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S UMÁ,RI O

Esta tese apresenta o desenvolvimento dos estudos para ex
plicar o processo de cimentação de filtros de barragens com a

conseq{lente diminuição de sua permeabilidade. os casos que estg
riam preocupando o meio geotécnico e que motivaram este estudo
são principalmente o da barragem do Rio Grande, em São Paulo ca
pital, e o da barragem de Xavantes, no Rio Paranapanema.

As concl-usões estão baseadas no tripé: revisão da teoria e

publicações especÍficas i levantamentos de campoi experiências de
laboratório. Para estas, foram desenvolvidos métodos e aparelhos
oróprios chegando-se a ensalos que permitiriam: primeiro, med.ir
com aproximação o volume de ar contido nos poros de uma areia sob

fluxo não saturado; segundo, verificar a absorção de oxigênio pe
la ãgua sob fluxo não saturado e comprovar uma diminuição dessa
absorção com o prolongamento do ensaio; terceiro, verificar a de
posição de hidróxido férrico na franja capilar e zona aerada de
uma areia sob fluxo aproxirnadamente horizontal após passar por ca
mada de argila; quarto, verificar a mesma deposição em areia sob
capa de argila e sob fluxo, de cima para baixo, não saturado. Em

todos eles a ãgua usada era deaerada e nos dois úttimos continha
bicarbonato ferroso. Preliminarmente desenvolveram-se ensaios que
permitiram controlar a variação da permeabilidade a longo prazol
eliminando-se o desenvolvimento de seres vivos e evitando um renr
ranjo dos grãos de areia, peJ-a aplicação de baixos gradientes.

As informações bibliográficas e os levantamentos de campo
indicam que a principal substância cimentante é o hidróxído fér
rico.

O processo de cimentação é dividido em duas fases: a pri
meira é a de redução e solubilização do ferro com o conseqtlente
transporte, na forma de bicarbonato ferroso, através do maciçode
terra, o qual é também o principal fornecedor daquele elemento ,

até o filtro; a segund.a é a de oxidação e precipitação desse fer
ro no filtro.

A primeira fase encontra uma explicação fáci1 no ambiente
redutor gue se forma no fundo de um lago, o quar é representado
pelo rescrvatório da barragem. Nesta faser âs bactérias prestam



iv

uma importante contribuição. Esse ambiente está descrito na
bllografia especializada e foi confirmado pelos levantamentos
campo.

A segunda fase reveste-se de aspectos mais compfexos e de
maior interesse, pois é passÍvel de ser evitada, enquanto a prÍ
meira é praticamente incontroláve1.

A oxidação é provocada basicamente pelo oxigênio do ar ab
sorvido pela água, podendo ser auxiliada ou não por seres vivos.
Por isso, as condições de oxidação prendem-se ã aeração do filtro.
Esta pode ocorrer na franja capilar ou nas partes aeradas acima
do nível freático, se o fluxo for aproximadamente horÍzontalr ou
também em todo espaço do filtror s€ o fluxo for essenciaÌnente ver
tical, de cima para baixo. Esta situação ocorre com filtros ho
rizontais ou inclinados para montante.

Estas condições inicialmente oxidantes podem, com o tempo,
torrìarse redutoras, faæ â absorção seletiva do ar pela ágrra, isto é, pê
1o consumo de oxigênio e permanência do nitrogênio. o próprio tg
bo de drenagem poder Do entanto, ser um caminho para o ar riæ em

oxigênio, como aconteceu na barragem de Rio Grande.
As soluções apontadas destinam-se a evitar a entrarla de ar

nos tubos de drenagem.
Chama-se a atenção, ainda, sobre as possibilidades de me

thor aproveJ-tamento da capacidade de aeração de um meio poræo sdc
fluxo não saturado.

bi
de



ABSTRACT

The precipitation of iron hydroxide in a fltter dam de-
creases its permeability and is a process that can be divided
into two steps: the first one is the reduction, solubilizaÈion
and transportat,ion of lron through the clày core; the second
one is the oxidation and precipitat,ion of this chemical- subs-
tance ,

The precipitation of iron is caused, basically, by the
free oxigen of air absorbed by water. The filter aeration can
occur i r-.r the capiLlary fringe or in the part above the phrea--
tic level- .if the fl_ow is essentially verticaL, that j_s, from
top to bottom. The latter situatlon can occur in horlzontal or
incl-ined upst,ream f ilters. State that are oxidant to begin ro-ith,
with time, can become a reducing state through consumptlon of
the dissolved oxigen in r^rater and remaining nitrogen. However,
the tubes of drainage may be a way for air rich fn oxigên.

The developed method ln the laboratory allowed the volu-
me of aiT in the pores of sand under non-saturated f l"or^r to be
measured, and to check t,he absorption of oxigen by water, and
to confirm both the deposition of iron hydroxÍde in the capil-
lary fringe and in the aerated zone of sand under nearly hori-
zontal- flovr, and ln sand covered by clay with a top to bottom
non-saturated flo$r. The used water was non aerated and with i-
ron bicarbonate, in the Latter situation.

Fiel-d \"¡ork confirmed antecipated conditions in the lite-
rature, and contributed to explain the phenomenum. The Rio fran
de darn, l-ocated in São Paulo, Brazil, ís a good case Ín point.
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CAPfTULO I

APRESENTAçÃO DO TEMA

t.l. TNTRoDUÇÃo n oBJETrvos

Aquinhoado por enorme potencj-aI hidráulico, o Brasil vem

liderando a construção de grandes barragens especialmente as de

terra e enrocamento, graças a condições geogrãficas e geológicas

peculiares. O perfeito funcionamento de todos os elementos de

uma barragem é condição indispensáveI para a segurança não só da

obra a qual já representa investimento vultosÍssimo, mas também

de populações ou propriedades situadas a jusante. Assim, é natu
ral que cada elemento da barragem mereça atenção especial e den

tre os elementos importantes numa barragem de terra está o fit
tro.

Em barragens de enrocamento e zonadas, a maior parte do

material que compõe a estrutura funciona como elemento filtran
te e, portanto, mesmo que parte dessa função seja prejudj-cada
por algum entupimento, dificilmente este fato prejudicaria a se

gurança da obra.
Numa barragem de terra maciça, no entanto, â Situação é

inversa. A quase totalidade do material que compõe a estrutura
possui uma permeabilidade muito baixa, mas sofre a peræJação da

água a qual gera pressões hidrostáticas (neutras) no interior do

maciço. Se não for devidamente controlada, pode brotar no para
mento de jusante carreando grãos do solo componente do maciço

de terra, provocando erosão interna e, pela formação de sulcos
no talude de jusante, também uma erosão externa.

Pressões neutras por demais elevadas e surgêncJ-as no pa

ramento de jusante, colocam em risco a seguranÇa da obra.Pode-se

dizer, de outra maneira, eu€ a áqua no maciço da barragem segue

linhas de fluxo que devem ser controladas. Este controle é exer
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cido pel-o filtro o qual capta a água vinda de montante através
do maciço de terra conduzindo-a aos drenos de jusante. A obstru
ção do filtro, seja por colmatação dos poros devida a material
maís fino, seja por cimentação devída a alguma substâncía qufmi
caf acarretaria um aumento das pressões neutras e, em câsos mais

extremos, surgências no pqramento de jusante.
o filtro pode ser obstruido por processos físico-mecâni

cos, geoquÍmicos e petrológicos, Entre os primelros sítua-se a

acumulação de material" detrftico mais fino nos poros da areia
constituinte do filtro; entre os segundos está aprecipitação de

certas substâncias nos poros dessa areia devido a reações quÍmi
casi entre os tercelros podem se situar os processos de al-tera

ção da rocha constituinte da areia artificíal- usada em alguns
filtros, com conseqtlências ainda pouco previsfveis'

A colmatação dos poros do filtro, devido a um processo
mecânico de deslocamento das partÍculas do maciço de terra para
o filtro, tem sido estu¿lada por vãrios autores, corc Terza$tÍ (51)'
Taylor (50), Bertram (in 44)' Davidenkoff (in 44t, zweck (ln 44),

cedergren (in 44)f Silveira (44) , Kjeltman (in 45), Sitva (43) ,

enquanto que os processos geoquÍmicos de cimentação e as modÍfi
cações na textura de areias artificiaìs, devido à alteração da

rocha componente do grão, quase não têm sido pesquisados.
Infanti e Kanji (23) e informações verbais do Eng. PauJ.o

T. Cruz atestam a existência de obstrução do filtro de barragens

do Estado de são Paulo, sendo uma del-as comprovadamente por ci
mento ferruginoso.

Em 1976, no Xf Seminário Nacional de grandes Batragens rea
Iizado em Fortaleza r este assunto "colmatação de drenos e fil
tros " foi aLvo das preocupações de um dos relatórios (oliveira
e camargo, 36) .

Em 1973 A. Casagrande sugeriu ao Eng. Paulo Cruz um pro
grama de investigações sobre o assunto e, em 1976, por sugestão
do Geot. José Eduardo S. Farjallat foi iniciada esta pesquisa
sob sua orientação e do prof. Sérgio E. do Amaral.

O presente trabalho propõe-se, em primeiro lugar, a ex

pJ-icar o processo que leva à cimentação dos poros, através de

experiências em l-aboratório, de estudo teórico, ou ainda, pelas
observações de campo.

PeIa indicação da literatura, desde o inlcio as atenções
se fixaram no ferro como principal elemento cimentante (Infanti
e Kanji, 23i xut Guo e Chên, 59) ou mobj-lizável (Infanti e Kanji,
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23¡ Anagnosti, 2¡ Knill e Best, 25). As outras substâncias que

normalmente são encontradas como cimento nas rochas sedinentares,

tais como carbonato de cãlcio e sílica, deixaram de ser objeto
deste estudo por não haver indicações de obstrução de filtro por

esses materiai-s .

Dentro de um segundo objetivo procura-se desenvolver uma

metodologia visando tanto comprovar o processo quanto fornecer
elementos para o estudo de filtros existentes ou em projetos. Es

ta metodologia refere-se a levantamentos de campo e experiêncÍas
de laboratório"

Atendendo a estes objetivos, espera-se dar uma contribui
ção para solucj-onar os problemas com a cimentação de filtros
existentes ¡ ou para o projeto desses elementos das barragens de

terra. Neste primeiro capítulo destaca-se a função dos filtros
e alguns casos de obstrução dos mesmos.

T.2. PRINCÍPIOS BÁ,SICOS SOBRE O FLUXO DA ^Á,GUA SUBTERR.ÀNEA

Estados da ã.gua no soLo e franja capilan

A águar Do solo, apresenta-se basicamente sob três esta
dos: higroscópico, p€Licular e livre. A água higroscópicà envol
ve os grãos e a eles adere tão fortemente que se mantém imóvel,
sendo somente retirada sob temperatura superior a 100oc. a ãgua
pelicular forma uma pelÍcuta recobrindo a,higroscópica, podendo

se deslocar em função da maior ou menor umidade do grão, nãosen
do praticamente regida pela gravidade e sim pela tensão superfi
cial. Finalmente, a ãgua gravitacional ou livre é a que se des

Ioca através dos grãos na zona de aeração ou na de saturação,
sob a ação da gravidade. É sobre a água neste estadoque se apli
cam as leis do movimento da água no sub-solo.

Capilar é a ãgua que ocupa uma faixa acima do nÍvel freá
tico preenchendo os poros do solo até uma al-tura variável segun

do o tamanho desses vazios. Experiências de l-aboratório, em ca

nais de areia, realizados por Mavis e Tsui (in Todd, 52), demons

traram que ocorrem fluxos paralelos ao nÍvel da águar rtâ zona

capilar. Numa barragem, a vazáo total que passa pelo maciço de

terra, corresponde à soma da vazão através da zona saturada com

aquela da franja capilar.



Lei de Darcy

Em 1856, Henry Darcy
mentos a lei fundamental do

cida atualmente como lei de

enunciou, como resultados de experi
movimento da água subterrãnea, ærùre

Darcy e expressa pela equação:

K(hr-h2)A
0=

onde Q é a vazão ou quantj-dade de tíquido que passa por um meio
poroso por unidade de tempo, K o coeficiente de permeabil-idade,
o qual depende da natureza do meio poroso, hl e hZ os nÍveis pie
zométricos de entrada e saída, L o comprimento do meio poroso
atravessado pela água e A a área transversal ao fluxo e ocupada
pela água. Freqtlentemente usa-se a letra i para substituir (hf-
h2) /L ou dhrldl e é denominado gradiente hidráulico.

A velocidade méaia da água no meio poroso ou velocidade
de Darcy obtém-se dividindo Q por A,

v=

Esta lei é válida para fluxo laminar, Lãl ccnp.o escoamen

to da água em tubo capilar. Para fluxos turbulentos não pode ser
usada. Normalmente a velocidade da água subterrânea é muito pe

quena, sendo seu fluxo laminar e, por isso, dentro dos limites
de vel-ocldade da citada lei.

O coeficlente K é sempre determinado em meios saturados.
K é dado em cm,/s e depende não só do meio poroso mas também do

peso especÍfico do Iíquido e de sua viscosidade. Como uma e o.u

tra propriedade dependem da temperatr:ra, corrige-se o valor de

K, medido a uma temperatura qualquer, mediante o uso de tabelas
ou gráficos que contenham a reJ-ação Kr/K20, para o valor teóri
codeKa20oc.

Pode-se dizer que para a água atravessar um meio poroso
tem de ser impulsionada por uma pressão ou carga. A carga total
corresponde ã soma algébrica da carga de pressão e da carga de

altura. Assim ao percolar o solo a água sofre uma perda de car
gât a qual pode ser de pressão ou de altura.

a)
\7=2

¿ì ^+*



1.3. o FLUXo DA Ácue Nu¡,n BARRAGEM DÐ TERRA

R ede de fLuæo

A trajetória de uma partÍcula de água percolando num meÍo

poroso corresponde a uma linha de fluxo. Linha equipotencial é

aquela que une os pontos com mesma carga. Um sistema de linhas
de fluxo e linhas equipotenciais constitui uma rede de fluxo. Em

meios isotrópicos as }inhas de fluxo interceptam as equipoten
^^ocia.is a 90", significando que a direção dô fluxo é perpendÍcutar

às equipotenciais (Lambe e whitman, 30) .

A partir de uma rede de fluxo pode-se determinar a taxa
de fluxo, a carga e o gradiente,

A unidade mais simples de uma rede é urn retângulo limita
do por duas linhas de fluxo e duas equipotenciais. Uma terceira
dimensão fÌca subentendida para poder se ímaginar um prisma atra
vés do quaL a água percola.

As scluções analÍticas para a determinação da rede de f1u
xo numa barragem são normalmente muito difÍceis e só aplicáveis
a alguns casos particulares. Geralmente são usadas outras solu
ções, tais como, modelos elétrico anatógicos, cálculos numéri
cos em elementos finitos, mode l-os hÌdráulicos e métodos gráficos.

A analogia elétrica baseia-se no fato de que a Ìei de ohm, que

rege o fluxo elétrico, é semelhante ou análoga à de oarcy, pois
ambas seguem a equação de Lap1ace, sendo a carga hidráulica com

parada à voltagem. Para o cálcufo numérico em elementos firLitos
divíde-se a seção de uma barragem em certo número de quadrados
e calcula-se o potencÍal e o fluxo em cada elemento. Este métc

do exige, na prática, o emprego de computador. o método seguin
te emprega um modelo reduzido de barragem para observações h!
dráulicas diretas. Por fim, o método gráfico baseia-se simples
mente em tentatÍvas dirigidas de se desenhar as linhas de f h.rxo

e equipotenciais que se configuram mel-hor.
Em barragens em funcionamento e ínstrumentadas, isto é,

possuidoras de uma rede de piezômetros que indicam a pressão da

água em diversos pontos no interior da barragem, pode-se obter
un control-e melhor e mais real da rede de fluxo. o controle por
piezômetros é muito importante para se verificar se as pressões
reais correspondem às de projeto ou exj,ge¡n medidas corretivas pa

ra garantir a estabilidade da obra.
Há, no entanto, algumas soluções anatÍticas, que merecem
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ser apreciadas. Uma dessas foi dada por Kozeny em 1933 (in 30)e
é aplicáve1 a barragens de terra com filtro horizontal. Neste ca

so tanto as l-inhas de fluxo quanto as equipotenciais são repre
sentadas por parábolas com focos conjugados, devendo o paramen

to de montante ser teoricament,e uma das parábolas eguipotenciais.
Esta configuração pode ser vista na Figura l-.1 extralda de Taylor
(50).

Fígura 1.1. Rede de fluxo de Kozeny para barragens de terra com

filtro horizontaL. (Taylor, 50)

A. casagrande (in 30) modificou essa solução teórica pa

ra aplicâ-la a barragens com paramento de montante plano, como

ocorre normalmente. O resultado mostra que as linhas de fluxo a

montante tomam outra inclinação para depois se conformarem ao

modelo parabó li co ,

Taylor (50) mostra as três condições que a linha superior
de fluxo deve obedecer. Já que esta Linha está sob pressão atnros

férica, a únìca carga que pode existir ao l"ongo da mesma será
a carga de elevação. Por conseguinte, deverá haver guedas cons
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tantes na elevação entre os

encontram a Iinha superior

7

pontos nos quais as equipotenciais
de fluxo, como mostra a Figura 1.2

4h

ôh

A¡

Figura 1.2. caracterÍsticas da linha sræerior de f luo. (Taylor,50).

No ponto em que inícia, a linha superior de fluxo deverá
ser normal ao tal-ude de montante. o qual é uma linha equípoten
cial-. Isto é mostrado na Figura 1.2(b), Há, no entantor uma ex

ceção¡ mostrada na Figura L.2(cl .

No extremo de jusante da linha superior de fluxo, as par
tículas de água ao sair dos poros tendem a seguir os condutos de

fluxo que se dispõem de maneira mais próxima possÍvel à direção
da gravidade. Isto é ilustrado na Figura f ,2(d) , a qual mostra
a linha superior de fluxo tangente ao talude no ponto de saida,
e na Flgura 1.2(e) que mostra a condição de saÍda vertical até
o preenchimento rochoso no pé (50) .

Na prática deve se prever que: primeiro, a finha superíor
de fluxo não atinja o talude de jusante, pois nesse caso have

ria surgêncÍas com conseqllente erosãoi segundo, as equipoten
ciais atinjam vaLores baixos, poís, caso contrário, a sub-pres
são poderia desestabifizar a barragem.



ErosCo 'ínterna

A erosão interna é um processo resultante da força de pel
colação da água. Pode ocorrer no solo de fundaçãor no corpo da

barragerr ou mesno sn outras cbras ou ainda em ambientes naturais. O p€
cesso inicia-se com uma surqência de água e, através de erosão
regressiva e carreamento das partículas do solo, forma uma cavi
dade que pode ter muitos metros de comprimento.

ø
Em çartas circunstâncias, o carreamento de partículas do

maciço de terra para o filtro pode gerar esse tipo de erosão.
Terzagui e Peck (5I) indicam que a capacidade erosiva de

uma fonte aumenta com o comprimento da cavidade. A erosão inter
na leva à formação de cavidades que captam a água percolante atra
vés do meio poroso e, ã medida gue engrossam seu caudal, aumen

tam sua capacidade erosiva.
Zaslavsky e Kassiff (6f) formularam uma teorj-a sobre o

mecanismo cle erosão interna (p'íping) que pode ocorrer no conta
to do solo do núcleo com a areia do filtro. É aplicáve1 princi
palmente aos solos coesivos. São levadas em consideração as vá
rias forças que agem sobre um elemento do so1o, nomeadamente a
força de percolação, o peso submerso e a resistência dos solos
coesivos a erosão interna.

Admitem que

Fs = ---rs:-Fg Fd

sendo Fs = fator de segurança; Fg = força de gravidade originada
do peso efetj-vo das partÍculas do solot Fd = força de arraste
exercida sobre a partÍcula devido ao gradiente hidráulico; Fc =

resultante das forças coesj-vas. Fg é uma componente perpendicu
lar ã superfÍcie do solo. Ela pode ser somada ou subtraida de

Fd, conforme a posição da superfície do solo.
Concluem, após analisar cada um dos fatores que influem

nessas forças, gu€ quanto menor o diãmetro da partÍcula e mais
coeso for o solo, menor a probabilidade de haver erosão, cujo me

canismo se processa pelo desl-ocamento de partÍculas floculadas
(agregado) .

Os solos normalmente adensados comporLam-se como solos
arenosos em relação a erosão interna enquanto os pré-adensados
são muito resistentes a esse fenômeno.

Nas concavidades onde há concentração de linhas de fluxo,
a força de percolação é maior e, por isso, o peri.go de erosão



interna é também maior.

I.4. OS FTLTROS DE PROTEÇÃO

Tanto para evitar erosão do paramento de jusante, quanto
para controlar a sub-pressão, são usados filtrosros quais captam
a água que penetrou no maciço de terra e a conduzem aos drenos
ou saÍdas devj-damente protegidas contra a erosão. Para ter um

bom funci-onamento, é necessário que as partÍculas do solo com

pactado, a ser protegido, não sejam levadas para os poros do fil
tro pois, caso contrário, poderia se formar um túnel de erosão
i nterna .

Assim, o material filtrante deverá ser suficientemente fr

no para evitar que passem, por seus poros, PâItículas do naterial

a ser protegido e suficientemente grosso para que a carga de pres

são seja dissipada pelo fluxo e,por conseguinte, as forças de

percolação desenvotvidas dentro do mesmo sejam relativamente pe

quenas. A perda de carga de al-tura deve ser suficientemente qran

de.
No corpo da barragem a crientação favorável ao percurso

da água é obtida pela posição de sistemas drenantes.
Em barragens de enrocamento ou de solo zonado com núcleo

pouco permeãveI, o material filtrante constitui, muitas vezes,
a maior parte do maciço. No entanto, a transição do solo firp até

os blocos de pedra deve obedecer aos critérios previstos para
filtros.

Em barragens homogêneas c1e terra, há três tipos princi
pais de filtros segundo Caputo (7) , cujas secções estão esquema

tizadas na Figura 1.3.:de pé ou banqueta de enrocamentoi hori
zontal ou tapete drenantei em chaminé ou combinação do horizon
tal com outro vertlcal- ou incl-inado.

O último tipo, e também o mais usado, permite variações.
A parede de areia pode estar em três posições: vertical, incli
nada para montante e inclinada para jusante. A :-nclinação para
montante, melhora a estabilidade do talude durante o rebaixamen
to rápiCo do reservatório e a inclinação para jusante alonga o

caminho a ser percorrldo pela água dentro da fundação até atin
gir o dreno horizontal.

A escolha do material a ser utilizado segue certos crité
rios dos quais o mais importante refere-se ã granutação.
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Figura 1.3. Principais tipos de filtro. (Caputo, 7).

Taylor (52) apresenta uma análise baseada em esferas per
feitas e de tamanho uniforme. Se três esferas se tocam terão um

diâmetro 6 r 5 vezes malor que o diâmetro da esfera pequena que
apenas passaria através do orificio central. Se o orifício mos

trado ó o menor que possa existir entre as partículas, o bon sen
so dirá que para uma compactação solta, o tamanho dornaterial fif
trante deverá ser Ìimitado a alguma coisa menor do que 6,5 ve
zes o tamanho do material a ser protegido. G.E. Bertram (in 50)

demonstrou, através de investigações de laboratório, que o tama
nho dos grãos para um material filtrante uniforme poderã ser até
I0 vezes aquele do materia.l- uniforme a ser protegido, antes que
possa ocorrer carreamento através do filtro.

Como a análise granulométrj-ca é de fãcil execução e cor
rentemente realizada, üil critério c¡ue utilize este parâmetro tor
na-se muj-to prático. "As experiências mostram que um materialsa
tisfaz os requisitos essencrais para um filtro se seu diâmetro
correspondente a 15e" (Dl5) ê, no mínimo, quatro v€zes o da cama

da mais grossa do solo em contato com o filtro e não maior que
quatro vezes o diâmetro correspondente a 853 (Dg5) da camada

adjacente mais fina do solo" (Terzagui e Peck, 51). Este crité
rio e conhecido como o de Terzagui, tendo sofrido algumas varj-a
ções conforme a apresentam os autores sequintes.

rLrRo ot

HORITON¡AL
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Taylor (50) e caputo (7) apresentam como exigências as se
guintes relações, guase iguais às de Terzagui:

Dr E do filtro
Dg5 do solo base

DrU do filtro
D -:-6=010 base

_15

enquanto Lambe e Whitman (30) apresentam maiores especificaçoes

<5

< 20

D5O do filtro
D;:-Eõ-sõIõ-Ease

5U

Silveira (44) faz uma anáIise baseando-se no prováve1 ca

minho pelo qual a partÍcula do sofo base com determinado diâme

tro entraria no filtro. Este caminho depende dos vazios das se

ções transversais que a partÍcula encontrará pela frente. Para
estabelecer o comprimento deste caminho deve-se estimar guantos
vazios a partÍcu1a de determinado diâmetro deverá atravessar,
até que encontre um poro de diâmetro menor I e qual a probabili
dade de esta condição ser alcançada após várias confrontações ,

dentro de um certo nÍvel de conflança.
o método prevê o traçado de uma curva de distribuição dos

vazios a partir de uma curva de distribuição dos tamanhos dos
grãos. A seguirf por um cáIcu1o de probabifidade. estima o quan

to as particufas dos dlversos tamanhos do solo base podem pene

trar no filtro. A faixa peneÈrada estarÍa contaminada. o fil-tro
projetado deverá possuir uma espessura maior para dispor de es

paço não contaminado que garanta um bom funcionamento.
Silveira (45) comenta os trabal-hos de Kjellman que lançou

as l:ases para o estudo do que poderia ocorrer å montante da zo

na de contato entre o filtro e o solo base, tendo-se preocupado
principalmente com os perigos de erosão lnterna. Sobre este ag

sunto não serão tecidos maj-ores comentários uma vez que, rÐs tra
bal-hos de l-aboratórlo ou mesmo em casos de campo, não ocorreram
fenômenos de erosão interna nestas condições. os conentários an

teriores sobre o fenômeno parecem suficientes, pois nos traba

Dl5 do f i l-tro
õ*-ao-=õro8*.

. Dts do filtro
n ' n;-õ-*F u."ã
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Ihos destinados à tese lidou-se com solos coesivos aos quais se

aplicam as concl-usões de Zaslavsky e Kassiff sobre o fator de

segurança a erosão interna.
Silva (43) considera os critérios de Terzaghirgeralmente

usados, essencj-almente aplicáveis no caso de proteção a materiais

arenosos ou silto-arenosos. Devido principalmente ã baixa per
meabilidade da argila, o gue implica em baixa velocidade de flu
xo e em baixo poder erosivo, e à coesão desse material, conclui
gue:

't- Qualquer areia limpa seria adequada à proteção de ma

ciços argilosos bem compactados e homogêneos;

- O maciço a ser protegido deve ser tanto quanto possÍvel

bem compactado e homogêneo, evitando-se a.o máximo quaisquer he

terogeneidades representadas por zonas de má compactaÇão, trin
cas provenlentes de super compactação ou defeituosa ligação en

tre camadas ou outras irregularidades que possam ensejar o apa

recimento de caminhos preferenciais de fluxo.
- Se um maciço argiloso vier a apresentar os defeitos men

cionados no item anterior, o problema dos fittros de proteção
revestir-se-á de aspectos ainda pouco esclarecidos pela engenha

ri-a de solos".
Vargas e Hsu (56) citam exemplos de seis barragens, Ter

zag]¡i, Santa Branca, Ponte Coberta, Euclides da Cunha, Limoeiro
e Graminha, onde se formaram fissuras através das quais houve

alguma percolação que poderia colocar em risco a estabilidade da

obra. Este fato é atribuido ã natureza dos materiais empregados

e provavelmente ã compactação diferencial. triltros vertlcais,
existentes em todas elas, interceptaram a infiltração que do

contrário ter-i-a emergido como minas de água no talude à jusante
e/ou nas ombreiras, comprometendo assim a estabilidade da estru
tura.

Do comportamento satisfatório dessas barragens providas
com tais drenos verticais, concluem que esta é uma medida ade

quada, ño casO de fissuras em barragens homogêneas de terra.
Silveira et alii (46) mostram que os filtros horizontais

devem trabalhar com a menor carga hidráulica possívelr pâIâ evi
tar sub-pressões na barragem e manter não saturada a parte de

jusante da mesma. Disso resulta que os gradientes
no filtro horizontal devem ser bastante pequenos.

h idráu li cos

A percolação através das fundações, aumentando o volume
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de água a ser escoada pelo filtro horizontal' é outro fator que

exige a adoção de maior capacidade de vazão que no filtro verti
caI.

No caso de funcionamento deficiente do filtro vertical, o

filÈro horizontal ou o tapete drenante funciona como defesa adi
cional , mas no caso de mau funcionamento do flltro horizontal- de

pouco adÍantará o filtro vertical da barragem. Conseqllentemente ,

para o projeto de tapetes drenantes horizontais pode ser conve

niente ou mesmo necessária a utilização de materiais de granuJ-o

metria graúda, como britas ou cascalhos, de modo a se obter o

grau de segurança requerido.
Fíltro dessa natureza, tambêm chamado tapete drenante ho

rizontal em ca¡nadas múltiplas ou tipo sanduiche, foi construÍdo
na barragem de Marimbondo e Água Vermelha.

r.5. CASOS DE OBSTRUÇÃO DE FILÎROS

Há poucas descrições sobre casos deste gênero, sendo que

a primeira publicação a relatar cLaramente uma situação destas
foi a de rnfanti e Kanji (23) en 1974, teferindo-se a uma barra
gem de São Paulo que depois foi constatado ser a do Rio Grande,

integrando o Sistema BiIlings.
Esta barragem possui um dreno subterrâneo (sub-dreno) , aIém

da canaleta de drenagem, paratelo ao sopé do paramento de juson
te. Este dreno encontra-se envolto por um fíl-tro constituido, do

meio para as bordas ' de brita, pedriseo e areia grossa.
"As investigações efetuadas incl-uiram ensaios realizados

com o naterial coloidal encontrado no Ínterior do tubo col-etor
de drenagem, bem como a execução de poços de investigação atra
vés do filtro de areia, os quais revelaram que o filtro apresen
tava porções fortemente cimentadas ", AnáIises posteriores indi
caram que o materiaf cimentante era a goethita. os outros casos

c.itados por aqueles autores não comprovam a existência do pro
bl-ema, isto é, obstrução do fittro ou dreno.

Posteriormente, Guerra (15) em 1980 descreveu o mesmo ca

so., citando as seguintes ocorrências no histõrico dessa barra
gem. Em 1940, três anos após a sua construção, houve um recal
que de aproximadamente 30 cmf interpretad.o como resultante da

saÍda de maÈerial siltoso, Em abril de 1960 foi constatado que

o sub-dreno se encontrava parcialmente entupido e foi localiza
da uma cavidade com cerca de f,0 m de diâmetro por 1,5 m de pro
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fundidade. Â semelhança de 1952 e L962, em 1963 foi verificado
que a canaleta de drenagem que acompanha o pé do talude de jg
sante do aterro apresentava-se parcj-almente obstruida, serdo obser-

vado material de aspecto ferruginoso carreado pela água do sub

dreno da canaleta. Nesse mesmo ano houve deslízamento do talude
de jusante, Verificou-se então que a saturação do aterro havia
sido causada por problemas do sub*dreno' Uma inspeção constatou
então que o tubo coletor estava quebrado e as camadas de areia,
pedrisco e brita apresentavam mau aspecto além de ser apontado

também o carreamento e a colmatação do dreno. A exposição do

sub-dreno, em 1967, revelou que não havia quebra de tubos, mas

constatou o entupimento parclal do tubo coletor e a existência
de material de "coloração alaranjada, aspecto ferruginoso, lodo

so e adesivo" nas camadas de areÍa, pedrisco e brita.
y A barragem de Xavantes ¡ pertencente a CESP ' situada no

Rio Paranapanema entre os municípios de Xavantes (SP) e, Ribei
rão claro (PR), após entrar em operação em fins de 1970, apresen

tava, já em janeiro de 1973, piezômetros indicando nÍveis acima

daqueles prevÍstos no projeto e próximos dos nÍveis calculados
para fí1tros obstruidos. Abrahão (I) analizou a evolução dos nÍ
veis piezométricos e d.esenvolveu uma simulação através de um mo

dclo eletro-analógico, ensaiando cinco distribuições dos valo
res correspondentes ãs permeabilidades nos diversos elelrentos da

barragem e procurando a cada ensaio uma aproximação maior com a

confíguração obtida pelo estudo dos nÍveis piezomótricos. Assim,

tomando a seção tÍpica esquemática apresentada na Figura 7, 4,
concluiu que os valores médj-os da permeabilidade são os mostra

dos na Tabela l. 1.

TABELA ]-.1. PERMEABILTDADES DA BARRAGEM DE XAVANTES DEDUZIDAS

Dos ENSAIoS DE ELETRO-ANALOGIA (ABRAHÃO, 1).

Material" percolado vafor médio de K

Basalto ves ÍcuLo- amigda 1oi dal (fundação)

Arenito eõlico (fundação )

Arenito aquoso

Maciço de montanÈe da barragem de terra
Filtro inc linado
Fi ltro hori zontal
Dique na posição verti ca l-

-Ê,5xl0"cm/s
-LI x 10 ' cm/s
-A4 x l0 ' cm/s

I X IU CM,/S
-AI x f0 cmls
-aI x -10 cm/s

impermeáve I



cora 4OO
(n )

960

f40

520
5ro
500

2 80

260
2 50
240

Flgura 1.4. Secção típica
pie zométr j_ cos

ARENITO EOLICO

ARENITO "AOUOSO

SASALTO COMÞACfO

esquemati zada
de janei-ro de

da Barragem de
l-973 (Abrahão,

. - -.v .l

8-r:1!I9 " rl)tyl l3-/

Xavantes, pertencente a CESP, com os níveis
1) .

P
(.tl
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Em grande parte os níveis piezométricos elevados eram ex
plicados peÌo fluxo vindo da fundação s ob recarreg and.o o fil
tro horizontal , problema este resoLvido com a abertura de poços
de alívio no pé de jusante. Ilas de qualquer forma fícava evid.en
ciada uma certa obstrução do fÌltro inclinado, o qual apresenta
va inicialmente permeabi lidade maior,

Um levantamento realizado na China por Xur Guo e Chem
(59) revelou que "uma investigação de campo em 48 projetos e 40
poços escavados para teste mostrou que cerca de 80? rias barragens
de terra possuiam água ferruginosa em alguma extensão e isto le
vava a uma contaminação dos drenos do filtro que, en alguns ca
sos, estavam mesmo parcialmente oL¡struidos. Geralmente el_a in
fLuenciava as zonas onde o nÍvel da ãgua de percolação flutuava.
ou próximo a seus limites superj.ores. Abajxo do nível de flutua
ção, como o ferro estava no estado de redução não havia sinal
nem de precipitação nem de gelificação de óxido de ferro',.

Verit'icaram também que o funcionamento das barragens de
terra não foi afetado.

I.6. PROBLE¡,IAS GEOQUÍMICOS EM BARRAGENS DE TERRA

Embora sem se referir à obstrução de fil-tros, existem a1
guns trabalhos sobre aspectos geoquímicos ocorridos em barraqens
que de alguma forma estão relacionados ao tema.

Haldane ¡ carter e Burton (19) rel_atam um ataque quÍmico do
revestimento de concreto do túne1 d.e desvio da barragem de Corin,
AustráIia. A causà desse ataque era a água ácida, com pH 4,2,for
mada devido à presença de pirita na rocha usad.a para enrocamen
to, A participação desse mineral na formação de ácido sulfúrico
era auxilj-ada pela ação de microorganismos,

Knill e Best (26) estudando o caso de fissuramento do nú
cLeo da barragem de Shek pik r em Hong Kong sugerem "que o fratu
ramento de núcleos em barragens de terra feitos de sol_os resi
duais podem estar associados com a ocorrência de cimentação tem
porária resu.Itante da presença de goethita,,. A explicação dada
seria a de que poderla haver uma dissolução e reprecipitação,,de
forma que nova cimentação pudesse se desenvolver rapidarnente den
tro de um solo compactado e/ assim, levar ao fraturamento", ¡rro
vavelmente por tornar o solo rnais rÍgido. Na exptanação desses
autores faltam justificativas químicas para essa dissolução e
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reprecipitação no solo, mas a observação de que mesmo pequenas
quantidades de goethita podem ter grande infl-uência no comporta
mento do solo é interessante.

Anagnosti (2) descreve o caso ocorrido com a barragem de
KaIé, Dâ Guiné, do tipo enrocamento, a qual possui um núcleo de
Iaterita finamerrte granulada. Quando de seu enchimento em 1963,
a descarga nos drenos coletores atingiu I litro/segundo. No fi
nal de l-965 a descarga chegou a 3t I/s, houve surgências ao l-on
go do paramento de jusante a 2 m abaixo do níveI do reservató
rio e um sedimento coloidal avermelhado depositou-se nos coleto
res do dreno. A infi ltração não foi provocada por erosão do so
Io, visto que a água que passava através da barragem era limpa
e mesmo utilizada como potávet. "Os testes realizados sobre do
solos usados na barragem provaram a deterioração química dos fi
nos que foram dissolvidos e levados da zona impermeável da bar
ragem em um tempo relativamente curto. A água do reservatório
não mostrava nem acidez nem aÌcalinidade, sendo neutra (pH =7),
mas na passagem através da barragem tornou-se alcalina,'.

o fato de uma dissotução corocar em perigo uma barragem a
ponto de exigir medidas excepcionais, como relata aquere autor
no mesmo artigo, é muito importante, mas a explicação merece ser
discutida.

A última afirmação desse autor de que a água ao passar p9
la barragem torna-se arcalina a ponto de dissolver os óxidos,
não parece muito aceitãvel. Consta que as amostras foram trata
das com diferentes valores de pH e foi observado que "entre pH=I1r85

a pH=12,85 cerca de 60? das frações menores que 0 r05 mm eram clis
solvidas", sendo 252 sio2 e 35ró óxidos de ferro e de alumínío.
ora este comportamento pode ser explicado pela presença do alu
mÍnio e sÍlica e não de ferro pois, segundo esse autorr os so
los examj-nados possuiam 38å e 47s" de óxidos de ferro e de alumi
nio. Porém é difÍcir e praticamente impossÍver formar-se, em am

bientes naturais de uma barraqem, plì dessa magnitude. poder-se-ia
pensar em reações de redução e oxiclação para explicar a dissolu
ção e posterior precipì-tação à jusante.

Outro aspecto j-nteressante do caso ocorrido mas que esse
autor não d.esenvol-ve é o do fri-tro. Conforme o desenho da seção
da barragem, esta possui unì filtro horizontal com enrocamentono
pé de jusante. orar pârâ haver surgências no paramento de jusan
te a 2 m abaixo do niver de montante, como relata esse autor, se
ri.a de se esperar que o filtro estivessc inoperantc, mas infe
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Lizmente não é mencionado se houve ou não obstrução do fiÌtro.
A solução encontrada para esse caso foi a construção de

parede de estacas-prancha cravada no limite de montante do nú
cl-eo de material fino.

1.7. ESTUDOS ÃNTERIORES SOBRE O TEMA

Xu, cuo e Chen (59), al_én da constatação do probÌema, de
senvolveram importantes estudos de campo e de laboratório. Veri
ficaram na Barragem de Hedi que o teor de ferro total no reser
vatórÍo era de 0,06 mg/L, nos poços de inspeção na barragem 0,25
a 4,5 mg/I e à jusante 0,75 a 7,5 mg/L. Através de medição do po
tencial e.Létrico verifÍcaram que acima da linha freática o soLo
estava no estado de relativa oxidação e, abaixo, no de rel_ativa
redução, Em laboratório, tomaram pares de a¡nostras, onde unìa era
tratada com glucose 0,5å, para a redução do ferro, e outra não.
Após 3 a 4 meses foram comparadas as propriedades dos pares e
constataram que as anostras que sofreram a redução do ferro di
minuiram: os teores de partÍcuJ_as de argila e colóides en Ir5 E

a l0? principalmente nos sol_os derivados de basalto e calcárlo;
os limites de plasticidade e de lj-quidez em LE a 7t; o ângulo
de atrito interno em 20 a 40; de (I x lO-5 a I x L0-8) crnls pg
ra (J. x 10-5 a 1x tO-7) cm/s o coeficiente de permeabi lÍdade. o
peso especÍfico não variou muito. Consideraram ainda, que essas
ordens de grandeza não eram significativas.

Importante também é o trabalho de Ferreira (10) , apresen
tado em L978, não só por representar a primeira tentativa de si
mulação em l-aboratório do processo de cormatação fÍ s i co-guímica
de filtros em barragens, mas também pela rigueza de detalhes da
experiência realizad,a. Esse autor descreve uma experiêncía que
simula o processo em questão, realizada no laboratório de Ilha
Sol-teira pertencente a Companhia Energética de São paulo (CESP).
Os nateriais ensaiados são os mesmos com que foi construid.â a
Barragem de Xavantes. frês amostras de sol_o compactado, recober
to por areia e tendo cascalho fino por baixo, forãrn mantidas sob
gradiente de aproximad.amente 40, em temperatura constante, fÍ
cando uma sem 1uz e as outras com luz ambiente. O tempo de cir
culação foi superior a 500 dias. O ffuxo era de baixo para cima,
saindo a água em drenos laterais aproximad.amente na metade da es
pessura da areia.
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Os resul-tados obtidos que nerecem destaque são3 primeiro,
que houve uma diminuição de permeabilidade com passar do tempo
expressa peJ-as fórmulas empÍricas (1og K20 = -0,4582I 1og T

- 5,25256) para o conjunto 1, (logKr.= - 0,5831-6 Io9 T - 0,04556)

para o conjunto 2, (toø XrO = - 0,52e,47 Log T - 5113097) para o
conjunto 3; segundo, gue apesar do aLto gradiente, a areia sl
tuada acima do solo não apresenta material fíno, com dÍâmetro
inferior a 0,074 mm; tercej.ro, que houve migração e dryosição ae
ferro acima do nÍveI de drenagem.

1.8. CONCLUSÕES DO PRIMEIRO CAPÍTULO

O Ítem sobre princÍpios básicos referente ao fl-uxo de água

subterrânea vem auxiliar a memória para aspectos que deverão es
tar em mente na interpretação dos casos apresentados, nos leva¡
tamentos de campo e, também, nas experiências de laboratórÍo.

O Ítem que se refere ao fluxo de água numa barragem deter
ra auxilia o entendimento sobre a função dos filtros de prote
ção, que é o objeto do presente estudo. Sobre esses filtros, ve
rifica-se que a tecnologia de sua consÈrução está baseada em

princÍpios fÍsico-mecânicos, enquanto as possÍveis reações geg
quÍmicas não são consideradas.

Os casos de obstrução do filtro, que ficaram clararente evi
denciados, são o da Barragem do Rio Grande, também conhecida co
mo PedreÍra, por constatação direta (Infanti e Kanji,23; Guerra,
15) , e o da Barragem de Xavantes, por constatação indireta
(Àbrahão, 1). As descrlções sobre o caso ocorrido com a Barra
gem de Kalé, na GuÍnê, não permitem uma conclusão sobre a obstru

ção ou não do filtro (Anagnosti, 2). Xu, cuo e Chen (59) consta
taram obstrução parcial dos drenos e contaminação dos fÍ 1tïos, ûEs

rel.atam que o funcionamento das barragens não foÍ afetado. Os

outros problemas geoquÍmicos não permltem uma conclusão sobre a
obstrução do filtro,

Os estudos de Xu, cuo e Chen (59) mostram: primeiro, o e!
riquecimento da água em ferro, durante o percurso .pelo maciço
de terra da barragem; segundo, o ambiente de relativa redução
abaixo do lenço1 freático; terceiro, a alteração de algunas pro
priedades do solo em função da redução e conseqllente solubillza
ção do ferro.
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Sobre o trabalho de Ferreira (I0) cabe comentários, primei
lcot sobre a variação da permeabilidade, segundo, sobre a não

contaminação da areia, terceiro, sobre a deposição de ferro.
A permeabilidade medida parece ser basicamente a do solo

e não a da areia, ¡¡ois a maior parte da perda de carga estaria
ocorrendo na camada de solo, onde o coeficiente de permeabilida
de inicial era de 9,3 x 10-6 cm/s contra 316 a 3,9 x I0-2 cm/s da

areia. O mesmo solo, após o ensaio, revelou valores de k de l-16 x
-q. -trIO ' cm/s, 3,0 x IO-' cm/s e 3r0 x 10 'cm/s, mostrando, portan

to, uma diminuição de permeabilidade, variação esta atribuÍda à

IixivÍação. É possÍvel que algas, bactérias ou fungos tenlram for
mado uma camada com tendência impermeabilizante no contato infe
rior do solo, correspondente à superfície de entrada da água. A
favor desta hipótese é mencionada a existência de um ge1 perfei
tamente transparente, êttì suspensão, na água coletada do conjun
to I e acumulada para análise quÍmica, nos primeiros 100 dÍas de
ensaio.

É importante salientar a não contaminação da areia sobre
a camada de sol-o (argiloso) para evidenciar a resistência desse
solo ä mobilização de seus grãos ou à erosão interna, apesar do

alto gradiente. A deposição do ferro ocorreu na zona de aeração,
para onde poderia ter mJ-grado por ascensão capilar.

Em vist,a destas considerações estabelece-se, como objeti
vo principal, a explicação do processo geoquÍmico de cimentação
do filtro de barragem e, como objetivo j-ntermediário e necessá
rio, o desenvolvimento de uma metodologia de estudo das reações

¿ . -¿quimicas e físicas que podem ocorrer no filtro.



CÀPfTULO 2

FUNDAMENTOS DA GEOQUÍMICA E BTOGEOQUÍMICA DO FERRO

2.l-, TNTRODUçÃO

Ficou cl-aro no primeiro capÍtulo a necessidade dè um estu
do geoquÍmico dos processos gue podem levar à obstrução do fil
tro de uma barragem.

O ferro é um dos elementos mais comuns com uma abundãncia
nédia na crosta de 5,63, segundo Taylor (in Krauskopf, 26),sóin
ferj-or ao oxigênio, sllicio e alumÍnio, advindo daí, em grande
parte, a sua Ímportãncia para os processos geoguÍmicos comuns,
pois é difÍci1 encontrar um meio, especialmente guando ær¡pa uma

grande årea, que não possua ferro. O meio anbiente de uma barra
gem não faz exceção. Dentre os solos, os de cl-ima tropical e sub
tropical- são os mais ricos em ferro. A simp.les abundãncia não
oferecerj-a nenhum problema se esse el-emento fosse total¡er¡te iner
te nas condições reinantes num reservatório e barragem, mas is
to não acontece.

O objetivo desse capÍtulo é demonstrar que a precípiÈação
de hidróxido férrico pode ocorrer no filtro de uma ba.rragem sob
determinadas condições fÍsÍco-guÍmicas e bíológicas.

Para tanto, serão lembradas algumas teorias quÍmicas, es
pecialmente sobre as reações que controlam a soLubilização e.re
posição do ferro, acompanhadas de um estudo geoquímico desse ele
mento em ambientes superficiais ¿ mormente na água, "A geoquÍmi
ca do ferro é, em grande parte, còmandada pelas relações de oxi
dação e redução. Com efeito, a forma reduzida permite a mobili
zaçáo, enquanto a forma oxidada, salvo em condições de pH muito
ácido, é sinônimo de bloqueamento e precipitação" (Goñi et atii,12).
Ccno o reservatório de rnna barragdn é um lago artificial, buscar-se-á
conhecimentos de limnologia visando o entendímento da geoguímí
ca nesses ambientes, Sendo ainda o ferro um elemenÈo capaz de

entrar no metabolis¡no de plantas ou animais, ou de sofrer as con

seqtlências das funções vitais, serão tecidas considerações so



22

bre a biogeoquÍnica aplicada ao ferro.
Esses conhecimentos, quando cornbinados, poderão explicar

o mecanismo de solubllização do ferro contido no solo e a precj-
pitação desse eLemento nos poros do filtro de uma barragem.

2.2. OXIDAçÃO-NEOUçÃO E EQUAçÃO DE NERNST

A partir das reações de oxi-redução pode-se estabelecer uma
série coneendo os elementos metál-lcos e sua capacidade de redu
zir Íons d.e outros metais. Essa série é chamada de eletromotrlz
porque a tendência que um metal tem de reduzir os Íons d.e outro
pode ser medida pela força eletronotriz desenvolvida por uma pi
Iha e 1étri ca .

-oO valor E' para cada semi-reação é seu potencÍa1 em vol-ts
referido à seml-reação Ur: Hj à qual é atribul do , arbi trariamen
te, o valor zeïo. os valores são dados a 25oc e l- atm de ot.J
são, com todas as substâncias a uma atividade unitãria. el-gumas
das semi-reações em gue toma partè o ferro apresentam os seguin
tes potenciais (Krauskopf, 26) .

Fe + Fe++ + 2 e Eo = - 0,44 v
Fet- + Fe*** + e- Eo = + 0,77 v
F.** + 3H2o =: Fe (oH) ,+3t¡+1s- Eo = 1,06 V

O potencial de oxidação esÈá retacionado à energia livre
pela fórmula

ÁF = nfE

sendo E = potencial de eletrcdo ou diferença de potencial ou po
tenclal de oxi-redução; n = número de eletrons que mÍgram de um

átomo para ouÈroi f = const.ante de Faraday;AF = variação d.e ener
gia livre, conceito este retirado da Termodinâmica e gue expres
sa a capacidade de as substâncias reagirem e a intensldade com
gue essas reações têm lugar. A constante de Faraday é um número
tal gue nultiplicando-o pela voltagem¿ dá a energia. A for
ma mais correta para esta constante é 96.500 coulonìbs, sendo a
energia expressa em vol- ts -cou l-ombs ou joules. A energia pode ser
expressa em calorj.as e o valor de f,é então, 23.066 caL/voIL,

A variação de energia livre I por sua vez está relacionada
à constante de equilÍbrio pela equação
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ÀF = * Rr tnK- + Rr rn W=W
LBI " LD] "

öh.de.''o quociente do úttlmo têrmo refere-se a uma equação quÍm!
ca geral bB + dD + ... = yY + zZ + ... em que B,D,Y, Z, sáo fór
mulas qufmicas e b, d,y, z sáo coeficlentes; os colchetes inâ!
cam atividades e K_ é a constante de equilfbrÍo expressa em at1
vi dades .

No caso especial ern que todas as substãnclas estejam pre
sentes a uma atividade unltárla: I molar para substãncias em so
Iução; 1 atmosfera de pressão para os gases r os sól-ldos e lfgui
dos consfderados como compostos puros, a equação toma uma forma
mais simples. O quociente é então l- e seu logarftmo é zero, de

forma que

AFo=-RTLnKa
sendo AFo a variação da energia livre padrão da solução.

Comblnando-se as equações anterlores obtém-se a eguação de
Nerns t !

- ^Fo 
RT-

nt nr

E = Eo + 2'309 RT 1oo 
LY-l'LzJ:

nr ' [sï[o]o
Para reações a 25oc, a comblnação das constantes antes do loga
rftmo é iguat a 0,059/n de forma que

Nas reações de oxidação do Fe+* prr" F.+++ a 25oc esta e
quação fica sendo

r- +++'1
JE = E" + 0,059 loq e--r **r

LFe I

IFe++f
E = 0,77 + 0,059 tog r- *l'rLle I

Eo=+0,77V

Os potenciais de oxi-redução de ambientes são representa
dos peÌo sÍmbolo Eh (26).
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Através desta equação entende-se facilmente que em pH bai
xo, onde o F.*** ê solúvel, se a concentração de Fe+++ " Fe**
forem Íguais o potencial de oxi-redução, Eh, será 0,77;se o pri
meiro estiver em maior proporção esse potencial será maior. Em

pH neutro ou próximo desse, o F"*** precipita e, portantor sai
do sistema de solução, ocasionando uma concentração de Fe** sem

pre maior, tornando o último termo da equação negativo e o Eh

inferior a 0,77. Por outro lado, entende-se, também, porque em

meios com pH neutro e Eh superior a 0,77 praticamente não se en
contra ferro em solução.

2.3. DIAGRAMA DE pH-Eh PARA O FERRO

Como a solubilidade do ferro em água esÈá condlcionada ao

pH e as concentrações relativas do Fe*++ e Fe** ao Eh, pode-se
ter uma noção dessa situação no diagrana da Figura 2.1.

HzÔ'

Figura 2.1. Dj-agrama
ferro a

pH 
o 12 14

Eh-pH para Íons simpJ-es e hidróxidos
25oc (Krauskopf, 26)

t
o
i
Lrl 0.2

de
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Convém situar nesse diagrama os limites de pH e Eh na na
tureza. O pH varla de 4,0 a 9,0 e o Eh de (L,22 - 01059 pH) a
(- 0,059 pH) . Estes limites formam um paralelogramo num diagrama
Eh - pH, conforme pode-se ver na Fiqura 2,L em negrLto. Esta fI
gura nostra o método d.e diagramar al.gumas das reações de oxida
ção de ferro.

Considerando o par
+++Ie - .te + e Eo=+0,77voLt

Fendo e = eletron, verifica-se que esta equação é independente
do pH, desde que nem o H* nem o OH aparecem na equação, de me

do que seu potencial pode ser representado como uma linha hori
zont-al- (A) . Num ambiente em que Eh-ph estejam acima da linha, a-r-r,r ++.relaçao (Fe ) /(se" ) é maior que I e, noutro com Eh-pH abaixo
da linha, menor que 1. A linha não pode ser nuito prolongada no
diagrama porgue o Fe (OH) 3 precipÍta quando o pH atinge val-ores
próximos de 3. Para valores de pH maiores do que 3, a reação de
eletrodo simples pode ser substltulda por

+++
3H2o + Fe" = Fe (oH), + 3H+ + e- Eo=+1,06 vort

Aqui a relação entre Eh e pH é dada por
T-+-r3

Eh = Eo + 0,059 ron I'-:-

I Fu**]

e as linhas B e C são calculadas pela equação
Eh = 1,06 pH para concentrações de re++ de IM
Eh = 1 ,47 pH para concentrações de Fe++ de t0-71',1

Em soluções básicas a principal- seni-reação é

Fe(OH) 2 + OH- +Fe(OH)3 +e Eo = -0,56 volt

Eh = - 0,56 + 0,059 100 I- 'bn- -
úìÈ - r rì t't, -t-;- 0,059 pH

Esta última equação é a da tinha D. Deve-se observarr no
entanto, que a mesma será quase toda fora dos limites para am

bientes naturais só sendo aplicável nos casos de altas concen
trações de íons ferrosos.

Esse diagrama mostra o que já foi vÍsto no Ítem anterior
analiticamente. Pode-se verr portanto, que em pH próximo ao neu
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tro, Çomo ocorre na maior parte das águas naturais de rios ou

barragens, só poderá existir ferro em solução em quantidades
apreciåveis se o Eh for baixo, caso contrário, forma-se Fe( OH) 

"
que precÍpita e sai do sistema.

2,4. FERRO NAS Ã,GUAS NÀTURÀIS

CompoÈ tos p"es enLes

As ãguas naturais podem conter ferro na forma de bÍcarbg
nato ferroso, Fe (HCor)r, fluoreto férrico, FeF3, hidróxido fêr
rico, Fe (oH) 

3 , 
fosfato férrico , al-ém de cloreto ferroso, FeC12 ,

carbonato ferrosof FecO3, e sulfato ferroso, FeSo4. os dois pri
meiros são incompletamente dlssociados; o hidróxido férrico per
manece na água como coloidal; o carbonato ferroso e o sulfato
ferroso são insÈáveis na presença de oxigênio dissoJ.vido, sendo
prontamente convertidos em compostos férricos, A forma mais arbun

dante, especialmente nas águas de fontes, é a de bicarbonato feI
roso, aparecendo as outras em proporções bem menores, merecendo

certo destaque, entretanto o hidróxido férrico. As águas de pãn

tanos podem ser ricas em ferro, graças aos compostos húmicos es

táveis desse eLemento (Rankama e Sahama, 39).

0rigen d.o ¡'erro ferroso nas ãg,tae

Ferro férrico pode ser solubil-j-zado após a redução ao es

tado ferroso, H2S, produzido durante a decomposição de compos

tos orgãnicos contendo enxofre, é um dos mais j-mportantes redg
tores enconÈrados na natureza e está, muitas vezes, em pequenas
guantidades em soJ,uções de intemperismo, Em adição, soluções or
gânicas contendo compostos húmicos também reduzem o ferro férri
co a compostos solúveis, Compl-exos húmicos de ferro formam sol-u

ções coloidais que são estávels e cons eqtlentemente tornam o fer
ro apto a migrar nesta forma (39) .

Para Hem e cropper (20) "a água abaixo da superfície da

terra e sem contato com o ar provavelmente tem u¡n valor de Eh

de 0,20 volts ou nenoç e um pH rel-at.ivamente baixo (menor que 6)

se suficiente excesso de dióxido de carbono estiver presente.Sob

estas condlções, soluções ferrosas tào alLas em ferro como 5 0ppm

são permanentemente estáveis,
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Se esta água surge numa fonte e se água com baixo Eh é for
necida com suficiente rapidez, o nível de concentração de íon
ferroso permanecerá alto, mesmo que o Eh na superfÍcie possa ser
considerado acima do que os cáiculos de equilÍbrio indicam ser
compatível com a presença de íon ferroso dissolvido".

Depcsíção de eompostos de fenno

Quando o bicarbonato ferroso se oxida em contato com o oxi
gênio dissorvido, ocorre a seguì-nte reação com a conseqtlente de
posição de hidróxido férrico.

4Fe (HCO l) Z + 2H2O + OZ 4 Fe (oH) , + BCo2

Relacj-onando os pesos moleculares, vê-se que

4 x L77,886 + 2 x 18,01-6 + 32,00 = 4 x l_06,974 + g x 44,01.

Note-se que esta reação requer somente uma moÌécula deoxi
gênio para cada 4 molécuÌas de hidróxj-do férrico produzido, ou

l-q cle o2 oxida 22,249 de Fe (HCor), produzindo 13,369 de Fe (oH)r.
Por issor peeuenas quantidades de ar podem provocar a precipita
ção de hidróxido férrico em amostras de águas naturais coleta
das em garrafas (Hem, 19).

Há também precipitação de ferro como sulfeto em águas es
tagnadas na presença de sulfeto de hidrogênio. por outro lado,
suffetos ferrosos podem também ser oxidados (39) .

4FeS + 9 OZ + ÌOH2O 4Fe(oH), + 4H2So4

Comp'Leæos e coLoides de ferno

Foi visto, nos itens anteriores, que o estado de oxidação
que permite a solubilização e mobilização do ferro é o reduzíd.o,
com valêncla 2, Verifica-se, entretanto, gü€ mesmo com valência
3, como hidróxido oì-l outros compostos, é possível manter-se. o

ferr¡-r em solução ou ao menos em suspensäo por longo tempo, grà
ças à formação de complexos e colóides.

A importância dos complexos inorgânicos de ferro ainda não
é inteiramente explorada, mas complexos com subsLâncias orgãni
cas são importantes (19). lons com cargas opostas ou íons e rnt-¡

Iéculas polares interagem muitas vezes um com outro muito forte
mente. E esta forte interação é tratada como uma espécie dissol
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vida independente com sua própria at.ividade e coefÍciente de atì
vidade (Berner, 3) .

Há algumas regras gerais de Berner (3) para a cornplexação
de Íons nas soluções:

1) Quanto maior a carga de um Íon, mas facilmente e1e for
ma um forte (e abundante) cornplexo;

2) Quanto maÌor a concentração de uma espécie complexante,
maior o grau de complexação;

3) Nenhuma apreciável associação de Íons é encontrada en
tre Cl e cations alcalinos e a lcalino- terrosos nas tsrperahlras
sedÍrnentares;

4) fons trivalentes (e de valências maiores)
velmente associados com OH (ou O--¡ em pH neutro,
reagem com a água;

5) Motéculas orgânicas neutras muitas vezes
xos fortes com Íons metáIicos de transição,

O fer-ro pode também estar contido em col_óides.
CoIóide é uma suspensão de qualquer material_ finamente gra

nulado (26) . A eficiência do sol" como transportador do metal dg
penderá de sua estabilidade, pols é óbvio que um coLóide que fLe
cule facilmente não servirj-a para este fim. por exempJ-o, o fer
ro, no estado férrico, forma um hidróxido muito insolúve] que
freqtlentemente permanece disperso sob a forma de um soL estáveI
de Fe (OH), . A guantidade deste sol- nas correntes fluviais é

maior do que no mar, uma observação que sugere (embora não prg
ve) que o soL é f l-ocul-ado ao entrar em contato con os eletról_i
tos do mar.

Alguns colóides são suficientemente estáveis para permene
cer indefinidamente em suspensão, ceralmente são precipitados
por eletróIitos e alguns destes são melhores precipitantes do
que outros. Est,a regra, porém, está cercada de dificutdades, As
sim mesmo, a regra que nos diz que os colóides são precipitados
por eletró1itos é suficientemente váIida para podermos afirmar
que as partÍculas permanecem suspensas por mais tempo em água
fresca do que em água do mar, e que a extraordinária limpidez
da água, em muitos lagos cristalinos, é deyida à rápida flocula
ção dos materiais em suspensão despejados nesses lagos (26),

Uma observação curiosa sobre a estabilidade dos col_óides
é o fato de um certo colóide poder ser muito estáve1
ça de outro, mais do que quando sozinho. Este outro

são i nvari a

isto ér e les

forman compl-e

em presen
é chamado
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colóide protetor. Em geral os colóÍdês protetores são hidrófilos.
Geologicâmente, os colóides protetores têrl, partlcular importân
cia no estudo das águas superficiais que contêm muita matéria
orgânlca, poÍs os colóldes orgânicos hj.drófilos agem como prote
tores de mater.iais inorgânicos tais como hidróxidos de ferro e

hídróxidos de manganês, tornando-os mais estáveis e, consegüen
temente, mais facilmente transportáveÍs (26) .

Melfi (33) concluiu que "os constituintes amorfos férri
cos ou ferrissilÍcicos encontrados em sedimentos ou soIos, são
instáveis e devem ser conslderados transitõrios no meio natural "
e que "a priori, as condlções operatórias utÍl_izadas em suas ex
periências deveriam facilÍtar a formação de ligações Si - O - Fe,
gue favoreceria o transporte do ferro complexado pela sflica.
Entretanto, exceto a reação de adsorção ocorrida na superfície
do gel, nenhuma ouÈra houve entre o hidróxido de ferro e a sÍIí
ca, eliminando-se, portanto, a hipótese de a mobÍIidade do fer
ro no meío natural, encontrar-se ligada à formação de complexos
f errissil-Ícicos pseudo-soLúveis " .

As pai:tÍculas de Fe (OH) 3 permanecem em suspensão por mui
to tempo, dÍas e até meses, podendo ser renovidas por sedimenta
ção, por centrifugação e por filtração (20). O tamanho dessas par
tÍculas deve ficar entre 0,5 e 4 y. Hem e Cropper (20)removeram
o hidróxido férrico suspenso de amostras naturais e preparadas
com um filtro molecular (MÍllipor Type HA) o quat é capaz de re
ter partÍculas de até 0,5 micron de dÍâmetro, enquanto que com
outro filtro incapaz d.e reter partÍcuJ_as menores que 4 U não obti
veram o mesmo resul-tado.

Pode-se admitir, portanto, que é praticamente impossÍveI
o transporte de ferro até o filtro de uma barragem por meio de
colóide passando por um maciço de argila, não se pode dizer o
mesmo com relação ao complexo de ferro.

Conc ent,r,aç õ es espenadas

O ferro está normaLmente presente em água inteiramente ae
rada, de pH normaL, em quantidades menores que 0,.5 ppm e muítas
vezes menores que 0rI ppm, provavelmente na forma férrica. Em

águas ácidas possuidoras de um pH inferior a 3f0, o ferro ferro
so pode estar presente em guantÍdades que excedam 100 ppm, mas

tais águas só são encontrad.as em algumas fontes termais e em



águas de superfÍcie fortemente afetadas
tos contendo ácidos e ferro (19).

Sziksay (49), em levantamento das
dos principais rios da Bacia do paraná,
composição quÍmica média dos solutos nas
gual é transcrita na Tabela 2.1.
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por despejos de esgo

condições geoquÍmicas
apresenta uma tabel-a da
águas desses rios a

TABELA 2.1-. COMPOSTçÃO MÉDIA DOS SOLUTOS NAS ÁGUAS DOS RIOS DA

BACTA DO PAR.A,NÃ (BP) E DA AMÉRICA DO SUL (AS) (SZÛ€AY,

49) .

u_t co, so, NO3 TotålAIFeM9Na

B.P. 2,0 L,4 3,4 t,9 7,2 0,72 0,86 7,4

4,8A.S . 4,4 2,0 7,2 1,5 5,5 L,4

2,r 18,4

4 ,9 15,1

r,25 46,43

0,7 47 ,I
teores en ng/ L

Estas águas podem ser classìficadas como carbonáticas, o
gue, a1iás, é mais comum em cl-imas tropicais e subtroprcais, de
vido à abundância de água de precipitação rica em ácido carbôni
co (49).

Ferro ferroso pode ocorrer na água subterrânea sujeita a
ambientes redutores. Raramente concentrações acima de 5Omg/l po
dem ocorrer em águas com um pH de 5 a 8. Concentrações acima d.e
L0 mg/I são comuns (19).

O ferro I nas amostras de água subterrâneas, geralnente não
está em equilibrio. A precipitação do hidróxido férrico não aI
cança o nÍvel previsto pelo produto de solubil-idade, e a reação
entre o Íon ferroso e o oxigênio não dispõe de tempo suficiente
para esÈabel-ecer concentrações entre os íons férrico e ferroso
120 ) .

Hem e Cropper (20), analisando uma fonte, verificaram que
as condições de pH e Ehr combinadas com a solubifidade, não jus
tifícavam o teor de ferro enconlrado. Concluiram, entãor que
nestas condições o ferro ferroso era instáveI. No. aqtlÍf ero de
via ser estávef enquanto que na fonte, devido ao suprimento râ
pido, conseguia mantei-se em solução. O pH medido corresponde
ria ao real devido ao efeìto tampão ao HCO]. portânto o Eh medi
do não correspond.eria às condições do equilÍbrio do aqrÌÍf ero
Aplicaram, por isso, urn métod.o para estimar å fh Ar" condições



subterrâneas, a partir do pH nedido e

o ábaco da FÍgura 2.2 que relaciona a

com o pH e Eh, ou cal-cul"ando o valor
de Nernst.

to.oo
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do teor de ferro, usando
atfvldade total do ferro

do Eh a partl-r da equação

Eoo
C

o
ro_ r,oo

o
th

!

o

o
o.l o

oÞ

(¡,
Þ
o
!

I
o.or

pH

Eíg'ura 2.2. Atividade total do ferro em relação ao pH e Eh.
(Hem e Cropper, 20),

Adnite-se, para computar Eh desta nanej.ra, que: l-) existe
um equilÍbrio quÍmico no aq{lÍfero, 2) o aqtlÍfero contérn um eë
cesso de ferro na fase sóIida disponível para a soJ-ução; 3) a

complexação por matéria orgãnica ou outros materlais é ausente

I

I
I

I
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ou desprezÍvel; 4) o pH é mantido por um sistema tampão e a anìcs

tra representa o conteúdo de ferro em solução no aqtlÍfero. De
ve-se consl-derar, ainda, que a água subterrânea não confinada po

de diminuir seu Eh com a profundidade abaixo do topo da zona de
saturação, especfalmente se o nÍvel de água flutua, Assim uma
amostra pode não representar as condições do aqtlífero inteiro
(20). As atividades do ferro dissolvido sãor no entanto, menores
que as concentrações reais.

Foram vistas até aqui as condições quÍmicas de solubiliza
ção e precipitação do ferro, bem como as formas pelas quais pg
de ocorrer nas águas naturais, suas concentrações ambientais.Res
ta ver se as condlções reinantes numa barragem são favoráveis à
solubilização do ferro, transporte através do núcleo e postertor
precipitação no fi 1tro.

2 . 5 . CONS rDERAçõES SOBRE O A},IBIENTE LACUSTRE

Es t?atificação saLína e tár,nica

O reservatório de uma barragem é um Iago artificial e, por
isso, convém fazer um estudo sobre as condições geoquÍmicas em

ambientes l-acustres.
Dentre as noções difundidas em geologia está a de ambien

te euxÍnico, responsáve1 pela origem do petró1eo. Nesses ambien
tes, há uma estratificação da água devida especialmente às dife
renças de sa.l-inidade. Em conseqtlência, forma-se ambiente redu
tor nas camadas inferj-ores (Leinz e Amaral, 32; Gorshkov e ya

kushova, l3; Holmes, 21¡ Landes, 31,), Esta é uma estratificação
saÌina. Em águas doces desenvolve-se, também, uma estratifica
ção das águas con conseqtlente ambj-ente red.utor no fundo.

Em todos os lagos de suficiente profundidade, a água ten
de a se divídir em uma região superior de temperatura mais ou
menos uniforme, com circulação e certa turbulência, denominada
epllÍnnio, e outra região profunda, fría e relativamente não per
turbada denominada hipolÍmnio. Estas definições sào atrÍbìlídas
a Birge (l-9 l0) (in 23). A região de rápida queda na temperatura
separando o epilimnio do hipolÍmnio foi denonrinâda de ', sprungsch:-íchC'

por Richter em 1892, de "Thermocline" por Birge em 1897 e de ca
mada de descontinuidade por Wedderburn em 1907. Termoclínio é o
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termo mais usado atualmente e deve ser redefinido como o plano
de máxima taxa de decréscimo de temperatura (Hutchinson, 23) .

A circulação da água nos lagos é devida ao vento. Uma vez
estratificada termicamente, a água do epilÍmnio resiste a ser
empurrada para dentro do hipolímnio pois este possui uma densida
de maior em função da temperatura mais baixa.

Com relação aos modelos de estratifi.cação há dois tipos
de lagos, os dimÍcticos e os monomÍcticos. Os primeiros ocorrem
nas reqiões temperadas, onde a temperatura cai abaixo de 4oC e

durante o outono, o epilímnio ê resfriado até atingi-r a tempera
tura do hipolÍmnio. Nestas ocasiões o lago inteiro entra em

circulação, chegando a água proveniente da superfÍcie até as pro
fundidades. Este fenômeno de circulação total é destacado por
Twenhofel (53) , Krumbein e Sloss (27) e BradLey (5) para expli
car o regime quÍmico do hipolÍmnio. Ðurante o inverno oærre uma

estratificação inversa ficando a água maÍs fria e abaixo de 4oC

no epilÍmnio. Durante a prinavera ocorre outra circulação devi
do ao aguecimento da superfície (5) .

Nas regiões sub-tropicais, onde a temperatura da água não

cai abaixo de 4oC, há geral-mente apenas uma circulação d.urante
o inverno, quando então a temperatura do epitímnio se iguala à

do hipolÍrnnio e por isso são chamados de monomÍcticos. Em inver
nos menos rigorosos o resfriamento da superfÍcie pode não ser
sufici.ente para Çausar uma circulação até o fundo do lago (22).
A estratificação termal- é aÍ mais duráveI e mais estável- que nos

Iagos temperaclos, porque a água superficial aquecida é muito me

nos densa gue aquela do hipolÍmnio, embora a diferença de tempe

ratura não seja grande, Acontece que na faÍxa dos 20oC a dimi
nuição da densidade com o aumento de temperatura é mais acentua
da que em faixas maÍs baixas (5) ,

Nas regiões equatoriais, onde não existem estações de tem
peraturas definidas, os lagos tornam-se estratificados, mas pg

dern ter sua água revolvida todä a vez que a temperatura perma

necer uns poucos graus abaixo do normal , por vários dias (5).
As Figuras 2.3 e 2.4 mostram perfis de lagos brasileiros

extraÍdos de Kleerekoper (24) .

CorLd'ições g eoquími cas

irs condições no epilÍmnio dos lagos temperados e tropj-cais

s¿o favoráveis ao máximo desenvolvimento da vida e da oxidação,
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I

Fi gur a

Figrura 2.4. TermocLÍnÍo
estação G ,

2.3 . TermoclÍnio no açude

raíba, en 12/4/1943,
(Kleerekoper , 24'),

Bodocongó | campina crande, Pa

segundo dados de Sti Llman wrigt

represa de Santa Amaro, São Paulo, na

0I/L2/L937 (Kleerekoper , 24) .

na

em

gá abundância de oxigênio para os anirnais e dióxido de carbono

adequado para as pLantas. O hipolímnio de pequenos lagos comg

mente tem água com maj.or Èeor de dióxido de carbono, menor teor
de oxlgênio e pH mais baixo que o epilÍmnio. Estas condições fa
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vorecem a redução pela natéria orgânica, a solução dos carbona
tos e a escassez de vida (53) .

No hipolÍmnio, a respiração dos organismos e a aegfaação
da matéria orgãnica usam o oxigênio dissolvido e aument.am a quan
tidade de dióxido de carbono dissolvido, Sendo consumido todo o
oxigênio a água torna-se progres s ivamente mais carregada ccrn sul
feto de hidrogênio (5).

O teor de oxigênio dissotvido, ern função dos eventos fÍsi
cos nos lagos estratificados, tem dois tipos de distrjbuição ver
tical: uma chamada de oz'thograde por Aberg e Rohde en Ig42 (Ln 22)

se for praticamente uníforme no htpol_Ímnj_o, embora não o seja
no epiJ.Ímnio; e outra de clinograde (221 se os Èeores dl¡ninr:i_re¡n
no hipolímnÌo chegando a zero junto ao fundo. Exemplos de curvas
dos tipos oz,thograde e cLinograde são dados nas Figuras 2.5 e
2.6 respectivamente. O Lago Crystal. é improdutivo e transparen
te, ocorrendo alguma fotossíntese no fundo. O .âkagi Onoko pog
sui curvas tfpicas de lagos dÌmÍcÈicos moderada e altamente pro
dutivos com curvas cLtnograde de oxigênio (22) .

Curvas indicando una distribuÍção extremamente orú¿o
gz.ade. 0 = temperâtura; fO"]= oxigônio observado ;_-¿¿
*Or .J= saturaçao. (Hutchinson, 22).

6 g to u¿ t4 6 ta æ 22 2+2tìæ

6fa9tott2ttt+

Augu.l 26- 2?,

Fígura 2. 5.
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Figura 2.6. DÍstribuições da temperatura, 0, oxigênio observad.o,
Or, e teor de saturação em oxigênio, [orl= em fagos
de 15 a 20 m de profundidade, no máxino de estrati
ficação do verão. (Juday e Birge, yoshimura , tn22l .

Para os lagos mais rasos as curvas c'Linogz'ade são mais ca
racterÍsticas do que as ort.hograd.e.

Não há dúvida de que o déficit de oxigênio no hipolÍmnio é
devido ã oxÍdação da matéria orgãnica que entra no lago em sug
pensão ou em solução. O oxigênio dissolvido pode diminuir no hi
potÍmnio ou por consumo na interface lama-água ou por consumo
na água fivre. Seguindo o esquema de Thienemann (in 22) os agen
tes de desoxigenação podem ser cl-assifj-cados como: t)respiração
animalr 2) respiração das plantas à noite ou quando o organismo
respirante foi sedimentado abaixo do ponto de compensação e es
tá usando as reservas ou é heterotrófico; 3) resplração das bac
térias na decomposição da matéria orgânica sedlmentar; 4) oxirrê
ção puramente guÍmica da matérìa orgãnica em solução, seja a pro
duzida ali, seja a trazida para o lago.

O consumo de oxigènio na interface Iama-água foi constata
do por vários pesquisadores. Alsterberg en L922 (tn 22) verifi
cou a formação de uma microzona com perda de oxigênio sobre a
lama de J.agos. Lönnerbtad, em 1930 (ín 22\, verificou que sobre
a lama de lagos produtivos mas transparentes o consumo de oxigê
nio poderia ser abolido colocando-se bactericida na lama e, nou
tro experimento com sedimentos turfosos de l-agos húmj-cos ftErrons,
determinou um consumo de oxigênio puramente quÍmico.

A formação dessa microzona pela respiração microbiana foi
também considerada por crote em 1934 (in 22), que cal-culou a pro
fundidade, na qual o oxÌgênio desaparece inteiramente. Admitin
do uma taxa muito razoável de 400 ..3 d. or/cm3. dia para t.*u
de respiração das bactérias por unidade de volume na l_ama e um
valor de I/J-25 o\.Q.¡€-para vol-ume das bactérias por unidade de
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vo l-ume na lama, a concentração de oxigênio será reduzida de 1l-'5

mg/I na superfÍcie da lana para zero em 2 cm de profundidade-
Para manter este estado contínuo 9,2 mg de or,/cmz.dia de

vem passar da água para a lama. Enquanto o lago estiver em ple
na circulação isto é possÍvel, mas tão Ioqo a água se torne re
Iativamente esLagnada, formar-se-á uma microzona de desoxigena

ção (22). Esta microzona infLuencia o resto do hipolÍmnio.
Com relação ao CO2 formado, pode-se dizer que a água do

hipolímnio de um }ago I co¡n uma marcada curva dLinograde de ox!
gênio, usual-mente mostra um consideráveI aumento de Co, livre e

de bicarbonato que pode ser demonstrado pela presença de (NHn)cOr.

Usualmente, uma considerável. quantidade de bicarbonato adicio
nal , devido a bases não votãteis | Èem também se acumulado.

Uma curva cl'ínogt'ade de oxigênio não implica por si mesmo

numa curva clínogz'ade do Eh' Em poucos casos uma curva Eh rela
tivamente ttorthogtade '¡ coexiste com uma curva marcadamente "¿Zi
nograde " de oxigênio. Na maioria dos pequenos lagos com curvas
de oxigênio cLinogz,ade e marcados déficj.ts de oxigênio no hipo
lÍ¡nnio, as curvas de Eh são marcadamente clinogt'ad¿ como demons

trou Kusnetzow em L935 (22ì, ,

o potencial redox de sedimentos facustres geral-mente está
em torno de 0,0 volt er portantor com exceção de casos especiais,

possui propriedades redutoras. Alguns valores medidos por Kus

netzow. em lagos próximos a Moscou, dão val-ores de Eh = -0,122
até Eh = + 0,058 (22). outros valores para lagos de Wisconsin
variam de Eh = - 0,140 até Eh = + 0,200. I'tas em vista da nature
za complexa das mudanças vertj-cais próxímo à superficie da 1ama,

estas variações tem pouco significado ' I{ortimer (in 22)instalou
duas estações para medidas ao longo do temPo tendo constatado em

ambas que a várias profundidades abaixo de 4 cm da interface la
na-água o Eh permanece em valores cerca de 0r0 Volt.

O ferro é pratÍcamente insolúvel na forma iônica nos valo
res norrnais de pH e potencial- redox encontrados nas águas do epi
IÍmnio dos lagos.

Somente uma pequena parte do ferro é disponÍveI para os or
ganísmos fitoplanctônicos. Nas águas húmicas há, muitas vezes.
um enriquecimento considerãvel do ferro e a coprecípitação do

hidróxido férrico e matéria orgânica pode ocorrer se a razão do

ferro para o material húmico chegar a um valor c:ri9Lca (22\ .

A dístribuição vertÍcal do ferro ref l-ete a distrj-buição ver
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tical do potencial- redox. Quando a curva do oxigênio ê or,thogz,a
de não existe grande enriquecimento no ferro, mesmo da água nrais
profunda. Sempre que uma microzona de déficit de oxigênio for
bem desenvolvida e a superfÍcie da Ìama estiver no estado redu
zido, o ferro ferroso tende a se difundir para a água livre. Se

as camadas mais baixas estiverem ainda recebendo alguma quanti
dade apreciável de oxigênio, o hidróxido férrico pode se formar
e Þermanecer por algum tempo nas åguas profundas, euando as ágnras

lnferiores forem essencialmente livres de oxigênio, corrsiderá
veis quantidades de ferro ferroso usualmente se acumulam nas
águas profundas do hipolÍmnio, Em al"guns lagos, como o Estl¡waite
Water, os valores de potencial redox, de pH e conteúdos de fer
ro ferroso são concord.antes no hipolÍmnio

2.6. BIOGEOQUfMICA APLICADA AO FERRO

Gene ra lí da de s

Os seres vivos gue participam de processos biogeoquÍmicos
de importância são as bactérias, fungos, algas e protozoãrios.

As pesguisas em biogeoquÍmica geralmente têm se dirigido
para o aproveitamento de minerais de baixo teorf tanLo no extg
rior (Kusnetzow, 28¡ coñÍ,11), como no Brasil- (Vaisbich; pinto;
Borzani, 54) , onde está se estudando o processo de biolixivia
ção.

Muitos desses estudos e conclusões partem de meios de cul
tura al-tamente favorávels ao des envo l-vimento de mi croorgani srnos.
Messineva (35) observou uma grande discrepância entre o número
e taxa de desenvolvimento das bactérias nas cuLturas e nos ¡reÍos
naturais, Nestes, as cél-u]as se dividem uma vez cada duas sema

nas. A morte das bactérias tem a mesma taxa que sua multiplica
ção, pois a biomassa permanece a mesma.

Tomando-se um grupo de parâmetros selecionados, verifica-se
que os nicróbios crescem dentro de certos nÍveis máximo e mÍni
mo. A faixa sobre a qual ocorre o crescimento, forma o contínuo
biológico (Zajíc, 60). Esses níveis são: -20oc e lO4oc de tempe
raturai -450 mV e + 850 mV para o Eh; I a 10,1 para o pH; 70 pg

de matéria orgânica por litro de água (água destilada) e 4,t M

de Mg SO4 (quase 50S de sal para a salinidade); 0,I e 1000 atm
de pressão; existência de água. A dependência da água pelos mi
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cróblos neste planeta deve estar diretamente J-igada à sua abun
dância (60) .

As bactérias que âparecem na água subterrânea a milhares
de metros de profundidade podem ter a mesma idade gue os sedi
mentos ou provir de infiltração a partir da superfÍc1e atual,
Quase todas as águas subterrâneas na biosfera sofreram uma alte
ração singenética em sua composição química, em a19um grau e a
vários estádios em sua histórìa geológica. O fator essencial rurs
inadequadamente estudado é a transformação biogênica, ísto é, mu

danças na composição iônica e gasosa através da aÈividade dos
microorganismos (Gurevich, 16).

É forçoso constatar gue as tentativas de explicação por
via puramente química, de processos onde intervé¡n o fe¡ro e o
manganês na biosfera, säo pouco convincentes. Àssim observa-se
os ciclos desses elementos sob um prj_sma biótico. Foi o que f!
zeram C.G.Ehrenberg, l4,S.Vinogradsky / G. Bertrand., respectiva
mente em 1336, 1883 e 1905 (ln 12).

P?Òcesecs

os processos pelos quais os microorganismos modificam os
minerais foram resu¡nldos por Silverman e Ehrl-ich (48) em enzÍ¡nicos
e não enzímicos.

Dentre os processos enzÍmicos há as reações redox repre
sentadas por transformações minerais em grande escala causadas
por oxidações ou reduções enzÍmicas d.ireÈas. processos autotró
ficos quiniossintéticos oxidam os minerais para obter tanto a
energia como o poder de redução requerid.o para a assj_milação do
COI Autotróficos fotossintêticos assimilam CO2 com a ajud.a da
energia radiante da l-uz solar, sendo o poder necessárjo forneci
do pela oxidação dos minerâ.is, A redução de mÍneraÌs por certos
heterotróficos fornece o poder de oxidação requerido para a oxi
dação anaeróbica de nutriente orgânico e a produção de energia
usual. Por causa da magnltude das exigênciäs relatj-vas å enel.gia
e poder de redução ou oxidação desses organj-smos, grand.e quanti
dade de nlinerais pïecisa ser transformada (60) 1', -\

A digestão de compì.exos metálicos, outïo processo enzÍmi
co, atinge alguns Íons lnorqânicos em soluçâo aguosa, particu
larrnente Íons de ferro, cobre, manganês , zínco, cálcio e magné
sio gue formam quelatos ou compJ.exos com certos compostos quÍmi
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cos orgânicos e outros (60). Muitas bactérias heteroÈróficas e

fungios são capazes de usar um ou outro dos agentes complexantes
orgânicos como carbono, nitrogênio, ou outra fonte de energia,
e com isso l-ibertam o Íon inorgânico complexado. Os íons l-ibera
dos precipitam cono hidróxidos lnsol-úveis, óxidos ou sais, devi
do a reações expontâneas como a água ou outras substâncias dis
solvidas, a um pH e Eh apropriado (60).

Agentes complexantes podem também auxiliar a dissolver
substâncias inorgânicas parcamente sol-úveis, complexando um ou
mais produtos da díssociação, mudando assim o equilÍbrÍo quÍmi
co em favor da solução. Agentes compl-exantes formad.os por micró
bÍos podem, assim, levar à solubilização de minerais (60). !

Dentre os processos não enzlmáticos há a função dos pro
dutôs netabólicos. Transformações minerais podem ser efetuadas
pela interação com os produtos finais do metabolismo. Mi.croorga
nismos heterotróficos podem formar ácidos inorgânicos, tais ca
mo H2S, H2CO3, HNO3, ou H2SO4, ácidos orgânicos, amônia, bases,
orgânicas e Íons inorgânicos¡ como sulfeto, sul-fato, carbonato,
fosfato e fosfito. Todas estas substâncÍas podem reagir não bio
logicamenLe com a matéria inorgânica dissolvida ou sóIida. Os

ácidos inorgânicos e orgânicos podem dissolver minerais insolú
veìs, tais como, calcário, gipsita, anidrita, silicat,os e ou
Èros -(60) .

Adsorção na superfÍcie das céIulas é outro mecanisno não
enzlmático envolvendo microorganismos e pode reagir extensiva
mente com o ambiente minefal. Consiste na adsorção da matêJia nú_

neral à superfÍcie da cêlula. Esta é considerada uma importan
te função das bactérias embainhadas (clamidobactêrias) e certos
f Iagel,¡èdos. Supõe-se que a composição quÍmica destas céIulas te
nham .uma afinidade singular para com o ferro e manganês, os quais

se fixam à superfÍcie da célula na forma de hidróxidos e de

sais. De fato, as bainhas de algumas dessas bactérias foram des
critas como consistindo de Fe(OH), e óxidos inorgânlcos. Sabe-se

que os óxidos de ferro e manç¡anês são bons adsorventes el-es mes

mos, óxidos de ferro para substâncias aniônicas e óxido d.e man

ganês para substâncias catiônicas, e que parte do processo de
adsorção provavelmente não é atribuÍvel à superfÍcie da céIula
propriamente mas à precipítação inorgânica sobre ela. Entretan
to, ê interessante notar que são descritos orqanismos que acumu

1am ferro preferencialmente. Tem sido reivlndicado¡ entretanto,
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que a acunulação de ferro e manganês nas bainhas ou caules de al
gumas bactérias corresponde ao estabelecimento do produto final
da oxidação enzfmica do ferro e manganês, Particularmente no ca

so ð,a GaLLioneLLa (60\ ,

Redução do ferro poz' ação de mict'oot'ganismos

Para Silverman e Ehrlich (48) a redução enzÍmica do Íon
férrico para Íon ferroso não lem sido inequivocamente demonstra
da, embora evidências muito sugestivas de tais atividades terù¡arn

sido publicadas,
A redução do ferro foi observada en certo número de solos,

favorecida pelo baixo pH e sendo rnais comu¡n onde há suficíente
matéria orgânica (62) . Kalakutskii (in 12) isolou uma cuLtura
de pseudomor-ras de um solo gley-podzóIico que produziu l0 a 15 g

++de Fe-- por litro, sob condições anaeróbicas.
Muitos pesquisadores observaram que óxidos de ferro e de

manganês são usualmente destruidos pela redução microbiana para

ferro ferrosc e manganês manganoso (12) . organismos específi
cos que se têm mostrado ativos na redução do ferro e do manga

nês incluem membros do grupo BaciLLus nacerdns poLgmira e Thio
bacíLLus thiooæidans. outros organismos, no entanto, devem es

tar também envolvidos (12) .

Através de uma ação indireta/ ou não enzimática os mi

croorganismos podem produzir um ambiente red.utor pela formação

de produtos finais metabóIicos que podem agir como redutores do

ferro e do manganês. Desta forma, as bactérias sul fato-redutoras
tomam importância na biogeoquimica do ferro. As i:rportantes são:

DesuLfouíbrio desuLfunicans, DesuLfottíbrío aestuaz'ii, DesuLfo

uíbvio rubenl;s chikt'i, DesuLfouíbz:¿o orientís, CLostridium n'ígri
ficana (60) ,

Os sulfatos redutores utili2am sulfato como oxidante para

numerosos substratos orgânícos, em adição ao hidrogênio. os me

teriais orgânicos que proveem energia païa a redução do sulfato
não foram enumerados em detalhe. ÁcÍdos orgânicos e carbohidra
tos são utilizados rapidamente (60) .

Para o desenvolvimento de bactérias redutoras ð necessá

rlo um ambiente anaeróbíco com hidrogênio e suprimento adequado

de matéria orgânica. Normalmente estes micróblos toleram alta
acidez, condições halofÍl-icas, al-tas concentrações de sulfetos
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e nÍveis tóxicos de metais, Quase todas as formas de matéria or
gânica oroporcionam o crescimento de um ou mais micróbios gue
caem neste grupo, por exemplo, celulose, lignina, despejos de
esgotof etc, Estes micróbios são bons l-impadores d.os produtos
de despejos orgãnicos de fontes naturais ou industriais (60).

O ambiente sulfato redutor deve ter um Eh de 600 a -4OO mV.

Os micróbios su lf ato- redutores crescem sobre uma grande fai><a de
acidez e afcafinidade, embora as condições neutra ou l-evemente
alca]-ina sejam preferidas (Bass-Becking et alii, in 60).

"O cresci-nEnt¡ d.e red.utores de sulfato nas águas de sub-su
perfÍcie é favorecido pela baixa mineralização (Dostalek e Kvet,
in 60) ".

SoLubíLização do fez,ro contído en z,ocha sob infLuãncía de microoz,
ganísmos

Ribelro, Santos e Martelli (4I) fizeram um ataque experi
mental sobre um diabásÍo com um lÍquido onde havla cultura de
um fungo, Asperg'LLLus níger, extraÍdo do solo. Após 25 dias, o
conteúdo de ferro das soJ-uções com fungo era 26 vezes maior do
que nas soluções estéreis. A solubilidade do ferro nesses mine
rais dependeu de sua natureza. da superfÍcie de at.aque e d.a con
centração dos produtos metabólicos. Concluiram, ainda r eue a
ação do fungo sobre a rocha não é direta/ mas resul-ta dos produ
tos do metabolismo e que o ferro iônico liberado dos minerais
forma, com os produtos metabólicos do fungo, um complexo orga
no-metálico,

)æidação e deposição do ferro pot, ação de, nicxoonganismas

Os gêneros de bactérias envolvidas na oxidação e deposição
de ferro e manganês e reconhecidas pelo "Bergey's Manual of De

terminative Bacteriology" estão na Tabeta 2,2. (extraÍda de 4g).
Harder (18) fez extenso estudo sobre depósitos sedimenta

res de ferro do mundo e desenvol_veu uma série de .experiências sn
laboratório onde verificou que, nas soluçòes inoculadas com bac
térias, havia precipitações de ferro I enquanto que nas esterili
zadas não ocorria o mesmo.
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TABELA 2.2. GÉNEROS DE B.\CTÉR]ÀS ENVOLVTDOS NA OXIDAÇÃO E DEPO

srçÃo Do FERRo E DO MANGANÊS (48) .

Gê ne ro Metal- precipitado I4odo de nutrição

Al.lthTobactev
CL ono th:t'i t
CL os tt,i dium
C reno thr,íæ
Des uL fo uibni o

F e rz,ib ac te riun
Ferro B acillus
GaLLioneLLa
Leptoth"i:t

Mel;aLL o g eniun
Mi c romo no s p ora
NaunanieLLa
Ochv'ob iutn
Siderob ac tex
Sidenocapsa
Sídez'omonas

Sider,onema
Sidez'osphaera
Sidez'ophacus
Sphaero ti Lus

fhiobac ci LLus

To no thr.í r

mn

Fe, Mn

Fe

Fe, Mn

Fe

Fe, l4n

Fe

Fe

Fe, ¡{n

¡{n

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe, Mn

Fe, Mn

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

Heterotrófi co

Heterotrófico
Heterotrófico
Heterotrófico
Heterotrófico
Heterotrófico
Autotrófico
Autotrófico
Heterotrófico,
autotrófico
Heterotrófico
Heterotrófi co

Fleterotrófico
HeterotrófÍco
He terotrófi co

Heterotrófico
Autotrófico,
heterotrófico
Heterotrófico
Heterotrófíco
Heterotrófi co
Heterotrófico
Autotrófíco
Ileterotróf i co

Silverman e Ehrlich, 48)

A formação geoquÍmica de depósitos sedimenÈares e autigê
nicos tem sido defendída por vários autores. A base para essa de

fesa assenta em parte no achado de bactérias fósseis ou vívas ou

algas nos depósitos de ferro e de manganês e, em parte, nas de

monstrações de laboratório segundo as quais taìs organismos p9

dem causar a formação de óxidos de ferro e de manganês. Os ti
pos de minerais de óxidos de ferro e de manganês com os quais os

microorganismos estão associados incl"uem limonita, goethita'
-MnO^ e óxido de manganôs amorfo (48) . Os micróbios catafizam

¿
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a oxldação e a redução do ferro através de todos seus estãdos de

valêncfa importantes (60) .

Fao * Fa** + 2e-è Fet** + "-
(o2) (o 

2)

Por ação indireta ou não enzimática, alguns mi-croorganis
mos podem oxidar os compostos de ferro e de manganês, causando
a precipitação desses elementos pela geração de um ambiente oxf
dante, através da geração de O, ou consumo de co2 (função dos
produtos metabóIÍcos), Algu¡nas algas, Cyanophy ceae 

"Chz,gsophyceae,
Vo Lt¡ o caLes t ChLo z,o co ccaLe s, Eug Leneae, Conj ug aL es, ll Lo thnd caLe s,
são particularmente atj.vas desta maneira, precipiÈando óxidos de

ferro e manganêsf que podem incrustar a superfÍcie das células.
Por outro 1ado, os micróbios podem simplesmente acumular ferro
e manganês já oxidados. A adsorção de óxidos de ferro e de man

ganês pré-formados pode ser devida a uma capacidade especial- de

J-igação para esses composlos. Acha-se que muitas das bactérias
Larninadas (Cz,enothrir, CLonothrix, Leptothríæl , uma das bacté
rias com caule (GaZLùoneLLa), e alguns protozoários flagelados
(Anthophy sa, Sidez,odendy,on, Bíkosoeca, Síphomonas) fi:ncionem des

ta maneira, embora elas possam também participar na formação des

tes óxidos (48 ) ,

Em ação direta ou enzimática ¡ os microorganismos podem in
teragir enzimaticamente com compostos de ferro e de manganês.Por

exemplo, os ThiobaciLLi ferro oxidantes oxidam o ferro ferroso
para ferro férrico sob pH ácido, onde a autooxidação do ferro
é extremamente vagorosa. GaLLioneLLa pode oxidar o ferro enzima
ticamente sob pH neutro, onde a autooxidação é rápida e difÍciI
de distinguir de una oxidação biológica. A prova da oxidação do

ferro pela GaLLioneLLa repousa sobre a observação do seu cres
címento na ausência de carbono orgãnico, onde o ferro é a única
fonte de energia possÍveI para o crescimento . Leptothrix ochracea
pode também oxidar o ferro na ausência de uma fonte de carbono
orgânico; isto é descrlto como uma autotrofla facultativa (50) .

A interação enzímåtica com compostos de ferro e de nanga

nês pode se manifestar tambêm através de digestão de complexos
contendo ferro ou manganês.

A eficiência na oxidação do ferro e fixação do CO2 depen
de ta¡nbém das condições fisioló9icas da cultura, decaindo em cu1
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turas velhas.
As deposições ferruginosas em poços de exploração de água

subterrânca, por inf 1-uência de bactérias, são bastante conheci
das. Apenas como exenplo citam-se casos relatados por Brown (6)

e Grine (I4 ) .
O primeiro autor verificou que de 19 poços na Califórnia,

9 estavam afetados por organismos da famÍtia das ferro bactérias.
O crescimento e desenvolvimento destas bactérias em grande quan
tidade é manifestado pela turbidez nos sistemas de distrj-buição
e nos reservatõrios, por massas f l-oculentas que aderem às pare
des e flutuam na água.

O segundo relata a obstrução de um poço profundo em

Washington. Devldo a una época de retirada intensa, o nÍvel di
nâmico baixou a uma cota inferior a.da bomba, provocando assim
um bombeamento de a-r e forte aeração da água. No tanque formou-se
urna placa de mais ou menos 7,5 cm de cor vermelha amarelada flu
tuante e uma deposição de l-ama marrom avermelhada. À anál-ise des

te material mostrou 450.000 bactérias por mI. Relata ainda o ca
so de outro poço que teve seu filtro obstruido por bactérias sul
fato redutoras, ferro-bactêrias, como Cnenothrín, e a1gas.

2,7. DEPOSIçÃO DO FERRO El{ CAMADAS ARENOSAS

Se existem condições quÍmicas para deposição de hidróxido
férrico na natureza, devem ocorrer camadas arenosas cimentadas
com essa suì¡stância.

Todos os processos discutidos anteriornìente citam reações
num meío líquido, acima dos sedimentÕs, Pouco existe sobre a

precipitação de compostos férricos nos poros das rochas. Berner
(3) explica a difusão dentro dos sedimentos recobertos por água,

devido ã existência de gradientes quÍmicos verticais, especiaf
mente em sedinênto anaeróbico cuja água dos poros seja alta em

++Mn ou Fe ' , recoberto ?or água aerada l-ivre de l{n ou Fe

Estes Íons, devido aquele g::adiente, ascenderiam por difusão e

precipitariam na interfacc so 1o-água .

Persons (37) explica a formação de "lateritås sedimenta
res" pela deposição ou cimentação de areia situada sobre subs
trato impermeãve1, situando os elementos alimentado dessa depo
sição tais como sais de ferro e alumÍnj-o aclma dessa interface.
Com a introdução de sais em soLução, nesta situaçã.o, formar-se-iam
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concreções ao redor de determinados grãos de areia e, pelo cres
cimento destas, uma camada fina e dura na interface com o estra
to impermeáveI subjacente deixando, fregüentemente, interstÍcios
de areia não ci-mentada.

Suguio e Barbour (47) descreveram as crostas limonÍticas
existentes na Bacia de São PauJ-o e encontraram esses materiais
não só na situação mencionada acima, mas tambêm em camadas arg
nosas, logo abaixo de outras argilosas, e em ouÈras diversas po

sições dentro das camadas. Admitem como fatores básicos, as d!
ferenças de permeabilidade e "controles ditados pelos equilfürios
fÍsico-químicos (concentração, Eh, pH, etc) das soluções que

transportam o ferro". As espessuras destas crostas são, em 9e
ral , de t0 a 20 cm, podendo cheqar até I m.

Willig e Formoso (58) estudando a gênese das couraças de
ferro da formação Rio Bonito, no Rio Grande do SuI, descrevem a

existência de cimentação ferruginosa, de maior intensidade no

topo das camadas arenosas daquela formação, numa espessura me

nor que 50 cm observando, ainda, que as partes mais permeáveis
apresentam maior espessura. Essas camadas estão situadas imedia
tamente abaixo de outra argilosa da formação Pa1ermo. A origem
dessas crostas é interpretada como resul-tado de um processo em

que a água satura os solos derivados da formação Palermo por se
rem argilosos e pouco permeáveis, carrega-se de íons ferrosos,
devido ao ambiente redutor desses solos, depois cai nas camadas

arenosas, permeáveis e aeradas da Formação Rio Bonito. Nelas o
ferro se oxida e precipita como hidróxido férrico.

2.8. CONCLUSÕES DO SEGUNDO CAPÍTULO

Através desta revisão bibtiogrãfica é possÍve.L estabel-eoer

uma teoria sobre o processo de obstrução do filtro de uma barra
gem de terra e, assim, explicar os casos mencionados no primei
ro capÍtulo,

Uma barragem barrando um rio, cria un ambiente de águas
quase paradàs que se comportam como num lago. Esse J-ago artifi
cial deve desenvolver um hipolÍmnio, o quat teria um ambiente
redutor.

As águas do hipolÍmnio podem conter derro dissolvido pro
veniente ou dos rios ou da l-ama do fundo. Confirmando a primei
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xa origem/ existem os dados sobre o conteúdo de ferro em rios
da Bacia do Paraná que embora em pequena percentagem podem re
presentar acunulação consideráveI após um perÍodo suficiente de
tempo. Esse ferro fluvial pode estar sob a forma férrica, mpal
tículas muitos finas em suspensão, ou sob a forma de compJ-exos,
Na primeira forma sería incapaz de atravessar o maciço argiloso
con poros muito finos (veja-se a experiência de Hem e Cropper,
20) . Mas tanto numa como em outra forma pode se reduzir ao en
trar no hipolÍmnio e encontrar condições de pH e Eh favoráveis
conforme foi visto nos diagramas ou através da formula deNernst,
Esta fórmula explica as condições de equilÍbrio entre Fe** e

+++Fe a uma certa profundidade do lago. Passando ao estado redu
zido, esse ferro entre em solução verdadeira e pode atravessar
o maciço de terra. A outra origem do ferro no hipolímnio é ex
pJ-icada pela difusão dos Íons ferrosos gue se, formam na lama do

fundo. Nesta, com certa acumulação de matéria orgânica, desen
volve-se o ambiente favorável ãs bactérias redutoras, especial
mente as redutoras de sulfatos, propiciando todos os processos
biogeoquímÍcos de redução do ferro.

Foi visto ainda, no ambiente lacustre, que a poucos centÍ
metros abaixo da superfÍcie da lama, o Eh chega a zero. ¡ssa fa
na existe tanto abaixo do hipolÍmnio quandø do epii-ímnio, espg
rando-se que abalxo daquel-e seja mais redutora do que abaixo dcs
te' A água do reservatório, ao penetrar no maciço de terra, tem
de atravessar necessariamente aquela lama, levando consigo t.!
to o ferro dissofvÍdo como os produtos netabóIìcos ou Íons que
poderão reduzir o ferro contido no solo do maciço de lerra.

Tudo isto faz supor que a água que percola no maciço de
terra, principalmente em sua parte inferior, está num estado re
duzido e carrega-se gradativamente de ferro.

Se a primeira parte do processo foi a redução e solubili
zaçáo, a segunda será de oxidação e precipitação, identifican
do-se o oxigênio do ar como principaL oxidante, Esta deposição
poderá ocorrer ou sobre a faixa de capilaridadef ou no fittro,
ou na saída dos drenos e à jusante da barragem.

Se houver oxidação e precipitação dentro do maciço de ter
ra esse fato não terá nenhuma importância prátíca, o mesmo ocor
rendo se essa reação se der na saída dos drenos, parte fácil de

ser limpa, e nas ãguas de jusante, ao menos para o funcionamen
to da barragem. Todo o problema se concentra na precipitação den
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tro do filtro, o qua.I possui dlfícil acesso e se constitui ele
mento essencial da barragen. O inÍcio da oxidação no filtro ain
da não constituiria problema desde que houvesse suficiente flu
xo para iinpedir a precipiÈaÇìãf",¡ como foi visto no caso de fontes
de água subterrânea em eqr+Jlíbiio instáve.fu.

PeLo estudo em camadas naturais, foi visto que as cj-menta
ções ferruginosas podem situar-se na base de camadas arenosas,
por descida de materiaL cimentante (persons , 371¡ no topo, dev!
do à subida e posterior oxidação d.os Íons (Beïner, 3) ou devido
ã descida de soluções provenientes d.e camada superior menos per
meável e posterior oxidação abaixo da interface (Williq e Formo
so, 58),

As condições de precipitação no filtro serão melhor estu
dadas nos capÍtulos sequintes.



CÃPfTUI,O 3

LEVANTÃÌ{ENTO DE CAI\.{PO EM BARRAGENS

3. I. OBJETTVOS

As barragens que comprovadamente apresentam sinais de obs
trução do filtro são poucas. Como foi vj.sto na Introdução, Ítem
1.5, são conhecidos os casos da barragem de Xavantes, e o da
Rio crande. É natural portanto, que estas barragens tenham sÍdo
procuradas, mas devido a probl,emas administrativos da proprietá
ria da segunda barragem, foi permitido fâzer apenas um reco
nhecimento muito superfícial na mesma.

Como se tentava caracterizar um processo naturaL que pudes

se levar a obstrução aos filtros, era necessário empreender le
vantamentos semeÌhantes em barragens que não tivessem qruigrr"t
sinal de obstrução. Assím a barragem de Jurumirim mereceu espe
cial atenção uma vez que, sítuada à montante de Xavantes I repre
sa o mesmo tipo de água que aquela e foi construida com o mesmo
tipo de soLo, o resÍdual- dos derrames vulcânicos da Fornação Ser
ra Geral-. Houve também uma oportunidade, pouco comum, de se ob
servar visualmente o fÍltro de uma barragem que estava em funcio
namento há alguns anos, o da EucLides da Cunha. As outras duas
barragens visitadas, Límoeiro e ponte Nova, o foram mais em fun
ção da oportunidade gue de algum interesse especial.

O objetivo deste l-evantamento foi o de comprovar, em bar
ragens brasileiras I as condições previstas na revisão bibliográ
fica e buscar eLementos de anáfise para explicar porque alguns
filtros estão sendo obstruidos e outros não.

3.2. I"TETODOLOGIA

Sístemá.tica do Leuantamento

Convém observar que é muito difíciI uma inspeção direta em
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filtro de barragem, não só em função dos custos, mas também em

função de problemas técnicos. Em vista disso, procurou-se anal-i
sar algumas caracterÍs tj-cas gue pudessem explÍcar o processo em

foco.
ALém de procura; conhecer a geotogia local , fol programa

da a seguinte sístemática de coleta de amostras: ãgua do reser
vatório retirada do fundo, de posições intermediárias e do topo;
ãgua que tivesse passado pe.Lo filtroi sedirnento do fundo d.o re
servatório junto ao paramento de montante; areia d.a jazida çqm-

que foi construido o filtro ou do próprio fittro; terra da jaz!
da usada para a construção do aterro compactado. Naturalmente
esta sistemática sofreu modificações conforme as circunstãncias
encontradas ,

A col-eta de água do reservatório foi realÍzada graças ao
empréstimo, por parte do Instituto Oceanográfico da USp, do ca
Ietor tipo Van Dorn. Este coletor visto nas fotografias 3.I e

3.2, foÍ ioealizado para tomar amosÈras de ãgua a qualquer pro
fundidade no mar, Iagos ou rios, Consiste de um tubo com duas
tampas d.e borracha que descem abertas e fecham na profundi.dade
em que se deseja coletar a anostra. Este aparel-ho é fixado a um

cabo que se adapta a um sulco, observado na fotografia 3,2, e é

apertad.o por uma "borboleta". As duas tampas que estão ligadas,
uma a outra, por uma borracha tensionada através do tubo, perma
necem abertas e presas a um gancho, durante a descida do cole
tor. Ao chegar a profundidade desejada, Lança-se, através do ca
bo de aço, o "mensageiro", um peso metálico, o gual bate na "ca
beça" da peça ci1Índrica do mecanismo de sustentação e disparo,
fotografia 3.2, balxando o pino e o gancho. Estes eram mantidos
na posição el-evada pela pressão de uma mola. Sotta-se assim as
cordas que prendiam as tampas e a borracha tensionada puxa-as
para a posição de fechamento. A água assim aDrisionada e trazi
d.a, representa a da profundidade do fechamento e é retirada atra
vés de uma mangueírinha próxima a parte inferior do tubo. Todas
as vezes que foi usado este aparelho, eIe funcionou perfeitamen
te, mantendo a amostra em boa vedação.

Para a tomada de sedimento foi usado o coletor de sedimen
to de fundo, pertencente ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas
de São PauLo S.A, Este coletor consiste de duas conchas de fer
ro com bordos inferiores bj-sel-ados que se fechanl de môdo seme

lhante a uma torqueza, cujos braços funcionam coriro um mecanismo
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Figura 3.I - Fotografia do col-etor de

capacidade aproximada de

,r- ' 
-l

I

água tipo Van Dorn
2 litros.

F igura 3.2 - Fotografia do detalhe do mecanismo de suporte
disparo do coletor tj-po Van Dorn.



52

pantográfico. O aparelho desce aberto, assim mantido por r-una has
te que se encaixa num braço. Ao chegar no fundo, as conchas per
mitem que os braços descansem seu peso sobre elas, abrindo-os
ainda mais e libertando a haste de seu encaixe. Ao ser novamen
te alçado, o coletor se fecha peJ-o próprio peso, "abocanhando"
uma porção do sedimento. Nem sempre, entretanto, houve disponi
bilidade deste aparelho, funcionando bem na ocasião em que foi
usado.

A coleta da água que tenha passado pelos filtros é muito
fácil quando a saída dos drenos é acessível, possibilitando a

coleta diretamente em garrafas, como em Jurumirim. rsto nem sem
pre acontece, como por exernplo, em Xavantes, onde esse tipo de

água escoa pelo enrocainento. Outra maneira de se coletar esse
tipo de água 'e através dos piezômetros. Mas por diversas razões
de ordem prática, esta modalidade só foi possível em Xavantes
onde a pressão permitia a surgência.

Nas outras barragens visitadas, também não foi coletada
água que tivesse passado pelo fil-tro, porque as situações não
permi ti am.

Amostras dos materiais com gue foram construidos ofiltro
e núcleo da barragem de Xavantes tinham si do enviadas pela CESP

ao IPT e foram utilizadas para as anáIises e ensaios. Amostras
desses materiais relativos ã euclides da Cunha foram coletados
guando esta estava na fase de reconstrução.

Anã.Lises

Por se tratar de trabalho de campo, foi usado um método
mais expedito, embora não seja dos mais precisos, cujos resulta
dos, porém, podem ser considerados satisfatórios para os objetl
vos propostos.

Nas amostras de água, sempre gue possÍvel, foi detcrmina
do o pH, o potenclal redox (após janeiro de 79) , o teor dc oxi
gênio dissolvido, o teor de ferro II e ferro total, a alcalrnr
dade, o teor de sÍ1ica, imediatamente após a coleta.

Como f icou estabeleciCo na Introdução, ítem 1.f , o ¡.>rinci
pal objetivo dessas anãlises é o conhecimento da presença do fer
Te , sua migração e f ixação. Ilstando a geoquÍmica d.cssc cremcn
to multo condicionaCa ao teor de o>tigênio dissolviCc-r, ao pH e

ao potcncia 1 redor: , é nat-ural que esses parã:r,:tros f ossem med j
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dos. A nedida da alcalinidade permite calcular o teor em bicar
bonato, o qual deve ser o principal ânj-on, enquanto a dureza
permite o conhecimento do teor dos alcalinos terrosos que junto
com o ferro constj"tuem os principais cátions.

As substãncias dissolvidas foram dosadas com os reagentes
e equipamentos do estojo Aquamerck.

PeIo nétodo de anáIise usado, o ferro bivalente é determÍ
nado co lorlmétri camente após a reação com uma solução 2,21 b:.pi
ridina. Adiciona-se previanente nitrato de alumínio para prevj-
nir a interferência dos fosfatos. O teor é medido, por compara

ção de cor, em uma proveta Merck r de 10 mL, contendo as tonali
dades padrões para cada teor. O teor de ferro total ó determina
do da mesma maneira, desde que o ferro III seja reduzido dn uma

colução de c.loridrato de hidroxilamina.
Para confirrnação de al-guns dados, foram realízadas deter

minações de ferro total no espectrofotômetro de aJ:sorção atômi
ca, marca Perkin Elmer 503, pertencenÈe ao IPT,

O oxigênio dissolvido na água foi dosado por titul-agem se
guindo o método de Winkler, Usando o estojo Aquamerck, uma pol
ção de 5 nt da amostra, tratada previamente com uma solução de

soda iodeto de potássio, cloreto de manganês e ácido clorfdrico,
é titulada com hiposulfito de sódio, tenilo como indicador goma

de amído.
A dureza total" que significa a soma dos teores nos al-cali

no terrosos, magnésio, estrôncio e bário, revela pratlcarnente a

dosagem dos dois primeiros já que os outros são rnais raros nas

águas naturals. Os íons de ferro e cobre, gue interferem na dg
terminaçâo, são indicados pelas variações de cor da amostra da

ãgua e por não se dar a viragem. o mêtodo de determinação da du

reza ê o de titulagem de 5 mI com sat dissódico do ácido etile
nodi nl tri lotetraacé ti co (EDTA) usando-se um indicador l:lquido es

táve1. O resul-tado é dado em mval/1 (mi liequivalente por titro)
ou dHo (grau alemão) . I mvalr/l de dureza cáIcio corresponde a

+-L
20,04 ng/I de Ca"; I ¡nva1 de dureza magnésio corresponde a

12 ,16 mg/l de ¡,Ig' ' .

A alcaLinidade é dada pelo tÍtulo alcal-imétrico, TA, cor
respondente aos teores em afcalis livres e em carbonatos afcalÍ
nos cáustÍcos, e pelo ti tulo alcal-iÍráûico cory)leto I TÀC I correspondente

aos teores em alcalis livres , carbonatos e bicarbonatos, Estas
determinações são baseadas na neutralj"zação da água por um áci
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do rnineral . A titulagem de 5 ml de amostra com ácido cLorÍdrico
0,lN, tendo uma solução ai-æ6lica de fenolftaleina como indica
dor do pH = 8,3, dá o valor de TA. Outra titulagem com o mesmo

ácido, tendo um indicador misto de pH = 4,3, dá o valor de TAC.

Para se determinar os teores , em mg/I, de bicarbonato, de
ve-se multiplicar mt de ácido cforídrico 0,IN (mval,/l) por 6].
Como os valores medídos de TA sempre foram iguais a zero, a in
terpretação de al calinidade fica reduzida ao bicarbonato.

Os métodos são os indicados pelo fabricante dos produtos
(Merck, 34) para as anáIises, os quais coincidem, após algumas
adaptações, com os métodos expostos por Rodier (42) .

O pH foi medido com um aparelho marca Schott-Mainz, mode

Lo CG 717 portáti I, com escala de I a 13 e dlvisões de 0,2 pH e
el-etrodo combi-nado de vidro e calomelano. Para as medidas de Eh

foÍ usado o mesmo aparelho, porém com eletrodo de platina, fa
zendo-se as leituras numa escala de -600 mv a + 600 mv'.

O elr3trodo de platina é inerte e, assim, mede a diferença
de potencial entre o ambiente e um eletrodo de hidrogênio ou um

outro eletrodo de potencial conhecido. Mede, em outras palavras,
á capacidade de o ambiente fornecer eletrons a um agente ou re
tirar eletrons de um agente redutor.

As medidas de potencial redox de um meio, por esta manei
ra, não podem ser consideradas muito exatas, pois algumas das
reações gue determinam os potenciais de oxi-redução são muito
lentas e as l-eituras instantâneas, fej-tas com o eletrodo de p1a

tina, não mostram a verdadeira diferença de potencial de equilÍ
brÍo. fsto é particutarmente verdadeiro para as reações que en
volven oxígênio. Nestes casos os potencials medidos são gera.L

mente mais baixos que os valores de equilíbrio (26) . Deve-se lem
brar, também, as conslderações expostas por Hem e Cropper (20)

no ítern 2.3 - "concentração' esperadas",
As poucas amostras de sedimentos de fundo foram descritos

sumariamente no campo e depois de colocadas em vídro hermetica
mente fechados, foram enviados ao CETESB para anå1ise bacterio
Iógica gue incl-uisse as bactérias do ferro e as sulfato reduto
ras.

As amostras de solo do núcleo e dä areia do fil-tro tiveram
determinadas em laboratório, as suas curvas granulométricas e

peso especÍ fi co. A anális e mineralógica visual indicou tratar-se de

areias guarLzosas com algum feldspato e limpas.
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Em alguns casos, mais para contribuir para o conhecimento
das águas dos rios, lagos ou subterrãneas, foi dosada a sÍIica.
O teor de sÍlica é determinado por colorimetria, sendo a amos

tra de I0 ml tratada com molÍbdato de amônio em ácido sulfúrico,
ácido tartárico, ácido amino-nafto-sulfônico. Os padrões de tc
nalidade relativas aos teores fazem parte da proveta Merck usa
da.

3. 3 . LEVANTA¡4ENTOS

Barragens de EucLides da Cunha e Armando de SaLLes )Liueira

Nos dlas 30/II e IC/L2/1977 foram visitadas as barragens
Armando de Salles Oliveira e Euclides da Cunha, pertencentes a

CESP. A barragem Euclides da Cunha, concluida em 1960, represa
o Rio Pardo e situa-se no municÍpio paulista de São José do Rio
Pardo construÍda com terra fundada sobre rochas gnãissicas r pos

sui um filtro vertical e tem altura estrutural de 63m, com

primenLo da crista de 343 m e volume d.e 2,200.000 m3 (Construção
Pesada, 8) .
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En 20/OL/I977, após fortes chuvas, 230 mm em 24 h, .orr"a
deradas mi lenares, essa obra rompeu por causa do transbordamen
to da água peJ-a crj-sta. Em função desse desastre foi possíve1
uma inspeção dj-reia do filtro, verÍfj-cando-se que o mesmo encon
tra-se em perfeitas condições.

Foram coletadas amostras do filtro e do maciço de terra,
A granulometria está representada na Figura 3.3.

Não foram possÍveis outras coletas nesta barragem, pois o

ambiente natural havia sido perturbado pelo rompimento da obra.
Na mesma ocasião, foi visitada a Barragem ArrnarÉo de Salles

Oliveira, ex-Limoe\iro. Esta barragem situa-se no mesmo Rio Par
do, ã jusante da obra anteriormente inspecionada, loca fizardo-se
no município paulj.sta de l"lococa e apresentando uma seção homogê

nea de argila residual-, altura estrutural- de 4I m, comprimento
de 660 m e volume de 600 *3(8) .

Em conseqllência do transbordamento da barragem Euclides
da Cunha, formou-se uma onda LaI, que gaigou a outra encontrada
à jusanle, rompendo-a por erosão, Nesta, porém, o filtro não fi
cou exposto,

Junto à tomada de água da usina, a qual estava fed¡ada des
de o desastre de 20/OI/I977 | havia água em relatj-vo repouso, com

I m de profundidade e apresentando-se turva, cor de tijolo. Re

presentava mais a água do rio¿ em zona de pouca movimentação, do

que de um lago ou represa. DaIi foram coletadas duas ajrÐstras (l-

e 2) com o coletor Van Dorn. Próximo à saÍda do túnel de desvio,
onde a correnteza era intensa, foÌ coletada uma terceira amos

tra diretamente em garrafa de plástico, levando o nç 3. Todas
representam ambiente fluvial Os resultados das análises estão
na Tabela 3.1.

Barra,gem Armando A. Laydner (Juz,umínim)

Esta represa mereceu duas visitas em épocas diferentes,rns
días L6i02/78 e I0/4/7 9, e a razão deste interesse está exposta
no início do capÍtuto.

.4, represa Armando A. Laydner, ou Jurumirim, de proprieda
de da CESP, barra o rio Paranapanema, formando um l-ago de 6,52

?Km-, A barragem propriamente dlta é de concreto de gravidade,en
guanto o dique situado próximo à ombreira é de terra. Situa-se
no municÍpio paulista de Piraju, e destina-se à geração de ener
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gia elétrica. À Figura 3.4. mostra o esquema dessas duas obras.
A altura estrutural do dique de terra é de 17 m e o comprimento
da crista, 459 n, sendo estas medÍdas de 55 n e 4g4 m, respecti
vamente para a barragem de concreto (g) . A barragen e o dique
assentam sobre a Formação Serra Geral , afloranpo junto à barr.a
gem o granófiro cinza semelhante ao que ocorre no su.r do Brasil_.

TABELA 3.1. AN.ÁLISÐ DAS ÃGUAS COLETADAS JUNTO À BARFAGEM ARIBNÐ
DE SALLES OLTVETRA ENt 20/I/I977.

NQ da anþstra ProfundiCade pII
(n)

O.D. Fe totaL SÍO2 Dureza
6g/r) hg/Il (mv],/I) (mal/t)

I
2

3

1 6,7
7 6,8

srçerfÍcie 7 ,O

6,7 nada
6 ,3 nada
7 ,0 nada

L2 0,0
12 0,6
l0 0,3

O.D. = oxigênio disso 1vido

Foi possÍvel_ coletar água do reservatório, ãgua que pa.ssou
pe.Lo filtro do dique e sedimento do fundo do lago. A água da re
presa foi retlrada com o coletor Van Dorn, Iançado d.a platafor
ma existente junto ao vertedouro da barragem. Do mesmo focafl
foi 1ançado o amostrador de sedimento de fundo. No sopé do para
nento de jusante existe um d.reno que recolhe a água passada pe
10 interior do maciço d,e terra, facilitando, assim, o æIeta des
se tipo de água. Notava-se, no poço onde esta água caÍa, una acu
mulação de precipitad.o ocre de hidróxido de ferro. o resultado
da análise d,essas águas está na Tabela 3.2.

Por ocasião da primeira visita, a lâmina de água do reser
vatório, no local de coleta, era de 37,2 m e, na segunda visita,
era de 25,9 m.

Usando-se o ábaco apresentad.o na Figura 2.2 (Hem e Gq:per,
20) o pobencial redox da ãgua subterrânea do filtro do dÍque foi
calculado em 300 mv, que Þarece ser um vaLor bem acima do real.

A água do dreno, coletada na segund.a visita, foi enviada
à cptnse - Divisão de ¡{icrobiologia, para determinação bacterio
lógica, cujos resultados estão na Tabela 3.3.



TABELA 3.2. ANÁI.ISE DAS Á.GUAS COLETADAS J{JNTO A BARRÃGEM ARMANDO A.
E ro/04/I979.

NQ da Data
drGtra

4

5

6

7

I

9

l0

11

16/2/78 Rq)resa I - - 7,8 0,0 _ 5,g
I6/2/7e ,' 18 7,5 0,0 _ 4,s
16/2/78 " 36 7,0 0,2 0,0 2,0
L6/2/78 Dreno 1-3,7 15 3 ,6** _

10/4/79 Èpresa L 24 ,B 230 6 ,4 0,0 _ 6,9 O ,5 30,5
L0/4/79 " 15 22 2OO 6,2 0,0 _ 6,3 0,7 42,7

lo/4/79 " 25 22 l-8s 6,0 0,0 - 6,7 O,s 54,g

IO/4/79 Dreno - 22 60 5,3 - 15 2,g*r, L,O 61,0

Iocal da

cofeta
kofurd. Temp.

*oc

observações: * o ferro total foi determinado em faboratórlo no espectrofotômetro de absorção atômica,
depois de a amostra ter sid.o atacada com ácido clorfdrico e nÍtrico a quente.

** o teor de o.D. (oxigênio dissolvido) foi corrlgido adicionando-se ao teor medido o,L4 x
teor d.e Fe++ em mg/I .

Eh pH

mV

Fe total* Fe"
WA ns\

I,AYDNER (JURUMIRIM) EM 16/2/1978

O.D. Alcal-inialade tureza SiO2

Íq/I nna[[ ÍSA æ iß¡aI/I nq\
HCO3

0,6 8

0,6 9

0,6 12

- 7,5

0,6

0,6

NQ

0,5

(¡r
Co
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<-- otouE DE ÎERRA ----------------

/l \ u"t

Figura 3.4. Esboço da barragem de concreto e dique de terra
mando A. Laydner (acima) e seção transversal do
que de terra (abaixo) (centil_eza da CESp).

TABELA 3.3. BACTÉRIAS PRESENTES NoS SEDIMENToS Do FUNDo DÄ RæRE_

SA E NO DRENO DO DIQUE ARMÀ,NDO A. LAYDNER (JURUMIRIM),

Tipo de bactérla examinado Sed. fundo Á.gua do dreno

I
I
oã

5*,eo

E

É

äÞ
E

g

Ar
d¡

O 50 ¡ootñ
t!-

DIOUG O€ ÍERRA - CORIE
O 5 lom

Bactérias redutoras do sutfato
(Desulfovibrio) (N¡4P,/10 0 ml)

Ferrobactérias fi lamentosas

Colônias de bactérias que pre
ôipitam o ferro (N9,zm1)

1,3 x 105

presentes

3,4 x 105

700

Þresentes

310

O sedimento do fundo, coletado apenas por ocasião da pr¡
meira visiÈa, era constituido por areia média e fina, misturada
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com materiaJ- argiloso, em parte floculado, acrescido de restos
vegetais como folhas. Este material foi enviado ao CETESB - Di
visão de Microbiologia, como o anterior, e os resultados também
estão na Tabela 3.3.

Uma informação adicional foi dada pelo encarregado de ope
rações daquela usÞina, retatando que o pessoal que abrÍu o r¿er
tedor .de fundo, verifícou a formação de 9ás nesse local.

Barragem de Xaoanl;es

Sendo uma das barragens que apresenta indicios de obstru
ção do filtro, foi alvo de investÍgações em d,uas ocasiões,
a primej.ra en 17/02/1978 e a segunda em II/OA/I979.

Xavantes é uma barragem de terra zonada, situada no Rio
Paranapanema r entre os municÍpios de Xavantes, Sp e Ribeirão Cl-a
ro PR, pertence ã CESP, Iniclada em 1960 e concluÍda em Ig7O,
possui a altura de 79,6 m, o comprimenÈo do eixo de 500 m e o
vol-ume do lago de 8,75 xm3 ( vill-anova, 57) . A Figura 3.5 ÍÞstra
um esquena dessa barragem.

Esta barragen está fundada parte em arenitorparte em ro
cha vulcâníca cons.iderada basalto por ViI1qnova (57) e granófi
ro por Sartori e MacieL Filho em trabalho ainda não publicado.
O arenito de origem eólica está abaixo desse vulcanito e foi o
responsáveI pela sobrecarga do filtro horÍzonta1, caso este es
tudado por Abrahão (1) e já mencionado na introdução. Em situa
ção lnferior ainda jaz um arenito de oriqrem fluvial e, mais abai
xo, um derrame de basalto.

Durante a primeira visita, como não contávamos com barco,
o único local acessÍvel para coleta de água do lago com o cole
tor Van Dorn, era o muro que separa o vertedouro da tomad.a de
água. a espessura de água era, no 1oca1 , de aproximad.amente 9m.

Nesse mesmo ponto deveria ser coletado sedimento de fundo, mas
a Laje de concreto no fundo impossíbilitou essa amostragem.

Outra amostra de água foi retirada de um piezômetro tipo
Casagrande, PD2-D, instalado na cota 290 m, no arenito da funda
ção, e com a boca no paramento de jusante. Um terceiro tipo te
ve origem nos três poços de alÍvio gue drenam o arenito da funda
ção. Os resul-tados das análises estão na Tabela 3,4.
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VERTEDOURO

Figura 3.5. Esquema da barragem de Xavantesf em planta e em se

ção (Vi l-lanova , 57 ) .

Na segunda visita foi possÍvel contar com o barco da CESP,

mas não com o amostrador de fundo. Nessa segunda visita, o 1o
caL escol-hido para descer o coletor Van Dorn foi um ponto no la
go, situado â cerca de l Km da barragem, onde o pessoal daquefa
usina admite ser dos mais profundos, com 68 m, executando-se aÍ
um perfil de amostragem cujos resultados constam da Tabela 3.5
e Figura 3.6. Como a água que passa pelo fíltro sai através do
enrocamento de jusante, não foi possÍvel coletar este tipo de
água .
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TABELA 3.4. AN^Á,LISE DAS

XAVANTES EM

Ácues coLETADAS

L7/02/re78.
JUNTO À BARRAGEM DE

N9 da Prof . (m)

aræEa ou local
pH o.D.

mg/L

Fe total* Fe

mg/L ng/L
sio2
mq/L

Dureza
mvalr/1

L2

13

L4

15

I6
I7

I
8r5

PD 2-D

Poço (1)

Poço ( 2)

Poço(3)

8r1
7,8
8,6
7 '4
7,2
7 '5

6,5
5,2
I'7
6 14

6,8
5r5

0r0
0 rr
012

0r1
0rl
0r1

0ro
0r0
0r0
0 r0
0 r0

0 r0

L2

11

017

60

60

60

0 r5
0r5
0r6
3ro
2,3
?t

o.D. = oxigênio dissolvido
* - A determinação de ferro total foi feita em laboratório no

espectrofotômetro de adsorção atômica após as amostras te
rem sido tratadas, cada uma, com 5 ml., de HCl lN por50ml
de água a frio e a quente. O resultado constante da tabela,
corresponde a maior dosagem obtida a frio ou a quente.

(1) Este poço situa-se próximo ã ombreira direit,a com inclina
ção de t7o para montante.

(2) Este poço situa-se entre o anterior e o seguinte, com inc[
nação para montante.

(3) Este poço situa-se aproximadamente no meio da barragem, com

inclinação de 27o para montante.

É interessante observar que a amostra de água nQ 23, ana

lisada novamente em L0/7/L979, apresentava um teor de 5,5 ng/L
de oxigênio dissolvido e nada de ferro em solução, certãment€ de

vido ã influência de pequena quantidade de ar aprisì-onado rn gar

rafa.
Por outro lado, amostras das jazidas que forneceram mate

rial para o maciço de terra (área I'Grr) e para o filtro(Porto No

vo Horizonte¡,, tirham sido enviadas pela CESP ao IPT e foram aprovei
tadas para este trabalho. A granulometria destes materiais está
representada na Figura 3.7 e outros parâmetros de caracteriza
ção estão na Tabela 3.6 obtidos de Cruz (9).
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TABELA 3.5. AÑÁIISE DAS Á,GUAS DO LAGO DE XAVANTES , COLETADAS EM

rr/04/1979.

Ne da Prof.
anostra m

Tejrp. pH
oc

ft Fe to
., tal--

MV Íq/ r

#Fe O,D. HCO^ Dureza
3

ng/l nrl/L n¡¡aVI tq/L r¡val/I

-r

18

19

20

2T

'>)

23

0,5 24ì2 6,7

14 24,0 6,6

27 20 ,o 6,1

40 L9,o 6,0

53 L8t2 6,0

66 I8,2 5,8

+I50 0,0
+l_50 0,0
+I80 0,0
+I90 0,0
+ 40 1,5
- r0 2,5

0,0 '7,6 0,7
0,0 7,7 0,8
0,0 3,8 0,7
0,0 5,2 0,6
1,5 1,9* 0,9
2,5 1,9* 0,9

42,7 0,6
48,8 0,6
42t7 0,6
36 t6 o ,6
54,9 0 ,6
54,9 0,6

O. D. = oxigênio dissolvído
* = o vafor enunciado corresponde ao medido acrescido da corre

ção de O ,14 x te.or de Fe++ em mgll-.

TABEU\ 3.6 . PARÂMETROS DO MATERIAL ARGILOSO USADO NO MACIçO E DÀ

AR.EIA USADA NO FILTRO DA BARRAGEM XAVANTES (CRJZ, 9).

Parâmetros Mat. argiÌoso Areia

Peso especifico dos grãos (g,/cm3)

Umidade ótima de compactação (B)

Peso especÍfico de compactação (t/m3)
Teor de hidróxido de ferro livre (B)

2,78
19¡8
r,7
I

2 ,65

Banragens de Ponte Nooa, Rio Gyande e Vacacaí Miz.in

No dia 08/03/L979, em companhia de geólogos do IpT, foi vi
sitada a barragem de Ponte Nova, não por esta apresentar afgum
probJ-ema especial , mas para caracterizar maÍs um Lago a¡tific|al
situado no Estado de São Paulo.

A barragem de Ponte Nova pertence ao Departamento de Ãquas
e Energia EIétrica, DA.EE; foi construida com Èerra e concfuida
em 1972¡ tem 4I m de a.Ltura estrutural e 934 m de comprimentoi
barra o rio Tietê e situa-se próximo a Biritiba Mirim.
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Flgura 3.6. cráfico dos valores de temperatura, PH, potencial
redox (Eh) , Fu** e oxigênio dlssolvido (O.D.)nas di
versas profundidades do lago cle xavantes, qn LL/04/L979.

Uma das constatações feitas foi a de pequena surgência de água

ferruginosa no paramento de jusante e junto à ombreira esquerda,
formando pequena crosta de hidróxido de ferro próximo a esse

"olho d'água". enquanto a alguns metros â jusante a água era lim
pa.

Al"ém dessas observações foram coletadas amostras de á9ua

do lago e d.e um poço que recolhe a água de vários pontos das en

costas e da barragem. Mais tarde ficou-se sabendo que a água

percolada através do fil-tro sai no enrocamento de jusante. A aná

Iise das águas coletadas está na Tabela 3.7.
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Figura 3.7, Curvas granulométricas do soLo usado no maciço de
terra e da areia usadâ no filt¡o da BaÌrageJn Xavantes.

TABE I,A 3 . 7 . AN.Á,LISE DAS ÁGUAS COLETADAS NA REPRESA DE PCA1IE NOVA
EM 8/3/r979.

N9 da Prof . (m) pH F. P Fe# o.D. KO¡ Drreza sio2

a¡r¡cstra ou rooaf Jã ng,/f Íg,/r mvi,/f ry,,/f m\¡al,/f nqli

24 0,0 7,0 0,0 0,0 6,6 0,2 L2t2 0,3 0,3
25 14 5,5 3,0 3,0 L,4 0,4 24,4 0,3 0,5
26 Eryodr, 5,0 2,5 2,0---3,I 0,4 24,4 0,6 -

O.D. = Òxigênio dissolvido* = C valor da .tabe la-çorresponde ao val-or medido acrescico de
0,14 x teor de Fe" em mg,/I .

li4erece destaque tamb6m a percepção do cheiro de iIrS próxi
mo ao vertedor de fundo e por volta do meio-dia, sendo que as

vâl-vuIas tinham sido abertas às t horas da manhã.
A barragem do Rio Grar¡de pertenæ a E letropaulo, ex Light Serviços de

Elet¡icldade, é construida em terra, possui 25m de al-tlrra e 1500m de compri
nÊnto, foi æncluida ern 1928, sitr:æse em São Paulo, capital, e barra o Rio
trande, sendo a principal cbra do reservatório Billirgs.

Nesta barrager foi possível apenas u¡a observação sr4erficial, no dia
14/2/80, e urna @leta jr:nto ã sr-perfície. A água apresentava um aspecto
escuro e nau cheiro. A anál-ise de água revelou os dados da Tabe la 3.8,

o

to

2A

!o

É

lo

1A

8Q

2

z
40 :
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TABELÂ 3.8. ANÁ],ISE DA Á,GUA SUPERFTCTAL .]UNTO A BARRAGEM DO RTO

GRANDE Et4 14/2/1980,

N9 da amostra
pH

¡'erro totaL
Fe"
Oxigênio dis solvido

27

6'l
L,0 mg/I
I,0 mg/L
0,6 mg/I (valor corrigido)

À, Barragem do VacacaÍ-Mirim, pertencente atualmente a Com

panhia Riograndense de Saneamento e anteriormente ao Departa.rnen
to Nacional de Obras e Saneamento, tem 22 m de altura e 550 m

de comprimento, situa-se em Santa Maria, RS, e barra o rio Vaca
caí-Mirim. Possui um filtro inclinado para jusante e continuad,o
por outro horizontal que termina nos tubos de drenagem. A inspe
ção desdes mostrou gue a maior part.e apresenta uma crosta ferru
ginosa na sua exÈremidade sem, no entanto, causar qualquer pro
blema,

Cabe mencionar, também, a existêncfa de gel ferrugirnso jun
to às nascentes de água (fontes) que ocorrem em vários locais e
foi observada nos arredores de São Paulo.

Dique 5 de Paraibuna

As barragens de Paraibuna e Paraitinga barram os rios dos
mesnos nomes, formadores do Rio Paraiba, compondo um único lago.
O sistema Paraibuna possui 5 diques.

Dois anos após o enchimento ocorrido em 1974, foram nota
dos nÍveis pì.ezométricos muito el-evados no dique 5 de paralbuna,
Em dezembro de 1977, entraram em funcionamento 7 poços na berma
de jusante, puxando água do fÍltro e da fundaçâo, com a finafi
dade de baixar a pressão hidrostática interna. Havend.o suspeita
de obstrução do fìItro ou do dreno do filtro, a Companhia Ener
96tÍca de São Paul-o, proprietária d.a obra, resolveu realizar una

escavação, chegar at6 a extremidade jusante do filtro, e substi
tuir o antigo dreno por outro de dimensões maiores.
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O filtro ê do tipo chaminé vertical, terminando a camada
horizontal em "lingueta" de 6 m de ì-argura por lmde aLtl¡ra, deg
carregando a água sobre uma "caixa" contendo areia, pedrisco e
brita envolventes ao tubo perfurado que conduz a água para o ex
terior.

Na ocasião em que a extremidade jusante do filtro em "lin
gueta" ficou exposta, foi verificada a sua situação nos dÍas 6,
7 e 9/6/L980. A areÍa do filtro estava limpa a não ser em peque
na porção próxima à base. A areia, pedrisco e brita da "caíxa,'
que envolve o tubo perfurado foram amostradas através de um fu
ro de trado, o gual- atingiu apenas a parte superior da referida
caixa devido à dificuldade natural de perfurar a brita. Todos
esses el-ementos mostravam-se limpos, isto é, sem qualquer sinal
de hidrõxido de ferro. Por fim, procedeu-se a análise das águas
colhidas na saída do dreno, de uma surgência da ombrelra esquer
da situada a uns 200 m a jusante da escavação, do sistema d,e re
baixamento do lençol freático durante a escavação, dos 5 poços
da berma de jusante e do poço de visitas do novo tubo de drena
gem. Os resultados estão na Tabela 3,9,

TABE I,A 3.9. ANÁLISE DAS .ÁGUAS COLETADAS JUNTO AO DIQUE 5 DE PA

RATBUNA Eyt 9/6/1980.

NQ da Local- pH

ãnostra
Fe total Fe' '

mg/I ÍS/r
O.D. Eh¡

Íry/I mV

Terperatura
oc

28 dreno 5,5
29 surgência 4,8
30 S . rebaixa

mento 5,5
31 poço 2 4,4
32 poço 3 4,4
33 poço 7 5,0
34 poço 5 4,5
35 poço 6 4,5
36 poço vÍsit, 4,7

2,0 2,0
L2,0 12t0

r,0 0,8
0r0 or0
0,0 0,0
r,5 I,5
0,3 0,2
0,0 0,0
2,0 2,0

6,r 130

0,4 rr0

4,7 r50
1 ,5 220

2 ,3 220

9,6 220
I O 1ô^

r,8 180

4,7 130

))

26 t5
23

22

22

O sistema de rebaixamento para escavação tem âs ponteiras
cravadas no filtro e na fundação (nas duas ombreiras) , provindo
a vazão de 35 litros por minuto (583 cm"/s) na proporção de 60t
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da fundação e de 408 do filtro. O poço 2 está situado próximo â

ombreira direita e retira 245 cm'/s de água do filtro, baixando
o níve1 da água auto¡nática e i nte rmi tentemenÈe da profundidade
de 13,9 m até 16,9 m; o poço 3f sj-tuado entre o anterior e o
centro do dique, com a mesma vazão, mesma posição de instalação
e na mesrna rþdalidade, baixa o nÍveÌ de 15,I4m para,lg,l4m; o poço 7, situa
do aproximadamente no centro, extrai 490 cm'/s da água da fun
dação baixando, na mesma modal-idade, o nÍvel da profundidade de

20,65 m aLê 22,65 m; o poço 5, situado a seguÍr, extrai a água
do fiLtro na vel-ocidade de I87 cm'/s, mantend.o o nívet na pro
fundidade de 13,3 m; o poço 6, em local mais próximo da ombrei
ra esquerda, extrai água, tanbém do filtro, na vazão de 196 cm3,/s

mantendo o nÍvel a 13,75 m de profundidade.

3.4. CONCLUSÕES DO TERCEIRO CAPfTULO

Às análises da água dos reservatórios visitados confirma
ram as condições quÍmicas esperadas pelos estudos de timnologia,
verificando-se a estratificação térmj-ca e quÍmica especialmen
te em Jurumirim, Xavantes e Ponte Nova. Nestes dois últimos e

no de Pedreira destaca-se a existência de ferro dissoLvido mas

em baixos teores.
O reservatório da Barragem de Pedreira apreserrta as condi

ções mais favoráveis para a existêncla de ferro em soluções, bei
como dj.ssolução do ferro contido na maciço de terra, pois reco
Ihe o esgoto da cidade de S . Paul-o I o que o tor-1na rico em maté
ria orgânica favorecendo o ambiente redutor. Note-se que nem a
camada superficial apresentava ambiente oxidante, tendo apenas
0,5 ng/L de oxigênÍo dissolvido.

O reservatório da barragem de Xavantes / um dos mais proftlrr

dos, possui um hipolÍmnio de qrande espessura, cerca de 50 m na
ocasião da segunda visita, contïa uns 20 m de epilÍmnio, e mos

trando portanto, a maior parte de sua água em estado de redução
relativa. Esta situação favorece um processo de maior lixivia
ção do ferro do maciço de terra. Infel-izmente não é possÍvel co
letar amost.ra de água que tenha passado pelo maciço e pelo fit
tro para se tirar maiores conclusões.

O caso do dique 5 da barragen de Paraibuna deve ser expli
cado pelo dimensionamento insuficj-ente do fiLtro em Iingueta.
O fato de os nÍveis piezométricos só subirem após dois anos de
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funcionamento pode ser explicado por analogia ærn os ensaiæ apre
sentados nos próximos capÍ tutos .

É interessante o caso de .Iurunirim, que não tendo ferro
dissolvido na áEua do reservatório, mostra esse el-emento æm cer
ta abundância (15 nq/I) na saÍda dos drenos do dique de terra,
comprovando, assim, que o referido el-emento é basicamente reti
rado do soLo constituinte do maciço de terra. A surgência.de água

ferruginosa na Barragem de Ponte Nova, em font,es de água subter
rânea ou mesmo na saÍda dos drenos da barragem sobre o Vaca
caÍ-Mirim em S. Maria, observadas pelo autor, ou ainda nuitos ca
sos de água ferruginosa mencionadas no capÍÈulo 1 mostraJn que
esse fenômeno deve ser considerado normal, pois se a água subter
rânea (e a que passa pelo naciço d.a barragem d.eve ser considera
da como ta1) contiver ferro II dissol"vido, ao encontrar um meio
aerado vai precipitá-lo. Á.gua ferruginosa na saÍda dos drerps de

uma barragem não é indÍcio de que o filtro esteja sendo cj.menta
do por hidróxido de fèrro. Por outro lado, a ausência de água
ferruginosa na saÍda dos drenos não exclui a possibil-idade de
um processo cimentante.

Finalmente a constatação das condições do filtro da Barra
gem Euclides da Cunha comprovam que mesmo havendo um possÍvel
fluxo de água com ferro dissolvido, o filtro pode per.rnarecer lim
po desde que não hajam condições de precipitação do ferro.



CÂPÍTULO 4

DESENVOLV]T.,IENTO DA METODOLOGTA DESTINADA A SIMUI,AçõES
EM LABORATÕRI O

4 .1, . TNTRODUçÃO

Foi visto, através da revisão bibli-ográfica (capÍtuJ-o 2)
e dos Levantamentos de campo (capítulo 3), gue a água que atra
vessa o núcleo argil-oso de u¡na barragem d.e terra deve ser uma
água redulora, carregada de bicarbonato ferroso e, nestas condi
ções, deve chegar âo filtro. Se este oferecer condições oxidan
tes poderá haver uma oxidação do bicarbonato ferroso para hidró
xido fénico e posterior precipitação dessa substâncj.a. Se as
condições geoguÍmicas do filtro forem semelhantes ao do núcl-eo
argiloso, o bicarboanto ferroso atravessará essa parte da barra
gem sem gualquer problema de cimentação.

Cabia, portanto¡ um estudo de laboratório para verificar
os condicionantes que l_evam à oxidação durante o percurso no fil-
tro. Neste sentido procurou-se desenvoLver uma metodol-ogia des
tinada a simulações doe vários cond.icionamentos possÍveis.

Este capítulo apresenta as etapas gue foram desenvolvid.as
para se chegar a um modelo que reproduzj-sse as condições geoquí
micas de uma barragem de terra. Assimr os resultados dos ensaios
apresentados neste capÍtul_o têm valor apenas como testes do mé

todo que estava sendo desenvol-vido.
As condições que o método deveria satisfazer era a d.e man

ter em circulação certa quantidade de água carregada de bicarbo
nato ferroso e, por isso, com um Eh baixo, Como o oxÌgênÍo é o
prlncipal oxidante, devería se manter essa água fora do contato
com o ar. Essaf deveria aÍnda passar primeiro pela argila e de
pois pela areia I a qual poderia estar em t.rês posições: acima,
abaixo e ao lado do materiaf argiloso.

Os parâmetros indicativos de alguma obstrução da areia re
presentativa do fiLtro serÍam a variação de perrneabilidade, o
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controle quÍmico ou nesmo a observação visuaJ.
Sabe-se, no entanto, por experiências anteriores, gue, se

não houver certos cuidados, a permeabilidade da areia baixa.por
isso, como finalidade intermediária, procurou-se um método que
não modificasse a permeabili.dade de areia, senão peJ-a precipita
ção de hidróxido de ferro,

Para se compreender o processo de cimentação no fiÌtro, era
necessário estudar primeiramente as condições em que essa parte
da barragem provoca a aeração da áqua e posteriormente a oxida
ção e precipitação do ferro ferroso.

Para se atingir os objetivos propostos neste capÍtulo foi
montado um aparelho para as simulações e foram realizados en
saios de dois tipos: os primeiros para se estudar o controle so
bre fatores não geoguÍmicos, como os seres vivos e a força de
percoJ-açãot os segundos para estabelecer a metodologia para es
tudo dos fatores geoquÍmicos no sistema argila-areia, tanto os
de aeração da água quanto os de precipitação do hidróxido férri
co.

4. 2. APARELHAGEM BÁSICA

Montagem do apaz" e Lho bá,sico

Estabelecidas as finalidades e condicionamenLos, foi pro
jetado e construido, em fases sucessivas e determinadas pelas
observações telativas ã eficiência do sistema, o equipamento que
será descrito.

Na primeira fase, tentou-se verificar se o sistema previs
to seria capaz de deaerar e filtrar a água, À deaeração da água
oferecia uma vantagem adicional , a de impedir a formação de bo
thas de'. ar na areia, diminuindo, aparentemente, sua permeabili
dade. Este efeito é demonstrada em gráfj.co por Lambe (29). Um

filtro, tipo "de parede", de uso doméstico, teve sua entrada li
gada ã água de um frasco em nÍvel ¡nais baixo e sua saÍda, volta
da para bal-xo, ligada ã parte superior de uma cãmara que conti
nha aínda d.uas outras saÍdas. Uma delas, situada também na par
te superior. era usada para se fazer vácuo, enquanto a outra, si
tuada na parte inferior, para se tirar a água acumuLada. O prin
cÍpÌo de funcionamento é o seguinte: Em face ä baixa pressão
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criada na câmara e no interior da vela do filtro, pela bomba de
vácuo, a pressão atmosférica impele a água a subir pela rnanguei
ra e passar pela ve1a, a qual, em seu interior, oferece rrna gran

de superfÍcie de contato entre a água e a atmosfera em baixa prqg

são. Nessa filtragem, formam-se bolhas de ar na água, que são
sugadas e desfeitas pelo vácuo. E essencial, por isso, que a

parte interna da vela não esteja saturada de água,
Um teste para verificar a eficiência do sistema foi reali

zado atravês da dosagem do oxigênio dissolvido na água. Estaf
antes de passar pela vela do filtro, continha um teor de 6 mg/l
e após , 2 mg/L

Testada e comprovada uma das funções do equlpamento imagi
nado I era necessário resolver outros probtemas, como o de reti
rar a água da câmara sem desfaze¡ o vácuo e manter essa água em

circuJ-ação e em circuito fechado, O primeiro problema foi resol
vido com uma bomba hidráulica rotativa modelo Km 424 KohlJbach,
provlda de motor de I/3 HP. Esta bomba sugava a água da câmara
de vácuo e jogava-a num reser\¡atório situado em nível superior
(inicialmente uma caixa de cimento amianto de 50 lt,) DaÍ pode
rla passar aos corpos de prova e cair num reservatório inferior
(inicialrnente outra caixa semelhante à anterior) , donde seria su
gada, através de u¡na mangueira, para a vela do filtro, reinÍcisn
do todo o circulto. Basicamente, os problemas mecânicos estavam
assim resolvÍdos.

Para evítar que a água nos reservatórios reabsorvesse ar,
foi usado, inicíal-mente, uma camada de õIeo sobre a mesma. An

tes dos prímeiros ensaios, a primeira câmara usada para se fa
zer vácuo e acumular água, por ser pequena, frágit e com fre
qtlentes vazamentos, foÍ substituida por um tubo de PVC, com 5cm

de diâmetro interno, em posição vertlcal. Outro tubo de vidro,
paralelo ãquele, permitía o controle do nÍvel- da ãgua. A ope¡a

ção de ligar o motor da bomba hldráulica, quando o tubo PVC es
tivesse cheío, e desligá-Io, quando estivesse quase vazio, foi
automatÍzada através de dois eletrodos, um superior e outro in
ferior, que emltiam sinal- para um controlador automático de n!
vel, marca PEXTRON, modelo TCN-40, secundado por tun relé, marca
SCHRACH. Como a água, no reservatório suÞerlor, estava sujeita
a uma grande variação de nÍvel, havia necessÍdade de um sistema
que mantivesse esse nÍve1 constante para que fosse mantida uma

pressão igual sobre as amostras, Inicialmente, foi usada una cai
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xa de cimento amiantof senelhante ãs anteriores, e intermediá
ria entre a superior e as amostras, munida, na entrada de água,
de uma torneira com bóia.

Este dispositivo permitiu manter uma varJ-ação máxima de

nÍveI de aproximadamente I cm.

Assim como descrito, este equipamento foi usado nos prilTei
ros ensaios e corresponde à primeira forma do aparelho.

Posteriormente, achou-se conveniente eliminar a camada de

óteo como isolante entre a água e o ar e adotar outro sistema
de manter a pressão de percolação constante sobre os corpos de
prova.

As duas caixas de cimento amianto, a superior e a interme
diária, foram substÍtuidas por una caixa de PVC, em forma de pa
ralelepípedo, com tampa de acrílico transparente, hermeticamente
fechada, contendo água e ar. Este estava confinado em um saco
de material plástico flexíve] (PVC) liqado, mediante uma man

gueÍra, ao foIe. Após al-guns ensaios, entretanto, verificot-l-se que

esse material oferec.ia certa resistência à deformação, inf l-uin
do no equilíbrio do sistema. Por isso. foi substituido por uma

atmosfera de nitrogênio ou CO2 conforme a experÍência. Um fole
construido também com PVC flexível foi colocado sob uma caixa
de cimenÈo amÍanto que recebe a água percolada pelos corpos de
prova, de tal forma que o peso do lÍquido ao se acumular fosse
aumentando a pressão no fol-e, a qual era prontamente transmiti
da ao gás (ar, nitrogênio ou CO2) situado sobre a água na caixa
de PVC. Para conpensar a variação do vol"ume d'água no sistema
pel-a acumuLação na câmara de vácuo, foi coJ-ocado um balão de PVC

ffexÍve1 (balão de compensação) para receber as descargas dabom
ba hidráu1ica e l-iberá-las gradativamente para o reservatório,
através de um registro de gaveta. Um esquema dessa segunda for
ma do aparelho é exibido na Figura 4.1,

A terceira forma do aparelho util-j-za um sentido único de

fluxo, da caixa superior para os corpos de prova e daÍ para a

caixa sobre o fole. A água colocada na caixa superior (de PVC)é

antes deionizada e fervida e depois tratada para eliminação do

oxigênÍo.
A pressão sobre as amostras é mantida constante graças a

compensações demonstradas no ítem seguinte.



(t)
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)

(8)
(e)
(10)
( 11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(77r,
( 18)
(1e)

calxa d'água de cimento amiantoi
filtro tipo donés ti co ;
câmara de vácuo;
bomba hidráu.Lica centrífuga;
bal-ão de compensação;
reservatório de água deaerada e filtrada;
balão de ar em PVC flexível ou camada de nitroqênio ou co^
localizado dentr.o de (6) ì ¿

fole cuja atmosfera lnterna está interligada com (7)¡
bomba de vácuo;
retentor de umj-dade do ar, imerso em caixa com gelo seco;
control-ador automático de nÍve l;
relé que distribui a corrente para o motor d.a bomba de vácuo;
eletrodo na posição de nÍvel máximo;
eletrodo na posição de nível mínimo;
tubo piezométrico da câmara de vácuo;
contrapeso para diminuir o peso sobre o fole;
mola movimentada pelo giro do eixo;
tubo piezométrico da amos tra i
amostra de ens aio.

Esquema do aparelho montado para os
cala. A linha pontilhada destaca a
terceira forma de uso, à direita.

ensaaos, sem

parte utiJ-izada
eg

na

Figura 4.1
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Equacionanenþo das pz,esaões no dpa,reLho

Seja "N" a aLtura do nÍvel piezonétriêo da água no reser
vatório superior (caixa de PVC) acina do nÍvel máximo da água
nesse reservatórfo; "H" a diferença entre a altura da água no

reservatõrio e o nivel máximo da mesma; "8" a área da seção ho

rizontal do reservatório; "4" a área de contato entre os gomos

do fole; "P" o peso sobre o fole; "D" a densidade da água.
Foi constatado que a pressão do ar dentro do fofe é igual

ao peso exÍstente sobre esse fole dividido pela área de contato
entre os gomos do mesmo, Â medida que esse fole enche ou esva
zÍa, essa área de contato diminui ou aumenta, variando ao mesmo

tempo a pressão do ar. Chamando de o essa pressão, tem-se3

(4. r)

Esta pressão é integraLrnente transmitida à água no reser
vatório de PVC, poj-s o fole e a ca¡nada de ar ou nitrogênio so
bre aquela água formarn um cj-rcuito fechado. Portanto

P

(N + H) D = o (4.2\

Por outro lado, o val-or de P varia confor¡ne uma constante
acrescida do peso da água que saiu do reservatório de PVC, pas

sou pelos corpos de prova e se acumulou na caixa sobre o fole.
Logo 3

P = Constante + BHD (4.3)

Outrossim, o valor depende do grau de enchimento
do foLe, ou mals propriamente, de sua altura, aqui convencÍona
da por "Z". Conseqtlentemente :

A=f (z) I T L\

Essa função foi determinada exper imenta lmente . Sem circu
lação de água e peso constante sobre o fole, fez-se varj-ar o vo
lume de ar no sistema e medÍu-se a sua pressão em termos de co
luna de água (N + H) D/8. A divisão do peso constänte pela pres
são dava a área de contato entre os gomos, a cada altura do fo
l-e.

O resultado está expresso no qráfico da Figura 4.2,
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Figura 4,2. Grâfico de A = f. (z) do aparelho montado para os en
saios.

Pode-se observar que para alturas do fol-e de 3 a 16 cm, a

relação entre "A." e "2" 'e praticamente linear e, portanto:

À = a - bZ (4.5)

sendo a e b coeficientes,
Pode-se ta¡nbém determinar experimenta Imente o valor de H

em função de Z. Para tanto foi manlido um peso constante sobre
o fole e o reservatório enchido gradativarnente, ao mesIr¡o tempo

em que eram medidas as a.Ituras do fole. A relação (Constante -Vo
lume,/B) dá o valor de H, o qual é correlacionado a z medido:. O

gráfico na Figura 4.3 mostra esta corre].ação.
Como esta relação é linear pode-se considerar

{

3 r.600
¿

! r.roo

Í .¡oo

u¡ I ¿0o

? , ,oo

H=m-nZ
sendo m e n coeficientes.

Relacionando agora as equações
devidas substituições, tem-se

(N + H)D =

Const, + mBD
ÄD

(4.6)

(4.1) e (4.21 e fazendo as

D

L\- -HD



N= Const.+mBD-nBDZ
D(a-bz) - mD + nZD (4.71

0 r 2 ! 4 5 G7 E 9 tÒlll¿ 13 l'l

Z (cm)

Figura 4.3. cráfico de H = f. (z') do aparelho montado Para os en

saíos .

como mBD significa uma constante em termos de peso

ser juntado à outra constante, passando a "C", e portanto
pressão fica:

r.r=$ftffi+nzo (4.8)

No aparelho utilizado os coeficientes das equações Iinea
res para A = f (7,) e H = f (Z) foram determinados por regressão
linear pelo método dos mÍnimos quadrados, sendo r2 (coeficiente
de correlação ao quadrado) da primeira equação 0,98 e da segun

da 1,00 e os coeficientes a = 1,646¡36, b = 34,87, m = 9,1 e

n = 0,70. B mede 2,I2I cm2 e para D admlte-se o vaLor Ae f g/dn3.

Substituindo-se as constantes da f órmul-a (4.8) pelos seus

va.lores, tem-se:

N= c - L484,7 4

pode

a ex

L646 - 34 t87 "¿
+ 0,7 z - 9,L (4.9)



A constante C é composta de um peso iniciaL que correspon
deria ao peso da caixa de cimento amíanto sobre o fole acresci
do da expressão "mBD", a qual , pelos parâmetros acima, teria um

valor de 20786 g. A Figura 4,4 mostra a curva de variação de N

para C = 35.000 g'¡ c = 30.000 9r C = 25,000 9.

Figura 4.4. cráfico de N = f (Z) do aparelho mont,ado para os en
saios .

Estas equações pressupõem que não haja variação no volume
de água nem de ar, portanto, não pode haver vazamentos, nem re
tiradas de água e nem acréscimos. Um acréscimo de água provoca
um aumento de nÍve1 píezométrico, pois significaria criar um no
vo nÍvel máximo teórico que serve de referência para "N" e rH'r,

da mesma forma gue uma retÍrada provoca um abaíxamento do nÍvel.
Um acréscimo ou retlrada de ar, ou nitrogênio, ou CO2r no siste
ma, ta¡nbêm provoca um desequilÍbrio pois, "4" depende do estado
de enchimento dÕ fole ou mais propriamente de "2".

Quando se retira água para as análises químicas I deve-se
recolocar a mesma quantidade no sistema. O vácuo, por outro la
do, favorece a evaporação, mas como toda quantidade evaporada
fica retida sob a forma de gelo, no retentor de proteção à bom

ba de vácuo pode-se verificar que a perda por esta modalidade é

desprezivel.
O volume de água que se acumula na câmara de vácuo deixa

de contribuir para a comÞensação das pressões que mantém o nÍ
vel- da ãgua constante ê, como é uma guantidade variável, influi

z(cm)



ria nesse equilÍbrio dinâmico, Por isso' esse volume é

ao ba1ão de compressão e liberado lentamente.

79

j o gado

Regulando-se convení entemente o registro de gaveta situa
do na entrada da caixa de PVc ' consegue-se introduzir, no siste
ma que mantém o eguiJ-íbrio das pressões, a mesma quantidade que

está saindo daquele sistema e se acumulando na câmara de vácuo.
o movimento do fole deve se desenvolver com um atrito pra

ticamente nulo. Observou-se que mantendo-se ho¡i zontalÍ z adas as

superfícies inferior e superìor do fole, o funcionamento é sa

tis fatório ,

o peso iniciaÌ sobre o fole, "ConstanÈe", pode ser modifi
cado para mais ou para menos ¡ com a final-idade de um melhor ajus

te das curvas de calibração. Para dimlnuir esse peso' suspende-se
outro em uma cordinha que, passando por um eÍxo e uma roldana,
tende a suspender o primeiro peso.

O elxo referido no parágrafo anterior tem ainda outra fi
nalidade, À medida em que o fole sobe ou desce por ação da col
dinha que suspende o contrapeêo I esse eixo gira e enrola ou d9

senrola seis linhas as quais podem estirar molas que, por sua

vez, inÈroduzirão uma força de torque em sentido contrário ao

contraÞeso, podendo melhorar a estabilização do nÍvel.Este ajus
te requer muitas tentativas. Como as variações de nível eram in
sl-gnj-ficantes, esse ajuste com molas foi dispensado.

Segundo a fei de Boyle-Mariotti, a variação de pressão do

ar no fole acarreta uma variação de volume, que poderia repre
sentar outro fator na equação de equilÍbrio' pois A =f (Zl . Em

vista disso, calculou-se a variação máxima ae pr&são e corseq{le n

temente a variação máxima de vol-ume. e variação de pressão é da

da por

. C -nDBZmax
u ( a-þzmaxl

C - nDBZmin
D(a - bzmin)

(4.10)

Tomando-se c = 30.000 g (faixa de valor maís usada) ;

Z max = l-6 cm; Z min = 3 cm, ter-se-á:

Ao = 5,739 g/cmz - L6,573 q/cm2

Ao = Io ,834 g/cm2 ou 0,OL Kg/cm2

Com a pressão do ar introduzido já está sob I atmosfera,
as pressões máxlmas e mínimas serão:
Pmax = 1,0334 xq / cm? + 0,0166 xq/cmz = 1,05 xg/cmz
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Pmin = I,0334 xg/cm2 + 0,0574

PeIa lei de Boyle Mariotti:
Xg/cmz = L, 04 xg/cm2

Vol . max .

VõTl- mln. 0 ,99

Portanto, haverá uma variação mãxima

desprezada, uma vez gue a variação de "4"

(4. rr)

de LA que pode ser
seria menor ainda.

_ Pmin _
Pmax

4.3. FATORES NÃO GEOOUÍMTCOS

Experiãncias anteriores sobxe pez,coLação em areia

a orlentação dos ensaios realizados para esta pesquisa ê

devida, em parte, às observações sobre ensaio real-izado no rPT,
com a finalidade de testar o comportamento de areia artificial
a ser usada como filtro. Pretendia-se verificar se os fragmen
tos de rocha, constítuintes dessa areia, se alterariam sob de

terminadas condiçõesf e, com isso, modificariam a permeabilida
de do material filtrante. Foram usados doj.s corpos de prova com

areia artificial e um com arej-a quartzosa¿ este úLtimo para ser
vir de comparação.

Estes corpos de prova foram montados em tubos de vidÌo de

5,8 cm de diâmetro interno e L5 cm de comprimento, tendo na ba

se uma tela de nylon e as paredes revestidas de resj.na epoxy pa

ra evitar caminho preferencial de percolação. Sobre est¡ tela
foram colocados e compactados 3 cm de areia IPT grossa (retidas
nas peneiras 4rB mm e 2r4 mm de abertura) e neutra para impedir
a passagem dos grãos mais finos contidos na areia problema. So

bre esta carnada foram cornpactadas 300 g. de areia em cada corpo
de prova, sendo dois com a artificial e um?terceiro com normal
IPT. os volumes ocupados foram de 17116 cm", dcterminando um pe

so especÍfico de I ,74 g/cn3. Apôs receber água, este parâmetro
.3passou a L,lu g/cm ,

o permeâmetro, montado para este ensaio, constou de um tan
que com três saÍdas através de tubos de plástico que se }igavam
hermeticamente aos tubos de vidro contendo os corpos de pïova.Es

tes tinham as suas extremidades mergulhadas em cubas, com saída
lateral , que mantinham a água er¡ nÍvel ccnstante, a água perco
Iada era conduzida por tubos plåsticos ao outro tanque inferior,
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Para se medir a vazãÕ, coletava-se a água destes tubos em prove
tas graduadas. Do tanque inferior, a água era conduzj-da ao supe
rior através de u¡na bomba hidráulica, escoando o excesso por um

l-adrão que mantinhe o tanque superior em nível constante.
A água usada neste circuÍto foi sempre a mesma ' e' inicial

mentef foi deionizada, indo para ensaio com pH 6,5 a 25oc.

o fluxo era de cima para baixo, sob gradiente de 15,4' Me

didas as vazões períodicamente e conhecendo-se a ãrea normal ao

fluxo de cada corpo de prova , 26,4 "^2, foi possÍvel d.eterminar
as permeabilidades e suas vari.ações,

Para acelerar o processo de alteração, essas amostras so

freram duas séries de ciclos no aparelho Soxhlet, sendo o Pr!
meiro 27 ciclos e o segundo de 14, Se as cíclagens, tivessem in
fluido sensivefmente na alteração do material IÍtico, com ref l-e

xos em sua textura, Iogo após cada série de ciclos dever-se - ia
notar uma queda de permeabilidade nos corpos de prova de areia
artificial-,

Verificou-se, no resultadof uma grande queda na permeabi

IÍdade não só na areia artificial como tambê¡n na areia quartzo
sa, considerada inerte, i ndependentemente das séries de ciclos
no Soxhlet, atestando que essa queda era mais .função das condi

ções de ensaio que do materj-aI. Havia, certamente, influência de

vários fatores que precisavam ou ser eliminados ou ter sua in
fluência conhecida. A formação de bolhas de ar na areia, pois a

água não era deaerada, a obstrução por algas, fungos ou bacté
rias, a remobilização da areia devido à grande força de percola

ção, a obstrução por material fino contido na âgua de abasteci
mento, seriam alguns dos fatores que poderiam ter influido na

perme abi J-idade ,

Montagem dos ens aùos

Em vista da observação anterior, foi mont.ada uma sérj-e de

ensalos no intuito de responder àquelas questões sobre as causas

da diminuição da permeabi lidade.
Graças ao aparelho descríto anteriormente e montado para

esse fim, iniciava-se com a vantagem de usar .igua deaerada na

percolação. Ocorre gue a água contendo ar dissolvído pode Libe
rá-Io, formando bolhas de ar, se houver diminuição da pressão

confínante ou aumento da temperatura, Se esse fenômeno se der na
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areia, baj-xará a saturação desta e, por extensão, a sua permea

bilidade aparente, como foi visto anteriormente.
o sentido do fluxo para esses ensaios deveria ser de b.!

xo para cima ou horizontaf e o gradiente inferior ao crÍtico pa

ra a condição de areia movediça. Segundo a teoria de Zaslavski
e Kassif (61) , a situação mais favorãvel ao desprendimento de

partÍculas pequenas, em materiais não coesivos, é a de fluxo de

cima para baixo e será tanto mais favorável quanto maior for o

gradiente.
Nest.a primeira série de ensaios foram usados os porta-amos

tras A, B e C, cujas representações estão nas Figuras 4.5, 4.6
e 4 .7 , respectivamente . Nestes , f oram preparadas as a¡rretras A- l"
B-1, c-l, C-2, C-3, C-4, C-5, cujas caracterÍsticas estão na Ta

bela 4.1 completadas pelas Figuras 4.8 e 3.3. A forma de uso do
aparelho durante os ensâios cÕm as amostras A-1 e B-1 foi a pri
meira (ver item 4.2, primeiro Ítem) e com as restantes foi a se
qunda.

Figura 4,5. Porta-amostras "À" construÍdo em acrÍfico transpa
rente, Os tubos peizométricos de vidro só forarn colocados

durante o segundo ensaio com este equipamento,
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Figura 4.8, Curva granulométrica da areia normal rPT usada
amostras A-I e B-1.

A sistemática para a determinação do coeflciente de pernea

bilidade previa que se recolhesse diariamente água saÍda dà amos

tra, com proveta graduada, e se anotasse: dia, hora dâ coleta,
tempo de coleta (t) , vofume coletado (V) , diferença de nível de

água (Àh) e temperatura da água.
Para o valor de L era tomado o comprimento percorrido no

maÈeria1 de menor permeabilidade, ou seja, na areia fina, se a

amostra contivesse apenas esta e areia grossa, ou na argila, se

esta estivesse presente, pois a perda de carga no maÈeria1 mais
grosseÍro é desprezÍve1. A permeabil-idade calcuLada na tempera
tura ambiente peLa fórmuIa de Darcy era recalculada pera 20oc.

InfLuõncias bi oLógi cas

No ensaio destinado a

usada água do abas tecimento
mico.

verifÍcar a inftuência biológica, foi
púbtlco sem qualquer tratarnento quÍ



85

TABEI,A 4.1. CARACTERfSTICAS DAS AMOSTRAS USADAS NA PRTIqEIRÀ SÉ

RÏE DE ENSATOS.

Camada Espessura
cm

Yàs rg/cm'

A-1 34,2
)q

0,845
0,8t0
0,845

r,420
L ,459
!,420

Areia IPT ( 2)

Areia fPT (I)
Areia IPT (2)

B-1
Areia IPT (2)

Areia IPT (l) Ìr ,5
0,901
0,900

r,37 I
1,389

Ãreia IPT(2) 1,0 0,901 r,378
Areia E,C.*
Areia E.C.
Areia E.c. *

l0 ,0 0, 609 r ,647
)q,

c-2

1r 5

3 ro

lr 5

0,530
0,5s6
0,779
0,572
0,652

rt732
1,703
1,593
1,684
r,604

Ãreia E.C. *

Àrefa E. C.

Sólo E. C.

A.reia E.C.
Areia E.C. *

c-3

1r5
715
3,0
1r5
I,5

0,769
0,588
0 ,"179

1,094
0 ,246

I ,498
r,669
I,593
r ,265
2,126

Arela E.C. *

A¡eia E.C.
Solo E,C.
Areia E. C.

Areia E.c. *

c-4

1,5
9,0
1r0
2r0

0,708
0,613
0 ,504
0,405

1,551
L,643
1,885
1 '74Ê

Àreia E. C. *

Areia E.C,
Solo E. C.

Arei'a E.C.
Areia E.C. * 1,5 0, 785 L,484

c-5

e = Índice de vazios
Yas = peso especÍficô aparente
Areia IPT(l) = areia normal fPT, quartzosa e al-go feldspático

com peso especÍfico de grãos ð,e 2t64 g/cm3, cuja
curva granulométrÌca encontra-se na Flgura 4,8.

Areia E. C. *

Arêia E.C.
Solo E.C.
Areia E, C.

Areia E. c. *

9,0
I,0
2,0
r,5

0,735
0,633
0 t759
0,644
0,558

L,527
r,622
rt612
1,693
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Areia IPT(2) = areia semelhante ã anterior, da qual foram reti
radas as frações inferiores a 2r0 mrn, tendo para
peso especÍfico dos grãos o valor de 2,62 g/cn3 .

Areia E . c. 'r = areia proveniente da Barragem Euclides da Cunha,
da qual tomou-se apenas os grãos maiores gue lrrun,

areia proveniente da Barragem Euclides da Cunha,
cuja curva granuJ-ométrica encontra-se na Fign:ra 3.3.

solo residual utilizado na maciço da Terra da B-I
ragem Euclides da Cunha, tendo para pseo especÍ
fico dos grãos o valor de 2,834 g/cm3 .

Areia E.C.

Sol-o E.C.

A circulação da mesma água durante 26 dlas no corpo A-I e
durante 21 dias no B-1 provocou uma diminuição da permeabilida
de, como pode ser vj-sto na Figura 4.9, As regressões lineares
pelo método dos mÍnimos quadrados r para os valores dos coeficien
tes de permeabilidade modificados para Ln K, indicam que essa
queda de permeabllldade segue uma lei logarÍtmica.

Observou-ser ainda, que as partes do aparelho que ficaran em

contat.o com a água continham uma substância viscosa, principal
mente nos filtros, os quais exigiam freqtlentes limpezas.

Uma amostra de areia de A-1 foj- enviada à CETESB - Divi
são de Microbiologia, para aná1íse bacteriológica onde foran de
tectadas bactérias redutoras do sulfato, gênero Desulfovibrio,
NPM,/100 ml:2400.

Influância da for,ça de pez'eolação

Em vista dos resultados obtidos com o ensaio anterior, con
clulu-se que não bastava a deaeração da água e a manutenção de
um fluxo de baìxo para cima sob baixos gradientes para conseguir
a condição de permeabil-idade invariável . Seria necessárÍo um tra
tanento de água de percolação para evitar o crescimento de al
gas , fungos ou bactérias.

Para o ensaio descrj-to a seguir foi u.sada a amostra C-I.
Para o tratamento da água houve uma tentativa de uso com

binado de hipoclorito de sódio, cÕmo bactericida, de pentaclo
rofenato de sódio, como fungicida, e de sulfato de cobre, como

algicida. No entanto, o hipoclorlto de sódic J-ibera cÌoro , que
sendo gás, seria sugado pela bomba de vácuo. O sulfato de cobre
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com penta clorofenato dá um precipitado e, além disso, baixa o pH,

o que era inconvenlente. Optou-sef então, pelo uso de pentaclo
rofenato de sódio CUClrONa, exclusivamente. Este produto desti
na-se a uso industriat e possui, conforme boletim técnico do fa
bricante, (Rhodia , 40), 86? de clorofenatos calcul-ados em penta
clorofenato de sódio, Il-å de outros sais sódÍcos e 3å de insre
dientes inertes, 6 solúvel em água e é aceito cofiþ bactericid^ - fu¡
gicida - algicida para tratamento de águas industriais. E geral
mente recomendada uma concentração inicial de 150 ppm. A cada 3

a 6 semanas devem ser feitos novos tratamentos podendo aÍ dim!
nuir o teor para 100 ppm e 50 ppm depois do terceiro tratanento.

Figura 4.9. Gráfico das variações dos coeficientes de permeabi
lidade (K) das amostras A-l ê d"-1, onde as retas re
presentam as regressóes l-ineares de lrk rrar=r= termo.

Durante o ensaio realizado sob este método, foram coloca
dos, em aproximadamente 25 litros de água, 6 g do produto esco
thido no início, produzindo uma concentração de¿ aproldJrìadamente ,
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240 ppm. Depois de muita perda de água foi adicionad.o, uma sema
na após, mais 3 g; depois de um mês, e após renovação de quase
toda água e precipitação de pen ta cloro fenato, foi adiciorndo 7,0g
da mesma substância.

Logo após a solubilizaçâo do penta cl- orof enato de sódio,
observa-se uma cÕloração vermefho púrpura. Com a circulação, o
material colorido é retido nas velas do filtrof enquanto a ãgua
fica lÍmpida. Sob pH = 4,0, esse produto se transforma totaÌmen
te em produto orgânico insolúvel. Verificou-se que a água deae
rada, com pH = 7,6, quando exposta ao ar, passa a absorvê-lo bai_
xando o pH e mostrando precipit.ado em forma d.e fiapos brancos.
Por isso, foi adicionado, ao circuito do aparelho, um fij-tro adi
cional, cujo eJ"emento fj-Itrante era uma camada de Bidin. Com is
to tentou-se prevenlr prejui.zos ao ensaj_o, quando, devido à ne
cessidade de reparos, a água em circulaÇão entrasse em contato
com o ar.

Durarrte todo o periodo de ensaio não foi notado qualquer
sinal de formação de algas.

Controlado o crescimento de fungos, algas ou bactérias,
buscou-se, através deste méÈodo, verificar a influência do 9ra
diente na permeabilidade. por isso, durante certo perÍodo, os
gradientes foram mantidos baixos e depois aumentad,os e diminui
dos, sendo seus efeitos controlados peJ-as medidas de permeabili
dade da mesma forma que no método anterÍor.

O ensaio realizado para verificação do gradiente tem seus
resultados na Figura 4.10. Observa-se al-i I um certo perÍodo de
tempo, marcado pela reta horizontal, em que a permeabilidade per
maneceu constante. Durante este tempo os gradientes permtrIecer-am

baixos. As quedas iniciais de permeabilidade devem-se, provavel
mente, a um arranjo em uma textura pouco organizada ainda, Após
o perÍodo de estabiLização, foram aumentados os gradientes e o
resuLtado foi nova baixa de pe rmeabi Ij- dade .

Resist,ância à mobtiLízaçãa das partícuLas de az'q1:La

O sistema argila-areia foi testado com as amostras C-2,C-3,
C-5, Estas foram saturadas con fluxo de baixo para cima e

essa operação, tiveram sua permeabilidade medida,

c-4,
após
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As amostras c-2 e C-3 foram ensaiadas simultaneamente. Co

mo apresentavam uma vazão muito pequena foram substituidas pelas

C-4 e C-5, Persist.indo o problemaf esse ensaio foi interrompido
não chegando a atingir sua finalidade que seria a de circuLar
água da argila para a areia de cima para baixo,

Os dados obtidos estão na Tabe1a 4.2 e serviram para denons_

trar quef mesmo sob al-Los gradientes, o material argiloso mante
ve permeabilidade praticamente constante, demonstrando a resis
tência imposta pela coesão do material- argiloso gue impediu a

mobilização dos grãos.

TABELA 4.2. RESULTADO DO ENSATO DE PERCOLAçÃO NAS AMOSTRÀS C_2,
C- 3, C-4 e C-5.

Di-as ÄrTÞstra Gradiente Vaz,ão K20oc

(oo%l (crVs)
Vazão Krno,-

? -v u
(crn-,/s) ( crn/s )

AITDE

tra
Grg

ðiente

0

I
5

6

8

3, 16

3,67
1,53
2 ,23
5,50

0,075 1,0x10-3

0,034 4,3x10-4

0,023 7,3x10-4

O,O2g 6,4xIO-4
0r068 5,9x1-0-4

3,30

3 t67

c-3 I,53
2 t00

I ,50

0,00I 2,6xIO-5
_Â

0 ,002 2 ,'lyJO '
0 f0O4 I,4xI0-4
O,OO5 L,2xL}-4
O,OO2 7,9x10-5

0

1

4

6

7

8

1l
T3

I4
I8
r9
27

29

34

9,10
11 ,00
11r60

9 ,50
6,70
q, on

6,70
5 ,00
1,80
5, 50

3,70
5,30
5,30
4 ,40
4 ,90

9,30

9,40

l0,40
8, 50

5,20

4,50

5,80

3.80

3 ,10

4,20

3 ,30

4 t70

4 ì20

2,90

4,20

O,OO7 3,lxl-0-5
0,009 3, 5x10-5

-Ê0,010 3,8x10 '
-E0,013 5,7xLA'

0,007 4,3x10-5

0,004 3,Ixl-O-5

0,005 3,5x10 "
OfO02 2,2YJo-5 c-5
0,002 5,lxl0-5
0,003 2,9d0-5
0,006 8,6xtO-5

-R0,004 3,6Xl.0 -
-A0,019 1,7X.l0

0,098 g,7xIO-4

0,048 4,lxIO-4

-E0,004 I,1xI0 '
-t

0 ,007 3 . 5x-l-0 -
0,0I1 4,8x10'

-c0,007 3,4xIO '
-tr0,007 5,6x10 "

0,003 3,3x10'
0f006 5,0d0'

-E
0 , 002 2 .3x.10 '

-E0 ,002 3, 6xl-0 '
-tr0 ,007 8, 2xl-0 '

0,001 l-, 3xl-O -
-,40,0I3 I,4xI0 '
-^0,009 1,0x10 '
-À0,009 l,6xt0 '

0,008 9,7xIO '

K2OoC = Coeficiente de permeabílidade a 20oC.
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A segunda parte da experiência, isÈo é, a circulação de

cima para baixo, não chegou a ser realizada com essas amostras
por apresentar os seguintes inconvenientes, O tempo de percola
ção no material argiloso era tal que só permitia a passagem de
pequena quantidade de água no período destinado ao ensaio, não
justificando um aparelho de circulação contÍnua, o qual está pre
parado para uma realimentação elevada. Por outro 1ado, o trata
mento quÍmico para a obtenção do bicarbonato ferroso, indispen
sáveL para os estudos em questão, dificilrente seria controfado
nesse slstema de circulação.

Em vista destes motivos, decidiu-se abandonar o porta-a[þs
tras C e a segunda forma de operar o aparelhof para introduzir
os porta-amostras H, D, E, F e G e a terceira forma de cperação.

4.4. }4ETODOLOGIA PARA ESTUDO DOS FATORES GEOQUÍMICOS

Mátôdos pava. estudo do sistema az,giLa-az,eí.a

Estes métodos consistem em fazer passar a água deaerada
ou sen oxigênío dissol-vido e, conforme o caso, com bicarbonato
ferroso, primeiramente por material argl.Loso e depois pela arej-a,

A finalidade é a de verifÍcar as reações que se dão na passagem

do material argiloso para a areia. A quantidade de água e, por
tanto, de solução podem ser avaliados peio tempo de percolação
muf tip l,i cado pela vazã.o,

As reações a serem estudadas no sistema argila-areia são
duas ¡ a aeração da água e a precipitação de hidróxido fórrico
na areia. Às duas reações podem ser estudadas na mesma amos tral
embora isto nem sempre tenha sido possÍveL. A verificação da in
fluência da cimentação por hidróxido férrico, na permeabilida
de, corresponde a uma finalidade complementar dos ensaios.

Tendo em vista estas finalidades, a metodologia foi desen
volvida en etapas, para os quais foram construidos os porta-aÍÞs_

tras I adiante apresentados, e adaptados os métodÖs de ensaio,

Ensaioe con o po?ta-amostz,as A

O porta-amosÈras para este tipo de ensaio é apresentado na
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Figura 4. 5.
Monta-se o corpo de provas em carnadas verticais, as quais

são preenchidas e compactadas concomi tantemente uma com as ou
tras. Por conveniência, no sentido de dirninuir o tempo de ensaio,

a camada de argila é sempre de pequena espessura, ficando mais
espaço para a areia. A argila representa o núcleo de terra de

uma barragem, enguanto a areia o seu filtro.
O fluxo de água deve passar primeiro pela argila e depoÍs

pela areia. o porta-amostra pode ser usado na posição horizon
tal- como mostra a Figura 4.5 ou na posição inclinada.

A posição nornal do porta-amostras A é para fluxo horizon
tat, ficando sua parte superior sem vedação. Para se conseguir
um fLuxo o mais possÍvel vertical-, de cima para baixo, inclina-se
esse porta-amostra até onde a água não extravase por sua parte
superior. Nesta é superposta uma tampa para evitar o desmorona
mento da areia e a passagem da água por cima da argila, vedada
depols com parafina. Em conseqtlência, o gradiente tem val-ores va
riáveis, bem cono a velocldade de fluxo. A equação para a deter
minação de permeabifidade da argila foì deduzida a partir do es
quema da Figura 4,II. O tubo piezométríco I marca o nÍveL da

água na entrada da camada de argila e o tubo 2 o nível na saÍda.
Como este permaneceu sempre em zero e a perda de carga através
da areia colocada antes da argila foi considerada nula, ¡rÞntou-se

as equações abaixo para cálcuJ.o da permeabilidade da camada ar
gilosa,

Através de uma fatia de espessura dx passará uma vazão dQ

que, segundo a Lei de Darcy, será:

dQ=K x. send L. co60, -:j-j--:--:-:jj: r -----j--j-.---. - t t' ¡.' I'4 11\
L L ,-.

sendo F o lado da fatia perpendicular a dx. A vazão através de

toda a área da amostra, como x varia de o a X, será

(4.13)

Substituindo os valores das integrais na equação 4.13 fìca

,h(i*

o = K'f 'r i* u* * \i9. =.ro f* *.* + K.F.coso f* * * 
"'Jo"Jol"

+ K,r se;l'x + K.F.x.coso + co = x I n.x



h X.senclQ = K.F.x ( i + cosû + îij-: ) + c

F.X é a área (A) na fórmula de Darcy.
Nas condições limites, para o,=0, sen cr=0,

ht\ - v I :j -! l\ A + C

e para o=90", seno'=I, coso'=O r

ì.v
^-v 

t "- ":-) A+C2L

Mas verifÍca-se facj-lmente que para o=Oo,
to, C = 0.
Pode-se dizer, assim, que a equação geral

o = K (3 + cos 0, + X:!eno) a' L ¿L

(4.14)

cosct,=1,

(4.15)

(4. 16 )

o=K (\i!) A e, portan

fica sendo

(4. 17 )

-----9v cARo^ o€ pREsg¡o
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Figura 4.J.1. Esquema para o cálcuto da permeabili.dade de uma ca
mada inclinada de argila entre outras de arej-a,
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o gradiente máximo sendo x = X, será

. h X. senû
= + cOSo * '-_=-

MAXLL

e o gradiente mÍnimo, sendo x = 0, serã

.hL=;-+COSûmt n L

(4.r8)

( 4 .19 )

Conclui-se tamk¡ém que, no caso do fluxo na horizonta.I,por
tanto o=90o, X fica sendo o desnÍvel entre os dois tubos piezo
métricos ¡ ou seja, a altura da argila com pressão hidráulica po

sitiva acima do nÍvel de entrada e saída de água; h passa a va
ler zero, pois não poderá haver coLuna de água acima de x, Cha

mendo Y à coluna de água entre o fundo do porta-anostra e o nÍ
vel de entrada e saÍda, a área para a fórmula de Darcy será
(x + Y) e as fórmulas para cáIculo de vazão e perrneabilidade se
rão

Y

^ - v " /v + Y) F2L

2 'Q 't'J\ - T:Ti'T-JYT ,JU
2.v ,L.

t.x:Flx +-Ð

Para o controfe de ensaio, assim como nos anterio.res, sao

anotados: dia, hora da coleta, tempo de cofeta (t), volume cole
tado (V) , diferença de nÍvel da água (Ah) , temperatura da água,
teor de oxigênio dissotvido na água, teor em ferro, dureza, teor
de HCO3- e pH. Para as análises químÍcas a água é coletada a¡rtes

e depois de percolar pela amostra en estudo.
A água, ao entrar na amostra deve estar isenta de oxigê

nio dissolvldo e poderã conter ou não bicarbonato ferroso.
Os resultados esperados nesse ensaio são: primeirorque ao

sair do corpo de provas, a água tenha absorvido algum oxigênio
e, segundo, que se estiver carregada de bicarbonato ferroso,dei
xe uma tintura de hÍdróxido férrico na areia,

Ensaios com o porta-amoE tr'(ts H

consEm vj-sta das dificuldades com o porta-amostras A,foi



tru.ido outro modeJ-o denominado de H, cujo deserùo está
ra 4.I2. Pode ser aberto em duas extremidades e possui
ficios: um para entrada de água, outro para sua saÍda e
no meio¡ para a entrada de ar. A tela que fica próxima
extremidades tem una ¡nalha de 150u,
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Figura 4.12. Porta-amostra H, construido em ao:íÌico transparente.

A preparação da amostra inicia com a compactação da argi
la na umidade ótima sobre a te1a, estando o outro lado aberto.
A mesma operação é repetida com a areia sobre a argila. @loca-se
depois a outra tefa e as duas tampas de acrÍtico.

A fj.nafídade desÈe ensaio é a de comprovar a o<rstência de
uma zona de aeração na areía abaixo da argila.

Para a saturação da amostra na água do ensaio, provoca-se
um fluxo de baixo para cima passando primeiramente na argiÌa e

depois na arela, mantendo-se o orifÍcio do meio fechado. A se
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guir, o porta-amostras, juntamente com o dispositivo de entrada
de ãgua é qirado, passando a parte de baixo para cima. A.bre-se,
então, o orifÍcio do meio para a entrada de ar e mede-se o volu
me que penetra na amostra com uma bureta. ssta é munida de uma

bolinha que se desJoca em seu interior, indicando o fJ-uxo de ar,
e está conectada à mangueira que dá acesso àque1e orifÍcio. A ca
¡nada de argila fica na horizontal e o f l-uxo de água tem sentido
de cima para baixo. As medidas tomadas são as mesmas indicadas
no ftem anterior com relação ao fluxo lÍguido. Cabe ressaltar
que a permeabifidade medida corresponde, basj,camente, a da argi
Ia.

A mesma amostra serve para percolação com solução de bicar
bonato ferroso.

Os resultados esperados são os seguintes. Ao glrar o cor
po de provas e abrir o orifício de saÍda d'água, espera-se que

haja uma sucção de ar pelo orifÍcio do meio, pois o fluxo pela
camada de argila não alimentará a areia com a mesma velocidade
que a água pode saÍr desta. Com isso, propiciar-se-á uma zona
não saturada na areia, o que provocará uma absorção de oxigênio
peJ-a ãgua. Se houver blcarbonato ferroso haverá, provavelmente,
precipitação de hidrôxido férrico.

Ensaios com o conjunto D-E-F-G

O porta-amostras D, representado na Figura 4.13, e os de

letras E, F e c, só diferem entre si pelo comprimento dos cllin
dros destinados â areia, os quais medem 30 cm, 15 cm, I cm e 2cm

respectivamente . EIes permitem determinar a permeabilidade tan
to na argila quanto na areia, circular água em qualquer sentido
e gotejá-la sobre a areia.

A amostra é preparada em duas partes, a argíJ-a é compacta
da no anef a el-a reservado e isoladamente do restante do por
ta-amostras. Da mesma forma, a areia é compactada no anel ou ci
1Índro a ela reservada.

As nedidas tomadas são as mesmas que as dos ensaios com o
porta-amostras A,

Em condições normais, a permeabilidade medida é a da argÍ
fa. No entanto, se se quiser medir a permeabilidade só da areia,
passa-se água pela entrada fateral e pelo furo Ínferior.

l
I
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Os quatro tamanhos dos
aplicação da fórmula para a

porta-amostras são des ti nados
capacidade de oxigenação.

-" f---'
IILÁ

i'
ø 2r mn coñ ro..d

Figura 4,13. Seção diametral do porta-amostras D. Os cilindros
são de PVC e as telas de nylon têrn malha de l-50u.

À capacidade de oxigenação de um sistema de tratamento de
esgoto é medida a partir da equação abaixo (Ramalho, 38)

dcr# = K- a(C - Cr) (4.22)dt I S --1 ,

sendo Ca = a concentração do oxigênio no corpo do 1Íquido (ng/L)¡

C" = concentração de saturação de oxigênio (mg,/I)

t = tempo t
KI = coeficiente da pelÍcuìa ]ÍSuÍda (V de O, (êia) (cm2) (r:nidade C);
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a = área de interface por unidade de

Neste ensaic o tempo foi calculado da

. L ( areia)" v (argi Ia)

2. 3.volume (cm ,/cm ) .

seguinte maneira:

(4.23)

(4.24r,

(4.25)

v (argi la) =aA

. L (areia) A.=___õ--

Admite-se que a argila controle a velocidade de f1uxo, en
quanto a areia a extensão desse fluxo.

A explicação para a transferência de um gás para uin lÍqui
do é dada pela teoria de duas pelÍculas, uma gasosa e outra 1í
quida. Para gases de baixa solubÍIidade no lÍquido, como o oxi
gênio, a resistência controfadora da transferência ê exercida
pela pelÍcuta lÍquida. Em águas paradas, a absorção de oxigênio
é controlada pela difusão molecular. Onde há mistura das duas fa
ses, a transferência é controlada pela difusão e convecção.

As determinações fornecem Kla sem separar o fator Kl. Adi
ferença (Cs - C1) é denominada de déficit de oxígênio.

lntegrando a equação anterior e assumindo KIa como inde
pendente do tempo de amostragem, tem-se:

ln (C" - Cl ) = Kfat + constante (4.26)

As medidas de déficÍt de oxigênio podem ser plotadas num

gráfico semi-Iog contra o tempo, A inclinação da reta obtida pe

la regressão dos pontos dará Kla.
A capacidade de oxigenação é definida como a taxa de trans

ferêncía do oxigênio dC/ô,E a uma concentração Ínicial de oxigê
nio Ígual a zero e condições standJd (2ooc de temperatura) ,

A água introduzida na câmara de cima atravessa a camad.a

argilosa e pinga sobre a areÍa. Quanto maior for o percurso nes

te material-, maior a probabilidade de absorver, pois o ú1timo
meio não está saturado.

Os resultados esperados são de que a água aö sair do pol
ta-amostras, mostre um déficit de oxigênio inversamente propor
cional ao tempo de percolação através da areia,
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Pz,epaz'ação do bícaz,bonato feyroso e desonigenação na ã.gua

O bicarbonato ferroso, sendo muito instável , tem de ser
preparado na ocasião da experiência. O modo de preparação, em

vista das facílidades disponíveisf foi o de se fazer reagir 99
1o seco (CO^) com áqua e oó de ferro dentro de um balão vol-umé

trico de 500 ml e um erlenmayer de 500 mI . O pó de ferro (ferro
reduzido MERCK P.A.) era colocado na água, tanto no erl"enmayer
quanto no balão. A seguÍr colocava-se gelo seco no ba1ão com

água, fechando-se com uma rolha de borracha atravessada por uma

mangueÍra que conduzia os gases exalados ao erlenmayer com en
trada lateral . Este tinha a sua saÍda estrangulada. O gel-o seco
sublirnava, borbul-hando n'água, formando uma atmosfera de CO2 no

ba1ão, borbulhando tambén no erlenmayer, tendo antes expulso o
oxigênio. As reações são as seguintes 3

CO2+HZO=HrCO,

2 H2CO3 + L/2 Fe2 = Fe(HCO3)2 + H2

Uma determinação sobre uma das sotuções resultantes reve
Iou os seguintes teoïes t 250 a 300 mg,/l de Fe++ e 7,8 mvat,/t ou
475,8 mg/I de Íon bicarbonato no ba1ão volumétrico e 100 m9,/1 de

Fe*+ e 4,0 mval-/I ou 244 mg/I do Íon bicarbonato no erlenmayer.
O pH no prímeiro era de 6,1 e no segundo 6,0.

Como o isolamento do ar no erlenmayer não era perfeito, ha
vÍaf com o passar dos dias, a formação de um precipitado ocre
de hidróxido de ferro finamente dividido e susDenso na ãgua.Por
isso, posteriormente usou-se apenas a solução do balão,

A solução de bicarbonato ferroso, inicialmente, era lançada
à caixa com água deaerada, nas como essa água continha certa quan

tidade de oxigênio dissolvido, este reagia com o ferro dardo gran

de guantidade de precipitado naquela caixa e deixando pouco me

ÈaI em solução. Mais tarde, foi introduzida através de um funil,
dotado de papet de filtro e colocado numa mangueira junto à en
trada da amostra. Dessa forma, o oxigênio dissolvido que exis
tia na água da rnangueira era logo saturado podendo, o corpo de
prova, ser atingido por teores mais el-evados de bicarbonato fer
roso, I!þsÍþ ccrn a introdução desse l-Íquj_do adicional_, o nÍve1 piezométri
co era màntido praticamente inaLterado pelo sistema auto regulá
vel do apareJ-ho. Este sistema foi usado no corpo de provas A-2.
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Por fim, o método que deu melhores resul-tados é o seguin
te: introd.uz-se CQ2 na caixa de acrÍLico do aparelho, através
do cano de saÍda d'ãgua, fazendo com gue esse gás borbul-he na

ãgua e saia durante certo tempo pelo respiro dessa caixa para
expulsar o ar. Fechado esse respiro, o CO, enche o fole e cria
uma atmosfera desse gás, o qual reage 1enÈamente com a água for
mando H'CO, gue, por sua vez, reage com o pó de ferro espalhado

no fundo da caixa segundo a reação já mencionada anteríormente'
A retirada do oxigênío dissolvido na água pode ser obtida

de três maneiras: a prlmeira, através de vácuo que se forma no

aparelho de ensaio (1ç e 29 forma de uso) ; a segunda' pela fer
vura da água; a terceira por reações com Na2SO3. Neste caso' pa

ra cada L,0 ng/I de oxigênio dissolvido, adíciona-se 7,9 mgA de

Na2So3 e 1,5 mg,/I de Co" (38) ou 4,96 ng/L de coc12 6H2o como

catalizador. Os dois primeiros métodos não eliminam totalmente
o oxigênlo dissolvido, ficando seu teor em torno de 2 mg/L' o

mais recomendável é a combinação do primeiro ou segundo com o

terceiro método.

4.5. CONCLUSõES DO OUARTO CAPÍTULO

A metodologla destinada a simutações foi desenvoLvida em

etapas, Na primeira etapa, foi construida a aparelhagem que per
mitiu alimentar o corpo de provas com água sob pressão conslan
te e ainda isolada do contatÕ com o ar' ou maÍs propriamente, do

oxigênío. Este contato deveria ocorrer no corpo de provas. As pe

quenas variações nas pressões, cerca de I cm de coluna d'água,
nas três formas de uso do aparelho, foram consideradas insigni
ficantes, como pode ser vj-sto, por exemplo, no gráfico da FiSg

ra 4.4.
Na primeira e segunda forma de usof a deaeração era feita

no próprio aparelho, sob circuj-to fechado, e na terceira forma,

a água era fervida I mantida fora do contato com o ar e tratâda
quimicamente para a retirada do oxigênio dissolvido, pois as pri
meíras formas não perrnj-tiam a retirada total desse gás'

Na segunda etapa¡ e primeira série se ensaios foram testa
dos al-guns métodos para se verificar o comportamento do sistena.

Nos prineiros ensaios com as amostras A-1 e B-I os fatos obser

vados permitiran interpretar a diminuição de permeabilidade co
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mo conseqllêncìa pr.i ncipa l-men te do surgimento de matéria orgâni
ca, devido ao crescimento de seres vivos / provavelmente algas ¡

fungos e bactérias, nos poros da areia,
No ensaio com a amostra C-l ficou comprovado que a permea

bÍIÍdade das areias é j-nfluenciada por fluxos sob al-tos gradien
tes, Admite-se que esse fluxo mobilize os grâos, provocando um

arranjo mais compacto onde os grãos menores Þenetrariam nos po
ros maiores e, em conseqtlência, diminuiriam a permea.bi I idade. No

período em que o gradiente permaneceu baixo, a perrneabilidade
manteve-se cons tante.

A partir desses testes ¡ passou-se a admitir que ensa-ios em

areia, com a finalldade de se estudar influências geoquÍmicas ,

deveriam ser realizados sob baixos gradientes e com água tratg
da para evitar o crescimento de seres vivos, ao menos quando o
ensaio fosse demorado. Por outro lado, o ensaio com os ærpos de
prova C-2, C-3, C-4t C-5 serviu para demonstrar que, nesmo em

fluxos sob altos gradientes, a argila mantérn a perfiEabil-idade qua
se constante, demonstrando a resistência imposta pela coesão à

força de perco Iação.
Na terceira etapa e segunda série de ensaios foram experi

mentados os métodos para se estudar as transformações químicas
no sistema argila-areia, pois é o que reflete a situação exjs
tente nr¡ma barragem. Nessas experiência foram usados os pol
ta-ânostras "4", "H" e o conjunto D,ErF,G. Usando-se o porLa-alros

tras "4" na posição inclinada, a equação para determÍnação da
permeabilidade da argila teve de sofrer uma adaptação, como fi
cou demonstrado nas eguações (4.L2) a (4.2I) , O conjunto D,E,
F,G foi construido para se aplicar as fórmulas utilizadas para
medida da oxigenação de lodos provenientes d.e esgotos, conforme
estão expressas de (4.22) a (4,25). Com estas eguações procura
va-se determinar a capacÍdade de absorção de oxigênio de um sis
tema com ffuxo de água deaerada, passando da argila para a areiaf
de cima para baixo. Admitla-se que a transferência de oxigênio
para a água se desse a partir de bolhas de ar existentes na areia.

O tratamento da água sofreu algumas modificaçòes a medid.a
que se iam acumul-ando as experiências. Nos últimos ensaios, o

tratamento, para evitar o desenvolvimento de seres vivos, ficou
reduzido apenas à fervura da água uma vez que o tempo de ensaio
era geralmente pegueno.

Enbora a deaeração realizada no aparelho descrlto ou a
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fervura diminuam bastante o teor de oxigênio dissolvido, o pou

co que permanece é suficiente para oxj.dar e precipitar o Íon
ferroso. Por isso consÍdera-se necessário o tratamento químico
com Na2so3 para se chegar â ausêncÍa daquele gás e¡n solução.

A preparação do bicarbonato ferroso separadamente, ccmo foi
feito nas primeiras experiências, não deu bom resultado porque'
entrando em contato com o oxlgênio do ar ou com o dissolvido na

água, transforma-se em hidróxido férrico e precÍpitava. Mesmo

que a água estivesse isenta desse gás, aquela não é a maneira

mais prática. os melhores resultados foram obtidos com o borbu

Ihamento de Co" na água e formação de una atmosfera deste gás o
¿

gua1, aos poucos, foi reagindo com a água ef a partir dele, com

o ferro em pó introduzido no lÍquido.



CAPÍTULO 5

RESULTADO DOS ENSAIOS DE ABSORçÃO DE OXIGÊNIO

PELA Ã,GUA E DE CIÀ1ENTAçÃO DA AREIA

5, 1. EXECUçÃO DOS ENSATOS

Composição das amo s traa

A composição das amostras usadas nos ensal-os descri
tos neste capÍtulo está na Tabela 5.1, bem como al-gumas caracte
rÍsticas de cada camada, seguidas das observações que se fazem
necessárias. A Tabel-a 5.2 completa a anterior com os dados de
permeabilidade da amostra A-2 medidos por longÕ perÍodo e a FÍ
gura 5.1 caracteriza a areia cuja curva granulométrica a-inda não

tlnha sido mos trada.
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Figura 5.I. Curvas granulcrnétJ'icas .lâs areias (5) e (7) usada nos ensaios.



TABEI"A 5. I. CARACTERÍSTTCAS DAS

DE ENSAIOS.
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A},IOSTRAS USADAS NA SEGUNDA SÉRTE

Camada Espessura ea€

cm

Yas
q/cn3 g/ cm

A-2

2r0
2,0
4r0

)o ')

2,0

Areia (1)

Areia (2)

Solo (3 )

Areia (2)

Àreia (l)

0,943
0 ,597
0,690

1,458
1,659
1, 568

(tabela 5. 2)

A-3
r,5

37 t7

0,986
0 t549

1,400
1,104

2,5 x
2,4 x

l0- 4

-tr0 '
So.Io ( 4)

Areia (5)

D-l
f'0

30,0
0,67r
0,684

10-4
-)10 -

Sol-o (4)

Areia (6)
I,663 2,6 x
I,574 6,2 x

E-l
I'0

I5
Sol-o (4 )

Areia (6)
0 ,667
0,609

1,668 1,7 x 10

I ,647 6,4 x I0

-4
-2

F-l
sol-o (4)

Areia (6)
T

I
0,651
0,475(8)

1,683 5,1 x l0
L,796(8) 4,0 x I0

-4
-2

L,- I
Solo (41

Areia (6)
I
)

0,6-79 I,655 1,4 x 10-4
0,3I1 (8) 2,020 (8, 2,7 x Io-2

D-2
E-2
E-2
G-2

30

15

I
2

Areia (6)

Areia (6)

Areia (6)

Areia (6)

0f596 1,660
0,626 I,629
0 ,637 1,619
0,542(8) 1,718(8)

D-3

E-3
r-3
G-3

30

15

I
2

Areia (6)

Areia (6)

Areia (6)

Areia (6)

0 ,516 I,7 48

0 ,498 I,768
0,465(8) 1,808(8)
0,323(8) 2,002(81

H-l
0r8

39 ì3

0,918
0 ,531

SoIo (4)

Areia (7)
I,649 2,3 x t0 "
'I '1'r1

_t

(2) areia proveniente da barragem euclides da Curùra.

da gua-l to(1) areia proveniente da barragem EucÌides da Cunha,
mou-se apenas os graos maiores que 1 mm.
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(3) solo residual" utilizado no maciço de terra da barragem ÐucJ.i

des da Cunha.
(4) solo argiloso proveniente da barragem de Xavantes já caracte

rizado,
(5) areia normal IPT, quartzosa, com peso especÍfico dos grãos

?
d.e 2,64 g/cm' e curva granulométrica na Figura 5,1.

(6) areia proveniente da jazida que forneceu naterial parao fiI
tro da barragem de Xavantes, já caracterizada.

(7) areia normal rPT com oeso específico dos grãos 2,66 g/cm3 e

curva granu.lométrica na Figura 5.1.
(8) estes va.Lores foram ca.Iculados consj-derando-se a espessura

ìndicada ¡ mas como devido a pressão ínterna a tefa ficava
abauÌada, permitindo um vol-ume maior. Tais valores devem ser
considerados irreais.

TÀBELA 5.2. PERMEABILIDADES DA ARGILA DA AMOSTRA A-2.

F luxo K2ooc

Apro;cirnadanente

hori zontal

-.{I,I x I0 -

8,2 x 10 '
-ÀA,7 x I0'
-À9,2 x I0 =

-A5,1 x 10 =

-À1,5 x 10 =

-llr,¿ x L\)
-R9,6 x I0 -
-q8,2 x l0 -

6,4 x LO J

4Le

42e

43ç

44e

479

499.

509

s4ç (r)
56ç
64ç

6,5 x I0 -
8,3 x I0 -

-q6,9 x 10 -
_E

7 ,I x IA '
_(

5,5 x I0 '
-tr

7 ,3 x IO '
2,8 x I0 '

-(8,7 x I0 '
-q9,0 x l0 -

8,1x I0 '

'lô

59

69
1c)

9ç

30ç

34e

369
?70

409

Vertical
com amostra
incl-inada

_^
I,2 x I0 =

-Àl-,6 x l0 -
-L3,4 x 10 '
-^2,5 x l0 '
-Á.2,0 x 10 '
-LI,6 x l0

I,4 x I0 '
-Ê9,6 x I0 '
-qI,l x 10 -
-E2,4 x I0 '
_Ê1,2 x l0 '

659

659

669

69e

70e

729

739
110

809

829

85e

(f) As nedidas do 549 ao 649 dia, com fluxo aproximadamente ho
rizontal , são as mais exatas, pois contaram com o auxílio dos
tubos piezométricos. Entretanto a vibração da broca perfurando
o acrÍlico causou urria modíficação no arranjo do material, o que
deve ter se refletído na permeabilidade.
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Os corpos de prova D-2, E-2, î-2, c-2, D-3. E-3, F-3 e

G-3, correspondem a simplificações dos similares de nq 1, pois
em vez da camada de argila distanciada de 2,5 cm de arej-a, forarn
colocadas folhas de papel-filtro diretamente em contato com a

areia de taf forma que havendo uma fil,tração lenta ao longo de
toda a superfÍc.ie do papel, a alimentação de lÍquído na areia
tambérn fosse uniforme. A årea da base dessas amostras é de

)34,21 cm-. As permeabilidades não foram determinadas devido à
j-mposs ibÍ l idade prática em função do tipo de montagem. Houve o
cuidado de se colocar certo número de filtros de papel que per
mitissem um fLuxo bem inferior ãquele que saturaria a areia.

DesenuoLuímento dos ensaíos

Com o corpo de provas A-2 foi usada a segunda forma de ope
rar (ver ítem 4.2) o aparelho antes descrito e a deaeração da
água foi realizada, portanto, peJ-o vácuo. Durante o ensaío de
percoJ-ação foram introduzj.das quantidades variáveis de bicarbo
nato ferroso. Neste caso, houve tentativa de observar simulta
neamente a absorção de oxigênio e a cimentação. Pretendia-se man

ter uma circulação constanter mas devldo a dificuldades de di
versas ordens, essa foi intermitente, cerca de uma hora por dia,
antes de inclinar o porta-amostras. Na posição inclinada, a cir
culação foi praticamente constante.

Com a amostra A-3 havia intensão de estudar a absorção de
oxigênio e posterjormente a precipÍtação de hidróxido de ferro.
A forma de operar o aparelho foi a terceira (ver Ítem 4.2). Em

aproximadanente 28 litros de água fervida com 2 | 2 a 2,5 nrg/l de
oxigênio dissolvido foi adicionado, em duas parcelas, a quanti
dade total de 0,62 g de Na2SO3 e alguns grãozinhos de CoCt2.
6H.O. Após um dia o teor de oxigênio dissolvido era nulo.

Inicial-mente o Þorta-amostras A com o corpo de provas A-3
foi colocado numa oosição inclinada com Cl=.Ll ,74 (ver Figura 4.lI).
Quando o corpo de provas f o.i preoarado, o teor de umidade era
de 6163å e ao inlciar o ensaio a aparência era de areiâ seca.

Para êvitar contato da água com o ar, antes da entrada,foi
colocada uma pelÍcuIa de óIeo sobre a mesma. Como não havia ve
dação junto a tampa, logo de início a água transbordou por cima
da areia, sem passar pela argila, acelerando assim o umedecimen
to daquela.
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Posteriormente, aquele porta-amostra foi colocado na posi

ção horizontal, estando, no entanto, a areia umedecida pela ex
periência anteriorf realizada um dia antes ' mes¡no sofrendo jato
de ar. Em conseqtlência desse jato de ar, as primeiras coletas de

água mostraram uma cor leitosa, provocada provavelmente pela emul

são de ar e água. Sobre a coluna de água de entrada foi coloca
da uma gota de óleo para isolamento do ar.

Na outra experiência realizada com a.mesma anostra para es
tudar a precipitação de hidróxido férrico, foram usados cerca de

1l litros de água deionizada, fervida e tratada com 0,16 9 de

NaSo3, uma pitada de CoClr.6HZot ferro em pó e Co, em forma de
gelo seco. o porta-amostra foi colocado na posição horizontal e,

sobre a água sítuada antes da entrada da amostra, um pingo de

óleo para evitar o contato daquela com o ar. A percolação in!
ciou ås 8:25 h de um dia e fÍndou às 13 h do dia seguinte.Durou
28 h e 35 minutos.

os dados hldrául-icos das duas experíências, na posição ho

rizontal , estão na Tabela 5.3, As permeabilidades calculadas @r
esses ensaios estão na Tabefa 5.1.

T.ABELA 5.3. DADOS HIDRÁULTCOS DA PERCOLAçÃO etReVÉS pe AjVIOSTRA

A-3 EM POSrçÃO HORTZONTAL.

NÍve1

Ensaio entrada

crn

Nír.e l- NÍve1

I9piez. Þptez.
c:n cm

NÍveI Vazão

safda

drì on3,/=

Ve1oc. Tsrpo

nédia passagem

qy's ¡nin.

Terr[),

oc

I

I

I

l

10 16,20 r,240 l-,025 0,0 0,0969 16 0,0045 14 5

12,94 0¿885 0f750

13, 19 L,7 3 t, 54

o,o8o r5,5 0,oo5o l3t
0,059 18 0,0037 r77

0,063 20 o,oo39 t68

0'0
2e

0,0

Para o ensaio com o corpo de provas H-l, foi usado o apg

relho em sua terceira forma (ítem 4.2) e borbulhado na ãgua N2

para retirar parte do oxigênio dissolvido e formaf uma atmosfe
ra inerte em contato com a água. Para retj-rar os 4,I ng/L de oxi
gênio dissoJ-v:-do que restaram, foi adicionado 1254 mg de Na2SO3

e 197 mg de coc12.6H2O em 33 lj.tros de ãgua. Após I dia, o teor
de oxigênio dissolvido era de 2,5 ng/I. A uma temperatura de
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25oC o tempo de percolação, através do corpo de provas, foi c¡1"

culado em 16 horas e 54 minutos (16,9 h) .

Após girar o porta-amostras para permitir o fluxo de cima

para baíxo, foi fechada a entrada superior, aberta a ìnferior e

permitida a entrada de ar pelo orlfÍcio J-ateral , sob controle.
abrindo-se levemente a tÕrneira da bureta colocada ern pæição ho

rizontal e ligada à mangueira. O deslocamento de uma bofinha '
na bureta, indicava a quantidâde de ar deslocado. Como havia um

"te" para permltir nova entrada de ar na bureta, a bolinha era
recol-ocada em sua posição original e medido novo vo lrrme de ar.
As medidas prosseguiram até serem notadas bolhas acima da cama

da argilosa, Uma proveta recolhia a água deslocada pelo ar. A

partir da observação das bolhas acima da argila, deixou-se a en

trada de água aberta.
Na outra experiência realizada com o mesmo corpo de pro

vas, foram colocados 7,5 g de ferro puro em pó, no restante da

água, e suÌ:stituida a atmosfera de N2 por CO, (no inÍcio, por wìct

fatha, SO.) . Após um dia para permitir a reação foi iniciada a'¿
perco Lação .

o conjunto D,E,F,G serviu para três ensaios. Em Èodos eles

o aparelho foi usado em sua terceira forma (Ítem 4.2) . No prirrei

ro com as amostras D-1, E-I, F-I' G-1, o abastecimento foi reg
lizado com água apenas fervida em contato com atmosfera de ni
trogênio ficando o teor de oxigênio dissolvido em 2,4 mg/L, o

que impedia de aplicar a fórmula da capacidade de oxigenação.
Mas esperava-se alguma proporção compatível com a fórmula. Antes

de fazer as dosagens de oxigênio dissolvido na água de saÍda,
houve percolação o tempo suficiente Para que houvesse uma estg
bilização do fluxo, sendo o menor tempo de 4 horas para o G-l e

o maior de 24 horas para o D-I.
Para os ensaios com as amostras D-2t E-zt î-2 e G-2, a

água de percolação foi tratada com Na2SO3 e Coc12'6H2o para a

retirada total do oxigênio dissolvido.
A amostra E-2 apresentou problemas que não permitiram as

últimas col-etas para análise. Para coleta de água da a¡n¡stra F-2,
fol necessário o gotejamento dentro de um becher òom pelicula
de óleo sobrenadante, para evitar que houvesse uma oxigenação

na água já coletada, em função da demora para se obter um volu
me necessário para aná1ise. Este gotejamento iniciou após 2 ho

ras e l0 minutos de ensalo, indo até o final ' Da amostra G-2 de
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veria se coletar a água diretamente dos pingos da tel-a inferior,
mas foi usado um dispositlvo coletor gue aumentou o percurso da
água e, cons eqtlentemente , a absorção de Or.

Foi realizada, ainda, uma nova tentativa de determinação
da capacidade de aeração da água nas amostras D-3, E-3, F-3 e

G-3. Nesta nova tentativa procurou-se obter uma vazão igual nos
quatro corpos de prova, mas como foram muito desiguais, em G-3

foi cerca de 10 vezes maior que em D-3, não foí possÍve1 aguela
determinação,

O mesmo conjunto de amostras foi ensaiado com solução de
blcarbonato ferroso. A concentração inicial de F.++ era de 30 ng/I
e o oxigênio dissolvido de zero mg/L Como houve contaminação
das amostras com o óIeo cotocado para isolar do contato com o

ar a sol-ução de bicarbonato ferroso, a coloração final não foí
tomada como comprovante de deposição de ferro, embora pudesse se
notar leves manchas de hidróxido férrico.

Abser"lações sobne o fLuæo

É .interessante observar, também, que o tempo calcui-ado pa
ra a água atravessar a amostra A-3 em posição inclinad.ê, onde o
gradiente era maior, era de 35.70I segundos, cerca de 10 horas,
sendo nas outras partes sempre mais prolongado. Apesar disso, em

três horas já havia um fluxo quase constante e em três hc¡ras e

meia a areia apresentava um aspecto de umedecimento uniforme.
A mesma amostra , em posição horizontal e ao iniciar novo

ensalo estando já umedecida, precisou de apenas cinco minutos,
após a formação da coluna de água na entrada, para iniciar o go

tejamento na saÍda,
Na posição horizontal observou-se que houve um aumento gra

datÍvo do fluxo até uma vazão aproxirnad amente constante cc¡no mos

tra a Tabel-a 5.3, Na posição íncLinada, o aumento da vazão pode
ser verificado na Tabela 5.5. É prováve1 que, neste caso,depoÍs
de algum tempo chegasse a estabilização.

Isto permite supor que a sucçao exercida pelo material
co ou levemente umed.ecido atua de modo a aceferar o fluxo
água pelicular até sua capacidade de campo e, a partir deste
to, toda a água gue cair no topo da camada tem uma resposta
diata pela queda de outro tanto que cai na sua base.

SE

de

pon

ime
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Contudo, devem exlstir caminhos preferenciais que facili
tem as primeiras saidas d'água.

Esta situação pode ter uma analogia com o que ocorreu no
Dique 5 de Paraibuna (capÍtulo 3) , onde só após 3 anos de fL'I
cionamento os nívej-s piezomêtricos chegaram a valores preocupan
tes, assim permanecendo até a ocasião das obras de reparo.

5.2. ABSORçÃO DE OXrGÊNrO PELA ÁcuA

No ensaio com a amostra H-1, crono logi c amente o último,
foi medida a penetração de 3I4 .rn3 d" ar na areia, antes que
fosse aberta a entrada superior para a circulação de água. A

areia ocupava um volume de 5.600 cm3. Apõs a abertura da entra
da superior para a circutação de água, continuou a penetraçãodl
ar a uma velocidade de 0,038 .*37=. Posterlormente foi impedicla
aquela penetração e o fluxo de água continuou normalmente.

Ficou provado, assi-m, que um certo volume de ar ocupou o
espaço antes preenchido pela água, criando uma zona aerada abai
xo da argi Ia.

As bolhas de ar que passaram acima da argila foram conse
qtlência da paralização do fluxo de água, pois, com o retorno des

se fluxo, aquelas bolhas pararam de se desenvolver. Admite-se
que haja necessidade de fluxo descendente de água para impedir
a ascenção do ar, ã semelhança do que ocorre com os traps hidro
dinâmicos de petróleo,

Essa experiência explica a situação verificada anterÌor
mente com a amostra A-3 em posição inclinadaf onde o piezômetro
inferior mostrava uma pressão de ãgua nula e o instalado acima
da argila cerÈa pressão positiva.

A absorção de oxigênio por água deaerada percolando atra
vés de areia não saturadá ficou demonstrada nos ensaios com as
amostras A-2, A-3, D-l-,E-I, F-l, c-I I D-2, E-2, F-2, c-2. Em te
das, a água entrou co¡n teor baixo ou nulo de oxigênio e saiu com
teor bem mai,s efevado.

Os resul-tados d.o ensaio com a amostra A-2 estão na TabeLa
5.4 onde se pode constatar, no 779 dia, a absorção de oxigênio.

Com a amostra A-3 foram reafizados dois ensaios, um com
água sern oxigênio dissolvido (O.D. = zero) e outro com bicarbo
nato ferroso. No primeiro, estando o porta-amostras em posição
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inclinada, foL possívet constatar a absorção de oxigênio pela ve
rificação dos teores de oxigênio dissolvido na saída da amostra,
indicados na Tabela 5.5.

TABELA 5. 4. DADOS QUf ¡{ICOS DO ENSAIO COM A AI{OSTRA A_2.

Dia
Adição
-++de Fe

(nS)

Antes do corpo
O. D. Dureza
ng/t mval/l

de provas
Ferro ( I )

ng/ t

Dqois da percolação
pH FCO- O.D. Ferro.J

nrvaL/I rNJ/I rW/I

lo

39e

589 B

64e

65e (2)

70ç 300

73e

17e

71ç rndet (3)

2,6
2,3

2,0

2,6

2,6

0,4
0,5

0r6

¡)
0r3
0,3
0,r

T2

50

0r0
0 ro

7,3
,,_U_

J,6 I,9
7,0 r,B

6,5

6r0

- 0,2
- 0rl

0 ,1-

7,2 0,4

(I) Normalmente o ferro determinado era o ferro total. Em apenas

uma ocasião foi verificado o ferro II que coincidia com o
ferro total em solução.

(2) A partir do 659 dj-a, o porta-amostras foi colocado numa po

sição inclinada.
(3) No 77s dia houve uma alimentação contínua de bicarbonato fer

roso através de funi r colocado próximo à entrada do ærpo de
provas.

TABELA 5.5.VAZõES E DOSAGENS DE OXIGÊNIO DISSOLVIDo NA AI\TcSTRA A-3.

Tempo de ensaio
minutos

Vazáo
3,cm /s

O.D. na saída
mq/ r

Temperatura
oc

2L0

240

345

420

435

465

475

1,I2C

0,165

0,335

8,3
J,B
7,4

J '4

r6,8
If ,5
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No ensaio com as amostras D-1, E-1, F-l e G-1, a partir de
um déficit de oxì-gênio dissolvido não total, esperava-se unìapro

porção daqueles déficits na água percoladar €nì função das dimen
sões de cada amostra que determinariam os tempos de permanência
da água em contato com o ar nos poros da areia, desde que as ve
tocidades de percolação fossem iguais em ttAas as amostras. O;
resultados desse ensaio estão na Tabela 5.6.

TABELA 5.6. RESULTADOS DO ENSATO COM AS AD|CSTRAS Þ1, E-1, F-1, G-l .

Amos tra
VeÌoci
dades

cm/s

Tempo de

contato
S

Temperatura

oc

Deficit
o. D.

mg/r

o. D.

ng /r

E-1

E-1
F-l
G-1

0,0064
0,0020
J,0019
0,0009

4 665

I 653

4 220

2 300

8,4
Brg

Bro

8r 3

I6,5
16,7
I6, 8

L7 ,0

1r06
0,63
1,41
I,07

As velocidades foram diferentes em cada amostra, mas com

parando-se os tempos de contato com os déficits de oxigênio dis
solvido (O.D.), verifica-se que não houve a proporção esperada,
talvez porque os teores de oxigênio dj-ssolvido se aproximassem
da saturação.

Com as amostras D-2, E-2, î-2 e G-2 foram medidos os défi
cit de oxigênio dissolvido em duas etapas, uma com as primeiras
gotas até a quantidade suficiente para a dosagem, e outra depois

de decorrido certo período de percolação. Estes dados estão na

Tabela 5.7.

TABELA 5.7. RESULTADO DO müSArO CCM.AS AI"GTRAS >2, E-2, F-2, Cfz,

2

cm/ s

?

rnin

7

min
9

ng/ L

t0
mg /r

456
ntin ng/I rq/L

E-2 0,0230

E-2 0,0021

F-2 0,0012

G-2 0,0190

2r,43
117,86

LIA ,65

I,l 3

9'0
9,5
Q)

4,0

0,76

0,26

0,56

5,76

115

225

105

5,4 3r1

8r3
2,J

6 ,66

I ,46
1,06

20

AE¿tJ

45

5

2,0
6L,0

l, amostrai
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2, velocidade média (vazão médÌa,/área da amostra) t

3¡ tempo teórico de passagem da água pel,a amostra (comprimento
da amos tra,/veL ocidade rnédÍa) ;

4, tempo decorrido entre o início do ensaio e inÍcÌo do goteja
mento;

5, oxigênio dissolvido na água das primeiras gotas i
6, déficit de oxigênio dissolvÌdo na água das primeiras gotas,na

tenperatura de ensaio, 15oC;
7, tempo de duração do ensaio até a última coletat
8, vezes que a amostra foi atravessada por nova quantidade de

água (tempo de duração do ensaio/tempo teórico de passagem
da água pela amostra) ;

9, teor de oxigênio dissol-vido na últÍma coletat
10, déficit de oxigênio dissolvido na úftima col"eta, na

tura de ensaio, l5oC .

É interessante notar que o tempo para inÍcio de gotejamen
to (coluna 4) não coíncide, nem por aproximação, com o tempo
teórico prevlsto para a água atravessar a amostra (coluna 3) .Ha
via a hipótese de que as primeiras quantidades de água umedece
riam a areia até sua capacidade de campo e só depois passariam
a escoar na mesma medida que entrassem novas quantidades, Mas

isto não aconteceu, permitindo supor a existência de caminhos
preferenciais,

observa-se, também, que o déficit de oxigênio dissolvìdo
é naior no finaf do ensaio. Este fato parece estar Ìigado ao nú
mero de vezes que novas quantidades de água atravessam a aÍþstr4
admitindo-se que pela absorção do oxiqênio, o ar intersticial
vai ficando cada vez mais pobre, porquanto não há circulação de
ar. A maior saturaÇão da amostra deve contribuir também para es
se fato.

Por fj-mr verifica-se, como no ensaio anterìor, uma certa
relação entre os teores de oxigênio (colunas 5 e 9) ou seus .in
versos, os déficits (coJ-unas 6 e I0) com o tempo de oxigenação
ou tempo teórico de passagem da água pefa amostra (coluna 3).

Não foi possÍvel medir, ainda, a capacidade de oxigenação
do sistema argila-areia aerada, A taxa de transferência de oxi
gênio dc,/dt para um certo volume nâo pode ser determi-nada devi-
do à lnterferência de fatores não computados no método desenvol

tempe ra

l

I

i
l

I
Ì
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vido para ação de aeradores de lodos de esgotos. Para permitir
uma estimativa da capacidade de oxigenação das amostras ensaia
das foram relacionados os valores contidos na Tabela 5.8,extra!
dos das labelas 5.5, 5.6 e 5.7. O volume de água que absorveu
ox.igônio foi calculado multiplicando-se a velocidade de fLuxo
pela área e pelo tempo no conjunto D¡E'F,G ou a vazão pefo tem

po na arnostra A-3, Como o tempo foi contado a partir do inÍcio
do ensaio, subentende-sef daí, que a vazão compuÈada correspon
de a da êntrada da amostra e/ portanto, o vofume cafculado cor
responde ao da água que já tinha saído e da exj-sÈente na aÍÐst.ra.

Log.icamente isto representa uma imprecisão.

TABEI,A 5.8. ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE ABSORçÃO DE OXIGÊNIO PE

LA ÁGUA NAS CONDTçõES DOS ENSAIOS.

Amostra
Volume de água

3
cm

Elevação no teor de O.D.

ng/r

Tempo

mi nu tos

D-l
E-I
F-1
G-l
D-2

D-2
E-2

F-2
E-2

A-3
A-3
A-3
A-3

18.918
2.956
2.808

443

944

5.430
194

III
554

t95
4.095
1 1'rQ

2.898
4.158
4.603

r.440
7 20 aprox.

7 20 aprox.

240

20

It5
45

45

r05
240

345

420

465

2,4 a 8,4
2,4 a 8,8
2,4 a 8,0
2,4 a 8,3
0,0 a 9,0
0,0 a 3,1
0,0 a 9,5
0,0 a 9,2
0,0 a 8,3
0,0 a 4,0
0,0 a 2,7
0,0 a 8,3
0,0 a '7,8

0,0 a 7,4
0,0 a 7,4

Em todos esses ensaios o fluxo teve a direção vertical e

o sentido de cima para baixo, passando primeiro na argila satu
rada e depois em areia não saturada.

Com f l-uxo horizontal também há absorção de oxigênio,o guaJ.

só pode ser medido na amostra A-3, que revelou um aumento de ze
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ro para 5,3 ng/L no teor de oxigênio dissolvido (ver Tabela 5.9).
Possivel-mente essa absorção tenha se realizado na franja de ca
pi laridade.

5.3. CTMENTAçÃO DA ARErA PELO HrDRÓXIDO DE FERRO

Foram executados 4 ensaios para comprovação das condições
de precipi-tação de hidróxido férrj.co na areia.

O primeiro foi com a amostra A-2 onde se procurou verifi
car a oxigenação da água e a precipitação do hidróxido férrico
simultaneamente e cujas análises constam da Tabela 5.4, Verifi
cou-se aÍ, peta análise quÍmica, alguma fixação de ferro na afiþs

tra.
Após o ensaio foi observada uma pelÍcula muito fina, de

cor ocre, recobrindo a face de entrada da água na camada argilo
sa. Isto demonstra que houve uma oxidação anÈes da entrad.a na

anostra e o material cololdal resuLtante teve a capacidade de

migrar através da areia, sendo retido na entrada da camada argi
Iosa.

Os melhores resì¡Itados foram obtídos com a amostra A-3. O

ensaio teve a duração de 28 horas e 35 minutos. Os resultados
das análises de controle químico estão expressos na Tabela 5.9.

TABELA 5.9. CONTROLE QUÍMICO DO ENSAIO DE CI¡4ENTAçÃO

NA AMOSTRA A-3 EM POSIÇÃO HORIZONTAL.

ARE IA

Dia
Local- O.D.

coleta ngA

Bicarbonato

mval /I
pH

Eh Fe' ' Fe total

mV mg/L mg/I

19
Entrada 0 ,0 *

SaÍda 5, 3*

Entrada 0, 0*
saÍda o, oi

45 75

70 15

3,8
1,5

4,9
3,0

5,1

5,6

I5

-490 I00 l-40**
205 50 60**

* A determínação feita pelo método de Winkler é j-nf luenciada pe

1o Fe*+ dissolvido. A determinação do "1ç dia - saÍda" já es

-tá corrigida, mas onde consta "0,0" sabe-se apenas que os teo
res reais não ultrapassam o teor de Fe++ multiplicado por O,fì,

**Determinações realizadas no espectrofotôme tro de absorção atô



mica Perkin Elmer 503 em amostras
äs destinadas a F.++ guê, como as

das pelo método colorimétrico.

tlb

coletadas sete horas após

anteriores, foram analisa

As amostras para determinação de ferro no espectrofotôme
tro, tanto de "Entrada" quanto de "Saída", ao serem coletadas
ãs 16:50 h de um dia totalmente isoladas do âr r mostravam um as

pecto tímpido, enquanto no outro dia pela manhã, a amostra de

"SaÍda" mostrava precipitado ocre no fundo. Este precipitado não

foi redissolvido para a determinação. Este fato mostra a lenti
dão da reação do oxigênio dissolvido com o bicarbonato ferroso.

Em conseqtlência desta percolação formou-se, na faixa de

areia eorrespondente aproximadamente ã faixa de capilaridaderuna
coloração ocre típica do hidróxido de ferro que pode ser vista
nas fotografias 5.1 e 5.2.

Fotografia nQ 5.1 - Aspecto da areia da amostra A-3 tingida com

hidróxido férrico após o ensaio ern quç sofreu
percolação com solução de bicarbonato ferro
so. Note-se a conexão para entrada d'água no

lado esquerdo, os dois tubos piezométricos e

o tubo de saída no lado direito.
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o ensaio com a amostra A-3 apresentou a prova visual mais
concl-usiva, além da confirmação química evidenciada na Tabela
5. B.

A precipitação se deu na parte não saturada da faixa de
capiraridade e pode representar uma migração iônica devido a um

gradiente químico, à semelhança do que escreve Berner (3),e tam
bém ao que Xu, Guo e Chen (59) observaram nas zonas onde o nÍ
ve1 da água de percolação flutuava (capítulo 1) .

Fotografia nQ 5.2 Aspecto da mesma areia mostrada na fotogrq
fia anterior vista do outro lado da amostra
A-3. A entrada d'água fica à ¿ireit-a er a

saída ã esquerda.

A percolação de bicarbonato ferroso, através da amostra
H-f, apresentou o comportamento quÍmico expresso na Tabela 5.10.
A água foi mantida sem oxigênio dissolvido durante essas nedrdas.

Pela análise da Tabera 5.10 verifica-se que houve alguma
fixação de ferro na amostra. Após o ensai-o notava-se apenas uma

tênue cor ocre na areia próximo ã camada de argila, conforme nos

tra a fotografÍa 5.3.
Cabem algumas ressalvas a este ensaio. Até o 4e

usado um tubo de qás que supostamente deveria ser de co2, mas

continha sor. No 59 dia houve a substituição por co2 puro. Al_ém

desse fato¡ êtlt vãrias ocasiões houve necessidade de aôLcionarCc 
2,

dia fo1
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TABEI,A 5.10. CONTROLE QUÍMICO DA PERCOLAçÃO DE BTCARBONATO FER

ROSO ATR.AVÉS DA AMOSTRA H-]..

Ponto de
Dia

co le ta

Vazão
3_cm ,/s

Bicarborn to

rm¡alÆ
pH

Temperatura Fe

oc ng/r

Ì9 Entrada
29 Entrada

s a1 da

39 Entrada
S AIdA

4e Ëntrada
^-Ír-ùd_L(tct

59 Entrada
69 Entrada

Sarda

I89 Enti:ada
2Ls Entrada

Saída
229 Entrada
29e Entrada
309 Entrada

SaÍda
319 Entrada

s arala

329 Entrada
s a1da

459 Entrada
46ç Entrada

Saída
499 Entrada

Saída
78ç Entrada
79e Entrada

SaÍda
849 Entrada

Saída
999 Entrada

saÍda

0 ,0016

I
\,2
r,l
0,6
|,7
0,6
)^
0,7
0,9

3,0
t,ó
3,0
2,7
3,8
3r8
)P,

3,8

.)ô

2,6

0,7

0,2
\,6
\)
5.5
1,0
A1

1,0
1 ,6
f'0

4,9
6,2
4,8

4 ,'t
7,L
4,5
4 ,7

5,2
5,2
7,5
5,1
É')

7 ,6
ct

7,8
5,4
5,3

7,7
5,5
q¿

9,4
7,0
7 ,0
5,4
4 ,6

2I

20 ,4

22

26 ,0

2r,5
)1 L

22 t2
20 t5
2I ,8

tt E

20,8

22 ,1
)a )

t9 .8

l0
20

0

20

0

L2 ,5
00

)ñ

0

45

50

0

50

50

50 -

0

50

0

50

0

50

50

0

50

00

50

50

0,f
50

0

50

0

0,0018

0,0016
0,0020

0,00r9

0,0016

0,0012 L9 ,l



devido a um provável vazamento.
certamente alguma entrada de ar
ção de hidróxido férrico, o gual
da caixa e mangueira.
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Em todas essas onerações houve
e, conseqtlentemente, precipita
podia ser visto pela coloração

Fotografia nQ 5.3 - Slnais de deposição de
xo da camada de argila

hid¡óxido férrico abai
na amostra H-I.

5.4- Crostas ferruginosas localizadas
tos da areia imediatamente abaixo
argila na amostra H-1. Observe-se
camada de argila as incrustações

em certos pon
da camada de
numa placa da

ferruginosas.

Fotogrrafia nQ
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apesar das deficiências apontadas, houve percolação de bi
carbonato ferroso através da camada de argila e posterior oxida
ção na arela com deposição de hidróxido férrico. Ao desmontar o
corpo de provas pode-se constatar a existência de crostas ferru
ginosas muÍto delgadas no contato da argila com a areia, æmc po
de ser visto na fotografla 5.4.



CAPfTULO 6

ANÁLISE FINAL

6.1. srTUAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E OS OBJETIVOS

Duas barragens brasileiras chamam a atenção do meio geg
têcnico para o problema da diminuição da capacidade do filtro,
Xavantes e do Rio Grande. A primelra por constatação indireta
(Abrahão, 1) e a segunda por constätação dìreta (Tnfanti e Kanji,
23; Guerra, l5) , Na China. é verifÍcado problema sqnelhante, mas
sem prejud.icar o funcionamento das barragens, O caso da Barra
gem de xalé (2) deixa dúvidas sobre a obstrução do filtro.

As primeirâs interpretações apontam para um processo geo
guÍmico envolvendo o ferro como elemento cimentante.

Os estudos de Xu, cuo e Chen (59), publicados em 1976, con
cluem que abaixo do lençol freãtj-co hå um ambiente de reLativa
redução e que a água se enriquece em ferro durante o percurso pe
1o maciço de terra da barragem,

Em vista dos conhecimentos da época, ficou estabelecido ,
como objetivo principal, a explicação do processo geoquÍmlco de
cimentação do filtro de barragem e¿ como objetivo intermediário
e necessário, o desenvolvimento de uma metodologia de estudo das
reações quÍmicas e físicas que podem ocorrer no f il-tro,

Durante o desenvolvimento desta pesguisaf que durou de 1976
(segundo semestre) até 1982, foram publicados dois Lrabalhos im
portantes, o primeiro¡ de Ferreira (10) em 1978, apresentando a
prime.lra tentativa de simulações em laboratório do processo de
colmatação físico-quimica de filÈros, e o segundo, de Guer¡a( 15)
em 1980, descrevendo detalhadamente o caso da Barragem do Rio
Grande e apontando uma solução de engenharia para aquela obra.

Na experj.ência de Ferreira (10) ficou constatada a deposi
ção de naterial ferruginoso na zona de aeração. Restaria saber
se se formou uÌn micro ambiente redutor para solubilizar o ferro
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e permitir seu transporte na forma iônica e posterior oxidação
e precipitação, ou se aquere elemento teria migrado como ferro
férrico complexado ou se em solução coloidar e se fixado na zo
na aerada.

A reação correlata gue ocorre no maciço de terra quando há

uma migração do ferror ou seja, a perda desse elemento e suas
conseqtlências nas propriedades do soro, já apontadas por Xu, Guo
e Chen (59) não foi pesquisada e fica como questão em aberto.
Tão pouco foi estudada a deposição de outras substâncias cimen
tantes que não o ferro.

6.2. ELUCTDAçÃO DO PROBLEMA COM BASE NA BTBLTOGRAFTA

No segundo capitulo, foram lembradas as teorias quÍmicas,
principalmente as relativas aos processos de oxidação - redução,
(2.2) os dados geoquímicos sobre o ferro nas águas naturai-s (2.3)
e sobre ambientes l-acustres (2.4), alguns conceitos e fatos bio
geoquímicos especiarmente ligados a ação de bactérias sobre o

ferro (2.5) e finarmente exemplos de deposição de ferro em cama
das arenosas (2.6) .

Atrav6s dessa revisão )á foi possÍvel tirar algumas conclu
sões sobre o processo pelo qual serj-a possÍvel uma cimentação do
filtro por hidróxido férrico, substância esta considerada desde
o início dos estudos como a de maior probabil-idade de incidên
cia. como premissa, deveria se procurar o meio geoquímico que pg
desse fornecer ferro em solução na água que vai aos fittros e,
em segundo lugar, o processo que pudesse precipitar esse ferro
nos filtros.

o ambiente geoquÍmico que se forma no lago artificial ex
plica cabal-mente a possibilidade de existência de ferro em solu
ção no estado reduzido. O ferro oxidado e em suspensão nos rios
e lagos, dificilmente pode chegar até o filtro. o ferro férrico
complexado poderia atingir esse eremento e, para precipitarrpre
cisaria então ser descorplo<ado. l.lo entanto, o ferro fen:oso é o que tem
maior probabilidade de chegar aos filtros.

Como o ambiente ã jusante da barragem ou em partes aera
das desta é oxidante, aquere ferro ferroso deverá se oxidar e

precipitar em algum momento e em alguma parte. sem dúvidaroprig
cipal oxidante é o oxigênio do ar dissol-vido na água, podendo o
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processo de oxidação ser auxiliado ou não por seres vivos, espe
cialmente bactérias.

Pode-se considerar vários Iocais para essa deposição, tais
como: água de jusante, saÍda dos drenos, faixa capilar no inte
rior da barragem de terra e interior do filtro. Apenas este ú!
Èímo local traria problemas para o funcionamento da barragem
pois todos os outros casos são inócuos ao bom desempenho da es

trutur a .

Cabe lembrar aqui r eue a absorção de oxigênio pela água,
a oxidação do ferro e sua precipitação não são simultâneas. Po

deria assim haver uma absorção de oxigênio e oxidação inicial
dentro do filtro, sem haver precipitação. Verificando-se, no en
tanto, pefa lei de Darcy, a velocidade com que a ãgua atravessa
um maciço de terra e seu filtro, medida em valores da ordem de

-^f x I0 " cm,/s ou menores, e calculando-se daÍ o tempo que a água
permaneceria no fil-tro atê chegar a saída dos drenosr contado em

meses ou acé anos, conclui-se que dificilmente aquela seqllência
de reaçôes não se completaria. Somente em casos onde a absorção
se dá muito próximo à saÍda do filtro a precipitação poderj-a
ocorrer fora desse.

Ainda no capítulo dois, foram revistos alguns estudos so
bre deposições ferruginosas em camadas arenosas em função da se
melhança destas com os filtros de areÌa. A explicação que nelhor
se coaduna com as conclusões adiante apresentadas ê a de Willig
e Formoso (58) para as crostas ferruginosas da Formação Rio Bo

nito subjacentes a camadas argilosas da Formação PaÌermo.

6.3. CONFIRMAçõES DE CAMPO

Os Ievantamentos de campo apresentados no terceiro capítu
Io são importantes para confirmação, em reservatórios brasilei
ros, das condições geoquímicas descritas como modelo no capítu
10 dois, e também para demonstrar que a principal fonte de fer
ro pode ser o solo compactado do maciço de terra, como em Juru
mirim. Ficou comprovada, assimf a existência de condições de for
necimento de ferro ferroso, necessár.ia para a primeira fase do
processo de cimentação de um filtro. Visando a segunda fase. a

de precipitação, não foi possível- constatar pelos Ievantamentos
de canpo, nenhuma precipi"tação em algum fíltro. Agua ferïugino
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sa com a coloração característica do ferro férrico pode se encon

trada com certa facilidade em surgências no paramento de jusan
te de barragensr como no de Ponte Nova, nå saÍda dos drenos, co
mo na de Vacacaí-Mirim, na caixa coletora dos drenos, como em

Jurumirim, ou mesmo em surgências de água subterranea. Estas si
tuações comprovam apenas que aquelas águas continham anterior
mente ferro ferroso, mas nada provam sobre a precipitação em um

filtro interno se houver. Por outro l-ado, a inexistência de água
ferruginosa na saida dos drenos de uma barragem, não comprova a

inexistência de precipitação do filtro. É possÍveÌ até que a pre
cipitação do fittro "limpasse" a água, pois foi visto que c hi
dróxido tende a se incrustar d.eixando a água limpa (exempLo da
Barragem de Ponte Nova) .

Assim sendo, as condições de precipitação em um filtro de
barragem deveriam ser constatadas por meios indiretos. Para tan
to foi desenvolvlda uma metodologia de laboratõrio, a qual está
descrita no quarto capítulo, ficando a interpretação de seus re
sultados para o quinto capítulo.

6.4. DESENVOLVI},IENTO DA METODOLOGTA DE LÄBORATÓRIO

E l; apas do nát;odo

Para melhor se entender o quarto capÍtulo, é necessário
ter em menue as hipóteses de trabal-ho e seus desdobramentos du
rante o desenrolar dos ensaios.

O modelo de ensaio inicialmente buscado era o de uma imi
tação, o mais próxima possÍvel, do que ocorre numa barragem. As

sim se procurava um método que permitisse a percolação de água,
por longo espaço de tempo, através de um corpo de provas compos
to de argila e areia, esta representativa do filtro e aquela do
maciço de terra, tendo sempre o sentido de percolação da primel
ra para a segunda. Corpos de prova assim construidos deveria¡n
Èomar várias posições e a água deveria mostrar uma composição
qufmica semeLhante a do interior de uma barragem.

Imaginava-se que a criação de um ambiente redutor na água,
com a retirada do oxigênío dissolvido e talvez com a adição de
a lgurn composto orgânico, seria capaz de reduzir e dissoLver o

ferro, contido no solo argiloso usado, e tra¡sfrortá-lo até a areia.
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As dificuldades a serem vencidas situavam-se, prjrEiro, em

reÈirar o oxigênio dissolvido na água e em manter esta fora do
contato com o ar, segundo, em manter, dentro das condições acÍ
ma, uma circulação constante e por longo prazot contado em sema
nas ou meses, terceiro, em eli¡ninar ou controlar todos os olrtrc
fatores que pudessem influir na permeabilidade da areia, quartg
em avaliar a deposição de hidróxido férrico peta diminuição da
permeabilidade da areia.

As dificuldades e as observações dos ensaios determinaram
a evolução dos métodos usados,

A primeira e segunda forma do aparelho montado eram desti
nadas a uma circul-ação continua por longo período de tempo. En

tretanto, o vácuo ìsoladamente é incapaz de retirar todo o ox!
gênio dissolvido na água, havendo, portanto, necessidade d.e um

tratamento quÍmico de toda a água a ser usada e,, por isso, todo
o sistema de vácuo e sucção da água com bomba foi aband.onado,
passando o aparelho a sua terceira forma, mais simplificada. Com

isso o sistema perdia a sua capacidade de funclonar em circuito
fechado, e por prazo indefinj"do. Ao mesmo tempo, em vez de se
tentar criar um anìbiente redutor para assim solubilizar o ferro
contido no soLo¡ partiu-se para a preparação de bicarbonato fer
roso que é, sen dúvida a principal substãncia portadora do ferro.
Com a preparação dessa substãncia diretamente no aparelhor êm

sua terceira formar depois de um tratamenÈo prévio da água para
a retirada total do oxigênio dissol-vido, conseguiu-se um siste
ma viável e eficaz de mant,er a água ou sol-ução fora do contato
com o ar e com uma composição quÍmica semelhante, naquilo que
interessa, à da que percola no interior de uma barragem, porém
com concentração mais elevada. Agora a duração dos ensaios pas
sava a depender da capacidade do reservatório do apare.Lho e da
vetocidade de percolação do corpo de provas,

A impossibilidade de realizar ensaios em circuitos fecha
dos não foi uma perd.a considerávef, uma vez que as velocid.ades
de percoJ-ação no sístema argila-areia são nuito baixas e as rea
ções de absorção de oxigênio peta água, oxidação do ferro e sua
precipitação são relativamente rápidas. As reações podem ser per
feitamente observadas .

O terceiro objetivo, o de eliminar ou controlar os outros
fatores que influem na permeabilÍdade, foi atingido ficando co
mo uma contribuição a futuros ensaios de percolação, O cresci¡ren
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to de seres vivos pode ser controlado com a adição de pentaclo
rofenato de sódio e o rearranjo da textura arenosa pode ser con
trolada usando-se baixos gradlentes.

Esse controle perdeu, no entanto, parte de sua finaridade
porque o quarto objetivo, o de avaliar a deposição de hidróxido
férrico pera diminuição da permeabilidade, não foi atingido por
vários motivos. Primeiro, a eliminação de ensaj-os por prazo lon
90 eliminou também a possibilidade de deposição de volumes apre
ciáveis de hidróxido férrico; segundo, as avariações passaram a

ser feitas qual-itativamente pela coloração muito viva dei>rada na
areia pelo hidróxido férrico, terceiro, os tipos de porta-amos
tras gue permitiam uma medida de permeabiridade da camada de
areia independentemente da argila, o D-E-F-G, não apresentaram
o desempenho esperado. Mesmo não sendo atingido, esse guarto
objetivo influiu nos ensaios, pois sempre houve uma preocupação
com o controle da permeabil_idade.

(ls ponta-amos tTas

Sobre os porta-amostras cabe algumas observações. Os mode
los A e H, construidos em acrÍlico transparente, permitem a vi
sualização das deposições ferríferas e comportam um volume naior
de material ensaiado. o modelo A é apropriado a um fluxo hori
zontal, podendo ser usado em posição inclinada desde que feitas
as devidas adaptações nos cálculos de permeabiridade. Nesta po
sição deve-se considerar o f luxo na areia como essenclal¡rente ver
tical.

os porta-amostras B e c foram usados apenas nos ensaios
preliminares¡ €IIì preparação à metodologia de trabalho em busca
do objetivo principal da tese, e são precursores da série D-E-
F-G. A razão desta série está num certo desvio do objetivo prin
cipal e merece ser explicado no item seguinte.

Capacidade de oercrçao na arcí"¿

Se o bicarbonato ferroso necessita de oxigênio dissolvido
na água para passar a hidróxido férrico e precipitar, col-oca-se
a pergunta: tem uma camada de areia, constituinte de um filtro
de barragem, capacidade de permitir o contato água-ar e faciri
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tar a absorção de oxigênio peJ-a água, em escala consÍderável, d.esen
cadeando as reações já conhecidas?

O ensaj-o com o porta-amostra H executado apenas com água
deaerada foi montado para responder essa pergunta, embora a res
posta afirmativa já Èivesse sido tomada como premissa para o iní
cio dos ensaios com a sérj-e D-E-F-G. Esse ensaio permítiu medir
o vo l-ume de ar existente nos poros, durante a percolação, qua!
do a água passa de um meìo menos permeável para outro mais per
meável-, num ffuxo descendente. Esse volume de ar naturalmente é

o responsávet pela aeração da água e suas conseq{lências.
Assj-m, a hipótese inicial e posteriormente comprovada com

o porta-amostras H era a de que o filtro, em determinadas situa
ções , f acilitaria a absorção de oxigênj-o pela água. As sitì.¡açês
que mais facilitariam essa absorção eram a de um fluxo verticalr
de cima para baixo, na areia em estado não saturado, e, secunda
riamente, o fluxo na franja capilar. A medida dessa absorção
passou então a ser um objetivo.

Com a série D-E-F-G reproduzia-se a primeira situação e
pretendia-se medir essa absorção. a equação escol-hida foi a usa
da para medida de oxigenação de esgotos e exposta por Ramalho
(38) . Esta, por sua vez, mostra que a absorção é proporcional
ã área de contato água-ar, a qual fica enormemente aumentada ccrn

a formação de bolhas na água, e ao tempo de contato. No caso
dos filtros, essas bolhas existiriam nos poros da arej-a não sa
turada.

Há algumas diferenças entre a situação de oxigenação de
um lodo e a passagem de água em areia, diferenças essas que vi
riam dificultar e mesmo invalidar as medidas de capacidade de
oxigenação de uma areia nas condições citadas. primeiro. em um

lodo de esgoto é introduzido ar atsmosférico com um teor em oxi
gênio praticamente constante ¡ enquanto numa areia os poros de
ar vão diminuindo seu teor em oxigênio ã medida que a água o
vai absorvendo; segundo, na oxigenação dos lodos a contagem do
tempo corresponde ao perÍodo de funcionamento do aerador em con
dições uniformes, enquanto no ensaio discutido / o tempo era con
tado como o perÍodo em que a água se mantinha dentro da areia,
mas com velocidades de perco.Iação diferente, pois nào foi possÍ
vel manter uma vel-ocidade igual nos quatro porta-amostras da sé
rie, como era intenção. Não se sabe como essa segunda diferença
influi nos resultados. As conseqtlências da primeira ðiferença se
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rão discutidas adiante.
As medidas da quantidade de oxigênÍo absorvido pela água
ser afetadas pelo consumo desse gás por um possÍvel exces
Na2SO3.

Fi na l-mente sobre os métodos de ensaio deve-se dizer que
gue servem para medidas de absorção de oxigê
para verificação da precipitação de hidrõxido

todas as amos tras
nio servem também

férri co .

6.5. ABSORçÃO OO OxrCÊNrO E CTMENTAçÃO DO MErO POROSO

Absoz,ção de oxígânío

Fora algumas conclusões de caráter localizado, como a que
se refere ao caso do dique 5 de paraibuna, o quinto capÍtulo se
detém em dois aspectos principaìs: a absorção de oxigênio pela
água e a cimentação da areia, send.o que o primeiro explica o se
gundo.

O estudo da absorção de oxigênio pela água, através da per
cotação em um rneio não saturado, tem importãncia em si mesmo,
pois poderá servir de subsÍdio para outros aprovel tamentos , tal
cono purificação da água.

Pode-se concfuir que esse tipo de fluxo proporciona uma
grande área de contato entre a ågua e o ar facititando a absor
ção deste por aquela, A capacidade de oxigenação de um neio, nes
tas condições, não pode ser medid.a, mas pode ser avaliada pela
análise da Tabeta 5.8, principalnente pelos valores de oxigênio
dÍssolvido nos menores tempos de percoJ-ação.

Uma quesLão fundamental- nesse processo que deve ser cabal
mente respondida no futuro é a renovação do ar nos poros da
areia. Se a água absorvesse todo o ar (nitrogênio e oxigênio) a
renovação seria automática pois a dínâmica do processo não pel
mit.e que a ågua sature o ¡neio poroso mais permeável abaixo de
outro menos permeável, a não ser que se trate de um sistema fe
chado ou que o nÍve1 piezométrico geral esteja acima desse ÍÊÍo.

Mas se a água absorver apenas aquele gás do qual tem defi
ciência, no caso o oxigênio, a renovação do ar para repor o vo
lume do oxigênio consumÍdo irá progres s ivanente empobrecendo a
mistura, pois no lugar do oxigênio entrará nitrogênio e oxigênio,
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Além disso a água absorve naturalmente mais oxigênio que nitro
gênio. Esta conclusão pode ser tirada pela comparação, na Tabe

Ia 5. B dos teores de oxigênio dissolvido na saída de uma mesma

amostra após períodos de tempo diferentes. Um fator que poderia
alterar essa situação seria a da circulação do ar devido a dife
rença de temperatura ou outras variações que pudessem inffuj-r na

pressão interna do meio.
Esse empobrecimento da mistura nitrogênio-oxigênio pode

explicar o fato de o filtro de uma barragem ter inicialmenteuna
grande capacidade de oxigenação e, com o passar do tempo, ir per
dendo essa capacidade até chegar a um ambiente incapaz de uma

oxidação e, portanto, tão redutor quanto ao gue deu origem ãque

la água que o percola. Talvez este seja o caso do filtro incli
nado para monLante da barragem de Xavantes. Faltam mais informa
ções para uma conclusão definitlva sobre este caso.

Cimentação do rneío por,oso

Resolvido o problema da capacidade de oxidação de um meio,

a questão da deposição de cimento ferruginoso na areia de un fil
tro torna-se muito simples. O fornecimento de bicarbonato ferro
so, pela água que atravessa o maciço de terra de uma barragem,
é um fato normal- em vista das condições ambientais do lago arti
ficial criado por ela e, dificilmente, poderia ser alterado es

se guadro, podendo variar as concentrações principalmente em fr¡n

ção do maior ou menor poder redutor do lago. O ferro é forneci
do basicamente pelo maciço de terra.

A cimentação do filtro por hidróxido férrico dependerá de

aquele apresentar condições oxidantes, considerando-se ainda que

guanto maior for o conteúdo em ferro, maior a precipitação,pois
basta uma molécula de oxigênio para formar guatro de hidróxido
férrico.

Com o passar do tempo, o filtro que era oxidante pode pas

sar a redutor, conforme a explicação dada acima, e a precipita
ção se daria nas águas de jusante ou na saída dos drenos. O ca

so do filtro que envolve o dreno da barragem de RÍo Grande(Guer
:ra-t 15) é facilrnente explrcado, pols o tubo de drenagem era o

canal aberto para fornecimento de oxigênio ao filtro.
As experiências realizadas fornecem também uma res¡rcsta ao
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fenômeno geoquímico da deposição de crostas ferruginosas.
o ensaio com a amostra A-2 mostrou que houve uma mj-gração

das partÍculas de hidróxido férrico através da areia até serem
barradas no contato com a argila. Este processo Darece se asse
melhar ao que deve ter ocorrido com as crostas fernrginosas situa
das na areia sobre o contato com camadas argilosas assim como
as descritas por Suguio e Barbour (47) , por persons (37) e tam
bém verificadas peto autor na região de São paulo.

o que ocorreu com a amostra H-r assemerha-se ao processo
de formação de crostas sob capas pouco permeãveis, como descre
veram Willig e Formoso (58).

A experiência com a amostra A-3 reflete situações como a

descrita por Xu, Guo e Chen (59) sobre as deposições no nível
de flutuação do lençoJ- freátlco.

Recomendações

Entendido o processo que l-eva a cimentação e obstrução do
firtro de uma barragem, as soluções para este probrema poderão
ser facil-mente adotadas, como aliás já vêm sendo, a exemplo da
barragem de Rio Grande (Guerra, 15) e do dique 5 de paraibuna.
Em essencia, consistem em evitar a aeração do filtro, seja por
afogamento, seja por um sistema de caixas com anteparos que im
peçam a entrada do ar atmosférico para dentro do tubo de drena
9em. Neste caso, seria interessante, ainda a el-iminação do oxi
gênio que fica dentro dos tubos.

Atém disso, recomenda-se o desenvolvimento de estudos pa
ra o aproveitamento da capacidade de aeração e oxidação de ¡reios
porosos sob fluxo não saturado.
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