

Foram classificados como materiais residuais os que apresentam características que 

comprovam o perfil de alteração "in situa. São associados a landforrns mais planos, como 

platôs, áreas planas e algumas encostas localizadas e topos irregulares. Em alguns pontos 

estes materiais estão sendo eroditos com alta intensidade gerando escarpas e encostas 

íngremes. 

a1) Material lnconsolidado Residual argiloso 

São originados a partir de litologias de 2 unidades geológicas: as formações 

Corumbataí e Serra Geral. 

a1.1) Materiallnconsolidado Residual da Fonnação Corumbataí 

Os materiais inconsolidados residuais da Fm. Corumbataí predominam nos arredores 

das cidades de Tambaú e Corumbataí e formam relevos de áreas planas, com declividade 

inferior a 1 O% (Figura 5.14). Este material tem grande importância para a economia da região 

de Tambaú que o utiliza como matéria prima para as indústrias de cerâmica. 

Figura 5.14 - Landforrn típico dos materiais inconsolidados residuais da Fm. Corumbataí -

relevo plano. Detalhe da foto para a grande quantidade de chaminés das indústrias de 

cerâmica. 
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Os materiais inconsolidados residuais da Fm. Corumbatal apresentam pequena 

espessura (menor que 4m) e boa continuidade lateral. Granulometricamente estes materiais 

são representados pelas seguintes frações (em termo de mlnimo e máximo): areia grossa- O a 

1%; areia média 10 -32%; silte 10-30%; e argila 43-65%. Os ensaios indicaram que a massa 

especifica dos sólidos (ps) varia de 2,66 a 2,76g/cm3
; a massa especifica seca do solo (pd) de 

1,3- 1,81 g/cm3
; e o lndice de vazios é próximo de 1,02. As figuras 5.15 e 5.16 mostram 

detalhes sobre o material e seu perfil de alteração. 

Saprol' 

Figura 5.15 - Perfil completo de alteração das rochas da Formação Corumbatal. (Salda de 

Tambaú em direção a cidade de Santa Rita do Passa Quatro). 

a1.2) Material lnconsolidado Residual da Formação Serra Geral 

Os materiais residuais da Formação Serra Geral podem ser encontrados tanto em 

encostas de inclinação acentuada (Figura 5.17), possuindo pequenas espessuras com 

presença de saprolito, como em áreas planas com grande espessura (em alguns pontos com 

espessura maior que 20m) e sem vestlgios da estrutura da rocha original. Os materiais 

provenientes da alteração destas rochas estão em grande parte acompanhando a área de 

afloramento das litologias da unidade. A coloração vai de vermelho - tijolo a marrom 

avermelhado. 
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Figura 5.16 - Detalhe da parte superior da Figura 5.15 - Material inconsolidado residual -

presença de mosqueamento. 

Residual Argiloso 

Figura 5.17 - Perfil de alteração dos basaltos da Formação Serra Geral (entrada para Santa 

Rita do Passa Quatro). 
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Granulometricamente há predomínio da faixa argila - silte, como indicaram os ensaios 

de granulometria conjunta: Areia grossa 0-1%; Areia média 2- 6%; Areia fina 10-38%; silte ~0-

50%; e argila 23- 54%. A massa específica dos sólidos (ps) fica na faixa de 2,77 a 2,92 g/ cm3 

e a massa específica seca do solo (pd) varia de 1,07 a 1,41 g/ cm3
. A Figura 5.18 apresenta o 

perfil típico de alteração deste material. 

Figura 5.18 - Perfil de alteração do Basalto - Materiallnconsolidado Residual. 

a2) Materiais lnconsolídados residuais Arenosos 

Este grupo é formado basicamente por materiais inconsolidados de alteração das 

formações Pirambóia, Botucatu e dos materiais cenozóicos. 

a2.1) Materiais lnconsolidados residuais Arenosos Formação Pirambóia 

Os materiais inconsolidados residuais da Formação Pirambóia preservam a 

granulometria arenosa da rocha original, com predominância da faixa média a fina, com 

pequenas porcentagens mais grossas e conglomerática, como indicou o ensaio de 

granulometria conjunta: Areia grossa 0-2%; areia média 0-18%, areia fina 54 - 90%, silte 5-

17% argila 4 - 24%. Os valores obtidos para massa específica dos sólidos (ps) variam de 

2,61 1 - 2,720 g/cm3
; a massa específica seca de campo de 1,47- 1,63 g /cm3 e o índice de 

vazios entre 0,61 e 0,77. 
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A espessura deste material raramente chega a 1Om. O relevo é caracterizado por 

colinas pequenas com declividade entre 10 e 20% e com moderada densidade de drenagens. 

Em alguns pontos, como nas proximidades de Ribeirão Bonito, este material aparece como um 

nivel conglomerático com aproximadamente 4 metros de espessura, como pode ser visto na 

Figura 5.19. 

Figura 5.19- Nível de material residual conglomerático da Formação Pirambóia. 

Em algumas regiões o contato com a Formação Corumbatai pode ser observado de 

forma abrupta, como pode ser visto na Figura 5.20, perto do distrito de lnhumirim (região de 

Santa Rita do Passa Quatro). 

Figura 5.20 - Limite das formações Pirambóia e Corumbatai. Estrada entre Santa Rita do 

Passa Quatro e lnhumirim. 
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• I 

a2.2) Material lnconsolidado Residual da Formação Botucatu 

Granulometricamente o material inconsolidado mantém as propriedades da rocha 

primária, caracteriza-se por apresentar elevada porcentagem de areia, geralmente acima de 

80%. Os ensaios de granulometria conjunta indicaram: areia grossa O - 2%; areia média 1 -

29%; areia fina 41 - 89%, silte 1 - 19 % e argila O - 12%. Diferem dos materiais 

inconsolidados da Formação Pirambóia por sua maior homogeneidade ao longo do perfil e, 

geralmente, pela menor quantidade de finos. 

Os valores obtidos para massa específica dos sólidos (ps) variaram de 2,63 - 2, 79 

g/cm3
; a massa específica seca de campo de 1 ,42 - 1, 73 g/cm3 e o índice de vazios entre O, 71 

e 0,94. 

A cor predominante varia de amarela a avermelhada em alguns pontos. 

Mineralogicamente, o quartzo é o principal constituinte deste material, perfazendo 

aproximadamente 90% e sua espessura é geralmente superior a 5m e inferior a 25m com alta 

homogeneidade do perfil. 

Os vales fluviais desenvolvidos sobre os materiais inconsolidados residuais da 

Formação Botucatu são amplos, com inclinações suaves de suas vertentes e freqüentemente 

apresentam extensas planícies de inundação. Predominam declividades inferiores a 1 0%. 

a2.3) Material inconsolidado Residual arenoso da Formação Marília 

A diversidade litológica da Formação Marília é refletida na heterogeneidade textura! 

dos materiais inconsolidados residuais como observado nos trabalhos de campo e nos 

resultados dos ensaios laboratoriais. A análise granulométrica conjunta apresentou a seguinte 

distribuição: Areia grossa: 0-25%; Areia média 2 - 11 %; areia fina 12-61 %; silte 13 - 28 %; e 

argila 7 - 64%. Os valores obtidos para massa específica dos sólidos (ps) variaram de 2,65 -

2,71 g/cm3
; a massa específica seca de campo média foi 1,41 g/cm3 e o índice de vazios entre 

0,631 e 1 ,O. A espessura é muito variável, chegando a 15m em alguns pontos. 

a2.4) Material inconsolidado Residual arenoso da Formação Adamantina 

Este material é composto basicamente por areia fina a média, silto-argilosa com 

coloração muito variada, apresentado tons de amarelo claro até marrom avermelhado; 

espessura variando desde poucos metros até 15 metros. 
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a2.5) Material inconsolidado Residual arenoso da Fonnação ltaqueri 

Estes materiais localizam-se nas regiões mais altas do Planalto de São Carlos (entre 

800 a 1 OOOm de altitude). 

Apresenta textura, basicamente, de areia fina a média e em alguns pontos pode 

apresentar níveis conglomeráticos (areias grossas) e níveis mais finos. A análise 

granulométrica conjunta apresentou a seguinte distribuição: Areia grossa: 0-15; Areia média 1 O 

- 19%; areia fina 15-63 %; silte 10- 25 %; e argila 3 - 25%. O valor obtido para massa 

específica dos sólidos (ps) foi de 2, 71 g/cm3 e a massa específica seca de campo média foi 

1 ,39 g/cm3
. A espessura é muito variada, chegando a 20m em alguns pontos. 

b) Materiallnconsolidado Retrabalhado 

Os materiais retrabalhados são comuns em toda a área de estudo, sendo possível 

individualizá-los principalmente próximos as encostas, das mais íngremes até as mais suaves, 

e em afloramentos com linhas de seixo. 

b1) Material In consolidado Retrabalhado Argiloso 

São camadas de materiais inconsolidados com grande ocorrência na área de estudo, 

principalmente, próximo às encostas. Os materiais transportados a pequena distância do corpo 

original tende a manter as características mineralógicas destes, enquanto o material mais 

afastado apresenta maior influência do material subjacente. 

Os vários corpos de basalto existentes na área apresentam-se, geralmente, como altos 

topográficos. Esta feição fez que o produto de seu intemperismo fosse transportado para 

porções mais baixas do terreno gerando colúvios com espessuras variadas (de 2 a 25m). A 

coloração se mantém semelhante ao material residual argiloso da Formação Serra Geral, 

variando do vermelho- tijolo ao marrom avermelhado. 

b2) Material lnconsolidado Retrabalhado Arena-Argiloso ou Misto 

Este tipo de material é comum em toda área, encontrando-se principalmente entre as 

encostas mais acentuadas e as regiões mais planas. São formados geralmente quando os 

materiais inconsolidados da Formação Serra Geral (localizado em cota mais alta) são 

transportados e misturados com materiais inconsolidados da Formação Botucatu. A 

composição granulométrica é função da posição do material no terreno, a espessura varia de 

10m a 20m e mineralogicamente são constituídos por quartzo, caulinitas, óxidos de ferro e 

outros. A Figura 5.21 apresenta um perfil representando este material. 
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Figura 5.21 - Linha de seixos separando material inconsolidado residual e material 

retrabalhados areno-argiloso. 

b3) Materiallnconsolidado Retrabalhado Arenoso 

Os materiais inconsolidados retrabalhados arenosos preservam as caracterlsticas 

mineralógicas do material original. Esta semelhança representa grande homogeneidade textura! 

dentro do perfil, o que dificulta diferencia-lo dos materiais residuais quando a linha de seixo não 

existe ou quando não há estruturas que indiquem a rocha original ou o transporte, como é 

possivel observar na Figura 5.22. 

Ensaios de granulometria conjunta endossam a homogeneidade textura!: Areia grossa 

0-1%, areia média 7- 25%; areia fina- 60- 79 %; silte 1 a 7% e argila 11-15%, os valores 

obtidos para massa especifica dos sólidos (ps) variaram de 2,62 - 2,64 g/cm3
; a massa 

especifica seca de campo variou de 1,51 - 1,69 g/cm3
, o indice de vazios entre 0,55 e 0,75 e a 

espessura de ausente a 15m em alguns pontos. 
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Figura 5.22 - Linha de seixo definindo o limite entre os materiais residuais e o retrabalhado 

arenoso- Ponto próximo a Porto Ferreira. Observar semelhança entre material residual (base) 

e retrabalhado (topo). 

c) Materiais lnconsolidados Retrabalhados Hidromórficos 

Esta unidade compreende materiais geológicos caracterizados pela sobreposição de 

camadas sedimentares muito recentes, de natureza heterogênea e localizam-se nas regiões 

mal drenadas das planlcies aluvionares, próximos aos córregos responsáveis pela sua 

deposição. 

O nlvel de água geralmente encontra-se em profundidades inferiores a 2m e a 

declividade menor que 2%. Texturalmente há alternância entre areias, siltes e argilas (variação 

lateral e em profundidade) e apresentam cores claras e inexistência de mosqueamento 

proeminente ou distinto. 

A espessura sofre influência da capacidade de deposição do corpo d'água, sendo que 

os materiais associados ao Rio Pardo apresentam espessuras próximas a 5m. Este material é 

muito utilizado pela construção civil como agregado miúdo (Figura 5.23). 
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Figura 5.23- Extração de areia do aluvião. Extração no Córrego Tamanduá, estrada entre Luis 

Antônio e São Simão. 
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1.4. CADASTRO DAS FONTES DE CONTAMINAÇÃO 

Concomitantes ao levantamento das características do meio fisico, foram cadastradas 

as principais fontes potenciais de contaminação da área, enfocando tanto as fontes pontuais 

como as dispersas. Dentre as fontes pontuais foram observados os lixões e/ou aterros 

sanitários, as lagoas de tratamento, as lagoas de reservatório de vinhoto e as granjas. As áreas 

urbanas, distritos industriais e as atividades de uso e ocupação do solo foram consideradas 

como fontes potenciais não pontuais ou dispersas. 

Foram catalogadas as granjas existentes na área e sua caracterização incluiu 

localização (coordenadas UTM} e descrição das características hidrogeológicas das 

proximidades. As lagoas de reservatório de vinhoto são relativamente comuns devido à grande 

quantidade de terras utilizadas para a plantação de cana de açúcar, desta forma foram 

cadastradas preferencialmente as lagoas com área maior que 25 m2 ou as que apresentam 

feições que indicaram continuidade temporal. 

a) Fontes Pontuais 

a1) -Aterros Sanitários - Lixões 

Para o levantamento das características dos depósitos de resíduos urbanos sólidos e 

das lagoas de tratamento foram contatados os órgãos competentes nas prefeituras e feitas 

visitas ao local. Observou-se que, de forma geral, os responsáveis municipais não dispunham 

de informações, muitas vezes desconhecendo a quantidade de material disposto por dia e o 

período de funcionamento do lixão. 

Além da descrição em campo, foram recolhidas amostras deformadas e indeformadas 

para o levantamento dos principais parâmetros dos materiais inconsolidados em todos os locais 

visitados e coletadas amostras de água das fontes naturais próximas. 

Os dados referem-se as condições observadas no período de janeiro de 2001 e 

outubro de 2003. As prefeituras de Descalvado e Sertãozinho não permitiram o acesso ao 

locais de disposição destes municípios. 

a1.1 - Luís Antônio 

Aterro sanitário atual 

O aterro sanitário de Luis Antônio está localizado ao lado da estrada que liga a cidade 

à Indústria de Papel (Votorantin), nas coordenadas 210.495 W e 7615.752 s (UTM 23 S), com 

área total de 72.600m2
. O início do funcionamento foi em 30 de maio de 1999 e, atualmente, 

recebe 4Udia de lixo doméstico e 150Kg/semana de resíduo hospitalar, sendo dispostos em 

cavas próprias. 

136 



Na visita ao local foram observadas duas cavas: (1) Cava totalmente preenchida por 

resíduos domésticos com 1 00x20x4m. Estudos técnicos indicaram que esta cava foi sub

utilizada, já que devido à cobertura diária dos resíduos, 30 a 40% de seu volume total é 

constituído de material inconsolidado. (2) A cava atual tem comprimento total de 1oom (30m 

preenchida), largura na base de 1Om e no topo de 15m e altura de 4m (Figura 5.24). Os 

resíduos são diariamente compactados e cobertos por uma fina camada de material 

inconsolidado do próprio local e semanalmente é aplicada uma camada mais grossa de 

material inconsolidado. 

Figura 5.24 - Vista Geral do Aterro Sanitário de Luís Antônio. 

o aterro está sobre material inconsolidado resultante da alteração de basalto, com 

espessura superior a 20 metros. Existem 4 poços de monitoramento secos com 15m de 

profundidade, nas laterais das cavas, indicando que o nível de água é profundo durante todo o 

ano. 

Os resíduos hospitalares são depositados em valas próprias. Antes e após a 

disposição dos resíduos é colocada uma fina camada de cal. A cava é preenchida com material 

inconsolidado e é colocada uma placa de localização com o tipo de material e a data da 

disposição (Figura 5.25). 

A drenagem mais próxima está a mais de 200m de distância e a declividade do local é 

menor que 5%. Ao redor da área do aterro foram plantados eucaliptos e cana de açúcar. 

Buscando adequar o aterro sanitário às normas técnicas existe a previsão de instalação de 

uma usina de reciclagem dos resíduos. 
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Figura 5.25 - Disposição dos resíduos hospitalares. Ao fundo placas de localização com as 

informações das cavas anteriores. 

CONSONI (2001) analisou o aterro sanitário de Luis Antônio e constatou que existe um 

predomínio de impactos ambientais potenciais de média a baixa intensidade (totalmente 

reversíveis). O autor cita que o aterro é altamente positivo do ponto de vista de gerenciamento 

ambiental e conclui que os impactos potenciais são de natureza. predominantemente, 

econômico- financeira e de abrangência local. 

Lixão antigo de Luís Antônio 

O antigo lixão de Luís Antônio está localizado na zona rural do município, nas 

coordenadas 223.835W, 7615.701 S (UTM 23S}. Não há informações sobre quanto tempo este 

local foi utilizado, quantidade de resíduos depositados, limite em área do lixão ou espessura da 

camada formada pelos resíduos. Os resíduos eram depositados a céu aberto e em forma de 

pilhas, utilizando as encostas como base. 

O material inconsolidado subjacente é resultado da mistura entre o material 

inconsolidado residual arenoso da Formação Botucatu e material inconsolidado argiloso 

transportado da Formação Serra Geral. Atualmente os resíduos estão recobertos por material 

inconsolidado e há plantação de cana de açúcar sobre o local. 
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a1.2 - São Simão 

As coordenadas do Lixão de São Simão são: 238.151W, 7618. 709S (UTM 23S). Este 

depósito recebe todo resíduo doméstico produzido pela cidade. Os responsáveis da prefeitura 

estimam que sejam depositados 2 caminhões por dia (aproximadamente 1 O toneladas). 

A disposição é realizada sem a adoção de cuidados técnicos. Os resíduos são 

depositados em uma antiga rua sem saída e à medida que o espaço é preenchido a disposição 

é realizada em outro ponto (Figura 5.26). O material não é compactado ou coberto e foram 

observados vários pontos de fogo pelo lixão (Figura 5.27). 

Figura 5.26 - Vista geral do Lixão de São Simão. 

O material subjacente é o inconsolidado arenoso residual da Formação Botucatu, bem 

selecionado e pouco compactado. A drenagem mais próxima está a aproximadamente 200m 

de distância. 
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Figura 5.27 - Lixão de São Simão 

Outro depósito de São Simão está localizado próximo à rodovia que liga São Simão a 

Bento Quirino, nas coordenadas 233459 W e 7625009 S (UTM 23S). Os resíduos são 

basicamente entulhos da construção civil e secundariamente pode-se observar resíduos 

domésticos. 

a1.3 - Cravinhos 

O Lixão de Cravinhos fica a aproximadamente 1 km do perímetro da cidade, próximo à 

rodovia que liga Cravinhos a SP 255, nas coordenadas: 213.269 W, 7638.775 S (UTM 23S) e 

recebe apenas os resfduos domésticos da cidade (cerca de 8 a 1 O toneladas/dia), sendo os 

resíduos hospitalares conduzidos a Ribeirão Preto. Os resíduos são depositados e, sem 

compactação prévia, recebem a cobertura de uma fina camada de material inconsolidado 

(Figura 5.28). A drenagem mais próxima está a mais de 200m de distância e o material 

inconsolidado subjacente é misto silto-arenoso e profundo. 

a1.4 -Serrana 

O Lixão da cidade de Serrana fica afastado cerca de Skm do centro urbano. A área 

utilizada é plana e ao redor existe o cultivo de cana de açúcar, não existindo limite definido 

entre o depósito e a área circunvizinha (o material muitas vezes é depositado ao lado da 

plantação). A área é fonnada por material inconsolidado arenoso com quantidade variada de 

finos (sille e argila), resultantes da alteração dos materiais rochosos da Formação Botucatu 
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(Figura 5.29). Não há, por parte da prefeitura, estimativa de quantidade de resíduos 

depositados por dia. 

Figura 5.28- Vista geral do Lixão de Cravinhos 

Figura 5.29- Vista geral da disposição dos resíduos no lixão de Serrana. 
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a1.5 - Altinópolis 

O aterro sanitário atual da cidade é localizado nas coordenadas 253.552 W, 7671159 s 
(UTM 23S) e está em funcionamento há aproximadamente 5 anos, recebendo apenas lixo 

doméstico, sendo o lixo hospitalar encaminhado para Ribeirão Preto. Existem 4 cavas de 

aproximadamente 50x8x5m totalmente preenchidas e a cava atual (com mesmas dimensões) 

pode ser observada na Figura 5.30. Estas valas foram construídas paralelamente com 

separação de poucos metros, o que ocasiona em alguns pontos o rompimento da parede 

deixando exposto os resíduos (Figura 5.31). 

Figura 5.30- Aspecto Geral da Cava do Aterro Sanitário de Altinópolis. 

O material inconsolidado adjacente da área é produto de alteração da Formação 

Botucatu. A declividade da área é inferior a 5% e a drenagem mais próxima está a 

aproximadamente 1OOm do local. 

Lixão antigo de Altinópolis 

O antigo depósito de resíduos de Allinópolis, que recebeu os resíduos domésticos por 

mais de 50 anos, é uma enorme feição erosiva de mais de 30m de profundidade e é localizada 

a menos de 2km do centro urbano. Atualmente recebe apenas material de rejeito da 

construção civil (Figura 5.32). O material inconsolidado da área é o residual argiloso da 

Formação Serra Geral. 
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Figura 5.31 -Detalhe da parede que separa as valas- escorregamento expondo os resíduos. 

Figura 5.32 - Antigo Lixão de Altinópolis - Feição erosiva que atualmente recebe apenas 

resíduos da construção civil. 
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a1.6 -lbaté 

O lixão está localizado nas coordenadas 807.652 W e 7574.081 S (UTM 22S). recebe 

apenas lixo doméstico e funciona desde 1986. Os resíduos são colocados em uma grande 

voçoroca com dimensões de aproximadamente 300m de comprimento, altura entre 20-

30metros e largura variável, em média de SOm (Figura 5.33). O lixão recebe cerca de 15 a 20 

toneladas por dia de resíduos que são depositados sem cuidados para evitar ou mitigar os 

impactos ambientais negativos. 

Figura 5.33- Vista geral do Lixão de lbaté. 

A área apresenta declividade maior que 5% e em função das características 

geomorfológicas a voçoroca se torna um ponto de concentração das águas da chuva. Na 

época da visita à área, embora em um período de estiagem, observou-se na base da voçoroca 

o chorume e pouco a frente uma pequena barragem que concentra este lixiviado formando 

uma represa (Figura 5.34). 

O material inconsolidado é residual arenoso da Formação Botucatu com espessura 

maior que 20m, bem selecionado e pouco compactado. 
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Figura 5.34 - Vista da base do lixão de lbaté -Detalhe para a concentração de chomme. 

a1.7 - Serra Azul 

O lixão é localizado na estrada que liga Serra Azul e São Simão (233.235W, 7639. 786S 

na UTM 23S) e recebe todo tipo de resíduo sólido produzido pela cidade (cerca de 4 toneladas 

por dia). Não existem dados sobre a posição do nível freático e tempo de funcionamento. Não 

foi observado medidas para controlar ou mitigar os impactos decorrentes da disposição do 

material (Figura 5.35) . 

O material subjacente é o material inconsolidado residual arenoso da Formação 

Botucatu, a área tem declividade inferior a 5% e a drenagem mais próxima esta cerca de 1OOm 

de distância. 

a1.8 - Ribeirão Bonito 

·O lixão atual está em funcionamento desde 1999 e localiza-se a aproximadamente 8km 

da cidade. O lixão recebe todo resíduo gerado pela cidade (doméstico e hospitalar) que é 

depositado em uma vala sem que haja cuidados para mitigar os impactos negativos 

decorrentes da disposição (Figura 5.36). O material inconsolidado é misto areno - siltoso, 

resultado da interação entre os materiais inconsolidados arenosos residuais da Formação 

Pirambóia e retrabalhado arenoso da Formação Botucatu. 
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Figura 5.35- Vista geral do Lixão de Serra Azul 

Figura 5.36 - Vista do Lixão de Ribeirão Bonito. 

a1.9 -Santa Rita do Passa Quatro 

A prefeitura estima que cerca de 12 toneladas são dispostas diariamente no lixão 

municipal, incluindo apenas os resíduos urbanos sólidos (os resíduos hospitalares são 
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enviados para serem incinerados). o local utilizado está a aproximadamente 5km do centro 

urbano (Coordenadas 252052W-7605504S da UTM 23S) e está em funcionamento há mais de 

20 anos. 

Os resíduos urbanos sólidos são depositados sobre o material inconsolidado residual 

argiloso da Formação Serra Geral (espessura maior que 1Om). Não há na prefeitura municipal 

informações disponíveis sobre as condições das águas subsuperficiais e o canal de água 

superficial mais próximo está a aproximadamente 1OOm de distância. 

As cavas têm comprimentos variados, acompanhando as particularidades da topografia 

do local, a largura média é de 3m e profundidade de 4m, sendo que a abertura de nova cava 

gera material para recobrir os resíduos que estão sendo depositados nas cavas em atividade. 

Sobre as valas preenchidas existe uma vegetação rasteira que dificulta observar a localização 

e quantidade de cavas existentes. Não existem estruturas que evitem/diminuam a possível 

contaminação das águas subjacentes, como pode ser observado nas figuras 5.37e 5.38 que 

apresentam feições sobre o depósito de resíduos sólidos. 

Figura 5.37 -Valas preenchidas parcialmente- Lixão de Santa Rita do Passa Quatro. 
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Figura 5.38 - Vala preenchida - Lixão de Santa Rita do Passa Quatro. 

Distrito de lnhumirim 

lnhumirim é um distrito localizado na Folha Topográfica do IBGE de Santa Rita do 

Passa Quatro, ao lado da estrada que liga Santa Rita do Passa Quatro e Cajuru. O local onde 

os resíduos urbanos sólidos são depositados está a aproximadamente 500m do pequeno 

núcleo urbano (coordenadas 255028 W - 7620042 S - UTM 23S), sendo a área do Lixão de 

aproximadamente 1 Ox50m, com espessura variada em função da forma aleatória de disposição 

(Figura 5.39) . Não há registro sobre a quantidade de resíduos sólidos depositados por dia. 

o local tem declividade menor que 5% e a drenagem mais próxima está a mais de 

200m. O material inconsolidado subjacente é o residual arenoso da Formação Pirambóia, com 

valores de condutividade hidráulica de 1 o-'~cm/s. Dados de poços próximos (não existe dados 

sobre a posição do nível de água específico para o local) sugerem nível freático a menos de 

1Om de profundidade. 
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Figura 5.39 - Vista do Lixão de lnhumirim - é possível observar fumaça indicando focos de 

incêndio. 

a1.1 O - Santa Rosa do Viterbo 

A cidade de Santa Rosa do Viterbo gera entre 12 e 13ton/dia de resíduo urbano sólido 

e 200Kg de resíduos sólidos hospitalares (provenientes também de outras cidades) que são 

depositados no aterro sanitário. 

Os resíduos são depositados em uma cava de uma antiga mineração de calcário, nas 

coordenadas 259794 W - 7622487 S (UTM 23S). A área de deposição é irregular seguindo a 

geometria da cava e a espessura da camada de resíduos sólidos varia de 2 a 5 metros. 

A camada de resíduos sólidos é recoberta com material inconsolidado residual argiloso 

da Formação Corumbataí. Em vários pontos (devido à retirada recente do material para 

abertura da frente de lavra) observa-se que os materiais apresentam um intemperismo ainda 

incipiente, sendo possível observar características da rocha original, inclusive estrutura em 

forma de pastilhas. Nos pontos onde este material é utilizado o sistema de cobertura não atinge 

totalmente o objetivo de servir como barreira física para a percolação das águas superficiais, 

pois em função da alta condutividade hidráulica da camada, a taxa de infiltração também é alta . 

Existe um sistema deficiente de coleta e tratamento de lixiviado e gás e nas 

proximidades é possível verificar a surgência de água indicando que o nível de água é pouco 

profundo. A região ao redor tem como principal uso a plantação de cana-de-açúcar. As figuras 

5.40, 5.41 e 5.42 apresentam diferentes vistas do aterro. 
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Figura 5.40 - Vista da atual célula de disposição dos resíduos do aterro sanitário de Santa 

Rosa do Viterbo. 

Figura 5.41 -Vista de uma célula de disposição parcialmente coberta. 
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Figura 5.42 -Vista do reservatório onde é disposto o produto do sistema de coleta de lixiviado, 

ao fundo observa-se a frente de lavra desativada. 

a1.11- Cajuru 

A cidade de Cajuru produz cerca de 10 a 12 toneladas de resíduos urbanos sólidos por 

dia, que são depositados em uma antiga feição erosiva. O local está em funcionamento há 

aproximadamente 12 anos (dado fornecido pela prefeitura) e tem as coordenadas 265774W -

7651076 S (UTM 23S). 

O lixão está sobre material inconsolidado residual arenoso da Formação Pirambóia 

com espessura de 2 a 5m. Não há dados disponíveis na prefeitura municipal sobre a posição 

das águas subsuperficiais, no entanto, observou-se que existe água surgente na base da 

erosão (a visita ocorreu em período chuvoso). O desnível entre a base da erosão e o ponto 

onde o resíduo sólido é colocado atualmente é de mais de 1Om (Figuras 5.43 e 5.44). 

O material é depositado sem sistemas para evitar ou mitigar os impactos ambientais 

negativos. 
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Figura 5.43- Vista do lixão de Cajuru. 

Figura 5.44- Disposição dos resíduos - lixão de Cajuru. 
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a1.12- Araraquara 

O aterro sanitário recebe reslduos sólidos de Araraquara, Américo Brasiliense e Santa 

Lúcia, no total de 130ton/dia de reslduos urbanos sólidos além das 2ton/dia de reslduos 

hospitalares que são incineradas no mesmo local. 

Os reslduos são depositados sobre o material inconsolidado residual arenoso da 

Formação Adarnantina (Coordenadas 797902 W - 7589970 S - UTM 22S) e o nivel de água 

está a mais de 18m de profundidade (segundo dados fornecidos pela prefeitura). 

Existe uma estação de reciclagem, que segundo estimativas da prefeitura, cerca de 

50% dos resíduos que chegam ao local é reciclado. As Figuras 5.45, 5.46 e 5.47 mostram as 

fases do tratamento do residuo até a deposição final. 

Local de Triagem dos 
síduos Urbanos Sólidos 

!"" 
Chegada dos resíduos 

urbanos sólidos 

I 

Figura 5.45 - Vista das fases de separação dos residuos. 
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Figura 5.46 - Detalhe da linha se separação dos resíduos. Ao fundo, as caixas que 

transportam o material e em primeiro plano a compactação de latas. 

Figura 5.47- Vista geral do local utilizado para disposição final dos resíduos. 
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a1.13- Ribeirão Preto 

Aterro Sanitário Atual 

O aterro em atividade está localizado a oeste da cidade, na rodovia que liga Ribeirão a 

Dumont e o local foi escolhido a partir de um estudo prévio de impacto ambiental. São 

depositados apenas resíduos sólidos urbanos, sendo os oriundos do serviço da saúde 

incinerados no próprio local. O material subjacente é material residual do basalto da Formação 

Serra Geral, com espessura entre 15 e 17m até o saprolito. O nível estático está situado a 

aproximadamente 20m. 

Os materiais inconsolidados têm porosidade média de 41%, condutividade hidráulica 

de 10.5cm/s e capacidade de troca catiõnica de 7meq/100g. 

Lixão Desativado de Ribeirão Preto 

Este depósito está localizado a sudeste da cidade de Ribeirão Preto às margens da 

rodovia que liga Ribeirão Preto a Serrana. Este local foi utilizado entre 1975 e 1988, recebendo 

resíduos sólidos comuns e de serviços da saúde, com volume de 600.000m3
. A área 

caracteriza-se como divisor de águas superficiais tendo como substrato rochoso os arenitos 

não silicificados da Formação Botucatu e recoberto por materiais inconsolidados constituídos 

na parte inferior por materiais residuais dos arenitos e na parte superior por materiais 

retrabalhados argilosos da Formação Serra Geral. A condutividade hidráulica do perfil de 

alteração é de 1 o·5 a 10-6 m/s e da inferior de 1 o·4m/s; o nível de água está a aproximadamente 

20m (ELIS, 1999). A bacia onde está localizado este depósito foi utilizada para a modelagem 

na análise de detalhe (escala 1 :1 .000). 

a1.14 - São Carlos 

Aterro Sanitário Atual 

O aterro atual está em atividade desde 1995 e é localizado a noroeste da cidade, 

próximo à rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto. São depositados apenas resíduos 

sólidos urbanos e embalagens de pesticidas, sendo os resíduos oriundos do serviço da saúde 

incinerados no próprio local. As Figuras 5.48, 5.49, 5.50 e 5.51 apresentam fotografias do local. 

A empresa que gerencia o local não forneceu informações sobre a posição do nível estático e a 

quantidade exata de resíduos depositados diariamente. A declividade é inferior a 5%, a 

drenagem mais próxima está a menos de 100m de distância e o material subjacente é o 

inconsolidado residual arenoso da Formação Botucatu com espessura maior que 1Om. 
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Drenagem 

Erosão Lagoa de 
Aterro 

Tratamento 

Figura 5.48- Visão geral do aterro. 

Figura 5.49 - Detalhe da disposição dos reslduos e do material utilizado como cobertura. 
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Figura 5.50- Detalhe da Lagoa de Tratamento. 

Figura 5.51- Proximidade dos resrduos e da feição erosiva. 
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Lixão Desativado de São Carlos 

o antigo Lixão da cidade de São Carlos foi instalado em uma voçoroca nas terras do 

Sítio Santa Madalena, por volta de 1980 e recebeu resíduos residenciais, comerciais, 

industriais e de serviço de saúde sem execução de medidas preventivas. Está localizado na 

área de afloramento da Formação Botucatu e a margem do Córrego São José que faz parte da 

bacia do Ribeirão do Feijão, principal fonte de abastecimento da cidade de São Carlos. 

As atividades foram interrompidas em junho de 1994, reiniciaram-se em fevereiro de 

1995 e se encerraram finalmente em junho de 1996. 

Na área do "lixão" de São Carlos, a Formação Botucatu aparece nas encostas com 

inclinação superior a 20 % como rocha sã e, nos terrenos com baixa inclinação, a formação 

mostra-se recoberta por sedimentos cenozóicos observados em cortes de estradas 

(MENEZES, 1995). 

Contrastando com a falta de dados da maioria das fontes pontuais de contaminação 

citadas anteriormente, o lixão desativado de São Carlos foi estudado por vários autores; destes 

cabe ressaltar: 

• ELLERT (1990) realizou levantamentos geofísicos no lixão de São Carlos empregando o 

método de eletrorresistividade e de eletromagnetometria indutiva para determinar a 

pluma de poluentes e sísmica para determinar distribuição dos materiais geológicos em 

área e profundidade. Os resultados dos levantamentos levaram às seguintes conclusões: 

(1) existência de uma pluma rumando para WNW e (2) sondagem sísmica indicou zonas 

silicificadas em subsuperfície. 

• GONÇALVES et ai (1992) tentaram determinar a direção do fluxo do lençol freático. Os 

trabalhos revelaram que o fluxo caminha na direção NW. Os autores citam que a direção 

do fluxo e a alta permeabilidade do solo no local indicam que grande parte do chorume 

deve estar infiltrando para o aqüífero profundo. 

• BOSSOLAN (1993) apud MENEZES (1995) realizou estudos sobre a contaminação da 

água subsuperficial do local, enfocando aspectos bacteriológicos e químicos. A autora 

verificou uma variação do nível estático da ordem de 30 em no período de um ano, 

sendo que os maiores valores foram os referentes aos meses de fevereiro e março, 

enquanto que os menores foram obtidos no mês de agosto. A direção do fluxo 

subsuperficial foi determinada a partir de linhas isopiezométricas e verificou-se que a 

direção é NW. 

GOMES (1989) salienta que o município de São Carlos produz cerca de 2.200 ton. de 

lixo por mês e caracterizou os resíduos sólidos da cidade (Tabela 5.1): 
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TABELA 5.1: Composição física média do lixo urbano aterrado em São Carlos - SP, em 1988. 

Fonte: GOMES (1989) 

COMPONENTE CLASSIFICAÇAO MEDIA FINAL % 

MA TERIA ORGANICA FD 56.7 

PAPEL MD 21,3 

PLÁSTICO DD 8,5 

METAL ND 5,4 

TRAPOS, DD 3,4 

MADEIRA, COURO, BORRACHA. DD 2,3 

VIDRO ND 1,4 

INERTES ND 1,3 

TOTAL 100 

FD -facilmente degradável MD - moderadamente degradável 

DD -dificilmente degradável ND - não degradável. 

Dados analisados e publicados por SÃO PAULO -IG (1997) 

Os dados apresentados por SÃO PAULO - IG (1997) como valores de deposição para 

cada município são diferentes dos informados pela prefeitura no momento da visita . Optou-se 

por apresentar também estes valores para efeito de comparação e registro. No entanto, para o 

desenvolvimento do presente trabalho serão utilizados os dados coletados nas prefeituras por 

acreditar que estes estejam mais atualizados, visto que o trabalho não cita o ano de base das 

informações. 

• Altinopolis - 4.0 Udia • Pirassununga - 16.86 Udia 

• Araraquara - 51.65 Udia • Pitangueiras - 6.52 Udia 

• Barrinha- 6.85 Udia • Pontal- 6.58 Udia 

• Brodosqui - 5.31 Udia • Pradopólis - 3.85 Udia 

• Cajuru - 5.44 Udia • Ribeirão Preto - 207.18 Udia 

• Cravinhos- 7.25 Udia • Rincão - 2.43 Udia 

• Descalvado - 7.74 Udia • São Carlos - 70.91 Udia 

• Dumont- 1.31 Udia • Serra Azul - 2.31 Udia 

• lbaté -5.67 Udia • Serrana - 7.87 Udia 

• Luis Antônio - 0.82 Udia • Sertãozinho - 26.72 Udia 

O citado trabalho realizou uma análise de vulnerabilidade para cada lixão e os 

classificou como: 

• Araraquara - Nb • lbaté- Aa 

• Descalvado - Ma • Ribeirão Preto - Ma 
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• Santa Rita do Passa Quatro - Ma • Serrana - Ab 

• Santa Rosa do Viterbo- Ma • Sertaozinho - Nb 

• São Carlos - Ab 

Sendo: 

Aa: alto alto; Ab: alto baixo; Ma: Médio alto; Mb: médio baixo; e Nb: não avaliado. 

É possível observar que dos locais avaliados na área, nenhum foi classificado com 

valor baixo de vulnerabilidade, indicando o alto potencial de contaminação da região. 

a2 - Lagoas de Tratamento ou reservatórios. 

A maioria das cidades visitadas não dispunha de lagoas para o tratamento dos 

resíduos líquidos gerados, despejando o material gerado diretamente nos canais de drenagem 

superficiais, sem tratamento anterior. Quando possível, buscou-se estes pontos que foram 

localizados em mapas e considerados na análise de eventos perigoso potencial. 

Existem na área inúmeras lagoas de vinhoto (Figura 5.52 - Coordenadas 235.889 W, 

7648832 S - UTM 23S; na cidade de Serra Azul), estes pontos foram considerados na análise 

de evento perigoso. 

Figura 5.52 - Reservatório de Vinhoto para aplicação na plantação de cana de açúcar. 
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b. Fonte dispersa 

b1 - Area urbana 

Foi realizada a delimitação das regiões urbanas com base ern imagem de satélite do 

ano de 2000. As informações sobre a densidade demográfica de cada cidade foram obtidas 

segundo dados de IBGE (2000) e são apresentadas na Tabela 5.2. Embora a tabela englobe 

as populações de todos os municípios atingidos (mesmo que ern parte) pelas folhas 

topográficas do IBGE, para a análise de risco, apenas os núcleos urbanos englobados pelo 

limite da área foram considerados. Assim cidades como, por exemplo, Rio Claro, em que 

apenas urna pequena parcela é atingida, não foram consideradas. 

Tabela 5.2 - Informações sobre população das cidades englobadas no estudo (dados segundo 

IBGE, 2000). 

Municfpios População Urbana Rural Municípios População Urbana Rural 
Total Total 

Altinópolis 15.481 12.547 2.934 Pradópolis 12.912 11.875 1.037 
Analãndia 3.582 2.650 932 Ribeirão Bonito 11 .246 9.959 1.287 
Araraquara 182.471 173.569 8.902 Ribeirão Preto 504.923 502.760 2.163 
Araras 104.196 97.860 6.336 Rincão 10.330 8.257 2.073 
Barrinha 24.207 23.944 263 Rio Claro 168.218 163.477 4.741 
Brodowski 17.139 16.285 854 Santa Cruz da 3.531 1.934 1.597 

Conceição 
Brotas 18.886 16.127 2.759 Santa Cruz da 1.796 1.197 599 

Esperança 
Cajuru 20.777 18.401 2.376 Santa Cruz das 25.556 24.029 1.527 

Palmeiras 
Corumbataí 3.794 1.718 2.076 Santa Lúcia 7.853 7.045 808 
Cravinhos 28.411 27.182 1.229 Sta. Rita do Passa 26.138 22.493 3.645 

Quatro 
Descalvado 28.921 24.136 4.785 Santa Rosa de 21.435 20.196 1.239 

Viterbo 
Dourado 8.606 7.839 767 Santo Antônio da 5.764 4.194 1.570 

Alegria 
Dumont 6.307 5.870 437 São Carlos 192.998 183.433 9.565 
Guariba 31 .085 30.223 862 São Simão 13.675 11.940 1.735 
Guatapará 6.371 4.144 2.227 Serra Azul 7.446 6.808 638 
lbaté 26.462 25.112 1.350 Serrana 32.603 31 .819 784 
!ti rapina 12.836 11 .178 1.658 Sertãozinho 94.664 90.531 4.133 
Jaboticabal 67.408 63.840 3.568 Porto Ferreira 47.437 45.568 1.869 

Jardinópolis 30.729 28.066 2.663 Pontal 29.681 28.585 1.096 
Leme 80.757 77.888 2.869 Pitangueiras 31.156 29.306 1.850 
Luis Antônio 7.160 6.558 602 Pirassununga 64.864 57.594 7.270 

b2 - Uso e Ocupação do Solo 

As atividades delimitadas no mapa de uso e ocupação foram: Mata; Eucalipto; Cana de 

Açúcar; Pastagem; Hortifrute; e Aluvião. Não foram feitas distinções entre as diferentes fases 

do manejo. 
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b3 - Duto (Fonte linear) 

O Poliduto OSBRA (Oleoduto São Paulo - Brasília) atravessa a área, passando pelas 

folhas topográficas do IBGE de: Pitangueiras, Ribeirão Preto, Serrana, Guariba, Bonfim 

Paulista, Cravinhos, Rincão, Porto Pulador, Luís Antônio, Santa Rita do Passa Quatro, 

Descalvado e Pirassununga (escala 1 :50.000, 1971 e 1982) e abrange os municípios de 

Ribeirão Preto, Bonfim Paulista, Luís Antônio, Cravinhos, Sertãozinho, Dumont e Porto 

Ferreira. 

O poliduto OSBRA foi construído com diâmetro nominal de 20" e instalado a 1,5m de 

profundidade, perfazendo uma extensão de 194 Km de linha dutoviária somente no Estado de 

São Paulo e inter1igando a REPLAN (Refinaria do Planalto) à Base de distribuição de Ribeirão 

Preto. FERREIRA (1999) apresenta um estudo sobre este duto e analisa os riscos associados 

a este. 

Segundo FERREIRA (1999) em caso de vazamento o produto liberado pode 

contaminar o meio ambiente por dois caminhos: 1) Infiltração; e 2) Escoamento em superfície. 

No caso da infiltração, parte do contaminante pode sofrer volatilização, sorção, dissolução e 

parte permanece como fluido imiscível (fase livre). No caso de um vazamento em superfície 

parte do contaminante sofrerá dissolução, volatilização e parte permanecerá como fase líquida 

imiscíveis sobre o nível de água. 

Os produtos transportados pelo duto OSBRA são GLP, QAV, diesel, gasolina e álcool. 

São transferidos da refinaria de Paulínia até a base de Ribeirão Preto, sob pressões muito 

elevadas. Conseqüentemente, em caso de acidentes, esses produtos serão lançados no meio 

sob pressões também elevadas. O volume liberado, no entanto, dependerá de vários outros 

fatores difíceis de prever, tais como diâmetro do(s) furo(s) no caso de pontos de corrosão, 

dimensão da ruptura no caso de rompimento decorrente da perda de sustentação do solo ou 

deslocamento entre os tubos. 
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1.5. Mapa de Bacias Hidrográficas 

Para o estudo em escala 1:100.000, a delimitação das bacias hidrográficas não 

seguiu necessariamente a mesma ordem de drenagem, sendo os limites estabelecidos em 

função dos parâmetros citados na Metodologia. 

A unidade adotada para o estudo foi a bacia hidrográfica em função desta ser a 

região elementar em hidrologia e pelo fato que a combinação (sobreposição) dos mapas 

básicos (considerando todos os parâmetros) iriam gerar um número excessivo de 

subunidades inviabilizando a análise. A área de estudo foi dividida em 447 bacias. Destas 

385 foram analisadas quanto a risco de contaminação das águas subsuperficiais. As 62 

bacias descartadas são formadas principalmente por materiais da Formação Corumbataí ou 

subjacentes (anteriores) que não foram analisadas neste trabalho. O Anexo B apresenta o 

Mapa de Bacias Hidrográficas resultado desta delimitação. Este documento apresenta 

também a localização das principais fontes pontuais de contaminação e dos pontos de 

amostragem das águas. 

1.6. Análise química das águas de fontes e cisternas 

Seguindo os cuidados considerados na metodologia, ioram coletadas 138 amostras 

de águas de fontes naturais e cisternas buscando representar toda a área em termos de 

tipos de materiais geológicos e de uso e ocupação. A amostra foi realizada na segunda 

quinzena de abril de 2002, buscando refletir uma condição de nível de água com influência 

do período chuvoso anterior. A Tabela 5.3 apresenta os resu ltados obtidos e a localização 

dos pontos encontra-se no mapa no Anexo B. Observa-se que, embora os pontos 

amostrados encontrem-se próximos aos locais utilizados para a disposição de res íduos 

sólidos e em regiões altamente ocupadas por agricultura, os níveis de concentração obtidos 

não refletem a influência destas condições. 

A escolha dos parâmetros avaliados baseou-se na estatistica realizada por 

CETESB (2001) que monitorou e concluiu que os parâmetros prioritários eram: Nitrogênio, 

Nitrato, Cloreto, Fluoreto, Potássio, Ferro total, além dos metais: Alumínio, Cromo, 

Manganês e Mercúrio. 

CETESB (2001) apresenta um relatório de qualidade das águas subsuperficiais 

para todo o Estado de São Paulo e unem os aqüíferos Botucatu e Pirambóia em um único 

sistema (Aqüífero Guarani). Os valores de pH variam de 4,8 a 9,2, indicando águas ácidas a 

alcalinas, variando de 5,3 a 9,2 para aqüíferos livres. Os valores de sólidos totais não 

ultrapassaram 210mg/l e os valores de condutividade elétrica foram menores que 

230~tS/cm. Estes resultados mostram o conteúdo relativamente baixo de sais dissolvidos 
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devido a litologia do sistema. A Tabela 5.4 apresenta os valores obtidos por CETESB (2001) 

para a área em estudo. 

Tabela 5.4 -Valores obtidos por CETESB (2001 ). 

Valores obtidos por CETESB Concentração mínima e Valores máximos observados 

(2001) máxima (mg/1) • em 75% das amostras (mg/1) 

Cálcio 0,44 a 42,6 3,2 

Cloreto 0,15 a 10 1,5 

Potássio <0,02 a 8,5 4,3 

Sódio <0,01 a 103 36 •• 

Nitrato < 0,01 a 103 0,6 

- ... 
• Valores para a porçao confinada do aqUJfero . 

**Valor máximo observado para 94% das amostras. 

A concentração dos metais arsênio, bário, cádmio, chumbo, cromo total , ferro total, 

manganês e mercúrio apresentaram valores abaixo do limite de detecção do método para a 

maioria das amostras. 

Embora os valores obtidos neste trabalho (Tabela 5.3) sejam procedentes de 

amostra de fontes ou cisternas, indicando as características da camada mais superficial do 

nível de água e os dados apresentados por CETESB (2001) sejam de água a mostradas em 

poços profundos, observa-se uma boa correlação entre os mesmos (comparação entre os 

valores máximos obtidos pela 2 análises). No entanto algumas particularidades devem ser 

levantadas: 

• Os valore de pH variaram de 4,35 a 8,9, mas 80% das análises resultaram 

em valores entre 6,5 e 7,5, indicando o caráter neutro das amostras. 

• A condutividade elétrica apresentou pequena variação, sendo que 115 das 

138 amostras analisadas apresentaram valores entre 1 e 1 OO~tS/cm. O 

maior valor obtido foi de 326 ~tS/cm para a amostra 90. 

• Os valores de sódio, cálcio e potássio foram relativamente muito baixos. O 

sódio variou de O a 11,1 mg/1; o cálcio de O a 22,4mgll, sendo que apenas 7 

amostras apresentaram valores maiores que 1 Omg/1. O potássio variou de O 

a 36mgll para todas as amostras, excluindo a amostra 90 que apresentou a 

concentração de 13,2mg/l. 

• A concentração de cloreto variou de 1,5 a 15mgll, com 5 amostras 

apresentando valores maiores (20 a 45,09mgll). 

De forma geral, a amostragem indicou que nenhuma fonte encontra-se acima dos 

padrões estabelecidos de potabilidade. Esta conclusão também foi apresentada por 

CETESB (2001) que encontrou apenas 1 poço acima dos padrões citados. 
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Dados de Campo Laboratório da Geotecnia Reagentes Hach 

Ponto Coordenadas Tipo pH Condutividade Na (mg/1) Cálcio (Ca) K (mg/1) FOSFATO P205 P04 NH-N 

1 251720 7670556 mina 5.41 24 0.7 0.52 1.1 nd nd nd 0.66 

2 247574 7671461 mina 6.87 113 2.3 3.6 0.4 0.05 0.09 0.19 0.29 

3 246775 7668449 mina 4.92 23 0.2 0.6 0.2 nd nd nd 0.57 

4 256228 7674448 cisterna 6.07 16 0.4 1.3 0.2 nd nd nd 0.56 

5 261207 7673427 cisterna 6.04 68 4.8 2 2.4 nd nd nd 0.45 

6 261424 7673272 cisterna 6.24 18 0.6 0.96 0.2 nd nd nd nd 

7 250735 7672593 mina 7.39 156 4.7 4 2.1 0.24 0.52 0.76 0.59 

8 241708 7669963 poço 4.43 39 0.3 0.5 1 nd nd nd 0.57 

9 239465 7671812 mina 7.13 147 3.9 4.2 1.3 0.32 0.7 1.01 0.5 

10 242265 7671812 poço 5.53 4 0.1 0.1 nd 0.03 0.05 0.14 0.02 

11 241222 7658161 mina 6.1 47 1 1.16 2,2 0.06 0.12 0.23 nd 

12 241427 7658722 cisterna 6.33 45 0.2 4.4 0.5 nd nd O.o3 0.53 

13 245300 7664215 cisterna 7.36 140 0.6 22.4 3.2 nd nd nd 0.48 

14 235070 7658397 mina 6.67 27 0.9 1.6 0.1 nd nd 0.01 0.4 

15 231438 7656354 cisterna 6.38 59 3.6 3.2 0.8 nd nd nd 0.45 

16 231438 7656354 poço 6.18 21 0.8 0.6 1.5 0.02 0.01 0.08 0.31 

17 230643 7654351 poço 6.25 25 0. 5 0.9 2.3 0.05 0.08 0.17 0.38 

18 225310 7648722 cisterna 7 86 2.3 3.2 1.4 0.12 0.24 0.39 nd 

19 223710 7642439 cisterna 6.37 45 1.4 2.9 0.3 0.02 0.01 0.09 0.68 

20 226337 7636770 cisterna 6.45 39 0.4 2.1 2.6 nd nd nd 0.77 

21 227778 7639400 poço 6.02 6 0.2 0.24 0.1 nd nd nd 0.61 

22 234650 7642441 cisterna 6 13 0.3 0.96 0.3 nd nd nd 0.56 

23 240741 7644069 mina 5.7 5 0.1 0.1 0.2 nd nd nd 0.67 

24 242920 7643326 cisterna 6.41 58 2.8 1.96 1.9 0.02 0.03 0.11 0.5 

25 245510 7643889 cisterna 6.93 84 1.1 11 .2 2.6 0.03 0.04 0.12 0.52 

26 260417 7647156 mina 5.44 4 0.1 nd nd nd nd nd 0.7 

27 262340 7649321 cisterna 7 118 0.9 17 3 nd nd nd 0.39 

28 259696 7661617 mina 6.72 10 0.5 0.4 0.7 1.02 2.32 3.19 0.63 
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Dados de Campo Laboratório da Geotecnia Reagentes Hach 

Ponto Coordenadas Tipo pH Condutividade Na (mg/1) Cálcio (Ca) K (mg/1) FOSFATO P205 P04 NH-N 

29 255345 7660879 mina 6.91 21 0.6 0.96 0.8 nd nd nd 0.64 

30 252660 7661204 mina 5.13 11 0.1 0.12 nd 0.03 0.03 0.11 0.87 

31 200233 7557647 poço 6.88 78 0.9 4.1 3.3 0.56 1.25 1.74 0.44 

32 201266 7556772 mina 4.85 15 0.2 0.1 0.2 nd nd nd 0.66 

33 199009 7555433 mina 5.12 36 1.8 0.76 1.4 nd nd 0.02 0.63 

34 195410 7557526 poço 7.46 132 2.9 3.5 1.7 0.26 0.57 0.83 0.42 

35 195061 7556231 poço 6.68 43 0.8 1.4 3.6 0.16 0.35 0.53 0.6 

36 193284 7553561 mina 7.12 111 1.8 3.4 1 0.08 0.15 0.27 0.45 

37 191073 7551266 mina 7.41 41 1 1.3 2 0.03 0.04 0.1 3 0.44 

38 193241 7550453 mina 7.64 75 2.4 1.8 2 0.03 0.04 0.13 0.44 

39 198459 7546423 mina 7.16 26 0.8 0.7 1.9 0.24 0.74 0.56 nd 

40 193765 7559127 mina 7.14 62 1.1 1.9 0. 1 nd nd nd 0.54 

41 194685 7562316 mina 7.22 19 0.5 1.1 0.1 nd nd nd 0.51 

42 807789 7556949 mina 7.08 21 0.9 0.7 0.5 nd nd nd 0.49 

43 804783 75571 04 mina 6.79 11 0.4 0.4 0.1 nd nd nd 0.54 

44 802636 7557537 mina 6.51 20 0.6 0.64 0.5 nd nd nd 0.62 

45 791897 7555629 mina 5.71 37 1.7 0.5 1.8 nd nd nd 0.75 

46 791348 7552352 mina 7.27 22 0.3 0.46 2.4 0.04 0.07 0.17 0.43 

47 790586 7559237 mina 7.48 65 1.3 2 2 nd o 0.03 0.25 

48 789828 7561330 mina 8.29 143 4.7 4.1 0.2 0.02 0.03 0.11 0.35 

50 787390 7563978 cisterna 6.89 31 0.6 0.44 nd nd nd nd 0.74 

51 785666 7565726 cisterna 7.14 32 0.8 1 1.7 0.04 0.07 0.16 0.63 

52 784012 7567971 cisterna 6.41 46 2.5 0.5 3.5 0.03 0.12 0.08 6.6 

53 784412 7569806 cisterna 7.62 95 2.9 2.4 2.4 0.01 0.21 0.36 12.4 

54 783558 7579156 mina 6.95 31 0.5 1.4 0.4 nd nd nd 0.66 

55 788701 7583559 mina 7.06 39 0.6 1.44 0.2 nd nd nd 0.69 

56 202842 7573032 poço 6.59 12 0.3 0.3 0.1 nd nd nd 0.56 

57 199365 7577289 mina 7.03 13 0.5 0.3 0.6 0.08 0.24 0.39 0.2 



Dados de Campo Laboratório da Geotecnia Reagentes Hach 

Ponto Coordenadas npo pH Condutividade Na (mg/1) Cálcio (Ca) K (mg/1) FOSFATO P205 P04 NH-N 

58 199568 7587438 poço 7.58 47 0.3 5.04 0.1 nd 0.09 0.1 9 0.43 

59 199790 7586802 mina 4.54 39 0.5 na 0.2 nd nd nd 0.49 

60 202812 7588901 cisterna 6.58 6 0.3 0.8 0.9 nd nd nd 0.68 

61 197243 7593681 poço 6.51 24 0.1 0.28 nd nd nd nd 0.55 

62 674312 7240570 cisterna 6.87 22 0.8 0.4 0.8 nd nd nd 0.51 

63 224914 7614915 poço 7.1 20 0.2 0.5 1.7 nd nd nd 0.44 

64 225166 7614205 mina 8.04 155 4.3 11 1 0.59 1.33 1.85 nd 

65 223502 7615714 cisterna 7.81 93 1.6 3.08 1.6 0.61 1.44 1.9 13.2 

66 222298 7616200 mina 7 14 0.3 0.4 0.9 nd nd nd 0.47 

67 221400 7619852 mina 7.99 119 3.4 3 0.9 0.1 0.19 0.33 0.28 

68 230525 7600530 poço 4.35 72 0.6 1.12 2.2 nd nd nd 0.46 

69 195572 7570090 cisterna 7.6 57 1.3 na 0.3 nd nd nd 0.43 

70 193133 7569868 mina 7.25 18 0.4 na 1.3 nd nd nd 0.71 

71 808895 7573166 mina 7.51 44 1 na 0.9 0.1 0.19 0.33 0.36 

72 803606 7576662 mina 7.52 47 0,8 1.64 0,5 nd nd 0.02 0.34 

73 799586 7578439 poço 7.04 8 0.4 na nd nd nd nd 0.48 

74 801885 7594849 mina 7.65 78 1.7 2.44 0.9 0.06 0.12 0.23 0.47 

75 804530 7610268 mina 7.25 54 1.3 1.4 1 0.01 o O .o? 0.54 

76 795240 7619748 poço 6.86 15 0.9 0.28 0.4 0.1 0.21 0.35 0.53 

77 795657 7627693 mina 7.45 26 0.6 1 0.5 na na na na 

78 803735 7636457 cisterna 7.18 124 1 8.2 0.7 O.Q1 0.02 0.55 nd 

79 206740 7559458 mina 6.81 35 0.9 0.24 1.5 nd nd nd 0.49 

80 247961 7600436 mina 7.11 18 0.7 0.76 0.2 nd nd nd 0.5 

81 253630 7601658 mina 6.22 52 1 1.3 1.5 nd nd nd 0.5 

82 244958 7596896 poço 7.23 29 0.9 0.9 1.1 nd 0.06 nd 2.7 

83 243850 7595835 cisterna 7.54 81 2.8 2 0.7 0.07 0.14 0.26 0.72 

84 243291 7594636 poço 7.61 99 2.2 3.4 0.4 nd nd 0.02 1.06 

85 243640 7592405 poço 7.71 57 1.5 1.88 0.6 nd nd nd 0.16 



Dados de Campo Laboratório da Geotecnia Reagentes Hach 

Ponto Coordenadas Tipo pH Condutividade Na (mg/1) Cálcio (Ca) K (mg/1) FOSFATO P205 P04 NH-N 

86 244459 7589879 cisterna 6.49 231 9 8.2 2.2 nd nd nd 0.82 

87 239573 7580508 poço 8.01 184 3.6 16.4 3 0.09 0. 19 0.32 0.7 

88 236966 7578772 cisterna 6.88 8 0.5 0.2 0.4 nd nd nd 0.79 

89 237020 7574731 cisterna 6.6 13 0.5 0.36 0.3 nd nd nd 0.78 

90 234475 7572950 mina 7.08 326 6.8 11.6 13.2 na na na na 

91 233422 7576770 poço 7.25 21 0.1 0.5 2.3 nd nd nd 0.82 

92 234764 7578335 mina 6.53 5 0.2 0.24 nd nd nd nd 0.76 

93 233318 7575640 cisterna 7.18 46 0.5 3.7 0.2 nd nd nd 0.77 

94 232762 7573826 mina 6.12 41 0.8 0.56 2.1 nd nd nd 13.8 

95 793533 7672814 cisterna 6.89 38 0.9 1.3 0.1 nd nd nd 0.96 

96 803377 7662718 poço 8.1 139 11 .1 3.4 0.2 O.Q1 nd 0.06 0.51 

97 809897 7665608 poço 7.76 69 2.6 2.2 0.8 0.16 0.35 0.54 0.63 

98 191951 7658936 cisterna 7.45 40 1.4 1.8 0.5 0.03 0.04 0.12 0.85 

99 202079 7660009 cisterna 7.64 96 3 3.7 1.6 0.15 0.36 0.55 9.3 

100 209883 7647621 mina 7.66 63 2.8 3 0.4 nd nd nd 0.93 

101 208530 7644864 poço 7.29 40 2 1.4 0.1 nd nd 0.04 0.04 

102 204393 7634090 cisterna 7.02 38 2.8 1.16 1.6 nd nd nd nd 

103 224330 7641145 poço 6.09 19.4 0.09 nd 0.31 0.2 0.45 0.6 O .o? 

104 224682 7640186 cisterna 4.52 65.5 0.09 nd 0.62 nd 0.01 0.01 0.05 

105 223745 7633069 poço 6.23 24.7 0.03 nd 0.18 0.02 0.05 0.06 0.07 

106 229296 7635316 poço 6.06 3.4 0.03 nd nd 0.01 0.01 0.01 0.04 

107 232580 7632612 mina 6.46 14.9 0.06 0.02 nd 0.08 0.19 0.25 0.08 

108 234226 7632099 mina 6.92 139.9 0.41 0.02 0.14 0.16 0.36 0.48 0.06 

109 231111 7631374 mina 7.13 205 0.52 0.05 0.1 0.12 0.28 0.37 0.06 

110 230908 7628127 poço 6.24 60.5 0.14 0.01 0.35 0.06 0.13 0.17 0.05 

111 228434 7624464 mina 6.04 8.36 0.1 nd 0.01 0.05 0.11 0.15 0.07 

112 230483 7621037 mina 6.47 36.4 0.12 nd 0.03 0.04 0.1 0.12 0.09 

113 230685 7614974 mina 7.21 54.7 0.2 nd 0.12 0.13 0.29 0.39 0.14 



Dados de Campo Laboratório da Geotecnia Reagentes Hach 

Ponto Coordenadas Tipo pH Condutividade Na (mg/1) Cálcio (Ca) K (mg/1) FOSFATO P205 P04 NH-N 

114 245731 7669938 mina 4.35 31 0.05 nd 2.5 0.07 0.2 0.15 0.59 

115 253551 7669706 mina 4.61 18.6 0.2 nd 0.3 0.05 0.15 0.12 nd 

116 263527 7651863 mina 5.17 10.7 0.3 nd 0.1 0.03 0.06 0.05 nd 

117 230665 7641556 mina 6.12 17.4 0.4 nd 0.1 0,01 0.02 0.02 1.29 

118 231339 7650190 mina 6.71 59.4 1.7 0.15 0.1 0.03 0.06 0.06 1.48 

119 217764 7653650 Poço 5.66 41.5 4.6 0.1 1.4 0.02 0.05 0.05 nd 

120 226599 7610420 mina 5.57 2.9 0.05 nd nd 0.01 0.01 0.02 nd 

121 220879 7611218 Poço 6.48 22.1 nd nd nd 0.11 0.32 0.25 1.65 

122 218482 7611008 mina 6.82 20.8 1.1 nd 0.2 0.05 0.13 0.1 1.81 

123 238436 7617542 mina 6.08 23.6 0.7 nd 0.3 0.01 nd 0.01 nd 

124 214083 7639658 mina 6.64 42.9 1.4 nd 0.8 0.04 0.1 0.08 0.01 

125 186345 7597549 mina 5.56 5.3 0.1 nd 0.1 0.02 0.04 0.04 nd 

126 173932 7591175 mina 6.67 38.8 0.6 0.05 0.9 0.06 0.15 0.12 2.29 

127 198915 7570062 mina 6.62 27.7 0.8 nd 1.7 0.06 0.18 0.14 1.68 

?o· 193133 7569868 poço 6.58 12 0.4 na 1.3 0.02 0.01 0.09 1.01 

72B 803606 7576662 poço 6.98 14 0,2 0.6 0,1 nd nd nd nd 

77A 795657 7627693 poço na na na 1.2 na na na na na 

SOA 234475 7572950 poço na 5 na 12.4 na na na na na 

11Bt 241222 7658161 mina 5.93 47 1 0.26 0,1 1.68 1.21 0.54 1.4 

11Bnt 7658161 mina 5.93 47 1 0,2 na 0.1 0.08 nd 1.01 nd 



Ponto 
Reagentes Hach Análise em Ribeirão Preto- Carlos 

NO++N NO++ NH4+ NH3 Clorêtos (CI) Ferro (Fe) Manganes (Mn) Zinco (Zn) Cobre (Cu) Chumbo (Pb) Cádmio (Cd) Cromo (Cr) 

1 1.1 5.8 0.85 0.81 5.66 nd nd nd nd nd nd nd 

2 0.2 0.7 0.37 0.35 4.97 0.17 nd nd nd nd nd nd 

3 1.3 5.8 0.73 0.69 4.26 nd nd 0.13 nd nd nd nd 

4 0.2 1.2 0.72 0.68 3.55 0.33 nd nd nd nd nd nd 

5 1.4 6 0.59 0.55 12.43 0.2 nd nd nd nd nd nd 

6 nd nd nd nd 4.26 0.33 nd nd nd nd nd nd 

7 1.1 4.9 0.76 0.71 4.62 0.33 nd nd nd nd nd nd 

8 0.5 2.1 0.73 0.69 4.97 nd 0.1 nd nd nd nd nd 

9 0.2 0.9 0.67 0.64 4.97 nd nd nd nd nd nd nd 

10 nd nd 0.02 0.02 8.52 nd nd nd nd nd nd nd 

11 nd nd nd nd 4.97 1.01 nd nd nd nd nd nd 

12 1.5 6.6 0.68 0.64 9.81 0.17 nd nd nd nd nd nd 

13 0.3 1.5 0.62 0.59 5.33 0.17 nd nd nd nd nd nd 

14 0.1 0.4 0.51 0.49 5.33 nd nd nd nd nd nd nd 

15 0.3 1.2 0.58 0.54 7.1 0.83 nd nd nd nd nd nd 

16 nd nd 0.39 0.37 4.26 0.27 nd nd nd nd nd nd 

17 0.1 0.3 0.49 0.46 4.62 nd nd nd nd nd nd nd 

18 0.7 2.9 nd nd 6.75 0.27 nd nd nd nd nd nd 

19 0.8 3.6 0.85 0.8 6.04 nd nd nd nd nd nd nd 

20 0.2 0.8 0.99 0.94 7.1 nd nd nd nd nd nd nd 

21 0.1 0.4 0.78 0.74 4.62 nd nd nd nd nd nd nd 

22 o 0.1 0.72 0.68 9.23 0.4 nd nd nd nd nd nd 

23 0.2 1 0.87 0.82 3.55 0.17 nd nd nd nd nd nd 

24 1 4.3 0.65 0.61 4.62 0.17 nd nd nd nd nd nd 

25 0.1 0.3 0.66 0.63 3.55 0.33 nd nd nd nd nd nd 

26 0.2 1 0.91 0.83 3.2 nd nd nd nd nd nd nd 

27 0.2 1 0.51 0.48 5.33 nd nd nd nd nd nd nd 

28 1.4 6.2 0.81 0.76 3.2 2.5 nd nd nd nd nd nd 



Ponto 
Reagentes Hach Análise em Ribeirão Preto. Carlos 

NO++N NO++ NH4+ NH3 Clorêtos (CI) Ferro (Fe) Manganes (Mn) Zinco (Zn) Cobre (Cu) Chumbo (Pb) Cádmio (Cd) Cromo (Cr) 

29 0.3 1.2 0.82 0.78 4.26 0.8 0.27 nd nd nd nd nd 

30 nd nd 1.12 1.06 3.55 1.4 nd nd nd nd nd nd 

31 0.6 2.5 0.56 0.53 4.97 nd nd nd nd nd nd nd 

32 0.8 3.7 0.85 0.8 4.97 nd nd nd nd nd nd nd 

33 1.7 7.7 0.81 0.77 8.52 nd nd nd nd nd nd nd 

34 0.2 0.9 0.54 0.51 4.62 nd nd nd nd nd nd nd 

35 0.1 0.6 0.77 0.73 9.23 2.83 nd nd nd nd nd nd 

36 4 .7 21 0.59 0.55 8.87 nd nd nd nd nd nd nd 

37 0.4 1.7 0.56 0.53 4.97 nd nd nd nd nd nd nd 

38 0.7 3.3 0.57 0.54 5.33 0.27 nd nd nd nd nd nd 

39 nd nd nd nd 4.62 nd nd nd nd nd nd nd 

40 2.7 12 0.7 0.66 8.17 nd nd nd nd nd nd nd 

41 0.3 1.5 0.66 0.62 6.04 16.67 0.05 nd nd nd nd nd 

42 0.5 2.2 0.63 0.6 3.91 nd 0.08 nd nd nd nd nd 

43 0.5 2.3 0.69 0.65 4.62 nd nd nd nd nd nd nd 

44 1.2 5.4 0.8 0.75 4.97 nd 0.09 nd nd nd nd nd 

45 2.2 9.6 0.96 0.91 6.04 0.5 0.09 nd nd nd nd nd 

46 0.2 0.8 0.56 0.53 7.1 nd nd nd nd nd nd nd 

47 1.7 7.4 0.32 0.3 8.17 nd nd nd nd nd nd nd 

48 0.4 1.6 0.45 0.43 8.52 nd nd nd nd nd nd nd 

50 0.6 2.7 0.96 0.9 12.43 nd nd nd nd nd nd nd 

51 1.6 6.9 0.82 0.77 6.35 nd 0.08 nd nd nd nd nd 

52 1.2 5.2 0.06 1.5 12.43 nd 0.08 nd nd nd nd nd 

53 0.3 0.9 nd 2.8 7.81 nd nd nd nd nd nd nd 

54 1.5 6.7 0.86 0.81 8.17 nd 0.1 nd nd nd nd nd 

55 2.1 9.2 0.89 0.84 4.97 nd nd nd nd nd nd nd 

56 0.6 2.8 0.72 0.68 4.97 nd nd 0.07 nd nd nd nd 

57 0.3 0.11 nd nd 4.97 nd nd 0.29 nd nd nd nd 



Reagentes Hach Análise em Ribeirão Preto . Carlos 
Ponto 

NO++N NO++ NH4+ NH3 Clorêtos (CI) Ferro (Fe) Manganes (Mn) Zinco (Zn) Cobre (Cu) Chumbo (Pb) Cádmio (Cd) Cromo (Cr) 

58 0.1 0.5 0.56 0.53 8.87 nd nd nd nd nd nd nd 

59 0.2 1 0.63 0.6 na na na na na na na na 

60 1.8 8 0.87 0.82 5.33 nd 0.08 nd nd nd nd nd 

61 0.3 1.4 0.7 0.66 3.2 8.17 0.08 nd nd nd nd nd 

62 1 4.6 0.65 0.62 4.26 nd nd nd nd nd nd nd 

63 0.5 2.4 0.57 0.54 8.87 0.43 nd nd nd nd nd nd 

64 0.3 0.1 nd nd 8.52 4 0.12 nd nd nd nd nd 

65 0.4 0.12 nd 3 7.46 nd nd nd nd nd nd nd 

66 0.5 2.1 0.61 0.58 5.33 nd nd nd nd nd nd nd 

67 0.4 1.9 0.36 0.34 9.94 0.17 nd nd nd nd nd nd 

66 3.6 16.1 0.6 0.56 11.36 0.17 0.147 nd nd nd nd nd 

69 0.5 2.2 0.56 0.53 na na na na na na na na 

70 0.1 0.6 0.92 0.86 na na na na na na na na 

71 0.8 3.7 0.47 0.44 na na na na na na na na 

72 0.2 0.9 0.44 0.42 6.04 nd nd nd nd nd nd nd 

73 0.3 1.2 0.62 0.58 na na na na na na na na 

74 0.6 2.6 0.6 0.57 4.26 0.17 nd nd nd nd nd nd 

75 1.9 8.5 0.7 0.66 9.94 nd nd nd nd nd nd nd 

76 0.9 4 0.68 0.64 22.365 nd nd nd nd nd nd nd 

77 na na na na 4.26 0.73 nd nd nd nd nd nd 

78 nd nd nd nd 31.24 nd nd nd nd nd nd nd 

79 0.4 1.8 0.63 0.6 9.59 nd nd nd nd nd nd nd 

80 0.4 1.8 0.64 0.61 4.26 1.53 0.05 nd nd nd nd nd 

81 3.3 14.5 0.64 0.6 7.81 nd 0.29 nd nd nd nd nd 

82 0.3 0.1 nd 0.6 5.33 nd nd nd nd nd nd nd 

83 2.4 10.7 0.92 0.87 6.04 nd nd nd nd nd nd nd 

84 1 4.3 1.37 1.29 9.59 0.17 nd nd nd nd nd nd 

85 0.5 2.1 0.2 0.19 3.91 3.03 0.08 nd nd nd nd nd 



Reagentes Hach Análise em Ribeirão Preto • Carlos 
Ponto 

NO++N NO++ NH4+ NH3 Clorêtos (CI) Ferro (F e) Manganes (Mn) Z inco (Zn) Cobre (Cu) Chumbo (Pb) Cádmio (Cd) Cromo (Cr) 

86 14 61.6 1.05 0.09 20.95 0.6 0.32 nd nd nd nd nd 

87 1.9 8.4 0.91 0.86 3.91 0.33 0.09 nd nd nd nd nd 

88 0.3 1.2 1.02 0.96 5.68 0.17 nd nd nd nd nd nd 

89 0.8 3.3 1.01 0.95 5.68 nd 0.05 nd nd nd nd nd 

90 na na na na 45.09 0.17 1.3 nd nd nd nd nd 

91 0.3 1.3 1.05 1 7.1 0.17 nd nd nd nd nd nd 

92 0.2 1.1 0.98 0.92 5.68 nd nd nd nd nd nd nd 

93 1.6 7.2 0.99 0.93 13.49 nd 0.05 nd nd nd nd nd 

94 2.2 0.9 nd 3 10.65 nd 0.08 nd nd nd nd nd 

95 1.6 7.2 1.23 1.16 14.2 nd nd nd nd nd nd nd 

96 0.5 2.4 0.66 0.62 7.1 nd nd nd nd nd nd nd 

97 0.4 1.5 0.82 0.77 5.33 nd nd nd nd nd nd nd 

98 0.8 3.8 1.09 1.03 9.23 3 0.08 nd nd nd nd nd 

99 1.6 0.13 nd 2 10.65 nd nd nd nd nd nd nd 

100 0.8 3.7 1.19 1.13 7.81 2.17 0.47 nd nd nd nd nd 

101 1.6 7 0.05 0.04 7.81 0.17 nd nd nd nd nd nd 

102 1.4 6.4 nd nd 7.45 nd nd nd nd nd nd nd 

103 nd nd 0.07 0.06 na na na na na na na na 

104 4 17.5 0.05 0.04 na na na na na na na na 

105 0.1 0.6 0.07 0.06 na na na na na na na na 

106 0.1 0.3 0.04 O.Q3 na na na na na na na na 

107 nd 0.1 0.08 0.06 na na na na na na na na 

108 0.1 0.3 0.07 0.05 na na na na na na na na 

109 0.7 2.9 0.06 0.05 na na na na na na na na 

110 1.9 8.5 0.05 0.04 na na na na na na na na 

111 0.1 0.5 O .o? 0.06 na na na na na na na na 

112 0.1 0.5 0.1 0.08 na na na na na na na na 

113 0.1 0.5 0.15 0.12 na na na na na na na na 



Ponto 
Reagentes Hach Análise em Ribeirão Preto · Carlos 

NO++N NO++ NH4+ NH3 Clorêtos (CI) Ferro (F e) Manganes (Mn) Zinco (Zn) Cobre (Cu) Chumbo (Pb) Cádmio (Cd) Cromo (Cr) 

114 1.4 6.4 0.76 0.72 na na na na na na na na 

115 0.9 3.8 nd nd na na na na na na na na 

116 nd nd nd 0.01 na na na na na na na na 

117 0.2 0.8 1.67 1.57 na na na na na na na na 

118 0.3 1.1 1.91 1.8 na na na na na na na na 

119 nd 0.1 nd nd na na na na na na na na 

120 nd nd nd nd na na na na na na na na 

121 0.1 0.6 2.12 2 na na na na na na na na 

122 0.2 0.8 2.33 2.2 na na na na na na na na 

123 0.2 0.8 nd nd na na na na na na na na 

124 0.6 2.8 0.01 0.01 na na na na na na na na 

125 nd nd nd nd na na na na na na na na 

126 0.4 1.9 2.95 2.78 na na na na na na na na 

127 0.4 1.9 2.17 2.05 na na na na na na na na 

70• 1.3 5.7 1.3 1.23 na na na na na na na na 

726 nd nd nd nd 7.1 nd nd nd nd nd nd nd 

77A na na na na 4.26 1.93 0.08 nd nd nd nd nd 

90A na na na na 44.73 3.2 1.62 nd nd nd nd nd 

11Bt 1 4.6 1.8 1.7 4.62 3.07 nd nd nd nd nd nd 

116nt nd 1.3 1.23 na na na na na na na na na 



2. Análise de Risco 

Considerando que a análise de risco pode ser expressa como a relação entre 

vulnerabilidade e hazard (evento perigoso), buscou-se inicialmente avaliar cada parcela desta 

relação para combiná-los em seguida. 

2.1 - Possibilidade de ocorrer o evento perigoso (Hazard). 

Os dados básicos utilizados para avaliar a possibilidade de ocorrer o evento perigoso, 

foram dispostos em uma ordem hierárquica para aplicação da técnica AHP (Figura 5.53). A 

hierarquia foi elaborada em 4 níveis com a seguinte estruturação: 

)> 1° Nível hierárquico- É ocupado pelo objetivo do trabalho, neste caso, a possibilidade 

de ocorrência dos eventos. 

)> 2° Nível hierárquico - Consiste nos componentes considerados relevantes ao evento

Analisou-se Substrato Rochoso (SR1 e SR2), Água, Materiallnconsolidado (MI1, Ml2 e 

Ml3), Geomorfologia, Clima e Tipos de Fontes (Fonte Difusa e Fonte Pontual). 

)> 3° Nível hierárquico - Corresponde aos atributos relacionados aos componentes (2° 

nível), como por exemplo litologia, mineralogia, profundidade do nível de água, textura, 

etc. 

)> 4° nível hierárquico - Apresenta as características ou classes de cada atributo, por 

exemplo para o atributo nível de água as classes são <5m, entre 5 e 10m, entre 10 e 

20m e >20m. 

Para auxiliar e conduzir a definição dos pesos foram considerados os preceitos teóricos 

apresentados a seguir. 
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Uso do 
Solo 

~-~r~ 
----~-=------ --- ----

Mineralogia ----= 
Condutivldade 

hidraulica , 
·--- -- J 

~3~~~ 

l
-~ 

Capacidade de 
campo 
---~ 

Figura 5.53- Hierarquia adotada para análise da possibilidade de ocorrer o evento perigoso. 

1- Nível: 
Meta 

2- Nível: 
Componentes 

3- Nível: 
Atributos 

4- Nível: 
Classes 
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2.1.1 . Modelos Utilizados para avaliação de pesos dos atributos 

Para avaliar a possibilidade de ocorrer o evento perigoso (contaminação das águas 

subsuperficiais}, é necessário conhecer os parâmetros que afetam a circulação da água, como 

a quantidade de água que entra no sistema, os atributos que condicionam o caminhamento das 

águas na zona não saturada, o fluxo da água subsuperficial (zona saturada) e os mecanismos 

que controlam o transporte de contaminantes (Figura 5.54). 

Forma e I ·-l r Intensidade de 
não saturada saturada 

Transporte de 
Contaminantes 

I 
Entrada de água 11 

no Sistema 1 

Fluxo na ~~ Fluxo na zonaj 

:::I J L_ - r L___---,---_ _j 

~------ I ---~ 
f 

Possibilidade de oco~rer o 1 

evento perigoso 

Figura 5.54 - Parcelas do movimento da água. 

• Forma e quantidade de água que entra no sistema 

Buscando indicar a influência desta parcela do ciclo hidrológico, considerou-se a 

precipitação, taxa de infiltração (indica a porção da água que irá infiltrar e /ou a parte que irá 

ser transformada em escoamento superficial), e a declividade (irá auxiliar ou dificultar a 

infiltração). 

• Fluxo na Zona não saturada 

A Lei de Darcy - Buckingham é a equação que descreve a densidade de fluxo em um 

meio poroso não saturado e, na forma tensorial, escreve-se como: 

a11 
q = -K. (B)-

1 IJ àw. 
J 

onde: 

qi = densidade de fluxo (LIT}; 

Dh/Dw =vetor gradiente do potencial hidráulico (UL) 

K (8) = condutividade hidráulica. 

Para avaliar o fluxo na zona não-saturada considerou-se também a capacidade de 

campo do solo e a profundidade do nível de água. 
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• Fluxo na Zona saturada 

O movimento da água subsuperficial foi considerado pelo modelo teórico 

(CHOWDARY, 2003): 

~(r8h)+~(r8hJ+ N = s 811 8x 8x 8y 8y 81 

Sendo: 

T = T(x, y) a transmissividade do aqOffero (m2/s); 

S = S (x, y) o coeficiente de armazenamento do aqüífero; 

h = h (x, y,t) carga hidráulica do aqüffero (m); 

N = (x,y,t) taxa de recarga por unidade de área (m3/slm\ 

T =Tempo; e 

x,y =coordenadas cartesianas. 

• Mecanismos de transporte de contaminantes 

Os mecanismos empregados foram: 

Armazenamento Dispersão hidrodinâmica Advecção Adsorção/Desorção 

onde: 

0 1 = coeficiente de dispersão hidrodinâmico; 

I = direção ao longo da linha de escoamento (longitudinal); 

C = concentração do soluto; 

v1 = velocidade linear média da água no meio poroso; 

Pd = peso específico dos materiais constituintes do meio poroso ; 

n = porosidade; e 

S = massa do constituinte químico adsorvida na parte sólida do meio poroso por unidade de 

massa dos sólidos 

Buscando abranger os aspectos relevantes aos parâmetros citados, foi reunido um 

grupo de atributos apresentados na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5- Parâmetros considerados e relação com os mecanismos de transporte e de fluxo. 

Mecanismo Componentes Sub -Componentes Atributos- Conjunto Total 

Geometria dos Materiais Substrato Rochoso e Distribuição em área 

Materiais Distribuição em profundidade 

I nconsolidados Descontinuidades 

Agua Profundidade do NA 

Advecção Geomorfologia Morfometria Declividade 

Geologia Substrato Rochoso e Condutividade Hidráulica 

Materiais Espessura 

lnconsolidados Taxa de Infiltração 

Dispersão Geologia Substrato Rochoso e Mineralogia 

Materiais Porosidade 

lnconsolidados Variação em profundidade 

Dispersividade 

Sorção Geologia Substrato Rochoso e Mineralogia 

Materiais Porosidade 

lnconsolidados Espessura 

CTC (meq/1 OOg) 

2.1.2- Resultados e Análises 

Após estruturar a árvore hierárquica, foram criadas matrizes pareadas que 

possibilitaram a comparação entre os elementos do mesmo nível hierárquico, permitindo obter 

a importância relativa de um elemento em relação ao outro. Para a atribuição de pesos utilizou

se a escala de importância relativa de SAATY (1977). As tabelas 5.6 a 5.24 apresentam as 

matrizes geradas. 

Com o auxilio do programa MathCad foram calculados os autovalores e autovetores 

para cada matriz. Estes permitiram o cálculo do lndice de Consistência (IC) e a Razão de 

Consistência (RC}, apresentados nos rodapés das tabelas citadas. Todas as matrizes 

apresentaram valores abaixo do limite estabelecido pela literatura indicando que atendem as 

condições de consistência. Os autovetores foram normalizados e calculados os pesos relativos 

de cada elemento, apresentados na Tabela 5.25. 
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Tabela 5.6 - Relação entre Componentes e Atribuição de Pesos 

Componen Substrato Substrato Material Material 
Material Geomor Fonte Fonte Autove- Autovetor 
lnconsol. Água Chuva 

tes Rochoso 1 Rochoso 2 lnconsol. 1 lnconsol. 2 
3 

fologia Difusa Pontual to r Normat. 

Substrato 1 1 4/5 2/5 4/5 4/11 2/3 1/2 4/9 7/4 0.167 0. 0576 
Rochoso 1 
Substrato 

1 1 4/5 2/5 4/5 4/11 2/3 1/2 4/9 7/4 0.167 0. 0576 
Rochoso 2 

Material 
lnconsolida 5/4 5/4 1 4/9 1 2/5 4/5 4/7 1/2 2/3 0.197 0.068 

do 1 
Material 

lnconsolida 5/2 5/2 9/4 1 9/4 4/5 2 3/2 5/4 7/4 0.452 0.156 
do 2 

Material 
lnconsolida 5/4 5/4 1 4/9 1 2/5 4/5 4/7 1/2 2/3 0.197 0.068 

do 3 
Agua 11/4 11 /4 5/2 5/4 5/2 1 9/4 7/4 3/2 2 0.523 0.1805 

Geomorfolo 3/2 3/2 5/4 Y2 514 4/9 1 2/3 2/3 4/5 0.238 0.0821 
gia 

Fonte 2 2 7/4 2/3 714 4/7 3/2 1 4/5 5/4 0.329 0.1136 
Difusa 
Fonte 9/4 9/4 2 4/5 2 2/3 3/2 5/4 1 3/2 0.381 0.1315 

Pontual 
Chuva 714 7/4 3/2 417 3/2 1/2 5/4 4/5 2/3 1 0.279 0.0963 

Autovalor (Máx) = 1 0.017; IC = 0.0018; IR = 1.49; RC = 0.00126. 
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Tabela 5. 7 - Relação a tipos e Aspectos (3° ordem) -Substrato Rochoso 1. 

Substrato Rochoso 1 - Distribuição em área Distribuição em profundidade Descontinuidades Autovetor 
Autovetor 

Geometria dos materiais (%da bacia) (m) - Espessura Normalizado 

Distribuição em área (% da bacia) 1 3/2 5/2 0.78 0.4371 

Distribuição em profundidade (m) 2/3 1 2 0.294 0.2235 
- Espessura 

Descontinuidades 2/5 1/2 1 0.553 
0.3425 

Autovalor (máx) = 3, IC = O, IR = 0.58,RC = O. 

Tabela 5.8 - Relação a tipos e Aspectos (3° ordem) - Substrato Rochoso 2. 

Substrato Rochoso 2 -
Litologia Mineralogia Condutividade Autovetor Autovetor 

Condicionantes Hidrodinâmicos Hidráulica Normalizado 

Litologia 1 2/3 1/2 0.367 0.221 

Mineralogia 3/2 1 2/3 0.53 0.3191 

Condutividade Hidráulica 2 3/2 1 0.764 0.460 

Autovalor (máx) = 3.002, IC = 0.001, IR= 0.58, RC = 0.0017. 
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Tabela 5.9- Relação a tipos e Aspectos (3° ordem)- Geometria dos materiais inconsolidados. 

Material lnconsolidado- Distribuição em área Distribuição em profundidade Autovetor 
Geometria dos materiais (%da bacia) 

(m) - Espessura 
Autovetor Normalizado 

Distribuição em área (% da 
bacia) 1 2 0.894 0.6667 

Distribuição em profundidade 2 1 0.447 0.3333 
(m) - Espessura 

Autovalor (max) = 2; IC - O; RC - O 

Tabela 5.1 O- Relação a tipos e Aspectos (3° ordem) - Condicionantes hidrodinãmicos 1 -materiais inconsolidados. 

Material lnconsolidado 
Capacidade de Condutividade Taxa de Autovetor 

Condicionantes Dispersividade Porosidade Autovetor 
hidrodinãmicos 1 Campo hidráulica infiltração Normalizado 

Capacidade de Campo 1 1/2 2/5 2/3 3/2 0.27 0.1315 

Condutividade hidráulica 2 1 2/3 3/2 5/2 0.514 0.2504 

Taxa de infiltração 5/2 3/2 1 2 3 0.696 0.339 

Dispersividade 3/2 2/3 1/2 1 2 0.373 0.1817 

Porosidade 2/3 2/5 1/3 1/2 1 0.2 0.0974 

Autovalor (máx) = 5.014, IC = 0.0035, IR= 1.12, RC = 0.0031 
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Tabela 5.11 -Relação a tipos e Aspectos (3° ordem)- Condicionantes Hidrodinâmicos 2- Materiais lnconsolidados. 

Material lnconsolidado 
Fator de Autovetor Condicionantes Mineralogia CTC (meq / 1 OOg) 

Retardamento 
Textura Autovetor 

Normalizado 
h idrodinãmicos 2 

Mineralogia 
1 3/2 2 5/2 0.724 0.3859 

CTC (meq /1 OOg) 2/3 1 3/2 2 0.52 0.2772 

Fator de Retardamento 1/2 2/3 1 3/2 0.368 0.1962 

Textura 2/5 1/2 2/3 1 0.264 0.1407 

Autovalor (máx) = 4.006; IC = 0.002; IR = 0.9; RC = 0.0022. 

Tabela 5.12- Relação a tipos e Aspectos (3° ordem)- Água. 

Água 
Profundidade do NA 

Densidade de Poços de 
Autovetor 

Autovetor 
Bombeamento Normalizado 

Profundidade do NA 
1 5/2 0.97 0.7999 

Densidade de Poços de 
2/5 1 0.243 0.2001 

Bombeamento 

Autovalor (máx) = 2; IC =O; RC = O. 
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Tabela 5.13- Relação a tipos e Aspectos (3° ordem) - Fonte Pontual. 

Fonte Pontual Volume de Tempo de Técnicas de Material de Base 
Autovetor 

Autovetor 
resíduos exposição Disposição Normalizado 

Volume de resíduos 
1 2 2/3 1/2 0.38 0.203 

Tempo de 
exposição 1/2 1 2/5 1/3 0.219 0.114 

Técnicas de 
3/2 5/2 1 1/2 0.528 0.263 

Disposição 
Material de Base 

2 3 2 1 0.729 0.42 

Autovalor (máx) = 4.034; IC = 0.011 ; RC = 0.012. 

Tabela 5.14- Relação a tipos e Aspectos {3° ordem)- Fonte Difusa. 

Fonte Difusa Núcleo urbano Tipos de Uso e Ocupação do 
Autovetor 

Autovetor 
Solo Normalizado 

Núcleo urbano 
1 2 0.894 0.6667 

Tipos de Uso e Ocupação 1/2 1 0.447 0.3333 do Solo 

Autovalor (máx) = 2; IC = O; RC = O. 

184 



Tabela 5.15-4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas a geometria do substrato rochoso. 

Distribuição em área (% da bacia 

100-80 80-60 60-40 40-20 <20 
100-80 1 2 3 5 7 
80-60 1/2 1 2 3 5 
60-40 1/3 1/2 1 2 3 

40-20 1/5 1/3 1/2 1 2 

<20 1/7 1/5 1/3 1/2 1 
Autovalor= 5.028, IC=0.007; IR=1.12; RC=0.0062. 

Distribuição em profundidade 
Homogêneo 2 camadas- Areia/Areia 2 camadas- Areia/Basalto 3 ou mais materiais 

Homogêneo 1 3/2 3 7/2 
2 camadas- Areia/Areia 2/3 1 5/2 2 

2 camadas -Areia/Basalto 1/3 2/5 1 5/4 
3 ou mais materiais 2/7 Y2 4/5 1 

Autovalor= 4.017; IC= 0.00566; IR=0.9; RC= 0.0062. 

Descontinuidades 

VI v IV 111 I, 11 

VI 1 5/4 3/2 2 3 
v 4/5 1 5/4 3/2 2 
IV 2/3 4/5 1 5/4 3/2 
111 Y2 2/3 4/5 1 5/4 

I, 11 1/3 1/2 2/3 4/5 1 
Autovalor= 5.007, IC=0.0017; IR=1 .12; RC=0.00156. 
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Tabela 5.16-4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas as características do substrato rochoso. 

Litologia 
Arenitos Arenitos siltosos Basaltos Diabásios 

Arenitos 1 2 7 7 
Arenitos siltosos 1/2 1 5 5 

Basaltos 1/7 1/5 1 1 
Diabásios 1/7 1/5 1 1 

Autovalor= 4.016; IC=0.0053; IR=0.9; RC=0.0059. 

Mineralogia 

Minerais inertes Argilo minerais 1:1 Argilo minerais 2:1 

Minerais inertes 1 3 7/2 

Argilo minerais 1:1 1/3 1 2 
Argilo minerais 2:1 2/7 1'2 1 

Autovalor = 3.032; IC=0.016; IR=0.58; RC=0.027. 

Condutividade Hidráulica 

(m/s) 10·3 a 1 o-4 10-4 a 10-5 1 o-5 a 10·6 10"6 a 10-7 <10"7 

1 o-3 a 1 o-4 1 3/2 3 5 7 
1 o-4 a 1 o-5 2/3 1 2 7/2 5 
10-5 a 10"6 1/3 1/2 1 5/2 3 
10-6 a 10-7 1/5 2/7 2/5 1 2 

<10"7 1/7 1/5 1/3 1/2 1 
Autovalor= 5.036, IC=0.009; IR=1.12; 0.00803. 
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Tabela 5.17-4° Grau de Hierarquia - Classes relacionadas a agua subterrânea. 

Profundidade do NA 

<5m 5 - 10 10-20 >20m 

<5m 1 2 7/2 5 

5 - 10 1/2 1 3 7/2 

10-20 2/7 1/3 1 2 
>20m 1/5 2/7 1/2 1 

Autovalor= 4.051 ;IC=0.017; IR=0.9; RC = 0.018. 

Proximidade entre os poços de bombeamento 

<200 m 200 - 500 m 500 -1 000m > 1000m 
<200m 1 2 9/4 5/2 

200-500 m }'2 1 5/4 3/2 
500- 1 OOOm 4/9 4/5 1 5/4 

> 1000m 2/5 2/3 4/5 1 
Autovalor= 4.004; IC=0.0013; IR=0.9; RC=0.0013. 
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Tabela 5.18- 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas geometria dos materiais inconsolidados. 

Distribuição em área(% da bacia) 
100-80 80-60 60-40 40-20 <20 

100-80 1 2 3 5 7 
80-60 1/2 1 2 3 5 
60-40 1/3 1/2 1 2 3 
40-20 1/5 1/3 1/2 1 2 
<20 1/7 1/5 1/3 1/2 1 

Autovalor= 5.028; IC = 0.007, IR=1.12; RC=0.0062. 

Espessura (m) 
<5 5- 15 15-25 > 25 

<5 1 2 3 5 
5- 15 1/2 1 2 3 
15-25 1/3 1/2 1 2 

> 25 1/5 1/3 1/2 1 
Autovalor= 4.015, IC=0.005, IR=0.9; RC = 0.0055. 
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Tabela 5.19- 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas condicionantes hidrodinâmicos 1. 

Porosidade 

>50 50-40 40-30 <30 

>50 1 2 4 5 
50-40 ~ 1 3 4 
40-30 % 1/3 1 2 

< 30 1/5 % ~ 1 
Autovalor= 4.048, IC = 0.016; IR= 0.9, RC = 0.01 7. 

Condutividade Hidráulica 
m/s >10"3 10"3 a 10"4 1 o·4 a 1 o·5 1 o·5 a 1 o·6 <10"6 

>10"3 1 3/2 3 5 7 
10"3 a 104 2/3 1 2 7/2 5 
1 o·4 a 10·5 1/3 ~ 1 5/2 3 
10"5 a 10"6 1/5 2/7 2/5 1 2 

<10"6 1/7 1/5 1/3 ~ 1 
Autovalor= 5.036; IC = 0.009; IR=1 .12; RC = 0.008. 

Infiltração (Taxa de Infiltração- mm/h) 

>100 71-100 31-70 10-30 <10 

>100 1 3/2 2 4 6 
71-100 2/3 1 7/4 3 5 
31-70 ~ 4/7 1 2 3 
10-30 % 1/3 ~ 1 2 
<10 1/6 1/5 1/3 ~ 1 

Autovalor = 5.015; IC = 0.0037; IR=1.12; RC = 0.0033. 
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Tabela 5.19 (cont.) - 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas condicionantes hidrodinâmicos 1. 

Dispersividade 

Baixo Intermediário Alto 

Baixo 1 3 5 
Intermediário 1/3 1 3 

Alto 1/5 1/3 1 
Autovalor= 3.039; IC=0.019; IR =0.58; RC = 0.033. 

Capacidade de Campo 

0. 12 0.16 0. 18 

0.12 1 2 5/2 
0.16 1/2 1 3/2 
0.18 2/5 2/3 1 

Autovalor= 3.004; IC = 0.002; IR = 0.58; RC = 0.0034. 
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Tabela 5.20- 4° Grau de Hierarquia - Classes relacionadas Condicionantes Hidrodinãmicos 2. 

Mineralogia 

Minerais Inertes Argila-Minerais <5% Argila-Minerais 5 - 10% Argila-Minerais 1 O -20% Argila-Minerais >20% 

Minerais Inertes 1 3/2 2 7/2 5 
Argilo Minerais <5% 2/3 1 3/2 3 7/2 

Argilo Minerais 5 - 10% 1/2 2/3 1 2 3 
Argilo Minerais 10 -20% 2/7 1/3 1/2 1 2 

Argilo Minerais >20% 1/5 2/7 1/3 1/2 1 
. . . Autovalor = 5 027 IC = O 0067· IC = 1 12· RC =O 006 

CTC (meq/1 OOg) 

<10 10 - 20 > 20 
<10 1 2 3 

10 - 20 Y2 1 2 
> 20 1/3 Y2 1 

. . Autovalor = 3 009· IC = O 0045· RC=O 58· RC=O 007 

Fator de Retardamento 

Baixo Intermediário Alto 
Baixo 1 2 4 

Intermediário 1/2 1 2 
Alto 1/4 Y2 1 

. . Autovalor= 3 IC=O· RC=O 

Textura 

Areia areia silto argilosa silte arenoso silte arg ila 
Areia 1 3 7/2 4 6 

areia silto argilosa 1/3 1 2 3 5 
silte arenoso 2/7 1/2 1 7/2 4 

silte Y.s 1/3 2/7 1 3 
argila 1/6 1/5 1/4 1/3 1 

Autovalor = 5.026; IC=0.006; IR = 1.12; RC = 0.005. 
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Tabela 5.21 - 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas a Geomorfologia- Declividade. 

<5 5 -15 15 -30 > 30 
<5 1 2 3 4 

5- 15 1/2 1 7/4 5/2 
15 -30 1/3 4/7 1 2 
> 30 1/4 2/5 1/2 1 

Autovalor= 5.028, IC = 0.007, IR= 1.12; RC = 1.125. 

Tabela 5.22 - 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas a Clima- Volume Precipitado (mm/ano). 

<1350 1350-1550 >1550 
<1350 1 3 4 

1350-1550 1/3 1 3 
>1550 1/4 1/3 1 

Autovalor= 3.074; IC = 0.037; IR=0.58; RC = 0.063. 
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Tabela 5.23- 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas a Fonte Difusa. 

Usos atuais do solo 

Cana de açúcar Eucalipto Pecuária Mata/Aiúvio Hortifruti 
Cana de açúcar 1 3/2 3 5 2 

Eucalipto 2/3 1 2 4 3/2 

Pecuária 1/3 1/2 1 3 2/3 

Mata/Aiúvio 1/5 1/4 1/3 1 1/2 

Hortifruti 1/2 2/3 3/2 2 1 
Autovalor = 5.126; IC = 0.0315; IR = 1.12; RC = 0.028. 

Área Urbana (Classes de Cidades) 

1 2 3 4 5 
1 1 5/2 3 5 5 
2 2/5 1 3/2 3 3 
3 1/3 2/3 1 5/2 11/4 
4 1/5 1/3 2/5 1 2 
5 1/5 1/3 4/11 1/2 1 

Autovalor = 5.019, IC = 0.004; IR = 1.12; RC = 0.004. 
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Tabela 5.24- 4° Grau de Hierarquia- Classes relacionadas a Fonte Pontual. 

Volume de resíduos (m3) 

<5000 5000- 10000 >10000 

<5000 1 1/2 1/3 

5000- 10000 2 1 1/2 

>10000 3 2 1 
Autovalor= 3 009· IC=O 0045· IR=O 58· RC=O 007 

Tempo de exposição (anos) 

>20 20-10 10-5 <5 

>20 1 2 3 4 

20-10 'h 1 2 3 

10-5 1/3 'h 1 2 

<5 % 1/3 'h 1 
Autovalor= 4 031 · IC =O 01· IR= O 9· RC =O 011 . ' 

Técnicas de Disposição 

1 2 3 4 5 

1 1 3/2 4 5 6 

2 2/3 1 3 4 5 

3 1/4 1/3 1 3 4 

4 1/5 1/4 1/3 1 3 

5 1/6 1/5 1/4 1/3 1 
Autovalor= 5 221 · IC =O 055· IR= 1 12· RC =O 049 

Material de Base 

Fm. Botucatu Fm. Serra Geral Piramboia Fm. Adamantina 

Fm. Botucatu 1 4 2 5/2 

Fm. Serra Geral % 1 2/5 2/3 

Piramboia 'h 5/2 1 3/2 

Fm. Adamantina 2/5 3/2 2/3 1 
Autovalor- 4.006; IC- 0.002; IR = 0.9; RC - 0.0022. 
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Tabela 5.25- Tabela com os pesos ponderados para cada elemento da estrutura hlerorq•,lco. 

~- 2 Nlvel I 3 Nível 4 Nível Peso Total r---
IDistribuiçM em érea 

100·80 0.445 0.0112 
Sub$trato Rochoso 0.4371 80-60 0.262 0.0066 

Substrato Rochoso 0.0576 (%da bociai 60-40 0.1 52 0.0038 
40-20 0.089 0.0022 

Geometria dos Materiais <20 0.053 0.0013 
V . VI 0.307 0.0040 

Dcsco11tinuidaaes 0.2235 IV 0.235 0.0030 
: 111 0.189 0.0024 

1.11 0.1 52 0.0020 
ausente 0.1 17 0.0015 

Homopêneo 0.435 0.0086 
Dlstribuiçao er.1 profundidode 0.3425 2 ~madas - Areia/AI ,,~ 0.297 0.0059 

2 ~madas - Arela/BÚ alto 0.141 0.0028 
3 ou mais materlai:. 0.1 28 0.0025 

Arenitos 0.539 O.U100 
Sut".!>; !r=to RO'-hOS.J 0.0576 Litolog1a 0.2210 Arenitos siltosos 0.321 0.0060 

Cr.-r.c:ciol'•a•-:!(;:S ArQIIi to 0.070 0.0013 
Hidrodin$micos Diab:'ls,os/Basaltc 0.070 0.0013 

M•nera!s Inertes 0.599 0.011 0 
M;neralogia 0,3191 Arei lo minerais 1:1 0.239 0.0044 

I - ----------------. --3!~_!!?-m~]. __ 0.162 0.0030 -
; I ! 

Condulivldade Hidráulica I 0.4600 

1v-:J a h.:-4 U.418 O.U 11 1 
10-4 a 10-5 0.286 0.0076 
10-5 a 10-6 0.160 0.0042 
10-6- 10-7 0.083 0.0022 

<10-7 0.052 0.0014 
<5m 0.484 0.0582 

Águas 0.1805 Profundidade do NA 0.7999 5 -1 0 0.303 0.0364 
10-20 0.132 0.0159 
>20m 0.082 0.0098 

<200m 0.425 0.0128 -
Proxi1 nida<Je entre os poços 0.2001 200.500 m 0.228 0.0069 
de bombeamento (m) 500 -1 000m 0.189 0.0057 

> 1000m 0.158 0.0047 
100-80 0.445 0.0202 

MJ:teri:tis lnconsolidõldos Materiais lnconsolidados 1 0.0680 Distribuiç;io em área 0.6667 8()..60 0.262 0.01 19 .. 
(%da bacia) 60-40 0.152 0.0069 

40-20 0.089 0.0040 
<20 0.053 0.0024 

Distnbuiç;io em profundidade 0.3333 >25m 0.483 0.1095 
Espessura (m) 15-25 0.272 0.0616 

5- 1 ~ 0.157 0.0356 
<5m 0.088 0.0199 
>50 0.492 0.0075 -

Materiais lnconsolidodos 2 0.1 560 Porosidade 0.0974 50-40 0.305 0.0046 . 
40-30 0.125 0.0019 

<30 O.D78 0.0012 ->10-3 0.419 0 .0164 -
Cor.dutividade H1dràclica 0.2504 10-3 a 10-4 0.286 0 .01 12 -10-4a 10-5 0.160 0.0063 

10-Sa 10·6 0.083 0.0032 
<10-6 0.052 0.0020 
>100 0 .377 0.0199 

ln:;ltr:.c.:io 0.3390 71-100 0.284 0.0150 
Taxa de lnfiltraç;io • mmlh 31-70 0.173 0.0094 

10-30 0.098 0.0052 
<10 0 .057 0.0030 
Alto 0.637 0.0181 

Dispers~o o 1617 Intermediário 0.258 0.0073 
Baixo 0 .105 0.0030 

Capacidade de Campo 0.1315 0.12 0.524 0.0107 
0.16 0.278 0.0057 
0.18 0.197 0.0040 

Mineralogia 0.3859 Minerais Inerte; - 0.363 0.0097 
Materiais lnco~;solict:~dos 3 0.0680 Arqilo Mlnerois <5o/c 0.268 0.0070 

ArQilo Minerais 5 • 1 O Y. 0.192 0.0050 
Arqilo Minerais 1 O -2VY< 0.~05 0.0028 

Argito Minerais >20~ ·~ 0.066 0.0017 
<10 0.540 0.0102 

CTC (meq/100g) 0.2772 10· 20 0.297 0.0056 
> 20 0.163 0.0031 

r-a tor de ~elardamento 0.19G2 Baixo 0 .~72 0.0076 
Intermediário o.2e6 0.0038 ·--t .ito ---o.i4~ 0.0019 

Areia 0.-!SG 0.0044 
Textura 0.1407 areia ~iltosa (\.2'34 0.0022 

areia silte arqilosd" ·- 0.175 0.0017 

I misto ___ -··li.Q(,g 0.0009 ---·· 0.0004 s ilte/ar~ ila 0.0•6 

Gcomorfologi~ IAortometn" - 0.0822 Declividade 1.0000 <5 c .. .J '2 0.0388 
5 - 15 ---- - 0.2:·9 0.0213 
15 -30 0.1fi8 0.0138 
> 30 0.101 O.C('I:Z 

Cl im~ 0.0963 Volume Precipitado 1.0000 >1550 0.615 0 .0551 
1350 . 1550 o~2'3d 0.0240 

<1350 0.117 0.0105 

Fontes Fonte lJifu~a 0.1136 Usos atuais do solo 0.3333 Cana de acú~r o >63 0.0137 
Eucalipto o 2s1 0.0097 
Hm1ifrutl 0.170 0.0064 
Pecuána 0.1~9 0.0053 

Mala/Aiúvio 0.071 0.0027 ·-Are? Urb::u 1a 0.6667 1 (\ 451 0.0342 
(Classes de Cid odes) 2 0.22 1 0.0168 

3 0.172 0.0130 . 
4 0.089 0.0068 
5 0.066 0.0050 

Fcnte Pon:ual 0.1 315 Volume de resíduos (m3) 0.2030 >100000 0.540 0.0144 
25000 - 1 00000 0.297 0.0079 . 

<25000 0.163 0.0044 

Tempo de exposlç~o (3o10S) 0.1140 >20 0.467 0.0070 
20- 10 0.277 0.0042 

I 
10· 5 0.160 0.0024 
<5 0.095 0.0014 

Tecnicas de Dispos,çao 0 .2630 1 0.415 0.0144 
2 0.305 O.D106 
3 0.151 0 .0052 
4 0.082 0.0028 
5 0.046 0 .0016 

Material de Base 0.4200 Botucotu 0.461 0.0255 

I 
Serro Geral 0.1 11 0.0061 
Piramboia 0.255 0.0141 

Adamantina 0.173 0.0096 
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Os pesos obtidos pelas relações das matrizes pareadas foram aplicados na equação 

para lndice de Hazard Potencial (IHP) e os resultados permitiram avaliar o grau de 

adequabilidade de uma bacia em relação a outra (Tabela no Anexo C). A Figura 5.55 apresenta 

a distribuição dos valores de IHP para as bacias. 
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Figura 5.55- Distribuição dos valores de IHP (*1 00) para cada bacia. 

Como pode ser observado na Tabela do Anexo C, utilizando os valores extremos 

obtiveram-se os limites de 0,07521 e 0,46124, representando, respectivamente, a condição 

menos favorável e a mais favorável à ocorrência do evento. Este intervalo foi subdividido em 5 

classes refletindo: Alto potencial, Moderadamente alto, Potencial Moderado, Moderadamente 

Baixo e Baixo Potencial a ocorrência da contaminação da água subsuperficial. A opção por 

cinco divisões buscou indicar uma diferença entre as classes, já que um menor número de 

classes poderia gerar uma concentração excessiva de bacias, não indicando diferenças entre 

as mesmas e um número maior de classes, poderia dar uma idéia errada de sensibilidade do 

método, sem que as divisões representassem diferenças de evento potencial. A Tabela 5.26 

mostra os intervalos utilizados e a freqüência de bacias em cada divisão. As colunas 1 e 46 

(número das Bacias) são coloridas em função das classes a que pertencem. 

Tabela 5.26 - Intervalos utilizados e Freqüência de bacias em cada classe. 

Classes (I H P*1 00) Freqüência 

> 38,404 o 
30,684 a 38,404 9 
22,962 a 30,683 95 

15,242 a 22,963 246 
< 15,243 36 
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Como é possível observar, nenhuma bacia foi classificada como alto potencial de 

contaminação. Este dado é confirmado pelas análises químicas das águas das fontes que não 

indicaram nenhum ponto com níveis de concentração de elementos acima dos padrões 

estabelecidos como padrões de potabilidade. A segunda classe (moderadamente alto) 

compreende, principalmente, bacias com nível de água superficial ou com fontes de 

contaminação pontual instaladas e compreende menos de 5% de todas as bacias analisadas. 

A terceira divisão, classificada como potencial moderado de ocorrer o evento representa mais 

de 21% das bacias estudas, enquanto as duas classes inferiores, moderadamente baixa e 

baixa, representam a maioria das bacias, perfazendo respectivamente 59% e mais de 18%, 

refletindo um baixo potencial à ocorrência de evento (hazard) que ocasione a contaminação 

das águas (Anexo C). 

A maior freqüência das bacias nas classes de menor potencial ao evento pode levar à 

idéia errônea que qualquer atividade pode ser instada na área sem (ou com pequeno) perigo 

de ocasionar um evento perigoso. Para evitar este equivoco é importante salientar que os 

resultados indicam a situação atual e que pode ser alterado rapidamente com a instalação de 

novas fontes. Este fato é comprovado quando são considerados apenas os atributos 

relacionados ao meio ambiente. 

O conjunto de todos os componentes pode ser dividido em dois grupos: (1) as 

características relacionadas ao meio físico; e (2) os atributos relacionados à fonte. O IHP 

apresentado é produto da relação entre os segmentos que representam respectivamente 2/3 e 

1/3 do peso total. Considerando apenas os valores atribuídos ao meio ambiente (substrato 

rochoso, material inconsolidado, águas, clima e geomorfologia - Colunas 2 a 30 do Anexo C) 

os limites restringem-se a 0,31030 e 0,061258 e dividindo este intervalo de forma semelhante 

ao realizado para os valores totais (meio ambiente e fontes de contaminação), observam-se 

mudanças significativas nas freqüências das classes, como mostra a Tabela 5.27. 

Tabela 5.27 - Intervalos de freqüência considerando apenas as características do meio 

ambiente. 

Classes (IHP) Freqüência Porcentagem(%) 

> 0,2604916 5 1,29 

0,2106832-0,2604916 63 16,32 
0,1608748-0,2106832 127 32,90 

O, 11106- O, 1608748 158 40,93 
< 0,11106 33 8,55 

É possível notar uma mudança significativa na distribuição das freqüências das 

classes. Este fato é nítido quando se compara a somatória das duas classes de menor 

potencial, no caso geral este valor é superior a 77% das bacias, enquanto que ao analisar 

apenas as características do meio este valor é menor que 50%. Esta relação é importante, pois 

bacias que atualmente são classificadas com baixo potencial ao evento mas que, quando 

consideradas apenas as características do meio físico, apresentam IHP alto, podem mudar 

rapidamente de classe em função da instalação de novas fontes potenciais de contaminação. 
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Além destes pontos, outros aspectos são observados: 

• Quanto à divisão do substrato rochoso em dois componentes em SR1 e SR2 e dos 

materiais inconsolidados em três componentes (MI1, Ml2 e Ml3): Esta divisão 

permitiu uma atribuição de autovetores que refletem melhor as caracterfsticas 

envolvidas nos fluxo subsuperficial e nos mecanismos de transporte; 

• Quanto ao atributo descontinuidades (Coluna 3 do Anexo C): Embora este atributo 

fosse dividido em 5 classes, apenas as 2 classes de menor importância no 

comportamento hidrodinâmico foram observadas na área. Em função da pequena 

variação entre os autovetores realmente utilizados, não ocorreu uma diferenciação 

significativa entre os valores atribuidos as bacias, ou seja, se este atributo não fosse 

considerado, menos de 5% das bacias mudariam de classes, indicando sua pequena 

importância no produto final; 

• Quanto aos atributos distribuição em área do substrato rochoso (Coluna 2 do Anexo 

C) e materiais inconsolidados (Coluna 13 do Anexo C): Parte dos materiais 

inconsolidados são residuais nesta forma observa-se uma grande correspondência 

(mais de 80%) entre os valores obtidos para os substratos rochosos e para os 

materiais inconsolidados. No entanto um atributo não poderia substituir o outro, já 

que em bacias onde os materiais retrabalhados são importantes, esta simplificação 

pode gerar erros; 

• Quanto aos atributos que fazem parte do componente substrato rochoso 2 - SR2 

(Colunas 6 a 8): Como o valor de condutividade hidráulica (Coluna 8 do Anexo C) é 

função de um arranjo entre vários atributos, incluindo a litologia (Coluna 6 do Anexo 

C) e a mineralog ia (Coluna 7 do Anexo C), observa-se uma boa correspondência 

entre os pesos atribuídos a estes atributos (mais de 70% de correspondência). sendo 

as diferenças função de ca racterísticas como influência de materiais retrabalhados; 

• Quanto aos componentes substrato rochoso 1 e 2 (Colunas 2 a 9 do Anexo C) : Estes 

componentes representem mais de 11% do valor total e sua supressão representaria 

a mudança de menos de 8% da classificação das bacias, esta variação é pouco 

significativa para os valores finais e esperada, em função destes componentes 

apresentarem grande compatibilidade com os materiais inconsolidados; 

• Quanto ao componente água (Coluna 1 O a 12 do Anexo C): Este componente 

representa mais de 16% do peso final atribuido às bacias e este valor foi considerado 

representativo em função da importância para o objetivo do trabalho. A não 

consideração deste componente poderia gerar mais de 30% de erro de classificação, 

principalmente nas duas classes de menor potencial ao evento: Real (considerando 

todos os componentes) Moderadamente Baixa - 246, Baixa - 36; Sem considerar a 

água - Moderadamente Baixa: 172; Baixa: 111 . 

• Quanto aos atributos profundidade do nível de água e relação entre os poços: 

Observou-se que a atribuição de pesos entre estes atributos, reflete uma condição 
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próxima a real pois, a profundidade do nível de água, como esperado, contribui com 

um peso muito significativo em todas as bacias, no entanto, a relação entre os poços 

afeta o IHP das bacias apenas quando presente as classes que representam a maior 

densidade de poços, já que nestes casos conseguem afetar o fluxo subsuperficial de 

forma significativa; 

• Quanto aos materiais inconsolidados: os materiais inconsolidados (Colunas 13 a 26 

do Anexo C) refletem cerca de 26% dos pesos finais dos componentes. Esta 

distribuição indica a importância destes como o meio que permite/dificulta o 

caminhamento do fluxo e transporte potencial dos contaminantes. Sua supressão 

afetaria cerca de 25% da classificação final das bacias, influenciando principalmente 

as classes de maior potencial ao evento; 

• Quanto aos atributos que formam o componente material inconsolidado 2 

(Condicionantes hidrodinâmicos)- Observa-se uma correlação de aproximadamente 

50% entre os atributos que formam este componente e este nível de correspondência 

é explicado por um atributo ser dependente/ influenciado pelo outro. Apesar desta 

interdependência, preferiu-se adotar todos os atributos por estes afetarem os 

mecanismos de transporte de diferentes formas; 

• Quanto aos componentes Clima e Geomorfologia (Colunas 27 a 30 do Anexo C): o 

componente clima representa mais de 8, 7% do peso total dos componentes e a 

geomorfologia mais de 7%. 

Qualquer trabalho está sujeito a erros que são inerentes à subjetividade do método. 

Além disto, as características do meio físico podem sofrer significativas mudanças que muitas 

vezes não podem ser representadas em função da escala e das simplificações necessárias ao 

trabalho. Buscando avaliar a sensibilidade do método a estes erros, os valores obtidos para 

cada bacia foram alterados, considerando erros de 5 e 10%. O Anexo C (Colunas 42 a 45) 

apresenta os valores de IHP obtidos para cada bacia considerando os erros citados. A Tabela 

5.28 mostra as freqüências encontradas a partir desta simulação e a Figura 5.56 apresenta a 

distribuição destes valores em gráfico. 

Tabela 5.28 -Freqüências considerando erros de 5 e 10%. 

Classes Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência Freqüência 
(IHP*1 00) Erro (-10%) Erro (-5%) Erro (+5%) Erro (+10%) 
> 38.404 o o o o o 

30.684 a 38.404 o 2 9 15 30 

22.962 a 30.683 47 83 95 113 134 

15.242 a 22.963 244 230 246 230 203 

< 15.243 95 71 36 28 19 
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Figura 5.56- Distribuição das freqüências das classes em função dos erros considerados. 

Os valores obtidos mostram que erros de 5% afetam a classificação das bacias de 

forma pouco significativa (menos de 10% do total de bacias sofrem alteração), neste caso é 

necessário cuidado principalmente com as bacias que mudaram da classe moderada a 

moderadamente alta. As situações que refletem erros de 1 0% são mais preocupantes, 

alterando a classificação final de parcela significativa das bacias e não podem ser admitidos. 

2.2 - Análise de Vulnerabilidade 

Segundo VARNES (1974) considera-se vulnerabilidade as perdas materiais e humanas 

associadas ao evento, podendo variar de O a 1 (perda total). No presente trabalho as principais 

perdas associadas a contaminação da água subsuperficial são quanto a utilização desta água 

para consumo humano e ao gasto decorrente da necessidade de tratamento em caso de 

contaminação. 

São elementos vulneráveis ao hazard as pessoas que utilizam este recurso através de 

poços de bombeamento ou cisternas e o aqOifero como um todo, considerando a necessidade 

de preservar este sistema para utilização também das gerações futuras. Como citado no 

Capitulo 3 (Metodologia) a vulnerabilidade pode ser descrita pela relação entre: 

Vulnerabilidade =V x P x I x R x C 

Sendo: 

V: Taxa de Exploração das Águas Subsuperficiais (Volume I Área); 

.. 
"' 
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C: Custo, 

P: Quantidade de pessoas no interior da área de hazard; 

1: Quantidade de indústrias na área; e 

R: Área de Recarga. 

Ao analisar todas as bacias, nota-se que apenas um pequeno número poderia gerar 

um valor significativo de vulnerabilidade. Embora representem áreas de afloramento da 

Formação Botucatu, a maior parte das bacias apresenta uma pequena densidade demográfica 

e de indústrias instaladas e como o índice de vulnerabilidade é um produto destes parâmetros, 

o valor final será relativamente baixo. 

A partir destes pressupostos, os focos de vulnerabilidade significativos estariam 

localizados nas proximidades das cidades de São Carlos, Ribeirão Preto, Sertãozinho e 

Araraquara. Deste grupo, as bacias hidrográficas que englobam os núcleos urbanos de São 

Carlos e Ribeirão Preto merecem destaque por apresentarem rochas aflorantes da Formação 

Botucatu. 

A cidade de Ribeirão Preto é formada pelas bacias de números 40, 41 , 42, 58, 59 e 60 

(ver Anexo B). Destas, apenas a bacia 60 (bacia onde está localizado o antigo lixão da cidade), 

apresenta um índice relativamente alto de potencial de evento perigoso. Para o caso de São 

Carlos, a situação é semelhante. O município é formado pelas bacias numeradas como 256, 

271, 272, 273, 382, 383, 384, 385 e 400 e apenas a bacia 271 (local onde se encontra o aterro 

atual) apresenta um IHP significativo. 

Em função destas características, optou-se por não fazer a análise necessária à 

quantificação da vulnerabilidade, já que os valores obtidos seriam relativamente muito baixos, 

destacando apenas algumas bacias como as de número 271 e 60. 

2.3- Análise de Risco 

Considerando o pressuposto que Risco é o produto da vulnerabilidade versus hazard, 

nota-se, pelos dados apresentados nos tópicos anteriores, que o risco de contaminação das 

águas subsuperficiais é, atualmente, baixo, devendo ser analisado com maior detalhe apenas 

para algumas situações mais específicas, como por exemplo o local do lixão da cidade de São 

Simão. De forma geral a contaminação das águas pode ser evitada através de políticas de 

planejamento que orientem a locação de futuras fontes de contaminação, sem a necessidade 

imediata de medidas onerosas. 

Bacias hidrográficas próximas ao Rio Mogi - Guaçu receberam índices altos de evento 

perigoso potencial quando se consideram apenas os parâmetros do meio físico (exemplo são 

as bacias 184, 185 e 186 - ver Anexo B). Estas unidades além de formadas basicamente por 

materiais inconsolidados residuais arenosas da Formação Botucatu , apresentam altos valores 

de condutividade hidráulica e de taxa de infiltração e posição superficial do nível de água. 
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Bacias com estas características devem ser preservadas e práticas de conservação, como 

restrição a certos tipos de usos e/ou utilização de barreiras hidráulicas ou impermeabilização 

de locais sensíveis a algum tipo de ação são aconselhadas. 

O zoneamento do evento perigoso indicou que a maior parte da área tem IHP nas 

classes baixas a moderadamente baixas. Este fato é função de dois pontos principais: (1) uma 

grande parcela das unidades é formada com proporções menores que 20% de materiais 

residuais da Formação Botucatu; (2) das bacias com predomínio de materiais residuais da 

Formação Botucatu, uma porção significativa apresenta grande espessura de inconsolidado ou 

nível de água com profundidades maiores que 15m. 

Baseado nas análises anteriores, nota-se que as bacias 60 (parte da cidade de 

Ribeirão Preto) e 271 (engloba parte da cidade de São Carlos) apresentam IHP alto e 

vulnerabilidade significativa, indicando uma necessidade de cuidado por parte dos órgãos 

competentes, com monitoramento das bacias para caracterizar a situação real e prevenir a 

contaminação das águas subsuperficiais. 
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VI. RESULTA DOS E DISCUSSÕES -

ESTUDO DA DINÂMICA DA ÁGUA EM ESCALA 1:10.000 E 1:20.000 

ANÁLISE EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Para avaliar a dinâmica da água nas escalas 1:10.000 e 1:20.000 foram selecionadas 

2 bacias hidrográficas, a saber: a Bacia Hidrográfica do Córrego Vaçununga e a Bacia 

Hidrográfica do Rio Tamanduá. A Bacia do Córrego Vaçununga, que é constituída em 90% da 

sua extensão por pacotes de arenitos da Formação Botucatu recobertos pelos materiais 

inconsolidados residuais arenosos, reflete as condições mais propícias ao movimento da água. 

A Bacia do Rio Tamanduá apresenta uma situação intermediaria, com características 

geológicas e geotécnicas variadas e influência significativa de mais de um tipo de material 

geológico, representando a maior parte das bacias da área. 

O estudo da dinâmica das águas é importante por mostrar a relação entre as chuvas 

e os materiais geológicos em termos de infiltração (recarga) e escoamento superficial, 

podendo servir como ferramenta para o gerenciamento e planejamento da exploração das 

águas. 

1. Bacia Hidrográfica do Córrego do Vaçununga 

1.1- Localização 

A Bacia hidrográfica do Córrego Vaçununga está localizada próximo à cidade de Luís 

Antônio, nordeste do Estado de São Paulo, entre as coordenadas 21° 30'- 21° 45' latitude Sul 

e 47° 30' - 47o 45' longitude Oeste (Figura 6.1), com área de 80,53 Km2
, perímetro de 

41,25Km e altitudes variando de 620m a 871 m. A Figura 6.2 apresenta o modelo digital do 

terreno, a delimitação da Bacia hidrográfica e os canais de drenagens presentes. 
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Figura 6.1 - Localização da Bacia hidrográfica do Córrego Vaçununga (Zona UTM - 23S). 

1.2 -Geologia 

Geologicamente, a bacia é constituída por arenitos da Formação Botucatu (cerca de 

90%) e basaltos da Formação Serra Geral (ocorrem em pontos isolados da área, recobrindo os 

arenitos). Os arenitos são homogêneos quanto à textura (fina a média) e mineralogia 

(basicamente quartzo), com grãos bem selecionados e arredondados, com superfície fosca, a 

cor varia de amarelo claro até avermelhado e não são silicificados. Os poços profundos 

presentes indicam que espessura da Formação Botucatu na área ultrapassa SOm. 
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Figura 6.2 - Modelo Digital do terreno - Delimitação da Bacia Hidrográfica do Córrego 

Vaçununga. 

1.3 - Material lnconsolidado 

Os materiais inconsolidados foram classificados em retrabalhados e residuais. Na 

Figura 6.3 observa-se o mapa de distribuição na bacia e as figuras 6.4 e 6.5 mostram seções 

com as relações entre os materiais em profundidade (Figura 6.3 indica a posição desses 

perfis). 

Os materiais inconsolidados residuais dos arenitos ocupam a maior parte da bacia e 

caracterizam-se por apresentarem elevada porcentagem de areia. A cor predominante é 

amarela a avermelhada em alguns pontos; a espessura é superior a 5m e inferior a 20m, 

apresenta alta homogeneidade vertical e lateral em termos granulométricos. 

Os residuais da Formação Serra Geral são encontrados nos topos dos morros 

possuindo pequenas espessuras. Granulometricamente há predomínio da faixa argila - silte e 

sua composição mineralógica engloba argilominerais (destacando-se a caulinita), quartzo. 

hidróxidos de ferro, magnetita e ilmenita, além de feldspatos nos horizontes de rochas 

alteradas e saprolitos. 
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Figura 6.3 - Mapa de Materiais lnconsolidados. 
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Figura 6.4 - Perfil apresentando a distribuição dos materiais inconsolidados. Seção A-B. 
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Figura 6.5- Perfil apresentando a distribuição dos materiais inconsolidados. Seção C-D. 

Os materiais retrabalhados mistos são originados da mistura dos materiais residuais 

argilosos da Fm. Serra Geral e dos materiais residuais arenosos da Fm. Botucatu, sendo que a 

proporção dos materiais varia em função da proximidade do corpo de basalto. Na bacia, este 

grupo apresenta pequena espessura e distribuição lateral. 

Os materiais aluvionares ocupam lugares de baixa declividade (O - 2%) próximos ao 

leito do Córrego Vaçununga. Apresentam espessura variada e condutividade hidráulica da 

ordem de 1 o·3cm/s. A Tabela 6.1 mostra os valores de granulometria e peso específico dos 

sólidos. 

Tabela 6.1 - Resultados de pesos específicos dos sólidos (ys) e de granulometria 

para os materiais inconsolidados. 

Material ys Argila Silte Areia Areia Areia 

lnconsolidado (KN/m3
) (%) (%) Fina(%) Média(%) Grossa(%) 

Botucatu 26,71 a 27,60 Oa5 8 a 18 41 a 60 18 a 29 Oa2 

Serra Geral 26,89 a 28,73 40 a 54 30 a 35 15 a 21 3a5 Oa 1 

Retr. Misto 26,70 a 27,99 31 a 37 20 a 25 11 a 29 10 a 29 3a6 

Aluvionar 27,70 Oa4 7 a 31 11 a 39 15 a 41 Oa6 

1.4 - Uso e Ocupação 

A bacia é ocupada, basicamente, por plantações de cana de açúcar e eucaliptos e 

secundariamente aparecem pastagens (Figura 6.6). O manejo da cana de açúcar apresenta 2 
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fases distintas: (1) o sulcamento do solo para o plantio e (2) posterior manutenção durante um 

perfodo de 5 anos. Durante a fase do sulcamento as estruturas da camada superficial são 

destrufdas e a capacidade de infiltração é muito alta. Após instala-se o processo de "sealing" e 

a infiltração diminui consideravelmente. 

Os eucaliptos são plantados nesta área há, aproximadamente, 30 anos. A plantação é 

feita em corredores e ao atingir o tamanho ideal (cerca de 8 anos) os eucaliptos são cortados e 

mudas são plantadas nos espaços utilizados anteriormente como corredores. O grau de 

compactação dos materiais é baixo e devido a queimadas freqüentes, é possfvel encontrar 

carvão vegetal na parte superior do solo. 

O mapa de uso e ocupação foi importante pois auxiliou a escolha dos locais para os 

ensaios de infiltração visto, que o tipo de manejo e uso pode afetar a taxa de infiltração. 

7616 H-- - -

7614 

7610 

7606 
Km 

r-..---~---\--r-----t-----.,.-----1 Legenda 

224 

1- Eucalipto 
2- Pasto 
3 - Cana 

230KJ_n __ 

Figura 6.6- Mapa de Uso e Ocupação da Bacia Hidrográfica do Córrego do Vaçununga. 
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1.5 Curva de Retenção 

A amostragem foi controlada a partir da variabilidade dos materiais inconsolidados 

existentes e o tipo de uso do solo. Para cada ponto foram coletadas 12 amostras indeformadas 

(profundidade média de 30cm) que foram preparadas com diferentes valores de umidade 

volumétrica. Os resultados são apresentados no gráfico da Figura 6.7. 
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Figura 6.7 - Curva de Retenção para os materiais inconsolidados residuais arenosos com 

diferentes usos e ocupação. 

Observou-se que os materiais inconsolidados apresentam comportamento 

diferenciado, embora com valores de índices físicos semelhantes. Os valores de sucção 

matricial estão relacionados, entre outros atributos, ao tamanho dos poros, assim, mesmo com 

valores de porosidade total semelhantes, a sucção resultante pode apresentar valores 

diferentes. Estes valores são importantes para a dinâmica da água no solo, SULLIVAN et ai. 

(1996) mostram que mesmo uma pequena variação pode afetar de maneira significativa o 

inicio do escoamento superficial. 

A curva de retenção para a condição com cana de açúcar no estágio final reflete a 

compactação e, conseqüente diminuição nos tamanhos dos poros devido ao manejo (uso de 
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máquinas pesadas) e o uso de fertilizantes (sais) que, possivelmente, provocam a defloculação 

dos agregados. 

1.6 Infiltração 

(1) Ensaios de infiltração com duplo anel 

Os ensaios de infiltração com duplo anel indicaram valores de condutividade hidráulica 

saturada variando de 3,65x1 o·5 a 1 ,48x1 o·6cm/s para os materiais inconsolidados residuais de 

basalto, entre 3,2x10'3 a 2,01x10'5cm/s para os materiais inconsolidados residuais arenosos e 

4,52x1 o·4cm/s para os materiais inconsolidados aluvionares. O valor obtido para os materiais 

inconsolidados mistos foi da ordem de 5, 18x1 o·5cm/s. Os ensaios permitiram a obtenção da 

capacidade de infiltração (corresponde à taxa de infiltração por tempo) que reflete a capacidade 

máxima de infiltração no solo por tempo. 

A Figura 6.8 apresenta os dados referentes aos valores obtidos nos ensaios em 

materiais inconsolidados arenosos. Observa-se que apesar da relativa homogeneidade textura!, 

os ensaios apresentaram uma significativa variação da capacidade de infiltração em função do 

uso. A Figura 6.8 mostra também a curva de infiltração em um material inconsolidado misto, 

com plantação de cana de açúcar e recém sulcada, nota-se que embora a textura mais fina do 

solo possa sugerir taxas de infiltração menores, o comportamento foi semelhante ao material 

inconsolidado arenoso, possivelmente em função da quebra da estrutura para a plantação. 
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Figura 6.8 - Curva de infiltração - Resultados para os materiais inconsolidados residuais 

arenosos com diferentes usos e misto com cana de açúcar. 
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A variação da taxa de infiltração (capacidade de infiltração) com o tempo para o mesmo 

material inconsolidado e mesmo uso é função, principalmente, da alteração dos valores de 

umidade volumétrica e conseqOente mudança no valor de potencial mátrico. Os pontos iniciais 

do gráfico (perfil seco) são chamados de capacidade de infiltração máxima e o segmento final 

reflete a capacidade de infiltração mlnima. 

Nota-se que a alteração nos valores de taxa de infiltração não ocorre de forma linear 

em função do tempo. Os resultados de infiltração são altos na parte inicial e decrescem 

rapidamente, com tendência a permanecerem constantes após um determinado momento. No 

tempo inicial ocorre a saturação da camada superior do solo e altos valores de potencial 

mátrico; a partir do ponto de inflexão da curva, a frente se comporta como um pistão, como 

sugerido por GREEN & AMPT (1911), fazendo com que a taxa de infiltração seja constante. A 

curva de infiltração para as condições com cana de açúcar em estágio final refletem as 

menores taxas de infiltração, confirmando as curvas de retenção. 

Os resultados de velocidade de infiltração básica (VIB) representados na Figura 6.8, 

embora para materiais arenosos, são considerados de moderadamente lento a moderado 

(excluindo o material utilizado com cana recém sulcada), segundo classificação proposta por 

DIAS (1997). Isto é devido, principalmente, à compactação do material inconsolidado e à 

presença de uma camada fina de material vegetal sobre o solo. Os resultados obtidos para o 

material misto e com estrutura alterada devido ao sulcamento (aração) para o cultivo de cana 

de açúcar a VIB indicou valores próximos a 87mm/h e são classificados como moderadamente 

rápidos. 

A influência do uso é mais acentuada nas camadas superiores, no entanto, observam

se variações nas caracterlsticas de redistribuição da água nas camadas mais profundas. As 

figuras 6.9 e 6.10 apresentam a curva de redistribuição da água no solo em material 

inconsolidado arenoso. Nos dois ensaios o tempo de percolação foi de 2h. 
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Figura 6.9 - Exemplos de Drenagem interna em Material Arenoso - Material ocupado com cana 

de açúcar 
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Figura 6.1 O - Exemplos de Drenagem interna em Material Arenoso - Material ocupado com 

Plantações de eucalipto. 

Nota-se que, embora os materiais inconsolidados apresentem valores de umidade 

inicial semelhantes, a forma da frente de molhamento é muito diferente. O perfil da Figura 6.9 

reflete um aumento gradual no valor de umidade, enquanto no perfil da Figura 6.1 O aparece 

um nível definido do posicionamento da frente (aproximadamente a 125cm). O volume de 

água infiltrado foi de aproximadamente 21 Ollm2 (coluna de água infiltrada durante o ensaio de 

22cm/2h) para o material da Figura 6.9 e de 28011 m2 (altura da coluna de água infiltrada de 

28cm) para o material do perfil da Figura 6.1 O Estas variações podem ser atribuídas aos 

diferentes valores de condutividade hidráulica. 

(2) Ensaios de infiltração segundo o método de Umidade de Libardi (1980 e 2000). 

Foram realizados 4 ensaios de infiltração buscando incluir os tipos de materiais 

existentes na bacia e seus usos. A Tabela 6.2 mostra a localização dos pontos, área ensaiada, 

volume utilizado de água e tipo de material inconsolidado. A área utilizada para o ponto 2 foi 

diferente em função do espaço disponível entre as fileiras de cana de açúcar e a variação no 

volume de água (2 ensaios finais) fo i devido a problemas práticos com o caminhão, 

necessitando ser substituído. 

Tabela 6.2 - Pontos onde foram realizados os ensaio de infiltração segundo LIBARDI. 

Ponto Localização Area do Reservatório Volume de Água (m3) Mat. lnconsolid. 

(mxm) 

1 Vale Aprazivel 3x3 7 Areia fina 

2 Faz. Santa Rosa 2,50 X 3,5 7 Material Misto 

3 Faz. Limoeiro 3x3 5 Areia 

4 Faz. Limoeiro 3x3 5 Silte-argiloso 
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1° Ponto- Material inconsolidado residual arenoso- Eucalipto 

O primeiro ensaio foi realizado na Fazenda Vale Aprazível, arrendada pela Fábrica de 

Papel VCP para a plantação de eucaliptos há aproximadamente 10 anos. Para o ensaio foi 

erguida uma estrutura em forma de piscina com solo do próprio local. As paredes foram 

cobertas com plástico para evitar perdas (Figura 6.11) e a estrutura foi preenchida com água. A 

água foi sendo colocada lentamente à medida que ocorria a infiltração, tentando manter o nível 

de água constante (aproximadamente 30cm) e evitando deformar a estrutura do solo. 

Imediatamente após a infiltração foi feita a tradagem para a coleta de material para a 

determinação da umidade. Foram realizadas mais 8 tradagens em espaços irregulares de 

tempo (1h, 3h, 21h, 27.5h, 46h, 52h, 71h e 76h). 

Os valores dos índices físicos para este material são apresentados na Tabela 6.3 e é 

possível observar a alta homogeneidade no perfil. 

Tabela 6.3- indices Físicos dos materiais inconsolidados em eucalipto. 

Profundidade Peso Específico Peso Específico lndices de Porosidade 

(em) dos Sólidos (ys) Seco (yd) Vazios (eo) (n) 

o 27,419 15,572 0,7607 0,4321 

10 27,580 14,941 0,8459 0,4583 

20 27,475 15,548 0,7671 0,4341 

35 27,490 14,946 0,8393 0,4563 

55 27,490 15,401 0,7850 0,4398 

68 27,491 14,694 0,8708 0,4655 

80 27,491 14,953 0,8384 0,4561 

95 27,520 14,191 0,8841 0,4902 

110 27,520 14,840 0,8524 0,4602 
. . _.,. . . -"' Valores de Peso Especifico dos Sohdos (KN/m ), Peso Espec1f1co Aparente Seco (KN/m ). 

Os resultados do ensaio de infiltração (Figura 6.12) indicam que nos tempos iniciais a 

velocidade de redistribuição da água é alta, apresentando diferenças significativas de umidade 

volumétrica em um intervalo relativamente curto de tempo. No entanto, após 21 horas a 

umidade atinge valores próximos à capacidade de campo e os valores de umidade ficam, 

praticamente, estáveis durante as demais tradagens (aproximadamente O, 13 m31m\ 

Correlacionando os dados obtidos entre a curva de retenção e o perfil de distribuição de 

água no solo a partir do ensaio de infiltração, obtém-se a distribuição do potencial de sucção 

mátrico em função do tempo e da profundidade (Figura 6.13), permitindo observar, melhor, a 

frente de molhamento, com comportamento similar à condição considerada no modelo de 

infiltração de GREEN & AMPT (1911 ). 
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Figura 6.11 - Realização do ensaio de determinação da condutividade segundo LIBARDI 

(2000). Vale Aprazível, Luís Antônio- SP. 

Seguindo o procedimento indicado por LIIBARDI (1980) foram gerados gráficos 

correlacionando as diferenças de umidade volumétrica e o In do tempo. Estes gráficos foram 

gerados para cada 20cm e para os valores até a correspondente profundidade (média) . Como 

exemplos são apresentados os gráficos para a profundidade de 100cm (Figura 6.14). 

214 



Umidade Volumétrica (m3/m3) 

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 
o +----+----~~~---7·~--------~----~~ 

100j---~--~~~---4~~--~======~~ 

Ê150 +----+--~~++--~~~~ 
() - 3 horas 

- 71 horas 

400 +--- --------~~-t------------~ ......_ 76 horas 

~umidade Inicial 
450 ~--------------------L---------_j 

Figura 6.12 - Perfil de Redistribuição da água no material inconsolidado 

residual arenoso - eucalipto. 

o 

50 

100 

Ê 150 

..2. 
~ 200 
~ 

"O 

-g 250 
::I -o 
~ 300 

350 

400 

450 

o 

r 
~ 

....._ 

, 

Sucção matricial (kPa) 

200 400 600 800 

~ 

~ 
~ 

1 
_..-/ 

1000 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

~o hora 

-e- 1 hora 

3 horas 

--*- 21 horas 

--28 horas 

--.- 45 horas 
- :-52 horas 

- 71 horas 

-- 76 horas 

Figura 6 .1 3 - Perfil da sucção matricial em função do tempo para o solo 
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Figura 6.14- Correlação entre valores de umidade volumétrica e In de Tempo. (A) apresenta os 

valores de umidade volumétrica específica para a profundidade de 1 OOcm e em (8) é indicada a 

correlação com as médias das umidades e o respectivo In de T. 

A partir dos coeficientes angulares e lineares das linhas de tendência pode-se aplicar 

a equação: 

K(B) = Ko.e r<O-tJJ> 

e obteve-se diretamente correlação entre condutividade hidráulica e umidade 

volumétrica (Tabela 6.4): 
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Tabela 6.4 - Equações de correlação entre condutividade hidráulica não saturada - K(8) e 

umidade volumétrica -e. 

Profundidade (em) 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

Equação 

K(8) = 0,00771548 X e 46·5116 (o-o,429) 

K(8) = 0,00998281 X e 47
'
6190 <o -o.272l 

K(8) = 0,01647715 X e 52 '9101 <o -o.247l 

K(8) = 0,01186432 X e 48
'
7805 <o-o.244l 

K(e) = 0,0122248 x e 47
'
1698 <o- o.256

> 

K(8) = 0,00782366 x e 39
•
5257 <o -0

'
255

> 

K(8) = 0,00640367 X e 38
'
3142 <o- 0

'
220> 

K(8) = 0,00782366 X e 41 '6667 <o -o.244l 

K(8) = 0,00595576 X e 36
'
3636 <o-o.242l 

K(8) = 0,00894595 X e 45.4545 <o -o.243l 

2° Ponto - Material inconsolidado residual Arenoso- Cana de Acúcar 

Os materiais arenosos ocupados com cana de açúcar podem apresentar dois 

comportamentos bem distintos dependendo do estágio da cultura. (1) No primeiro estágio, 

imediatamente após a aração do solo, verificam-se valores muito altos de condutividade 

hidráulica (Ko > 1x1 o·3cm/s) e de taxa de infiltração (Figura 6.8). Esta condição não foi ensaiada 

pelo método de umidade de Libardi, pois não foram observados eventos de chuva, no período, 

com intensidade que pudessem gerar escoamento superficial. (2) Com a evolução da cultura da 

cana de açúcar, o solo torna-se mais compacto devido ao trânsito de maquinas pesadas, 

favorecendo o escoamento superficial. Esta condição foi ensaia para mensurar os valores de 

condutividade hidráulica. 

O ensaio foi realizado na Fazenda Santa Rosa, arrendada pela Usina de Açúcar Santa 

Rita do Passa Quatro para plantação de cana de açúcar. Os índices físicos indicam a 

homogeneidade vertical do pacote (Tabela 6.5). A área ensaiada foi um pouco menor que as 

demais visando se adequar melhor às características específicas do ponto (Figura 6.15). O 

ensaio seguiu o mesmo processo do primeiro ensaio, observando a taxa de infiltração da água 

e o preenchimento lento. 

Imediatamente após a água infiltrar, foi feita a tradagem para a coleta de material para 

a determinação da umidade inicial e posteriormente foram realizadas mais 6 tradagens em 

espaços irregulares de tempo (2h, 4h, 20h, 29h, 46.5h e 52.5h) para determinar a redistribuição 

da água no solo. Observa-se que de forma semelhante ao obtido no 1° ensaio, a velocidade de 

redistribuição da água é alta no início. 

Os valores obtidos de umidade (Figura 6.16) foram correlacionados com os dados da 

curva de retenção para obter a distribuição do potencial de sucção mafricial em função do 

tempo para os diferentes usos do solo (Figura 6.17). 
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Os valores obtidos de umidade (Figura 6.16) foram correlacionados com os dados da 

curva de retenção para obter a distribuição do potencial de sucção matricial em função do 

tempo para os diferentes usos do solo (Figura 6.17). 

Figura 6.15 - Realização do Ensaio de Infiltração na Fazenda Santa Rosa. Luís Antônio- SP. 

Tabela 6.5 - fndices físicos dos materiais inconsolidados em cana de açúcar. 

Profundidade Peso Especifico Peso Especifico lndices Vazios Porosidade 

(em) dos Sólidos (ys) Seco (yd) (e) (n) 

o 27,400 14,924 0,8360 0,4553 

20 27,474 15,429 0,7807 0,4384 

40 27,547 15,600 0,7659 0,4337 

60 27,516 14,637 0,8798 0,4680 

80 27,231 14,183 0,9200 0,4792 

100 27,231 14,746 0,8467 0,4585 

-"' -"' Valores de Peso Especifico dos Sólidos (KN/m ), Peso Especifico Aparente Seco (KN/m ). 

Foram gerados gráficos correlacionando os valores de umidade volumétrica em função 

do tempo de distribuição (In de T) para cada profundidade, da mesma forma que no primeiro 

ensaio. A partir dos coeficientes angulares e lineares destas linhas de tendência pode-se obter 

os valores de condutividade hidráulica para cada profundidade (Tabela 6.6) utilizando a 

equação citada. 
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Tabela 6.6 - Equações de correlação entre condutividade hidráulica não saturada - K(O) e 

umidade volumétrica - O. 

Profundidade 

20 

40 

60 

so 
100 

120 

140 

160 

1SO 

200 

220 

240 

260 

Equação 

K(O) = 0.0024 x e ts.Oie(o·0.414s) 

K(O) = 0.000657 x e 62
'
1118

<0 •
0
.
351 

K(O) = 0.0011 x e 26.5252(0 . o.3071J 

K(O) = 0.001627 X e 31.34B(o · 0.3353J 

K(O) = 0.002012 x e 32.o513(o-o.3454J 

K(O) = 0.002034 x e 29
'
8507

<o-o.30821 

K(O) = 0.002343 x e 30'581 <o· 0'32281 

K(O) = 0.002206 x e 26.3852 <o . o.3092J 

K(O) = 0.002407 x e 26.178 <o . o.3325J 

K(O) = 0.002463 x e 30.959B(o · 0.2854J 

K(O) = 0.002671 x e 40
<0 ·

0
.
28971 

K(O) = O. 002S5 x e 42.9185 <o. o.2899J 

K(O) = O. 0029S X e 45.6621 <o. o.2898J 

O solo ocupado por caml de açúcar apresentou dois intervalos bem definidos de 

valores de condutividade: 

(1) do topo até a profundidade de SOem obteve-se valores de Ko variando de 0.000113 

a 0,00066 cm/s, com as respectivas equações de correlação: K(O) = 0,00011 x e 26
·
525210

-
0 307 1'e 

K(O) = 0,000657 x e 62
'
11 1810

-
0

'351. 

(2) Em profundidades superiores a SOem observam-se valores maiores de Ko e com 

pequena variação: Intervalo de Ko = 0,00201 cm/s a 0,0029S cm/s e com as equações de 

condutividade hidráulica em função do valor de umidade de K(O) = 0,002012 x e 32
·
0513

<
0

-
0

·
3454

> e 

K(O) = 0,0029S x e 45
·
6621 

<O - o.
28981

, respectivamente. 

3° Ponto - Material residual arenoso - Pasto 

O ensaio foi realizado na Fazenda Limoeiro e o loca l é utilizado como pasto há mais de 

10 anos. Os índices ffsicos do material são apresentados na Tabela 6.7. O proced imento para a 

realização do ensaio seguiu o mesmo processo que os arranjos anteriores. Imediatamente após 

a infiltração, foi feita a tradagem para a coleta de material para a determinação da umidade 

inicial e foram realizada mais S tradagens em espaços irregulares de tempo (1 h, 3h, 5.5h, 

23.5h, 31h, 51 h, 55.5h e 75h). Os dados são apresentados no gráfico da Figura 6.1S e indicam 

um comportamento semelhante ao observado nos ensaios anteriores. Os valores de umidade 

foram correlacionados com os dados da curva de retenção (Figura 6. 19). 
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Tabela 6.7- fndices físicos dos materiais inconsolidados em pasto. 

Profundidade Peso Específico dos Peso Específico indices Vazios Porosidade 

(em) Sólidos (ys) Seco (yd) (eo) (n) 

o 26,01 15,154 0,850 0,459 

20 26,08 14,355 0,953 0,488 

35 26,15 15,148 0,837 0,455 

50 26,12 16,105 0,727 0,421 

60 25,85 16,105 0,727 0,421 

80 25,85 14,225 0,980 0,495 

100 25,96 14,577 0,933 0,482 

120 25,96 14,437 0,951 0,487 
'. -~· -~· Valores de Peso Especifico dos Sohdos (KN/m ), Peso Especifico Aparente Seco (KN/m ). 

Seguindo o procedimento indicado por Libardi (1980) foram gerados gráficos 

correlacionando umidade volumétrica e In do Tempo e os valores permitiram obter os valores 

de condutividade (Tabela 6.8) para determinada umidade utilizando a equação de correlação: 

Tabela 6.8- Equação de Correlação entre condutividade hidráulica e umidade volumétrica. 

Profundidade (em) 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Equação 

K(O) = 0,024865 x e 52·91005 (tHJ.30Jg) 

K(O) = 0,046154 x e 56.497 1 <o - o,3575J 

K(O) = 0,00537 X e 38,61004 <o - 0,3658) 

K(O) = 0,004304 X e 30,4878 <o- 0,3557) 

K(O) = 0,001623 X e 31,15265 <o- 0,3361) 

K(O) = 0,001042 X e 25,12563(0-0,3356) 

Os valores de condutividade hidráulica determinam 3 intervalos de comportamento 

hidrodinâmico. O valor de Ko até 20cm foi de 0,0024865 cm/s e K(9) = 0,0024865 x e 52
•
9 1005 

<o-

0'3079>, profundidades maiores que 20cm a 80cm indicaram Ko médio de 0,004615 cm/s e K(9) = 
0,0046154 x e 56

·
4971 

<o-
0
·
3575

> e profundidades maiores com Ko de 0,00162 cm/s e K(9) = 
0•001623 x e 31,15265(o-o.3361>. 

4° Ponto- Material Misto com cana de açúcar 

O ensaio foi realizado na Fazenda Limoeiro sob plantação de cana de açúcar e seguiu 

o mesmo processo dos demais ensaios. A Tabela 6.9 apresenta os índices físicos dos 

materiais. Além da tradagem inicial foram realizadas mais 6 tradagens em espaços irregulares 
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de tempo (2h, 4,5h, 21 h, 26h, 45,5h e 50,5h). Os valores de umidade obtidos são apresentados 

na Figura 6.20. Em função das características geológicas (mineralogia, índices físicos, etc) dos 

materiais inconsolidados, o comportamento da água foi diferente dos ensaios anteriores. Neste 

caso o tempo considerado não foi suficiente para obter a estabilização da umidade volumétrica 

e estimar com segurança o valor de capacidade de campo. 

Os valores de umidade volumétrica foram correlacionados com os de potencial mátrico, 

em função da umidade inicial alta e das características do local, o gráfico resultante não 

mostrou a posição da frente de molhamento de forma tão clara quanto nos ensaios anteriores 

(Figura 6.21). 

Tabela 6.9- Índices físicos dos materiais inconsolidados do 4° ensaio. 

Profundidade Peso Específico lndices de vazios Porosidade 

(em) dos sólidos (e) (n) 

o 28,614 0,824 0,452 

10 28,620 0,846 0,458 

20 28,654 0,855 0,461 

40 28,540 0,880 0,468 

60 28,613 0,828 0,453 

80 28,613 0,876 0,467 

100 28,451 0,883 0,469 
.. 

-~ ' Valores de Peso Espec1fico dos Solldos (KN/m ). 

Utilizando as mesmas relações citadas nos ensaios anteriores obtiveram-se os valores 

de condutividade hidráulica para cada profundidade. Os resultados para este ponto são 

apresentados na Tabela 6.1 O. 

Tabela 6.10- Equação de Correlação entre condutividade hidráulica e umidade volumétrica. 

Profundidade (em) 

20 

40 

60 

80 

100 

Equação 

K(e) = o,000145 x e 47.3934(o-o.4s91) 

K(e) = 0,000183 x e 17,5439(o. o .4610) 

K(e) = 0,000181 x e 21
'
1864

<o-o.
458

) 

K(e) = 0,0000653 x e 12
'
2246 

<o · 
0

'
454

) 

K(e) = 0,000059x e 22
'
831 1

<
0 

• 
0.4583

) 
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Comparando os valores de umidades observados nos 4 ensaios e a curva de retenção, 

observa-se uma boa correlação entre a forma da curva e o comportamento dos materiais. 

Enquanto que para os materiais com eucalipto e pasto os valores de umidades finais foram 

semelhantes, o valor de umidade observada no ensaio de materiais com cana de açúcar foi 

maior, como esperado pela forma da curva de retenção. 

Os ensaios de infiltração de duplo anel e pelo método de Umidade de Libardi 

apresentaram boa correlação de valores. O ensaio proposto por LIBARDI (1980) tem a 

vantagem de permitir avaliar a condutividade hidráulica para cada profundidade do perfil 

amostrado e obter o valor de condutividade hidráulica para condições não saturadas. No 

entanto, como neste estudo é aconselhável trabalhar com um valor de condutividade hidráulica 

harmônica para o pacote superior de solo, optou-se por utilizar os dados obtidos nos ensaios de 

duplo anel que refletem o comportamento da camada superior (aproximadamente 1 ,5m). Os 

valores médios adotados foram: Ksat dos materiais com eucalipto: 5,2 x 1 o·4 cm/s; Ksat dos 

materiais com pasto: 4,52 x 1 o·4 cm/s; e Ksat dos materiais com cana de açúcar: 1,82 x1 o-s 
cm/s. 

A influência do tipo de uso na taxa de infiltração tem sido documentada em vários 

trabalhos como SHARMA et ai. (1980) e GAZE et ai. (1997). CASENAVE & VALENTIN (1992) 

citam que a taxa de infiltração é função da combinação da intensidade de chuva, das condições 

superficiais do solo e relevo. GAZE et ai (1997) mediu a infiltração através de tensiometros em 

uma bacia hidrográfica ocupada com plantações de milho e verificou que o valor da infiltração 

pode ser três vezes maior em um ponto que em outro em função do estágio evolutivo da 

plantação. 

O comportamento da condutividade hidráulica para condição não saturada mostrou ser 

diferente em função do uso, mesmo com materiais inconsolidados com características físicas 

similares e com variabilidade muito baixa, inferior a 5%. 

1.7 Precipitação 

Os valores mensais de precipitação para os anos de 2000, 2001 e 2002 obtidos com 

pluviogramas com medidas de precisão de 5 minutos são apresentados na Tabela 6.11 . Os 

eventos de chuvas foram analisados e classificados em 12 cenários que representam as 

precipitações ocorridas no período (relação intensidade de chuva e tempo efetivo de chuva). 
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Tabela 6.11 -Valores de Precipitação. 

Meses Precipitação (mm) 

Ano de 2000 Ano de 2001 Ano de 2002 

Janeiro 144,4 423,3 114,4 

Fevereiro 60 289,1 144 

Março 56,2 250,6 82,9 

Abril 16,2 1 9,5 

Maio 37,6 o 26,2 

Junho 2,4 3,4 o 
Julho 9 45,9 12,5 

Agosto 18,3 56,1 31 ,6 

Setembro 66,5 80,4 72,4 

Outubro 81 110,6 106 

Novembro 166,4 209,3 303 

Dezembro 287,9 195,3 317 

Total 945,9 1665 1219.5 

1.8 Interação entre chuvas e materiais geológicos 

Os cenários foram simulados para os três tipos de uso (utilizando as características 

hidrológicas especificas para cada condição) gerando 36 modelos de interação entre meio 

físico e chuva. O cenário dos materiais recém sulcados para a plantação de cana de açúcar 

apresentou taxa de infiltração maior que todas as intensidades de chuvas ocorridas no período 

analisado, sugerindo que nesta situação não ocorrerá escoamento superficial. 

A solução analítica para os valores de tempo de "ponding" (tp), escoamento superficial 

e recarga foi obtida pela aplicação do modelo de GREEN & AMPT (1911) aplicando os modelos 

modificados de MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976), simulando condições de chuvas 

constantes (estado de equilíbrio) e CHU (1978) para situações de chuva transiente (Tabelas 

6.12 e 6.13, respectivamente). 
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Tabela 6.12- Valores obtidos pela aplicação do modelo de CHU (1978), sendo: 

Cenários Datas Tempo Total Intensidade Eucalipto Cana Antiga Pasto 

(h) (m/h) tp F R tp F R tp F R 

1 05/01/00 0,166 0,012 . 0.00199 0.0 0,13360 0,00185 0,00014 . 0,00199 0.0 

0,333 0,036 . 0.00598 0.0 - 0.00053 0.00747 . 0,00598 0,0 

1,333 o . 0,00000 0,0 . 0,00000 0.00000 . 0.00000 0,0 

1.666 0.009 . 0,00300 0,0 0,68585 0,00468 0,00932 . 0.00300 0,0 

2 11/01/00 0,166 0.024 . 0,00398 0,0 0,03248 0,00734 0,00062 . 0,00398 0.0 

1,166 0.008 . 0,00800 0.0 - 0.00588 0,00610 . 0,00800 0.0 

3 12/01/00 0,333 0.0174 . 0.005794 0.0 0.00612 0.00430 0.00149 . 0.00579 0.0 

4 23/01/00 0.333 0.0024 . 0.00080 0.0 . 0.00080 0.0 . 0,00080 0.0 

0.833 0.0036 . 0,00180 0,0 . 0.00180 0.0 . 0.00180 0,0 

1.833 0.002 . 0,00200 0,0 . 0.00200 0,0 . 0.00200 0,0 

2.333 0.024 . 0.01200 0.0 1,67214 0,00448 0,01206 . 0.01200 0,0 

3,333 0.002 . 0.00200 0.0 . 0,00200 0,0 . 0,00200 0.0 

4.333 0.0008 . 0,00080 0,0 . 0,00080 0,0 . 0,00080 0,0 

5 25/01/00 0.083 0,1056 0,02282 0,01081 0,00036 0,00164 0.01100 0,00652 0.04840 0,0127 0,00120 

6 31/01/00 0.166 0,0204 . 0,00339 0.0 0,04517 0,00330 0,00101 . 0,00339 0.0 

0,499 0,074 0,1 714 0.01742 0,01 100 - 0,01176 0,01627 0.22783 0.02567 0,02243 

1 0,009 - 0.02800 0,00451 - 0,02240 0,01011 - 0.02800 0,00451 

2 0,013 - 0,03920 0,00631 - 0.01344 0.03207 . 0.01300 0,0 

7 19/02/00 0,166 0.0564 0,0985 0,01340 0.00152 0,0058 0.00265 0.00704 . 0.0094 0.0 

0,333 0.0234 - 0,00388 0.0 - 0,00364 0.00963 . 0,0039 0,0 

1.333 0.0019 - 0,00190 0,0 - 0,01400 0,00117 . 0,0019 0,0 

8 10/03/00 2 0.0037 . 0,00740 0,0 1,6128 0,01185 0,00152 . 0,0074 0,0 

2.166 0,0096 . 0.02079 0,0 - 0.00840 0,00059 . 0,0016 0,0 

9 13/09/00 0,166 0.0168 . 0,00279 0,0 0.0671 0,00323 0,00069 . 0.0028 0.0 

0.333 0,0384 0,3702 0,00927 0.00415 - 0,00588 0.00332 . 0,0064 0.0 

1 0.054 - 0,01154 0,03352 - 0,02240 0,03465 0,38679 0.0421 0.00586 

10 30/1 1/00 3.5 0,002 . 0,00700 0.0 . 0.00700 0,0 . 0,007 0,0 

11 15/12/00 0.333 0,042 0,214 0.02052 0,00245 0,01048 0,00436 0.01007 . 0.014 0.00000 

12 20/1 2/00 0.166 0,0684 0,0616 0,01351 0.00206 0.0039 0,00282 0,00881 0.12807 0,0158 0.00435 

1.499 0,0405 - 0.03584 0,0295 - 0,00616 0,05918 - 0,0504 0,01494 .. -- tp pers1ste da s1tuação antenor, na o ha tp para o penedo . 
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Sendo: 

tp: Tempo de "ponding" (horas); 

F: Altura real de chuva infiltrada (m); 

R: escoamento Superficial (m). 

Tabela 6. 13- Valores obtidos pela aplicação do modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976), 

Cenários Intensidade Duração da Cana Antiga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

(m/h) Chuva (h) tp w Qp 

0,00657 1,66667 0,459 0,621 58,69 

0,01027 1,16667 0.07 0,256 o 
0,01742 0,33333 0,06 0,254 72,62 

0,0061 38 4,33333 0.09 1,156 52,93 

O, 10602 0,08333 0,001 0,152 500,86 

0,02501 2,00000 0,033 0,917 271 ,14 

0,01140 1,33333 0,143 0,648 145,03 

0,00416 2,16667 1,257 0,532 59,8 

0,04250 1,00000 0,009 0,628 871 ,83 

0,00274 3,50000 2,794 0,597 86,91 

0,04204 0,33333 0,01 0,33 405,72 

0,04363 1,50000 0,009 0,793 540,2 

-* Nao ha tp para o penedo. 

sendo: 

tp: Tempo de "ponding" (horas); 

W : Altura potencial de chuva infil trada até o tp (em); 

Qp: Vazão máxima (m3/h); e 

Tp: Tempo de pico para atingir Qp (horas). 

Eucalipto 

Tp tp w Qp Tp 

1,491 * 3,437 o o 
o * 2,753 o o 

0,568 * o 148 0,391 

3,157 * 11,34 o o 
0,235 0,1 06 2,523 o o 
1,789 * o o o 
1,351 * 1,017 145 1,598 

1,257 * 5,43 68,6 1,625 

0,978 • 78,07 o o 
1,013 * 9,524 o o 
0,493 . 153,5 o o 
1,353 . 66,6 o o 

Pasto 

tp w Qp Tp 

* 0,052 138,2 1,737 

* 0,749 o o 
* o o o 
* 4,649 o o 

0,044 1,276 95 0,034 

11,93 148 o o 
* o 681,6 1,202 

• 1,979 o o 
0,468 7,665 o o . 4,419 o o 
0,588 5,776 o o 
0,523 9,71 2 o o 
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O tempo de "ponding" será zero para chuvas com intensidade igual ou maior que a 

capacidade de infiltração e o "ponding" não ocorrera se a intensidade de chuva for menor que a 

capacidade de infiltração. No entanto, ainda que a precipitação (P em m/h) seja maior que a 

capacidade de infiltração, o escoamento superficial pode não ocorrer em função do potencial 

mátrico e de acümulos em superfície. 

A variação de tempo de "ponding" pode ser atribuída à forma com que cada modelo 

considera a umidade inicial e os valores de intensidade de chuva. É possível observar que para 

chuvas com intensidade baixa (<0,005 m/h) existe a tendência que todo volume de água infiltre, 

principalmente em solos ocupados com eucalipto e pasto (taxa de infiltração > Intensidade de 

chuva}, como é observado nos dois modelos aplicados, principalmente nos cenários 1, 2, 4, 8 e 

10. 

Comparando os resultados obtidos, verifica-se uma boa correlação quanto à existência 

ou ausência de tempo de "ponding" para as simulações com o Modelo de MOREL - SEYTOUX 

& KHANJI (1976) e o de CHU (1978). Para as simulações considerando o uso com cana, 

apenas o cenário 10 não apresentou tempo de "ponding" para o Modelo de CHU (1978) devido 

à baixa intensidade de chuva que representa. 

O cenário 5 apresenta a chuva com maior intensidade do período e representa uma 

chuva de verão típica, com alta intensidade e pequena duração. Observa-se que para este caso 

o tempo de "ponding" é muito baixo, assim como o tempo para a bacia atingir a vazão máxima, 

indicando um alto escoamento superficial. 

O valor de chuva infiltrada calculada pelo modelo de CHU (1978) reflete a quantidade 

da chuva que efetivamente infiltra. Assim, se o evento de chuva não gerou "ponding", toda a 

precipitação irá infiltrar: 

P=F+R 

Se R =O--> F = P. 

Sendo: 

P: precipitação (m); 

F: Altura real de chuva infiltrada (m); 

R: escoamento Superficial (m). 

O modelo de MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976) calcula a água infiltrada (W} 

considerando vários fatores conforme modelo a seguir (ABDULAZIZ & TURBAK, 1996): 

I I 

· • [ I · • ]2 [I · • ]2 W=i 1 +[2(8-Bi)H KT' 2 -:_r_ (1 - 1 )+ _E_(--+-)3 
- _E_(-:-r- )3 +K(t-t) 

r p c i - l fi 2 i -1 2 i -l I' 
r r r 

sendo: 

ir*: intensidade da chuva (m); 
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t: Tempo de duração da chuva (h); 

8: Umidade volumétrica após a chuva (m3!m\ 

Si: Umidade volumétrica inicial (m3!m\ 

tp: Tempo de ponding (h); e 

Hc: Capilaridade (m). 

O cálculo da água infiltrada obtido pelo modelo de MOREL - SEYTOUX & KHANJI 

(1976) reflete o valor potencial considerando que a duração da chuva (t) seja igual ou maior que 

o tempo de "ponding" e esta característica dificulta a comparação direta entre os valores obtidos 

pelos modelos MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976) e de CHU (1978). Como na maioria dos 

cenários considerados o modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976) não gerou tempo de 

"ponding", o valor de W deve ser utilizado com restrições preferindo os resultados do modelo de 

CHU (1978). 

Segundo o método de MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976), é possível avaliar o 

tempo necessário para a vazão atingir o pico e o volume máximo (Tabela 6.15). Os resultados 

indicam que vários eventos de chuvas não influenciam a vazão observada no exutório (Qp), o 

volume de água da chuva, nestes casos, fica retido nos poros dos materiais inconsolidados. 

O valor de umidade volumétrica inicial influi nos resultados dos modelos. Nas 

simulações apresentadas nas tabelas 6.12 e 6.13 este parâmetro foi considerado igual para 

todos os cenários (0.2 m3/m3
) permitindo comparar os valores obtidos. A adoção desse valor 

buscou representar uma condição (solo úmido) propícia à formação de "ponding", com valor de 

umidade próxima à capacidade de campo. Com o objetivo de avaliar a influência da umidade 

foram realizadas simulações alterando este parâmetro. Para isto, o cenário 5 foi selecionado 

por apresentar tempo de "ponding", infiltração e escoamento superficial para os 3 tipos de uso; 

os resultados são apresentados na Tabela 6.14, situações semelhantes são observadas em 

todos os cenários. 

Tabela 6.14 -Variação do tempo de "ponding" (h) em função da variação da umidade inicial 

(modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI, 1976). 

Umidade Pasto Cana Eucalipto 

m3/m3 tp w tp w tp w 
0,05 0,082 1,836 0,002 0,215 0,099 2,108 

0,10 0,073 1,706 0,002 0,2 0,088 1,953 

0,15 0,063 1,57 0,002 0,185 0,076 1,792 

0,20 0,054 1,427 0,001 0,168 0,065 1,624 

0,25 0,044 1,276 0,001 0,152 0,053 1,447 

0,30 0,035 1 '114 0,001 0,147 0,042 1,259 

0,35 0,025 0,937 0,001 0,132 0,03 1,055 

0,40 0,015 0,734 0,0001 0,109 0,018 0,824 
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O cenário 5 é caracterizado por chuva de alta intensidade e tempo de "ponding" muito 

pequeno. Nestas condições observou-se que o valor de umidade inicial tem pequena 

importância, porém para precipitações com intensidades baixas ou moderadas a influência do 

valor de umidade inicial é mais significativa. Na Tabela 6.15 são apresentados os valores de 

tempo de "ponding" para 3 cenários de chuva considerando os materiais com plantações de 

cana de açúcar, observa-se a importância da umidade volumétrica inicial. 

Tabela 6.15 - Variação do Tempo de "ponding" (tp) em função da variação da umidade inicial 

(modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI, 1976). 

Umidade (m~/m~) Cenário 2 Cenário 6 Cenário 10 

0,05 2,072 0,053 4,406 

0,10 1,819 0,046 3,868 

0,15 1,566 0,04 3,331 

0,20 1,314 0,033 2,794 

0,25 1,061 0,027 2,257 

0,30 0,808 0,021 1,719 

0,35 0,556 0,014 1,182 

0,40 0,303 0,008 0,645 

Como é possível notar na Tabela 6.15, a umidade inicial tem grande influência no 

tempo de "ponding", já que afeta a capacidade de infiltração da água nos materiais (Figura 6.8). 

A variações são mais significativas em precipitações com intensidades menores, portanto, 

mesmo chuvas de baixa intensidade com duração muito longa (>10h) ou em final do período 

chuvoso podem gerar escoamento superficial. Tal condição é observada no cenário 6, quando 

da simulação com as condições de CHU (1978). 

1.9 Cálculo das Vazões no curso de água 

A vazão do Córrego do Vaçununga foi medida em intervalos irregulares de tempo, 

dependendo da intensidade e distribuição das precipitações. A curva chave mostrando a 

relação entre vazão e altura de nível d'água é apresentada na Figura 6.22. Observa-se uma boa 

correlação entre os valores de altura e volume escoado, indicando pequena variação do leito do 

córrego. 

As Figuras 6.23, 6.24 e 6.25 apresentam os valores de descarga obtidos para o ano de 

2000, 2001 e 2002 respectivamente. As curvas de descarga mostram o comportamento do 

córrego e orientam na definição dos períodos de recessão. 

23 1 



6000 

5000 

4000 

:;: 
I M" 

.§. 3000 
o 
'"' N 

"' > 
2000 

1000 

o 
50 55 60 65 70 75 

Altura da Lâmina d'água (m) 

• 

y = 114 .9~x- 4227.5 
R2 = 0.9021 

I 

80 

Figura 6.22- Curva-chave mostrando a relação entre vazão e altura de nível d'água. 
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Figura 6.23 -Vazão observada no Córrego do Vaçununga no ano de 2000. 
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Figura 6.24 - Vazão observada no Córrego do Vaçununga no ano de 2001 . 
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Figura 6.25 - Vazão observada no Córrego do Vaçununga no ano de 2002. 
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A vazão máxima observada no período estudado foi nos dias 4 e 5 de janeiro de 2000 

(média de 5200m3/h) e foi resposta da chuva do dia 3 de janeiro com intensidade de 119,7 

mm/dia e de um perfodo anterior com valores altos de precipitação. 

No período de 30 de março a 20 de junho de 2000 não houve precipitação com 

intensidade maior que 1 Omm/dia, permitindo a adoção deste intervalo para elaboração da 

curva de recessão. Para o ponto inicial buscou-se o maior pico atingido no período, que foi final 

de Janeiro. A curva de recessão está apresentada na Figura 6.26. 
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y = 8E+67e-0.004x 

-, 
I 

Figura 6.26 - Curva de Recessão do Córrego do Vaçununga para o período de janeiro a julho 

de 2000. 

É possível observar pelo contorno do gráfico que os dados não se comportam como 

uma reta, mas como uma curva ou como várias retas com inclinações diferentes. Buscando um 

melhor ajuste da reta ao coeficiente de descarga real do aqüífero, KRESIC (1997) sugere dividir 

a curva de recessão em segmentos retilíneos e este procedimento foi aplicado gerando os 

valores mostrados na Figura 6.27. 
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Figura 6.27 - Seqüência de curvas de recessão do Córrego do Vaçununga para o período de 

janeiro a julho de 2000 - Divisão em segmentos retilíneos. 

O ano de 2001 foi mais chuvoso que o ano de 2000, gerando a necessidade de utilizar 

uma curva envelope para gerar a curva de recessão para a bacia. Neste caso considerou-se 

apenas os valores mínimos obtidos. O período adotado para a análise foi de 1 O de março a 29 

de maio (Figura 6.28). 
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Figura 6.28- Curva de Recessão do Córrego do Vaçununga para o perlodo de janeiro a julho de 

2001 . 
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O gráfico da Figura 6.28 mostra claramente que a aplicação de uma linha de tendência 

não representaria a forma da curva de recessão do período e neste caso a divisão em 

segmentos torna-se uma ferramenta importante para a obtenção do coeficiente de descarga. A 

Figura 6.29 apresenta os valores do gráfico anterior subdividido em fragmentos que refletem o 

comportamento do fluxo. 
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Figura 6.29 - Curva de Recessão do Córrego do Vaçununga para o período de janeiro a julho 

de 2001 - Divisão em segmentos retilíneos. 

É possível notar com as comparações dos valores obtidos que a aplicação de apenas 

uma reta para o cálculo do coeficiente de descarga pode gerar grandes distorções. No caso do 

período do ano 2000 a discrepância não é grande pois as condições para a análise de recessão 

eram propícias, mas para o ano de 2001 a situação afastou-se do ideal (presença de um 

número significativo de precipitações) e o valor obtido diferente do valor real. 

Analisando os gráficos observa-se que as partes iniciais tendem a apresentar um 

coeficiente de descarga mais alto e após este intervalo os valores tendem a ficar mais 

constantes. Comparando com os valores observados na bibliografia, o valor obtido para a 

indica um aqüífero com fluxo subsuperficial significativo e, como era esperado, embora com 

diferentes valores de Qo os dois períodos mostram valores de a na mesma ordem de grandeza. 
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2 - Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Tamanduã 

A Bacia hidrográfica do Ribeirão Tamanduá engloba parte da folha topográfica de 

Cravinhos e a parte superior da Folha de Luis Antônio (Figura 6.30), com as coordenadas UTM 

214 a 242 Km E e 7612 a 7644 Km N (UTM 23) e altitudes variando de 540m a 960m. A Figura 

6.31 apresenta o modelo digital do terreno da bacia. 

Legenda 

'I> Lirnle da Bacia hldrogr.\f.ca 
f Rodovias 

A_ B · Traçado uWzado para Perfil 

ESCALA 
100011 0 IC:OO 20),) lOOOD 

) D renagem 

• Ci:fades 
Ensaios de Duplo Anel 

Figura 6.30 - Localização da Bacia hidrográfica do Ribeirão Tamanduá. 
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Figura 6.31 - Modelo Digital do Terreno - Delimitação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Tamanduá. 

2.1 Geologia 

A área da bacia hidrográfica do Ribeirão Tamanduá é de aproximadamente 281 ,20 

km2
, com perímetro de 90, 18Km. É formada principalmente por arenitos da Formação Botucatu 

(156,39 km\ secundariamente por basaltos da Formação Serra Geral (74,32 Km2
), em menor 

expressão por arenitos da Formação Pirambóia (29, 19 Km2
) e materiais aluvionares 

(21 ,28Km2
). A Figura 6.32 apresenta um mapa geológico da área. 
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l egenda 

KJSG- Fonna.;.lo Sfm G<nl 
KJB • Fonnaç:Jo B«lx:""~ 
TJP - Fonna.;.lo Pirurl>oio 
a - OJ•~• 

ESCAlA 

Figura 6.32- Mapa Geológico da Bacia hidrográfica do Ribeirão Tamanduá. 

Os arenitos da formação Botucatu são homogêneos quanto à textura (fina a média) e 

mineralogia (basicamente quartzo), com grãos bem selecionados e arredondados, com 

superfície fosca e cor variando do amarelo claro até o avermelhado. Os poços profundos 

presentes indicam que a posição do nível freático é de 15 a 25m e a espessura da Fm. 

Botucatu na área ultrapassa 70m_ 
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2.2 Material lnconsolidado 

A distribuição dos materiais inconsolidados é apresentada no mapa de material 

inconsolidado da Figura 6.33 e no perfi l da Figura 6.34. Os materiais inconsolidados residuais 

dos arenitos ocupam a maior parte da área e mantém a cor da rocha original (predominante de 

amarelo a avermelhado em alguns pontos) com espessura de aproximadamente 20m, com alta 

homogeneidade vertical e lateral em termos granulométricos (Tabela 6.16). 

Os residuais da Formação Serra Geral são encontrados, principalmente, na parte 

noroeste da bacia e em relação à granulometria há predomínio da faixa argila - silte (Tabela 

6.16). Os materiais inconsolidados mistos são originados na mistura dos materiais residuais 

argilosos da Fm. Serra Geral e dos materiais arenosos das formações Botucatu e Pirambóia, a 

proporção destes materiais varia em função da proximidade dos corpos de basalto. Os 

materiais aluvionares são formados pelos sedimentos transportados pelo Ribeirão Tamanduá e 

apresentam baixa declividade e espessura variada. 

Tabe la 6.16 - Resultados de pesos especí ficos dos só lidos (ys) e de granulometria 

para os materiais inconsolidados. 

ys Argila Silte Areia Areia Areia 
Material lnconsolidado 

(KN/m3
) (%) (%) Fina(%) Média(%) Grossa(%) 

Mal. Inc. Residual arenoso da 26,68 a 
0-3 3-8 35-52 28-47 1 - 5 

Fm. Botucatu 27,98 

Mal. Inc. Residual arenoso da 26,59 a 
0-5 3- 18 30-59 29-46 2-8 

Fm. Pirambóia 28,24 

Mal. Inc. Residual argiloso da 27,94 a 
21 -30 29-64 8-25 3- 12 0-3 

Fm. Serra Geral 29,99 

Mal. Inc. Retrabalhado. Misto 
26,06 a 

8-24 12-56 28-44 13-33 3- 10 
29,85 

Mal. Aluvionar 
26,74 a 

3-5 10 - 29 30 - 45 34 - 45 5 - 10 
27,62 
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MAPA DE MATERIAIS INCONSOLIDADOS 
17"30" 

LEGENDA 

1 - Material com Hidromorfismo 3 - Material Transportado 
Escala (m) 

2 - Material Residual 3 . 1 -Argiloso 2000 1000 o 1000 200011 

2 . 1 - Material Arenoso 3 . 2 - Arenoso - Argi!oso 
2 . 2 - Material Argiloso 3 . 3 -Arenoso A_ B - Traçado utilizado para Perfil 

Figura 6.33- Mapa de Materiais lnconsolidados da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Tamanduá 
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Figura 6.34 -Perfil geológico - geotécnico apresentando a distribuição dos materiais 

inconsolidados. Seção A-B. 

2.3 Uso e Ocupação 

A bacia é ocupada basicamente por plantações de cana de açúcar (65%), eucaliptos 

(15%), mata fechada (10%), aluvião (5%) e área urbana (5%) (municfpios de São Simão e 

Bento Quirino). Existe uma pedreira que explora brita (Basaltos da Fm. Serra Geral). 

2.4 Curva de Retenção 

A sucção matricial dos materiais foi obtida pelo ensaio de papel de filtro segundo 

orientações de MARINHO (1994). Os resultados são apresentados no gráfico das figuras 6.35 

e 6.36, representando respectivamente os valores para os materiais inconsolidados da 

Formação Botucatu e para os demais materiais. É possível notar na Figura 3.35 que os 

materiais lnconsolidados Residuais da Formação Botucatu apresentam homogeneidade quanto 

ao comportamento, com pequenas variações em função do tipo de uso do solo. 
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Figura 6.35 - Curva de Retenção para os materiais inconsolidados residuais da Formação 

Botucatu. 
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Figura 6.36 - Curva de Retenção para os materiais inconsolidados da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Tamanduá. 
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A Figura 36 apresenta uma variação significativa nas formas da curva de recessão. A 

curva que representa os materiais inconsolidados residuais da Formação Serra Geral 

apresenta valores maiores de sucção que os demais considerando a mesma umidade 

volumétrica. Este fato pode ser explicado pela distribuição e tamanho dos poros. 

Foram ensaiadas 2 amostras de materiais inconsolidados residuais da Formação 

Pirambóia. Estas amostras refletem diferentes graus de alteração e apresentaram diferenças 

significativas de comportamento (Figura 6.36). Enquanto a amostra alterada (representada pelo 

círculo) apresenta comportamento semelhante ao observado para os materiais inconsolidados 

residuais da Formação Botucatu, a amostra pouco alterada (representado pelo triângulo) 

mostra um comportamento diferenciado, embora os índices físicos apresentem diferenças 

inferiores a 5%. 

2.5 Infiltração 

Na Bacia do Ribeirão Tamanduá foram realizados 20 ensaios de infiltração com duplo 

anel buscando analisar todos os tipos de materiais aflorantes e tipos de usos instalados. Os 

ensaios de infiltração com duplo anel indicam valores de condutividade hidráulica saturada 

variando de 2,52 x 10·5 a 1,01 x 10"6cm/s para os materiais inconsolidados residuais de basalto, 

entre 2,32 x 10·3 a 1,26 x 10"4 cm/s para os materiais inconsolidados residuais arenosos e 2,7 x 

1 o·3 a 3,1 x 1 o·4 cm/s para os materiais inconsolidados aluvionares. O valor obtido para os 

materiais inconsolidados mistos foi da ordem de 5,2 x 1 o·4 a 6,01 x 1 o·6 cm/s. 

Os ensaios em material residual arenoso da Fm. Botucatu indicaram que a capacidade 

de infiltração (taxa de infiltração por tempo) é relativamente alta quando seco e decai 

rapidamente após o inicio da infiltração. As figuras 6.37 e 6.38 apresentam o comportamento 

da taxa de infiltração com o tempo, para material inconsolidados residuais da Fm. Botucatu, 

sendo que a Figura 6.37 indica o comportamento de materiais inconsolidados ocupados com 

eucaliptos (ensaios 1, 2, 3, 4 e 5) e mata (ensaio 6) e a Figura 6.38 representa os ensaios 

realizados em cana de açúcar. 

É possível observar na Figura 6.37 a homogeneidade das taxas de infiltração para os 

materiais ocupados com eucaliptos independente do estágio do manejo. Apesar da 

homogeneidade textura! dos materiais inconsolidados da Formação Botucatu, a Figura 6.38 

mostra 2 comportamentos distintos da taxa de infiltração; o primeiro (ensaios 7, 9 e 10) 

representa o material com menor valor de taxa de infiltração, resultado de uma compactação 

maior em função do estágio de manejo. O ensaio 8 indica o comportamento do material com 

menor compactação, refletindo um sulcamento mais recente do solo. 
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Figura 6.37- Capacidade de infiltração - Resultados para os materiais inconsolidados residuais 

da Fm. Botucatu, ocupados com eucaliptos e mata. 
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Figura 6.38 - Capacidade de infiltração - Resultados para os materiais inconsolidados residuais 

da Fm. Botucatu, ocupado com cana de açúcar. 

As Figuras 6.39 e 6.40 apresentam o comportamento da taxa de infiltração para os 

materiais inconsolidados retrabalhados de aluvião e materiais inconsolidados residuais da Fm. 
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Pirambóia, respectivamente. Os materiais inconsolidados aluvionares apresentaram pequena 

variação nas taxas de infiltração, mas neste caso o resultado é função da diferença textura! 

existente que ocasiona porosidades distintas (n: 41% para ensaio 11; n: 35.2% para ensaio 

12). 
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Figura 6.39 - Capacidade de infiltração - Resultados para os materiais inconsolidados 

retrabalhados -Aluvião. 
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Figura 6.40- Capacidade de infiltração - Resultados para os materiais inconsolidados residuais 

da Fm. Pirambóia. 
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A variação nas taxas de infiltração apresentadas na Figura 6.40 é resultado de um 

arranjo entre as características texturais (com diferenças inferiores a 1 0%) e tipo de uso do 

solo, já que os ensaios 13 e 15 foram realizados áreas com plantações de eucalipto e o ensaio 

14 em uma fazenda de avicultura. 

A Figura 6.41 apresenta os valores de taxa de infiltração para materiais inconsolidados 

residuais argilosos (ensaios 16 e 17) e materiais inconsolidados mistos (ensaios 18, 19 e 20). 

Nota-se que embora com porcentagem maior de argila (material residual argiloso da Formação 

Serra Geral), o ensaio 16 apresenta taxa de infiltração superior aos ensaios 18 e 19. 
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Figura 6.41 - Capacidade de infiltração - Resultados para os materiais inconsolidados residuais 

argilosos e mistos. 

2.6 Precipitação 

A Bacia hidrográfica do Tamanduá está localizada no limite norte da Bacia hidrográfica 

do Vaçununga, por este motivo foram utilizados os mesmos valores de precipitação e 

considerados os mesmos cenários aplicados à Bacia Hidrográfica do Vaçununga. 

2.7 Interação entre chuvas e materiais geológicos 

De forma semelhante à análise realizada na Bacia Hidrográfica do Vaçununga, foram 

avaliadas as relações entre precipitação e as características do meio físico para a Bacia 
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Hidrográfica do Tamanduá Foram gerados 9 modelos para refletir todas as interações 

possíveis entre características do meio físico e cenários de chuva (108 condições simuladas). 

Aplicou-se o modelo de GREEN & AMPT (1911 ) considerando as modificações 

propostas pelos modelos de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976) e CHU (1978). As tabelas 

6. 17 e 6.18 apresentam os resultados obtidos. Os cenários 1 a 5 apresentados nas tabelas 

representam os modelos aplicados em materiais inconsolidados arenosos residuais da 

Formação Botucatu, também foram simulados 2 cenários com materiais inconsolidados 

residuais da Formação Serra Geral, 1 com materiais inconsolidados residuais da Formação 

Pirambóia e outro com material retrabalhado misto, tentando refletir todas as condições mais 

importantes da bacia. 

Considerando o modelo de CHU (1978), observa-se que poucos cenários apresentam 

tempo de ponding (Cenários 5, 6, 7, 9, 11 e 12) para os materiais arenosos (Materiais 1, 2, 3 e 

4). Em função da alta condutividade hidráulica (Ksat: 4,06 1 o·3 cm/s) nenhum cenário 

apresentou escoamento superficial para o Material 5, cond ição semelhante ao material 

inconsolidado residual da Formação Pirambóia (Ksat: 4,109 10·3 cm/s). Resultados 

semelhantes foram obtidos com a aplicação do Modelo de MOREL - SEYTOUX & KHANJI 

(1976). 

De forma geral, os resultados dos modelos para tempo de ponding indicaram boa 

compatibilidade como, por exemplo, para os materiais inconsolidados residuais da Formação 

Serra Geral, que em função do valor de condutividade hidráulica baixa, apresentou tempo de 

ponding para todos os cenários. 

Para os materiais mistos, a única incompatibilidade observada (quanto a ausência ou 

presença de tempo de ponding) foi para o cenário 8. O Modelo de CHU (1978) permite refletir o 

pico de intensidade de chuva ocorrido nos 10 minutos finais do evento gerando escoamento 

superficial; no caso do Modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976), o volume de chuva é 

distribuído de forma uniforme, mascarando este escoamento. 

As mesmas avaliações quanto a influência da umidade inicia l realizada para a Bacia 

Hidrográfica do Vaçununga podem ser aplicadas para a Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

Tamanduá 
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Tabela 6.17 - Resultados do modelo de Chu (1 978). tp persiste da situação anterior: • não há tp para o período. 

Cenários Datas Tempo Intensidade Material1 Material 2 Material 3 Material 4 Material 5 

Total (h) (m/ h) tp F R tp F R tp F R tp F R tp F R 

1 1/5/2000 0.166 0.012 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 

0.333 0.036 0.292 0.0897 0.0003 - 0.0119 0.0000 - 0.0060 0.0000 0. 1829 0.0031 0.0024 - 0.0060 0.0000 

1.333 o - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 

1.666 0.009 - 0.0030 0.0000 - 0.0030 0.0000 - 0.0030 0.0000 - 0.0030 0.0000 - 0.0030 0.0000 

2 1/11/2000 0.166 0.024 - 0.0040 0.0000 - 0.0040 0.0000 - 0.0040 0.0000 - 0.0040 0.0000 - 0.0040 0.0000 

1.166 0.008 - 0.0080 0.0000 - 0.0080 0.0000 - 0.0080 0.0000 - 0.0080 0.0000 - 0.0080 0.0000 

3 1/12/2000 0.333 0.0174 - 0.0174 0.0000 - 0.0058 0.0000 - 0.0058 0.0000 - 0.0058 0.0000 - 0.0058 0.0000 

4 1/23/2000 0.333 0.0024 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 

0.833 0.0036 - 0.0018 0.0000 - 0.0018 0.0000 - 0.0018 0.0000 - 0.0018 0.0000 - 0.0018 0.0000 

1.833 0.002 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 

2.333 0.024 - 0.0120 0.0005 - 0.0120 0.0000 - 0.0120 0.0000 - 0.0120 0.0000 - 0.0120 0.0000 

3.333 0.002 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 - 0.0020 0.0000 

4.333 0.0008 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 - 0.0008 0.0000 

5 1/25/2000 0.083 0.1056 0.017 0.0051 0.0038 0.033 0.0076 0.0014 0.0409 0.0075 0.0014 0.0075 0.0040 0.0049 - 0.0089 0.0000 

6 1/31/2000 0.166 0.0204 - 0.0034 0.0000 - 0.0034 0.0000 - 0.0034 0.0000 - 0.0034 0.0000 - 0.0034 0.0000 

0.499 0.074 0.169 0.0096 0.0150 0.206 0.0159 0.0088 0.2281 0.0154 0.0088 0. 1359 0.0047 0.0200 - 0.0247 0.0000 

1 0.009 - 0.0045 0.0000 - 0.0045 0.0000 - 0.0045 0.0000 - 0.0045 0.0000 - 0.0045 0.0000 

2 0.013 - 0.0130 0.0000 - 0.0130 0.0000 - 0.0130 0.0000 - 0. 0130 0.0000 - 0.0130 0.0000 

7 2/19/2000 0.166 0.0564 0.064 0.0078 0.0017 0. 139 0.0080 0.0014 0.1877 0.0081 0.0014 0.0276 0.0054 0.0041 - 0.0094 0.0000 

0.333 0.0234 . 0.0030 0.0006 . 0.0037 0.0005 . 0.0037 0.0005 . 0.001 4 0.0021 - 0.0042 0.0000 

1.333 0.0019 - 0.0019 0.0000 - 0.0019 0.0000 - 0.0019 0.0000 - 0.0019 0.0000 - 0.0019 0.0000 

8 3/10/2000 2 0.0037 - 0.0074 0.0000 - 0.0074 0.0000 - 0.0074 0.0000 - 0.0074 0.0000 - 0.0074 0.0000 

2.166 0.0096 - 0.0016 0.0000 - 0.0016 0.0000 - 0.0016 0.0000 - 0.0016 0.0000 - 0.0016 0.0000 

9 9/13/2000 0.166 0.0168 - 0.0028 0.0000 - o 0028 0.0000 - 0.0028 0.0000 - 0.0028 0.0000 - 0.0028 0.0000 

0.333 0.0384 0.248 0.0054 0.0010 - 0.0064 0.0000 - 0.0064 0.0000 0.1558 0.0040 0.0025 - 0.0065 0.0000 

1 0.054 . 0.0106 0.0250 0.318 0.0 119 0.0251 0.3736 0.01 41 0.0251 . 0.0094 0.0298 - 0.0392 0.0000 

10 11/30/2000 3.5 0.002 - 0.0070 0.0000 - 0.0070 0.0000 - 0.0070 0.0000 - 0.0070 0.0000 - 0.0070 0.0000 

11 12/15/2000 0.333 0.042 0.1 25 0.0115 0.0025 0.301 0.0140 0.0000 - 0.0140 0.0000 0.0515 0.0081 0.0063 - 0.0144 0.0000 

12 12/20/2000 0.166 0.0684 0.042 0.0080 0.0034 0.087 0.0100 0.0014 0.1144 0.0101 0.0014 0.0185 0.0062 0.0054 - 0.0117 0.0000 

1.499 0.0405 . 0.0206 0.0333 . 0.0288 0.0253 . 0.0288 0.0253 . 0.0096 0.0445 - 0.0541 0.0000 
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Tabela 6.17 - Resultados do modelo de Chu (1978). tp persiste da situação anterior; ·não há tp para o periodo (cont.) 

Cenários Datas Tempo Intensidade Basalto Material1 Basalto Material 2 Piramboia Misto 

Total (h) (m/h) tp F R tp F R tp F R tp F R 

1 1/5/2000 0.166 0.012 0.0227 0.000842 0.00115 0.07732 0.0014 0.0006 - 0.00199 o - 0.00199 o 
0.333 0.036 . 0.0004041 0.005608 . 0.0005 0.0056 - 0.00601 o 0.13901 0.00232 0.0038 

1.333 o - o o - o o - o o - o o 
1.666 0.009 1.373 0.000187 0.00281 1.4718 0.0002 0.0028 - 0.003 o - 0.003 o 

2 1/11/2000 0.166 0.024 0.0056 0.00102 0.002964 0.019 0.0019 0.0021 - 0.00398 o 0.06348 0.003 0.00098 

1.166 0.008 . 0.000716 0.007284 . 0.001 0.0078 - 0.008 o . 0.00502 0.00298 

3 1/12/2000 0.333 0.0174 0.0001 0.0012292 0.004565 0.000357 0.0009 0.0049 - 0.00579 o 0.001 16 0.00065 0.0051 4 

4 1/23/2000 0.333 0.0024 - 0.0007992 o - 0.0008 o - 0.0008 o - 0.0008 o 
0.833 0.0036 - 0.0018 o - 0.0018 o - 0.0018 o - 0.0018 o 
1.833 0.002 0.3912 0.00101 0.00099 - 0.002 o - 0.002 o - 0.002 o 
2.333 0.024 . 0.00969 0.00231 0.01 439 0.0432 0.00768 - 0.012 o - 0.012 o 
3.333 0.002 . 0.000866 0.001134 - 0.002 o - 0.002 o - 0.002 o 
4.333 0.0008 . 8E-06 0.000792 - 0.0008 o - 0.0008 o - 0.0008 o 

5 1/25/2000 0.083 0.1056 0.0003 0.0058148 0.00295 0.00097 0.0014 0.0075 - 0.00876 o 0.00316 0.00271 0.00606 

6 1/31/2000 0.166 0.0204 0.0078 0.0004364 0.00295 0.02641 0.0019 0.0016 - 0.00339 o 0.08866 0.0027 0.00069 

0.499 0.074 . 0.021989 0.002653 . 0.0014 0.0253 - 0.02464 o . 0.01 162 0.01302 

1 0.009 - 0.004509 o - 0.0045 o - 0.00451 o . 0.00291 0.0016 

2 0.013 0.0001 0.001079 0.01 1921 - 0.0016 0.011 4 - 0.013 o . 0.00171 0.01129 

7 2/19/2000 0.166 0.0564 0.001 0.001 2304 0.008132 0.003417 0.0018 0.0076 - 0.00936 o 0.0111 7 0.0039 0.00546 

0.333 0.0234 . 0.0027008 0.001207 . 0.0028 0.0011 - 0.00391 o . 0.00084 0.00307 

1.333 0.0019 . 0.000653 0.001247 . 0.0007 0.0012 - 0.0019 o . 0.00077 0.001 13 

8 3/10/2000 2 0.0037 0.2437 0.0036 0.0038 0.8739 0.0054 0.002 - 0.0074 o - 0.0074 o 
2.166 0.0096 . 0.0009996 0.000594 . 0.0011 0.0005 - 0.00159 o 1.6586 0.00041 0.0011 8 

9 9/13/2000 0.1 66 0.0168 0.011 5 0.0008388 0.00195 0.039103 0.0018 0.001 - 0.00279 o 0.1324 0.00267 0.00012 

0.333 0.0384 . 0.0036098 0.002803 . 0.0037 0.0027 - 0.00641 o . 0.00351 0.0029 

1 0.054 . 0.032618 0.0034 . 0.0046 0.0314 - 0.03602 o . 0.00514 0.03087 

10 11/30/2000 3.5 0.002 0.8562 0.0057 0.0013 3.2926 0.0063 0.0007 - 0.007 o - 0.007 o 
11 12/15/2000 0.333 0.042 0.0018 0.0015 0.012486 0.006175 0.0027 0.0113 - 0.01399 o 0.0203 0.00421 0.00978 

12 12/20/2000 0.166 0.0684 0.0007 0.0022295 0.009125 0.002321 0.0019 0.0095 - 0.01135 o 0.00757 0.0036 0.00775 

1.499 0.0405 . 0.0437725 0.010214 . 0.0009 0.053 - 0.05399 o . 0.00259 0.05139 
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Tabela 6.18- Valores obtidos pela aplicação do modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976). 

Cenários Intensidade Duração da Material1 

(m/h) Chuva (h) tp w 

1 0.00657 1.66667 . . 
2 0.01027 1.16667 . . 
3 0.01742 0.33333 . 31.61 

4 0.00613 4.33333 .. . 
5 0.10602 0.08333 0.031 0.855 

6 0.02501 2.00000 1.429 11 .163 

7 0.01140 1.33333 .. • 
8 0.00416 2.16667 .. .. 
9 0.04250 1.00000 0.216 4.32 

10 0.00274 3.50000 . 1.878 

11 0.04204 0.33333 0.26 2.47 

12 0.04363 1.50000 0.236 5.566 
k = 2.89 10" 

Condutividade hidráulica saturada 4 cm/s 
-* Nao ha tp para o período. 

Sendo: 

tp: Tempo de "ponding" (horas); 

W: Altura potencial de chuva infiltrada até o tp (em); 

Qp: Vazão máxima (m3/h) ; e 

Tp: Tempo de pico para atingir Qp (horas). 

Material2 

Qp Tp tp w 

412.45 1.52 . 0.631 . . . .. . . . . . . . . 
28.09 0.408 0.052 1.575 

o o * • . . . .. 
100.46 2.182 .. 2.531 

27.76 1.304 0.622 10.74 
• 2.656 • 5.391 
.. 0.069 . 9.839 

156.26 1.412 0.702 9.211 
k = 5.1510" 

4 cm/s 

Material 3 

Qo Tp to w Qp Tp 

54.34 1.922 • 1.838 . 1.25 . • • • . . . 0.29 .. . 4203 0.37 . . . • . .. 
.. 0.021 0.083 1.743 . 0.016 . .. .. .. .. . 

705.2 1.23 .. .. 453.4 1.303 . 1.625 .. 3.665 .. 1.625 . 0.217 1.04 16.8 . 0.009 . 2.62 . 6.84 . 2.625 . . .. 19.5 .. .. 
169.1 1.407 1.217 20.97 .. 0.212 

k = 6.24 
10-4 cm/s 
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Tabela 6.18 (cont.) - Valores obtidos pela aplicação do modelo de MOREL - SEYTOUX & KHANJI (1976). 

Cenários Intensidade Duração da Material 4 

(m/h) Chuva (h) tp w 

1 0.00657 1.66667 * 350.37 

2 0.01 027 1.16667 * 10.573 

3 0.01742 0.33333 * 1.92 

4 0.006138 4.33333 * " 

5 0.10602 0.08333 0.014 0.603 

6 0.00501 2.00000 0.386 4.099 

7 0.01140 1.33333 .. 8.422 

8 0.00416 2.16667 .. * 

9 0.04250 1.00000 0.082 2.449 

10 0.00274 3.50000 * * 

11 0.04204 0.33333 0.097 1.236 

12 0.04363 1.50000 0.034 3.02 

Condutividade hidráulica saturada k = 1 .39 1 0-4 cm/s 
-* Nao ha tp para o penodo. 

Sendo: 

tp: Tempo de "ponding" (horas); 

W: Altura potencial de chuva infiltrada até o tp (em); 

Qp: Vazão máxima (m3/h); e 

Tp: Tempo de pico para atingir Qp (horas). 

Materiai S 

Qp Tp tp w 

* " * 23.8 

" * * 16.304 

" * .. 4.162 

" .. * * 

167.84 0.279 * .. 
63.1 1.847 * 26.83 

.. " * 18.6 

" 1.842 .. 31 .26 

484.39 0.981 .. 10.57 

* 3.064 * 50.8 

2.72 1.112 * 2.38 

482.32 1.313 * 17.2 

k = 4.06 1 o-3 cm/s 

Qp Tp 

o 1.25 

o * 

o 0.25 

o .. 
7526 0.143 

o 1.5 

o 1 

o 1.625 

o 0.75 

o 2.62 

o 0.22 

o 1.124 
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Tabela 6.18 (cont.) - Valores obtidos pela aplicação do modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976). 

Cenários Intensidade Duração da Basalto - Material 

(m/h) Chuva (h) tp w 

1 0.00657 1.66667 0.071 0.19 

2 0.01027 1.16667 0.029 0.186 

3 0.01742 0.33333 0.01 0.083 

4 0.006138 4.33333 0.082 0.407 

5 0.10602 0.08333 0.0001 0.06 

6 0.02501 2.00000 0.006 0.33 

7 0.01140 1.33333 0.024 0.216 

8 0.00416 2.16667 0.178 0.15 

9 0.04250 1.00000 0.001 0.237 

10 0.00274 3.50000 0.355 0.162 

11 0.04204 0.33333 0.002 0.116 

12 0.04363 1.50000 0.002 0.297 

Condutividade hidráulica saturada k = 3 1 o-6 cm/s 

Sendo: 

tp: Tempo de "ponding" (horas) ; 

W : Altura potencial de chuva infiltrada até o tp (em); 

Qp: Vazão máxima (m3/h); e 

Tp: Tempo de pico para atingi r Qp (horas). 

1 Basalto - Material 2 

Qp Tp tp w 

122.48 1.703 0.252 0.425 

178.9 1.277 0.101 0.398 

130.08 0.56 0.034 0.178 

* "' 0.293 0.885 

579.06 0.229 0.001 0.114 

240.18 1.794 0.019 0.659 

215.56 1.388 0.081 0.454 

83.54 2.08 0.655 0.359 

943.41 0.975 0.005 0.46 

60.72 3.03 1.364 0.389 

463.06 0.46 0.006 0.227 

513.1 1.352 0.005 0.58 

k = 1 1 0"5 cm/s 

Qp Tp 

94.52 1.605 

140.78 1.253 

97.34 0.564 

30.23 3.592 

532.4 0.233 

259.9 1.792 

177.4 1.37 

70.71 1.739 

902.8 0.977 

67.38 2.25 

407.1 0.466 

51 0.3 1.347 
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Tabela 6.18 (cont.)- Valores obtidos pela aplicação do modelo de MOREL- SEYTOUX & KHANJI (1976). 

Cenários Intensidade Duração da Piramboia 

(m/h) Chuva (h) tp w 

1 0.00657 1.66667 .. 24.096 

2 0.01027 1.16667 .. 16.515 

3 0.01742 0.33333 .. 3.773 

4 0.006138 4.33333 .. 63.275 

5 0.10602 0.08333 .. .. 
6 0.02501 2.00000 .. 27.203 

7 0.01140 1.33333 .. 18.84 

8 0.00416 2.1 6667 .. 31.65 

9 0.04250 1.00000 .. 10.78 

10 0.00274 3.50000 .. 51.42 

11 0.04204 0.33333 .. 2.46 

12 0.04363 1.50000 .. 17.517 

Condutividade hidráulica saturada k = 4.109 1 04 cm/s 

Sendo: 

tp: Tempo de "ponding" (horas); 

W: Altura potencial de chuva infiltrada até o tp (em); 

Qp: Vazão máxima (m3/h); e 

Tp: Tempo de pico para atingir Qp (horas). 

Qp Tp tp 
o 1.25 0.917 

o 1.19 0.34 

o 0.225 0.11 

o .. 1.086 

o 0.145 0.003 

o 1.5 0.061 

o 1 0.271 

o 1.625 .. 
o 0.75 0.015 

o 2.62 .. 
o 0.225 0.018 

o 1.124 0.015 

Misto 

w Qp Tp 
0.952 19.03 1.337 

0.847 57.03 1.19 

0.374 35.76 0.589 

1.97 46.96 3.188 

0.235 433.6 0.24 

1.309 281 1.781 

0.955 91.5 1.317 

1.003 .. 0.403 

0.879 824.7 0.978 

1.887 .. .. 
0.438 306.6 0.476 

1.112 543.8 1.347 

k = 3.0 1 o·5 cm/s 
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2.8 Cálculo das Vazões no curso de água 

O tempo de descarga para a bacia, obtido pela fórmula empírica de LINSLEY et ai. 

(1975) apud KRESIC (1997), foi de 2 dias e 10 horas. A curva chave que correlaciona vazão e 

nível de água é apresentada na Figura 6.42, observa-se pelo alto grau de correlação dos 

valores que o leito do ribeirão é estável, adequado para medidas deste tipo de análise. 
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Figura 6.42- Curva chave correlacionando vazão e nível de água para o Ribeirão Tamanduá. 

O levantamento do volume de água do Ribeirão Tamanduá foi nos mesmos dias do 

Córrego do Vaçununga e as figuras 6.43 e 6.44 apresentam os valores obtidos para os anos de 

2000 e 2001, respectivamente. 

A melhor curva de recessão para o ano de 2000 foi para o período de final de Janeiro 

(maior vazão atingida pelo Ribeirão) a 20 de junho (Figura 6.45). Buscando melhor adaptar a 

reta ao mergulho da curva de recessão, os dados do período foram divididos em dois 

intervalos, de final de janeiro a final de abril e de final de abril a meados de julho (Figura 6.46). 
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Descarga do ano de 2000 
Ribeirão Tamanduá 

25000 .---------------------------------------------~ 
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111/2000 2120/2000 4/10/2000 5/30/2000 7119/2000 9f7/2000 10/27/200 12116/200 

o o 
Tempo (dias) 

Figura 6.43- Vazão observada no Ribeirão Tamanduá no ano de 2000. 

-.t: 

Curva de Descarga- Ano de 2001 
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Figura 6.44- Vazão observada no Ribeirão Tamanduá no ano de 2001. 
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Figura 6.45- Curva de Recessão do Ribeirão Tamanduá para o período de janeiro a julho de 

2000. 
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Figura 6.46- Curva de Recessão do Ribeirão Tamanduá para o período de janeiro a julho de 

2000 mas com intervalos segmentados. 

A segmentação da curva de recessão permite um melhor ajuste do período 

selecionado (comparação entre figuras 6.45 e 6.46). No entanto, os valores do coeficiente de 

descarga mantêm a mesma ordem de grandeza nos dois casos. Esta semelhança pode ser 

explicada pela proximidade das condições climáticas vigentes no período com as condições 

climáticas ideais para a realização das medidas (clima úmido, com temperatura moderada e 

sem chuvas com intensidade maior que 10 mm/dia). 
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Para a elaboração da curva de recessão para o ano de 2001 foi utilizada a técnica da 

curva envelope, com o descarte de alguns pontos máximos (resultados de precipitações 

ocorridas dentro do período considerado) que poderiam mascarar a influência da contribuição 

das águas subsuperficiais (Figura 6.47). O período adotado para a análise foi de 10 de março a 

29 de maio, mesmo intervalo utilizado para o caso do Córrego do Vaçununga. 
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Figura 6.47- Curva de Recessão do Ribeirão Tamanduá para o período de Março a Maio de 

2001 . 

Embora a reta da curva de recessão da Figura 6.46 tenha se adequado à forma da 

linha de tendência, foi gerado um gráfico dividindo o período em dois intervalos para efeito de 

comparação. Para a segmentação do intervalo buscou-se o melhor ajuste das retas (Figura 

6.48). 
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Figura 6.48- Curva de Recessão do Ribeirão Tamanduá para o período de janeiro a julho de 

2001 mas com intervalos segmentados. 

Comparando os gráficos apresentados (figuras 6.45, 6.46, 6.47 e 6.48) é possível notar 

que a aplicação de apenas uma reta para o cálculo do coeficiente de descarga pode gerar 

distorções. Como observado no caso da Bacia do Vaçununga, para o perfodo do ano 2000 a 

discrepância não é grande pois as condições para a análise de recessão eram propícias. No 

entanto, para o ano de 2001 a situação afastou-se do ideal (clima úmido, com temperatura 

moderada e sem chuvas com intensidade maior que 1 O mm/dia) e os dados apresentam maior 

variação. 

Não foi calculada a vazão média das bacias pois PAIVA & PAIVA (2001) citam que 

amostragens de 2 anos podem gerar até 35% de erros, sendo necessários 1 O anos de medidas 

para reduzir este erro para 12%. 

SILVEIRA & D'AMICO (1977)* estudaram 32 bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul 

e determinaram suas curvas características e os valores de a. Os dados das curvas de 

recessão apresentados pelos autores, apresentam boa correlação com os obtidos no presente 

trabalho. 

* Trabalho original não publicado- Apresentado por PAIVA & PAIVA (2001 ). 
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Para observar a validade das equações obtidas optou-se por, a partir da equação de 

um ano, calcular a vazão esperada para o ano seguinte (calculou-se a vazão de 2000 

utilizando a equação de recessão gerada pelos dados de 2001 e vice-versa). Os resultados 

mostraram uma diferença significativa (>10%) entre os dados calculados a partir da equação 

de recessão e os obtidos em campo, indicando a necessidade de informações de um período 

mais longo tempo para caracterizar o comportamento do aqüífero. 
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VIl- RESULTADOS E DISCUSSÕES- Escala 1:1.000 

Elaboração do modelo de fluxo e de transporte de contaminantes 

A bacia hidrográfica do Córrego do Esgoto (bacia de número 60, Anexo B) foi 

escolhida para o estudo em detalhe por apresentar, no levantamento em escala 1:100.000, 

relativamente risco potencial de contaminação das águas subsuperficiais. Foram obtidas e 

copiladas informações considerando escala aproximada de 1:1000 que permitiram gerar o 

modelo de fluxo e transporte para a bacia. O modelo de fluxo visou identificar as direções de 

fluxo da água subsuperflcial e sua relação com a drenagem superficial, enquanto o modelo de 

transporte permitiu avalia a tendência do comportamento dos compostos químicos dissolvidos 

na água. 

Software utilizado 

Existem muitos softwares disponíveis no mercado para modelagem de fluxo e de 

transporte de compostos químicos, cabendo ao usuário escolher o que mais se adapte ao seu 

caso específico. 

Neste trabalho foi utilizado o modelo "USGS Modular 30 Finite Oifference 

Groundwater Flow Model" conhecido como Visual MOOFLOW (McOonald & Harbaugh, 1988), 

e o "Modular 30 Finite Oifference Mass Transport Model" denominado MT30MS (Zheng, 

1992). O Visual Modflow é um dos softwares mais conhecidos e utilizados para a modelagem 

numérica de fluxo e transporte de contaminantes em 3 dimensões e as principais vantagens 

observadas são a rapidez e facilidade para simular diferentes cenários após a definição do 

modelo conceitual, a boa interação com o usuário, a atualização constante, o desenvolvimento 

de programas compatíveis e a boa interface gráfica com programas como o Visual 

Groundwater, Groundwater Vistas. As principais limitações estes softwares são: (1) considerar 

apenas a zona saturada para efeito de simulação de transporte, para mitigar erros, no presente 

modelo, foram realizadas simplificações na etapa de discretização. (2) Não permitir 

representar camadas descontinuas (lentes irregulares), optou-se em adelgaçar as camadas 

e/ou atribuir lhes parâmetros semelhantes para mitigar distorções significativas. 
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1 Dados de entrada no modelo conceitual - Condições de contorno 

As informações compiladas de trabalhos anteriores e do levantamento atual 

permitiram estabelecer hipóteses para a elaboração do modelo de fluxo: 

o Modelagem de fluxo em regime estacionário de cargas - esta opção é função de não 

existir um monitoramento freqüente dos níveis estáticos nos poços ao longo de um ciclo 

hidrogeológico. 

o Os levantamentos de campo e dados disponíveis sobre a área revelam que os materiais 

são lateralmente descontínuos, gerando variabilidade hidrodinâmica e velocidades de 

fluxo diferenciadas. 

o Os limites foram adotados considerando condição de carga conhecida, baseada na 

topografia e nas medidas de nível dos poços de monitoramento (condição de contorno do 

tipo 1 - carga determinada). Para o modelo foi considerando que o Córrego do Esgoto, 

que ocorre no centro da área, encontra-se vinculado do aqüífero, podendo ser utilizado 

como condição de contorno (fluxo conhecido). 

1.1 Delimitação da área de influência- Área estudada 

A área modelada apresenta os limites de 213.5 a 221 Km N e 7650 e 7662Km E 

(UTM 23 S). A Figura 7.1 apresenta a área considerada para a modelagem e indica a 

localização das cavas do lixão de Serrana. 

Baseado em todos os dados topográficos disponíveis foi gerado o Modelo Digital do 

Terreno (Figura 7.1), usado para definir o limite superior do modelo numérico. Não existem 

informações diretas sobre a distribuição dos materiais em profundidade optou-se por estender 

a modelagem numérica até uma profundidade de 50 metros abaixo da cota topográfica, 

supondo-se que não exista interação entre os fluxos de água subterrânea acima e abaixo desta 

profundidade. 

o objetivo deste trabalho é enfocar a Bacia Hidrográfica do Córrego do Esgoto, desta 

forma, optou-se em considerar as células externas a esta bacia como inativa. A Figura 7.2 

apresenta os limites adotados. 
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Cavas do Lixão 

Figura 7.1 -Localização das cavas do Lixão na Bacia hidrográfica do Córrego do Esgoto. 

D Células inativas 

Figura 7.2- Limites adotados da área de interesse e células inativas. 
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1.2 Recarga 

A única fonte de reca rga no sistema é proveniente da precipitação pluvial que foi 

adotada como constante para toda a área. 

Os dados de pluviometria utilizados foram das estações meteorológicas C4-025 

(Ribeirão Preto) e C4-083 (estação em Serrana), média do período de 1971 a 1991 . O valor 

médio da precipitação foi de 1700mm/ano (dados disponíveis pelo DAEE- www.daee.sp.br). 

A recarga adotada para a área é de 380 mm/ano e foi estimada em função da relação 

entre precipitações e característica de condutividade hidráulica do material inconsolidado e dos 

resíduos; considerou-se também a baixa declividade (menor que 2%) e as feições superficiais 

armazenadoras que impedem o escoamento superficial, aumentando o tempo de permanência 

das águas na superfície e, portanto, o volume infiltrado. 

No processo de calibração o valor de recarga efetiva foi alterado em uma faixa de 3 a 

25% do valor total precipitado. O valor utilizado indicou o melhor ajuste com o menor desvio 

entre dados observados e dados medidos. 

1.3 Água superficial 

A principal drenagem presente na área é o córrego do Esgoto. Foram atribuídos 

parâmetros de largura, profundidade e condutividade hidráulica do leito para avaliar sua 

conductância. 

Discretização espacial 

A discretização espacial visa dividir a área em blocos tridimensionais com 

características geológicas semelhantes gerando o mesmo comportamento hidrodinâmico. 

Discretização vertical - Bloco diagrama 

A bacia é formada por arenitos da Formação Botucatu e basaltos da Formação Serra 

Geral. A distribuição dos materiais inconsolidados segue a distribuição do substrato rochoso, 

fazendo com que a área seja constituída principalmente por materiais inconsolidados residuais 

arenosos da Formação Botucatu (Figura 7.3) e secundariamente por materiais inconsolidados 

residuais da Formação Serra Geral e o material retrabalhado misto. 
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Figura 7.3 - Distribuição dos materiais inconsolidados. 

j (00 ... 

PEJON & ZUQUEITE (1991) apresentam a distribuição vertical dos materiais 

inconsolidados sobre os quais estão localizadas as cavas dos lixões (Figura 7.4). 

A variabilidade litológica foi representada por 3 (três) diferentes litologias com 

espessuras variadas, em função, principalmente, dos valores da condutividade hidráulica dos 

materiais inconsolidados e para adequar o modelo a uma condição de estabilidade numérica. 
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Figura 7.4 - Perfis indicando a relação entre a cava preenchida com resíduos sólidos e as 

camadas de materiais inconsolidados (Fonte: PEJON & ZUQUETTE, 1991). 

Discretização horizontal 

A discretização horizontal buscou representar as principais particularidades quanto 

aos aspectos geológicos e hidrológicos. Além das feições do terreno a discretização 

considerou as prováveis fontes do local. A área foi dividida em 74 colunas e 46 linhas, 

totalizando 481 O células por camada e 14430 células para o modelo. 

A Figura 7.5 apresenta a grade do modelo, é possível observar que se manteve a 

relação de tamanho entre as células vizinhas e as relações entre larguras e comprimentos das 

células, prevenindo erros em função do arranjo da grade. Em função dos dados obtidos e 

distribuição dos poços à grade mostrou-se adequada. 
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Figura 7.5- Discretização horizontal 

Características hidrogeológicas 

ELIS (1998) real izou ensaios de geofísica na área (Sondagens elétricas verticais -

SEV; ensaios de caminhamento elétrico dipolo-dipolo e sondagens dipolares) e forneceu dados 

de fluxo subsuperficial e sobre a geometria dos resíduos e dos materiais inconsolidados 

existentes. 

A Tabela 7.1 apresenta as características hidrogeológicas utilizadas na modelagem. 

Em função da variabilidade da condutividade hidráulica em campo, este parâmetro foi alterado 

no processo de elaboração do modelo e os dados apresentados indicam o menor erro obtido 

na fase de calibração. Como premissa inicial foi considerado um meio isotrópico, nesta forma 

Kxx=Kyy=Kzz. 
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Tabela 7.1 - Camadas de materiais inconsolidados e rochosos adotados para a modelagem. 

Dados Camadas 

Utilizados 1 2 3 Base* 

Colúvio Argilo - Residual Rocha 
Materiais Arenito 

Arenoso Arenoso (impermeável) 

~ondutividade hidráulica (cm/s) 1,2x10.4 5,10"4 1, 10"4* 5,4x10·•v 

Porosidade Total 0,38 0,46 0,45 0,35 

Porosidade Efetiva 0,30 0,35 0,30 0,30 

Capacidade de campo 0,19 

Bulk density 1700 
o o 

* Dados não ut11tzados na modelagem. 

Os valores de condutividade hidráulica variaram na mesma camada em função do 

tipo de material presente, como se pode observar na Figura 7.6 que representa os valores de 

condutividade para a camada 01. 

Figura 7.6 - Distribuição da condutividade hidráulica na camada 01 (superficial). 
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Calibração do modelo de fluxo. 

Para a calibração do modelo de fluxo foram utilizados os resultados obtidos por Elis 

(1998). O trabalho de Elis (1998) enfocou especificamente a área do depósito dos resíduos e, 

como se observar na Figura 7.7, adotou uma coordenada a partir de um ponto de referência 

local (ponto de origem), não seguindo a coordenada global (utilizada neste modelo). 
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Figura 7.7- Mapa de fluxo subsuperficial (Fonte: ELIS, 1998). 
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Das informações geradas foram selecionados pontos específicos que entraram no 

modelo como informações pontuais. Durante o procedimento de calibração a recarga foi 

alterada com o objetivo de criar um modelo que resultasse em uma menor diferença entre 

cargas calculadas e medidas nos ensaios de geofísica. 

Processamento do modelo - Parâmetros de processamento 

O método numérico para resolver o sistema de equações lineares gerado pela 

discretização espacial da equação de água subterrânea na área foi o WHS (Waterloo 

Hydrogeologic Solver), um dos quatro métodos existentes no programa Visual Modflow. Os 

parâmetros empregados foram os fornecidos pelo fabricante. 

Análise da qualidade do modelo 

A qualidade numérica dos resultados obtidos nesta modelagem é atestada pelas 

seguintes características: 

o Convergência - O método WHS convergiu em menos de 25 iterações em todos os 

ensaios processados, o que atesta a estabilidade do modelo e a conseqüente 

confiabilidade dos resultados. 

o Balanço de Massa - A diferença entre as massas de água que entram e saem da área 

através de seu contorno, calculadas pelo modelo, foi de 0,01% o que indica que a grade 

de elementos gerada é plenamente satisfatória para a resolução numérica da equação 

de fluxo de água subterrânea na área. 

2. Resultados e Análises 

O modelo de fluxo foi desenvolvido considerando uma condição estacionária. 

O modelo forneceu a posição das linhas equipotenciais, os vetores de fluxo e a 

determinação da velocidade máxima para a área. As linhas de fluxo confirmam o contexto 

regional, com direção preferencial em sentido ao córrego do Esgoto. A Figura 7.8 representa as 

linhas de equipotenciais em planta para a camada 1 e os vetores, indicando as direções de 

fluxo e as magnitudes. 

Os resultados obtidos pela simulação foram comparados com os dados observados 

em campo e forneceram boa compatibilidade com resultado de calibração indicando erros de 

menos de 1 O% para o modelo de fluxo. 
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3. Dados para o modelo de transporte 

Não existem informações sobre plumas de contaminação na área, ou histórico das 

concentrações de compostos acima do limite estabelecido pela Portaria 518 e padrão holandês. 

O modelo de transporte de poluente oriundo do Lixão de Ribeirão Preto foi aplicado 

inicialmente sobre o modelo de fluxo da bacia inteira. No entanto, observou-se que a 

discretização, neste caso, deveria ser mais refinada, o que poderia ocasionar maior oscilação 

numérica. Buscando uma condição que melhor representam-se as características relevantes da 

área, a região de interesse foi diminuída, mantendo as características da condição de contorno, 

geológicas, geotécnicas e climáticas da simulação anterior. Os novos limites foram suficientes 

para não afetarem o movimento de transporte. 

O antigo lixão de Ribeirão Preto encontra-se no divisor de águas. Neste trabalho 

apenas a bacia 60 foi considerada, sendo que a delimitação da pluma em direção a bacia 

vizinha encontra-se em célula inativa, devendo ser desconsiderada. 

Mecanismos de transporte 

Os principais mecanismos que afetam o transporte de solutos são a advecção, a 

dispersão hidrodinâmica e a sorção. Durante a evolução da frente de contaminação a advecção 

tende a ser a principal responsável pelo movimento do fluxo, e é considerado no modelo de 

transporte através do modelo de fluxo. A dispersão hidrodinâmica, responsável pelo 

espalhamento longitudinal e transversal à direção principal do fluxo e pela movimentação em 

função de gradientes de concentração, gera uma diluição dos poluentes. A sorção indica a 

transferência de material da fase liquida para as interfaces da fase sólida. Os softwares 

utilizados permitem inserir os coeficientes que caracterizam estes mecanismos refletindo uma 

situação mais próxima à real. 

Dispersão hidrodinâmica 

O programa MT3D considera tensores de dispersão hidrodinâmicos como proposto 

por Burnett & Frind (1987), permitindo avaliar os parâmetros de dispersividades transversais, 

dispersividade vertical e horizontal. Os valores adotados para caracterizar o mecanismo de 

dispersão consideraram a escala de trabalho, o grau de heterogeneidade e anisotropia do meio 

físico, os dados aplicados no modelo estão de acordo com as premissas levantadas por 

diversos autores, sendo: 

Dispersividade longitudinal (ai) : 10m; 

Razão entre Dispersividade longitudinal e Dispersividade horizontal: 0.1 m, e 

Razão entre Dispersividade longitudinal e Dispersividade vertical : 0.01 m. 
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Estes parâmetros foram alterados para avaliar sua influência no modelo e os valores 

citados permitiram a melhor calibração. O valor de difusão molecular foi adotado de valores 

disponíveis na bibliografia para tipos de materiais e compostos químicos semelhantes. 

Sorção 

Os parâmetros de sorção podem variar em função de mudanças nas características 

hidrogeoquímicas dos poluentes e/ou das condições físico-químicas do sistema (material 

geológico e fase líquida), este mecanismo causa um retardamento do movimento. A isoterma 

de sorção utilizada foi: 

Coeficientes de sorção de Langmuir- a.=0.00001995 m3/Kg; j3=0.001 006 Kg/Kg 

Quanto às características referentes à dinâmica da concentração de poluentes na 

fonte, considerou-se fonte continua e com concentração constante com o tempo. Optou-se em 

utilizar as concentrações obtidas a partir dos valores de concentração máximos observados 

nos poços de monitoramento locados na área, local admitido como representativo da fonte da 

pluma. 

Condição inicial e período simulado. 

o tempo considerado como tempo inicial para as simulações numéricas foram os 

resultados de Elis (1998)/ 0s tempos de simulação se estenderam até 2025, com o objetivo de 

avaliar riscos futuros associados à essa pluma. 

A partir de 2005, os tempos aplicados na discretização temporal foram: 

Tempo 1 ~ 2005; 

Tempo 2 ~ 5 anos (2010); 

Tempo 3 ~ 10 anos (2015); 

Calibração 

Tempo 4 ~ 15 anos (2020); 

Tempo 5 ~ 20 anos (2025). 

PEJON & ZUQUETTE (1991) realizaram amostragem para análises químicas dos 

poços de monitoramento existentes (18 anos após a instalação do lixão e 1 ano após sua 

desativação); localizados a norte e noroeste e a leste das cavas preenchidas com lixo e 

observaram que não ocorrem concentrações que indiquem contaminação. Somente o poço n.0 

2 apresentou valores anômalos em relação aos demais quanto às concentrações dos íons Na'", 
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Cu2
• e Mn .. e valor mais alto de condutividade elétrica (Tabela 7.2). Este poço está locado 

em uma posição, que, segundo os dados geofisicos, estaria sob efeito de contaminação. 

Tabela 7.2- Dados da análise ffsico-química das águas dos poços do Lixão de Ribeirão Preto 

(extraída de PEJON & ZUQUETIE, 1991) 

Parâmetros Poço n.1 Poço n. 2 Poço n.3 Poço n.4 Poço n. 5• 

Temperatura (uC) 22,0 22,5 24,0 20,0 22,0 

Condutividade (mho's/cm) 3.3x10"" 6.9x10'" 1.5x10"" 7.2x10"" 3.3x1o·" 

pH 5.87 5.14 6.87 6.44 7.05 

Ca"• (mg/1) 1.66 3.49 5.76 1.48 2.88 

Mg~· (mg/1) 1.10 5.56 6.06 1.78 1.26 

Na (mg/1) 2.00 70.00 3.00 5.00 1.00 

K (mg/1) 1.40 2.75 2.50 1.50 2.75 

ZnL• (mg/1) nd nd nd nd nd 

Cu .. (mg/1) nd 0.586 nd nd nd 

Cd (mg/1) nd nd nd nd nd 

Mn (mg/1) 0.48 12.50 nd 0.40 0.01 

Pb• (mg/1) nd nd nd nd nd 

cr·"(mg/1) nd nd nd nd nd 

' Antenor à d1spos1ção dos res1duos 

Os dados gerados por ELIS (1998) foram utilizados na calibração do modelo de fluxo 

e de transporte de poluentes, exemplos de resultados são apresentados na Figura 7.9. A 

Figura 7.1 O indica a localização dos caminhamentos realizados. 

Embora as análises de água não apresentem níveis de concentração que indique 

contaminação, os dados de geofísica conseguiram delimitar uma pluma de contaminação 

(Figura 7.9). Segundo ELIS (1998) esta divergência pode ser explicada em termos de: 1) Os 

ensaios geofísicos detectam uma pluma de contaminação existente em 1995, que estava 

começando a se desenvolver na época de realização da análise das águas (1991) e por isso a 

mesma não mostrava grandes alterações ou 2) a posição dos poços de monitoramento não foi 

planejada de forma adequada, o que o autor cita ser mais provável, pois como visto, o poço 2 

apresenta alguns parâmetros físico-químicos com alteração. 

Dessa forma, a anomalia condutora de resistividade elétrica existente nos mapas de 

resistividade indica que existe uma pluma de contaminação desenvolvendo-se a partir dos 

resíduos e caminhando no sentido nordeste, seguindo o fluxo subterrâneo. Outros valores de 

resistividade aparente são apresentados em ELIS (1998) e foram utilizados na calibração do 

modelo. 
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Figura 7.9 - Seções de resistividade aparente da linha C4 executadas épocas 

diferentes (Fonte: ELIS, 1998). 
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Figura 7.10- Localização dos ensaios de caminhamentos realizados por Elis (1998). 

Parâmetros de processamento 

O módulo MT3DMS do software Visual Modflow possui diversas rotinas para a 

resolução da equação de transporte em água subterrânea. Nesta modelagem foi empregado o 

Método Híbrido das Características (Zheng, 1990), por ser ele o mais geral e aliar rapidez de 

processamento a qualidade de solução. Os parâmetros empregados foram os fornecidos pelo 

fabricante, com exceção do número de partículas aleatórias, modificado de 100000 para 

500000. 

4. Resultados do modelo de transporte 

As figuras 7.11 e 7.12 apresentam a delimitação da pluma para a primeira e segunda 

camada, respectivamente e indicam a evolução da pluma com o tempo: (A) Tempo de 1825 

dias; (B) Tempo de 3650 dias; (C) Tempo de 5425 dias e (D) Tempo de 7300 dias. 
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Figura 7.11- Delimitação da pluma para a primeira camada. (A) Tempo de 1825 dias; 

(B) Tempo de 3650 dias; (C) Tempo de 5425 dias e (O) Tempo de 7300 dias. 

Em termos gerais, as análises indicam que: 

- a geometria das camadas influenciou a distribuição espacial da frente de contaminação, 

este aspecto era esperado já que os materiais inconsolidados apresentam 

características diferentes; 

- a distribuição da contaminação é irregular, formando ilhas de concentração com valores 

diferentes. Esta condição, também, é verificada nos estudos de geofísica, como pode 

ser observado na Figura 7.9. 

- as dimensões (comprimento e largura) para as frentes de contaminação considerando as 

isolinhas mínimas, são bastante variáveis com desvio padrão significativo em relação às 

médias; tais observações refletem as diferentes condições de dispersividade, adsorção 

e tipo de fonte simulada. 

- Desde o tempo de 1825 dias a concentração no topo da camada 2 é superior a 800 ppm 

e atinge 900ppm para 7300 dias, esta diferença pouco significativa de concentração 

reflete-se em um aumento de distribuição em área. 

- a migração é condicionada preferencialmente pelo fluxo, com sentido de evolução para 

o córrego do Esgoto. 
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Figura 7.12 - Delimitação da pluma para a segunda camada. (A) Tempo de 1825 dias; (B) 

Tempo de 3650 dias; (C) Tempo de 5425 dias e (D) Tempo de 7300 dias. 
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VIII . Conclusões 

As conclusões foram agrupadas em tópicos no sentido de facilitar a apresentação: 

METODOLOGIA 

Os atributos considerados na análise integrada permitiram alcançar os objetivos do 

trabalho, ou seja, a partir do tratamento dos atributos elencados, com aplicação da técnica AHP, na 

escala 1:100.000, identificou-se áreas com diferentes potenciais à contaminação das águas 

subsuperficiais, servindo como ferramenta para auxiliar ao planejamento territorial e ambiental. As 

escalas de 1:20.000 e 1:10.000 foram aplicadas para avaliação da hidrodinâmica de bacias 

hidrográficas de pequeno e médio porte, fornecendo a relação entre precipitação e infiltração; e a 

esca la 1:1.000 indicou o comportamento da frente de contaminação para um lixão (relacionado a 

um fim especifico). 

ESCALA 1:100.000 

• Quanto à técnica AHP 

A técnica mostrou-se útil para a avaliação multi-criterial, permitindo relacionar os principais 

atributos que afetam o fluxo de água e o transporte de contaminantes. A principal vantagem 

observada é a possibilidade de comparar os valores obtidos para cada bacia e permitir o 

tratamento de um grande número de informações sem a necessidade de utilização de programas 

sofisticados. 

O fator que merece maior atenção para aplicação desta técn ica é quanto a seleção e 

valoração dos atributos que serão considerados na análise. A super ou subvaloração de 

determinada característica do meio físico ou das fontes de contaminação podem gerar resultados 

que não refletem a realidade. A utilização de modelos, fórmulas e/ou conceitos possibilita diminuir 

a subjetividade intrínseca da sistemática AHP. 

279 



• Quanto à amostragem de águas 

A amostragem das cisternas e fontes reflete as características das águas subsuperficiais. 

Observa-se que nenhum ponto indicou níveis de concentração de contaminantes inorgânicos 

acima dos padrões de potabilidade estabelecidos. Conclusão semelhante foi apresentada por 

CETESB (2001), o que vai contra uma idéia geral seja do meio técnico ou da sociedade. 

• Quanto aos resultados obtidos de avaliação de risco 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de estudo mostrou-se eficaz, pois permitiu 

avaliar níveis de possibilidade de ocorrer o evento da contaminação e a comparação dos valores 

obtidos entre as bacias, e direcionar trabalhos com maior detalhe para as bacias com IHP maior. 

Evento Perigoso (Hazard) 

O zoneamento do evento perigoso indicou que a maior parte da área tem IHP nas classes 

baixas a moderadamente baixas. Este fato é função de dois pontos principais: (1) uma grande 

parcela das unidades é formada com proporções menores que 20% de materiais residuais da 

Formação Botucatu; (2) das bacias com predomínio de materiais residuais da Formação Botucatu, 

uma porção significativa apresenta grande espessura de inconsolidado ou nível de água a 

profundidades maiores que 15m. 

Quando analisados apenas os componentes sem os aspectos relacionados às fontes, 

observa-se que várias bacias merecem atenção, não representando alto potencial de 

contaminação em função de sua pouca intensidade de uso e fontes instaladas, mas no caso de 

ocorrer a colocação de fontes, o evento pode ocorrer, e atividades de planejamento, neste caso 

são aconselháveis. 

Bacias hidrográficas próximas ao Rio Mogi - Guaçu receberam índices altos de hazard 

potencial quando se consideram apenas os parâmetros do meio fís ico (exemplos são as bacias 

184, 185 e 186). Estas unidades além de formadas basicamente por materiais inconsolidados 

residuais arenosas da Formação Botucatu, apresentam altos valores de condutividade hidráulica, 

taxa de infiltração e nível de água raso. Bacias deste tipo devem ser preservadas e práticas de 

conservação e manejos são aconselhadas. 

A análise considerando os percentuais de erros de 5% indicaram que este valor afeta a 

classificação das bacias de forma pouco significativa (menos de 10% do total de bacias sofrem 

alteração), no entanto as situações que refletem erros de 10% merecem mais cuidado pois altera a 

classificação final de parcela significativa das bacias. 
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Análise de Vulnerabilidade e Análise de Risco de contaminação das águas subsuperficial 

Apenas um pequeno número de bacias pode gerar um nível significativo de 

vulnerabilidade, pois embora representem áreas de afloramento da Formação Botucatu, a maior 

parte apresenta pequena densidade demográfica e pequena quantidade de industrias instaladas e 

como o índice de vulnerabilidade é um produto destes parâmetros, o valor final necessariamente 

será baixo. 

Os resultados indicaram que o risco de contaminação das águas subsuperficiais é, 

atualmente, baixo, devendo ser analisado com maior detalhe apenas para algumas situações 

especificas. De forma geral, a contaminação das águas pode ser evitada através de políticas de 

planejamento que orientem a locação de futuras fontes de contaminação. 

Como citado anteriormente, as bacias 60 (parte da cidade de Ribeirão Preto) e 271 

(engloba parte da cidade de São Carlos) apresentam índices relativamente altos para evento 

perigoso e vulnerabilidade significativa, o que indica um risco potencial de contaminação mais 

elevado. 

ESCALA 1 :20.000 E 1 :10.000 

Ensaios de Infiltração 

O ensaio de perfil instantâneo proposto por LIBARDI (1980) gerou resultados adequados, 

porém, devido às características do material inconsolidado arenoso, observou-se que tempos muito 

longos (>21 horas) não refletem a redistribuição de água no perfil, que ocorre nos períodos iniciais, 

sendo adequado concentrar as amostragens nos tempos iniciais (primeiras 5 horas). 

Modelos de Infiltração 

Os resultados obtidos pela aplicação dos modelos de MOREL - SEYTOUX & KHANJI 

(1976) e de CHU (1978) mostram boa correlação, sendo que a variação de tempo de "ponding" 

pode ser atribuída à forma como cada modelo considera a umidade inicial e os valores de 

intensidade de chuva. 

Os modelos de infiltração indicaram que, para avaliar a relação entre infiltração e 

escoamento superficial, deve-se considerar valores de precipitação com duração de poucos 

minutos. Os resultados indicam que valores diários resultam em intensidades muito baixas e não 

oferecem idéia real da relação entre escoamento superficial e infiltração. 
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As chuvas de alta intensidade e curta duração, necessariamente, não geram os maiores 

escoamentos superficiais já que a taxa de infiltração é mais acentuada no inicio da infiltração. 

Neste trabalho os maiores valores de escoamento superficial foram encontrados em cenários 

transientes em função do valor de umidade volumétrica inicial e conseqüentemente taxas de 

infiltração. 

O tipo de uso e estágio de desenvolvimento do manejo afeta a infiltração. Para a condição 

de cana de açúcar antiga (3 ou mais cortes) a maior parte dos cenários apresenta tempo de 

"ponding" menores que a duração das chuvas, e portanto escoamento superficial. No caso da 

Bacia Hidrográfica do Córrego do Vaçununga, 30% da área da bacia (encosta do lado direito) é 

ocupada com este cultivo. 

Curva de recessão 

As curvas indicaram que a segmentação da curva de recessão permite um melhor ajuste 

do comportamento de descarga das drenagens, sendo que a utilização de apenas uma reta para o 

cálculo do coeficiente de descarga pode gerar grandes distorções, principalmente em períodos em 

que as condições para a análise de recessão não são propícias. 

A utilização da técnica da curva envelope, com o descarte de alguns pontos máximos 

(resultados de precipitações ocorridas dentro do período considerado) que poderiam mascarar a 

influência da contribuição das águas subsuperficiais, é muito útil para determinar o coeficiente de 

recessão, principalmente em períodos longos. 

Ana lisando os gráficos observa-se que as partes iniciais tendem a apresentar um 

coeficiente de descarga mais alto e após este intervalo os valores tendem a ficar mais constantes. 

Comparando com os valores observados na bibliografia, o valor obtido para a indica um aqüífero 

com fluxo subsuperficial significativo. Como era esperado, embora com diferentes valores de Qo, 

os dois períodos mostram valores de a na mesma ordem de grandeza. 

ESCALA 1:1.000 

O programa aplicado apresenta como vantagem específica a facilidade de entrada de 

dados e o ambiente de trabalho, e como limitações a saída de resultados em área, e limitações de 

uso para áreas extensas e geometria heterogênea. As condições para definição das direções de 

fluxo e equipotenciais dependem da homogeneização e do intenso conhecimento do 

comportamento da zona saturada, visto que exige um contínuo processo de análise de 

"inpuUoutput". 
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A correlação entre os valores utilizados em campo e os obtidos pelo modelo (calibração) 

mostraram uma pequena discrepância para o modelo de fluxo e de transporte, refletindo uma boa 

validação do modelo. No entanto, em função dos dados de calibração terem sido obtidos em 

inteNalos muito próximos a extrapolação para períodos longos podem gerar erros, merecendo 

cuidado para sua aplicação. 
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Anexo A 

Principais parâmetros químicos que afetam 

a qualidade da água. 



pH 

Conceito: Potencial hidrogeniônico. Representa a concentração de íons hidrogênio H+ (em 

escala anti-logarítmica), dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade da água. A fa ixa de pH é de O a 14. 

Forma do constituinte responsável: Sólidos dissolvidos, gases dissolvidos 

Origem natural: 

- Dissolução de rochas 

- Absorção de gases da atmosfera 

- Oxidação da matéria orgânica 

- Fotossintese 

Origem antropogênica: 

-Despejos domésticos (oxidação da matéria orgânica) 

-Despejos industriais (ex.: lavagem ácida de tanques) 

Importância: 

- É importante em diversas etapas do tratamento da água (coagulação, desinfecção, controle 

da corrosividade, remoção da dureza). 

- pH baixo: corrosividade e agressividade nas águas de abastecimento. 

- pH elevado: possibilidade de incrustações nas águas de abastecimento. 

- valores de pH afastados da neutralidade: podam afetar a vida aquática (ex. : peixes) e os 

microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico dos esgotos. 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas 

- Caracterização de águas residuárias brutas 

- Controle da operação de estações de tratamento de água (coagulação e grau de 

incrusta bil idade/carros ividade) 

- Controle da operação de estações de tratamento de esgotos (digestão anaeróbia) 

- Caracterização de corpos d'água 

Unidade:-

Interpretação dos resultados: 

- Geral: 

• pH < 7: condições ácidas 

• pH = 7: neutralidade 

• pH > 7: condições básicas 

- Em termos de tratamento e abastecimento público de água: 

• Diferentes valores de pH estão associados a diferentes faixas de atuação ótima de 

coagulantes. 

• Freqüentemente o pH necessita ser corrigido antes e/ou depois da adição de produtos 

químicos no tratamento. 

• ver Alcalinidade e Acidez 



- Em termos de tratamento de águas residuárias 

• valores de pH afastados da neutralidade tendem a afetar as taxas de crescimento dos 

microrganismos 

• ver Padrão de Lançamento de Efluentes 

- Em termos de corpos d'água 

• valores elevados de pH podem estar associados à proliferação de algas 

• ver Padrão de Corpos d'água 

I Alcalinidade 

Conceito: Quantidade de íons na água que reagirão pio neutralizar os íons hidrogênio. E uma 

medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos (capacidade de resistir às mudanças 

de pH: capacidade de Tampão). Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos 

(HC03") , carbonatos (COt) e os Hidróxidos (OH"). A distribuição entre as três formas na água 

é função do pH. 

Forma do constituinte responsável : Sólidos dissolvidos. 

Origem natural: 

- Dissolução de rochas 

- Reação do C02 com a água (C02 resultante da atmosfera ou da decomposição da matéria 

ür9ânica). 

Origem antropogênica: 

- Despejos industriais 

Importância: 

- Não tem significado sanitário para a água potável, mas em elevadas concentrações confere 

um gosto amargo para a água. 

- E uma determinação importante no controle do tratamento de água, estando relacionada com 

a coagulação, redução de dureza e prevenção da corrosão em tubulações. 

- E uma determinação importante no tratamento de esgotos, quando há evidências de que a 

redução do pH pode afetar os microrganismos responsáveis pela depuração. 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas 

- Caracterização de águas -residuárias brutas 

- Controle da operação de estações de tratamento de água (coagulação e grau de 

incrustabilidade/ corrosividade) 

Unidade: mg/1 de CaC03 

Interpretação dos resultados 

- Em termos de tratamento e abastecimento público de água: 

• a alcalinidade, o pH e o teor de gás carbónico estão interrelacionados 

• pH > 9,4: hidróxidos e carbonatos 



• pH entre 8,3 e 9,4 : carbonatos e bicarbonatos 

• pH entre 4,4 e 8,3: apenas bicarbonato 

- Em termos de tratamento de águas residuárias 

• processos oxidativos (como a nitrificação) tendem a consumir alcalinidade, a qual, caso 

atinja baixos teores, pode dar condições a valores reduzidos de pH, afetando a própria taxa 

de crescimento dos microrganismos responsáveis pela oxidação 

I Acidez 

Conceito: Capacidade da água em resistir às mudanças de pH causadas pelas bases. É 

devida principalmente à presença de gás carbônico livre (pH entre 4,5 e 8,2). 

Forma do constituinte responsável : Sólidos dissolvidos e gases dissolvidos (C02, H2S). 

Origem natural: 

- C02 absorvido da atmosfera ou resultante da decomposição da matéria orgânica 

- Gás sulfídrico 

Origem antropogênica: 

- Despejos industriais (ácidos minerais ou orgânicos) 

- Passagem da água por minas abandonadas, vazadouros de mineração e das borras de 

minério 

Importância: 

-Tem pouco significado sanitário 

- Águas com acidez mineral são desagradáveis ao paladar, sendo recusadas 

- Responsável pela corrosão de tubulações e materiais 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas de abastecimento (inclusive industriais) brutas e tratadas 

Unidade: mg/1 de CaC03 

Interpretação dos resultados: 

- Em termos de tratamento e abastecimento público de água 

• teor de C02 livre (diretamente associado à acidez), a alcalinidade e o pH estão 

interrelacionados 

• pH > 8,2: C02 livre ausente 

• pH entre 4,5 e 8,2: acidez carbônica 

• pH < 4,5 : acidez por ácidos minerais fortes (usualmente resultantes de despejos industriais) 



I Dureza 

Conceito: Concentração de cátions multimetálicos em solução. Os cátions mais 

freqüentemente associados à dureza são os cátions bivalentes Ca2
+ e Mg2

+. Em condições de 

supersaturação, esses cátions reagem com ânions na água, formando precipitados. A dureza 

pode ser classificada como dureza carbonato e dureza não carbonato, dependendo do ânion 

com a qual ela está associada. A dureza correspondente à alcalinidade é denominada dureza 

carbonato, enquanto que as demais formas são caracterizadas como dureza não carbonato. A 

dureza carbonato é sensível ao calor, precipitando-se em elevadas temperaturas. 

Forma do constituinte responsável: Sólidos dissolvidos 

Origem natural: 

-Dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio (ex.: rochas calcáreas). 

Origem antropogênica: 

- Despejos industriais 

Importância: 

- Não há evidência; de que n dureza cause problemas sanitários, e alguns estudo; realizados 

em área; com maior dureza indicaram uma menor incidência de doenças cardíacas. 

- Em determinadas concentrações, causa um sabor desagradável e pode Ter efeitos laxativos. 

- Reduz a formação de espuma, implicando em um maior consumo de sabão. 

- Causa incrustação nas tubulações de água quente, caldeira; e aquecedores (devido à maior 

precipitação nas temperaturas elevadas) 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

-Caracterização de águas de abastecimento (inclusive industriais) bruta; e tratadas. 

Unidade: mg/1 CaC03 

Interpretação dos resultados: 

- Em temos de tratamento e abastecimento público de água 

• dureza < 50 mg/1 CaC03: água mole , 

• dureza entre 50 e 150 mg/1 CaC03: dureza moderada 

• dureza entre 150 e 300 mg/1 CaC03: água dura 

I Ferro e manganês 

Conceito: O ferro e o manganês estão presentes nas formas insolúveis (Fe3+ e Mn4+) numa 

grande quantidade de tipos de solos. Na ausência de oxigênio dissolvido (ex. : água 

subterrânea ou fundo de lagos), eles se apresentam na forma solúvel (Fe2+ e Mn2+). Caso a 

água contendo as formas reduzidas seja exposta ao ar atmosférico (ex. : na torneira do 

consumidor), o ferro e o manganês voltam a se oxidar às suas formas insolúveis (Fe3+ e Mn4+) , 

o que pode causar cor na água, além de manchar roupas durante a lavagem. 

Forma do constituinte responsável: Sólidos em suspensão ou dissolvidos 



Origem natural: 

- Dissolução de compostos do solo 

Origem antropogênica: 

- Despejos industriais 

Importância: 

- Tem pouco significado sanitário nas concentrações usualmente encontradas nas águas 

naturais 

- Em pequenas concentrações causam problemas de cor na água 

- Em certas concentrações, podem causar sabor e odor (mas, nessas concentrações, o 

consumidor já rejeitou a água, devido à cor) 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de água, de abastecimento brutas e tratadas 

Unidade: mg/1 

I Cloretos 

Conceito: Todas as águas naturais, em maior ou menor escala, contêm íons resultantes da 

dissolução de minerais. Os cloretos (C1") são advindos da dissolução de sais (ex.: cloreto de 

.sódio). 

Forma do constituinte responsável: Sólidos dissolvidos 

Origem natural: 

- Dissolução de minerais 

- Intrusão de águas salinas 

Origem antropogênica : 

- Despejos domésticos 

- Despejos industriais 

-Águas utilizadas em irrigação 

Importância: 

- Em determinadas concentrações imprime um sabor salgado à água 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas de abastecimento brutas 

Unidade: mg/1 

I Nitrogênio 

Conceito: Dentro do ciclo do nitrogênio na biosfera, este alterna-se entre várias formas e 

estados de oxidação. No meio aquático, o nitrogênio pode ser encontrado nas seguintes 



formas: (a) nitrogênio molecular (N2), escapando para a atmosfera, (b) nitrogênio orgânico 

(dissolvido e em suspensão), (c) nitrito (N02-) e nitrato (N03} 

Forma do constituinte responsável: Sólidos em suspensão e sólidos dissolvido; 

Origem natural: 

- Constituintes de proteínas, clorofila e vários outros compostos biológico; 

Origem antropogênica: 

- Despejos domésticos 

- Despejos industriais 

- Excrementos de animais 

- Fertilizantes 

Importância: 

- O nitrogênio na forma de nitrato está associado a doença; como a metahemoglobinemia 

(sindrome do bebê Azul) 

- O nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento de algas e, quando em 

elevadas concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um crescimento exagerado 

desses organismos (processos denominados eutrofização) 

- O nitrogênio, nos processos bioquímicas de conversão da amônia a nitrito e deste a nitrato, 

implica no consumo de oxigênio dissolvido do meio (o que pode afetar a vida aquática) 

- O nitrogênio na forma de amônia é diretamente tóxico aos peixes 

- O nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento dos microrganismos 

responsáveis pelo tratamento de esgotos 

- Os processos de conversão do nitrogênio têm implicações na operação das estações de 

tratamento de esgotos. 

- Em um corpo d'água, a determinação da forma predominante do nitrogênio pode fornecer 

informações sobre o estágio da poluição (poluição recente está associada ao nitrogênio na 

forma orgânica ou de amônia, enquanto uma poluição mais remota está associada ao 

nitrogênio na forma de nitrato) 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas 

- Caracterização de águas residuárias brutas e tratadas 

- Caracterização de corpos d'água 

Unidade: mg/1 

I Fósforo 

Conceito: O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de ortofosfato, polifosfato 

e fósforo orgânico. Os ortofosfatos são diretamente disponíveis para o metabolismo biológico 

sem necessidade de conversões a formas mais simples. As formas em que os ortofosfatos se 

apresentam na água (PO/ , HPO/", H2P04-, H3P04) dependem do pH, sendo a mais comum na 



faixa usual de pH o HPo/·. Os polifosfatos são moléculas mais complexas com dois ou mais 

átomos de fósforo. O fósforo 

orgânico é normalmente de menor importância. 

Forma do constituinte responsável: Sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos 

Origem natural: 

- dissolução de compostos do solo 

- decomposição da matéria orgânica 

Origem antropogênica: 

- Despejos domésticos 

- Despejos industriais 

- Detergentes 

- Excrementos de animais 

- Fertilizantes 

Importância: 

- O fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de abastecimento 

- O fósforo é um elemento indispensável para o crescimento de algas e, quando em elevadas 

concentrações em lagos e represas, pode conduzir a um crescimento exagerado desses 

organismos (eutrofização) 

- O fósforo é um nutriente essencial para o crescimento dos microrganismos responsáveis pela 

estabilização da matéria orgânica 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas residuárias brutas e tratadas 

- Caracterização de corpos d'água 

Unidade: mg/1 

Interpretação dos resultados: 

- Em termos de tratamento de águas residuais: 

• É necessário um adequado balanço C:N:P no esgoto para o desenvolvimento dos 

microrganismos 

• em lançamentos a montante de represas com problemas de eutrofização, freqüentemente 

se limita o P total em 1 ,O mg/1 

- Em termos dos corpos d'água 

• Os seguintes valores de P total podem ser utilizados como indicativos aproximados do 

estado de eutrofização de lagos (lagos tropicais provavelmente aceitam concentrações 

superiores): (a) P < 0,01-0,02 mg/1 : não eutrófico; (b) P entre 0,01-0,02 c 0,05 mg/1 : 

estágio intermediário; (c) P > 0,05 mg/1: eutrófico 

• ver Padrão de Corpos d'água 



I Matéria orgânica 

Conceito: A matéria orgânica presente nos corpos d'água e nos esgotos é uma característica 

de primordial importância, sendo a causadora do principal problema de poluição das águas: o 

consumo do oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos seus processos metabólicos de 

utilização e estabilização da matéria orgânica. Os principais componentes orgânicos são os 

compostos de proteína, os carboidratos, a gordura e os óleos, além da uréia, surfactantes, 

fenóis, pesticidas e outros em menor quantidade. A matéria carbonácea divide-se nas 

seguintes frações: (a) não biodegradável (em suspensão e dissolvida) e (b) biodegradável (em 

suspensão e dissolvida). 

Forma do constituinte responsãvel: sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos 

Origem natural : 

- Matéria orgânica vegetal e animal 

Origem antropogênica: 

- Despejos domésticos 

- Despejos industriais 

Importância: 

- A matéria orgânica é responsável pelo consumo, pelos microrganismos decompositores, do 

oxigênio dissolvido na água 

- A DBO retrata, de uma forma indireta, o teor de matéria orgânica nos esgotos ou no corpo 

d'água, sendo, portanto, uma indicação do potencial do consumo do oxigênio dissolvido. 

- A DBO é um parâmetro de fundamental importância na caracterização do grau de poluição de 

um como d'água 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas residuárias brutas e tratadas 

- Caracterização de corpos d'água 

Unidade: mg/1 

Interpretação dos resultados: 

- Em temos de tratamento de águas residuária 

• A DBO dos esgotos domésticos está em torno de 300mg/l 

• A DBO dos esgotos industriais varia amplamente, com o tipo de processo industrial. 

• A DBO efluente do tratamento é função do nível e do processo de tratamento 

I Micropoluentes inorgânicos 

Conceito: Uma grande parte dos micropoluentes inorgânicos são tóxicos, Entre estes, têm 

especial destaque os metais pesado;. Entre os metais pesados que e dissolvem na água 

incluem-se o arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio e prata. Vários destes metais se 



concentram na cadeia alimentar, resultando num grande perigo para os organismos situados 

nos degraus superiores. Felizmente as concentrações dos metais tóxicos nos ambientes 

aquáticos natural; são bem pequenos. Além dos metais pesados, há outros micropoluentes 

inorgânicos de importância em termos de saúde pública, como os cianetos, o flúor e outros. 

Forma do constituinte responsável: sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos 

Origem natural: 

- A origem natural é de menor importância 

Origem antropogênica: 

- Despejos industriais 

- Atividades mineradoras . 

-Atividades de garimpo 

-Agricultura 

Importância: 

- Os metais pesados são tóxicos para os habitantes dos ambientes aquáticos e para os 

consumidores da água. 

Utilização mais freqüente do parâmetro: 

- Caracterização de águas de abastecimento brutas e tratadas 

- Caracterização de águas residuárias brutas e tratadas 

- Caracterização de corpos d'água 

Unidade: ~tg/1 ou mg/1 



Anexo B 

Mapa de Localização das Bacias Hidrográficas 





Anexo C 

Tabela de Pesos atribuídos às Bacias Hidrográficas. 




