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RESUMO

A área estudada está localizada na porção oeste do Estado de São Paulo,

em terreno formado por depósitos sedimentares da Formaçåo Adamantina, Grupo

Bauru, Cretáceo Superior.

Os objetivos do estudo foram o monitoramento, através de uma estação

piloto, do comportamento hidrodinâmico e hidrogeoquímico das zonas nåo saturada

e saturada.

Os resultados demonstraram que diversas variáveis devem ser consideradas

nos processos estudados, inclusive as de natureza antrópica. A pesquisa mostrou

também uma resposta de tempo muito curto do nível freático aos eventos de

precipitação pluvial, assim como a heterogeneldade espacial do ponto de vista

hidrogeoquímico, em razão das diferentes combinaçöes de variáveis de natureza

litológica, estrutural, pedológica, hidrológica, da vegetação e de formas de ocupaçåo

e uso do terreno.

ABSTRACT

The area under study is located in the western portion of the State of Säo

Paulo and it is composed by cretaceous sedimentary deposits of the Adamantina

Format¡on, Bauru Group.

The objective of the study was monitoring, by means of a pilot station, the

hydrodynamical and hydrogeochemical behavior of the unsaturated and saturated

zones of these deposits.

The results showed that several variables must be considered as ¡nvolved in

the processes under survey, including the anthropic ones.

The research also showed a short time response of the water table level to

ra¡n events and a spatial hydrogeochemical heterogeneity, because of different ways

of combining variables which are involved, such as lythological and structural

features, the behavior of the soils, as well the vegetat¡on and the forms of land use.



1. TNTRODUçÃO

A zona nåo saturada, do ponto de vista hidrodinåmico e do comportamento

geoquímico das águas entre o acontecimento da chuva e a infiltração definitiva no

aqüífero freático, vem sendo pesquisada mais intensamente pelos hidrogeólogos nas

últimas duas décadas, com isto valorizando a função de estaçöes-piloto, tanto em ca-

ráter de observação, como para fins experimentais. O presente estudo mostra a insta-

lação de uma tal estaçáo e um trabalho de monitoramento associado a ela, no Muni-

cípio de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, em domínios dos depósitos

sed¡mentares do Grupo Bauru, especificamente em área de afloramento da Formação

Adamantina, muito vulnerável à crescente contaminação por resíduos liqüidos e sóli-

dos, industriais e domicil¡ares.

A partir desta estaçåo, foi estudado o comportamento hidrodinàmico e hidro-

geoquímico da zona náo saturada e da zona saturada em região de clima subtropical

úmido, com solos sujeitos a reaçöes biogeoquímicas ¡ntensas. Além do monitoramento

do "background" durante um ano hidrológico, foi monitorada a composiÉo química da

água no solo e no subsolo, após ter acontecido a contaminação pelo rompimento de

um coletor de água residuária, cuja existência era até então desconhecida.

Neste estudo, foram analisados em conjunto fatores do ambientes de natureza

diversa, que interferem na hidrodinâmica e a hidrogeoquÍmica, para serem estabeleci-

das correlações entre eles e o comportamento da água subterrênea.



2. OBJETIVOS

Os objetivos deste estudo são:

1- A concepção e a construção de uma estaçåo-piloto (EP) para pesquisa de ob-

servação e pesquisa experimental das zonas não saturada e saturada da Forma-

çáo Adamantina (Ks), com localizaçåo no Municípro de Presidente Prudente, Esta-

do de São Paulo, utilizando-se os recursos mais modernos de que se dispõe para

este fim;

2- Monitoramento do comportamento hidrodinåmico de um aqüífero livre muito vul-

nerável, como o aqüífero Adamantina;

3 - Monitoramento, para obtenção de dados de "background" hidrogeoquímico, du-

rante um ano hidrológico, do comportamento químico e fÍsico da água através da

zona nåo saturada, desde a sua infiltraçåo a partir das precipitaçöes pluviais até a

sua incorporação ao aqùífero freático;

4 - Monitoramento dos comportamentos fisico e químico de substâncias potencial-

mente tóxicas, que são introduzidas no terreno em estudo e estabelec¡mento de

um padrão de contaminação da zona nåo saturada e do aqùífero.



3. REVISAO BIBLIOGRÁFGA

3.1. PESQUISAS EM HIDROGEOQUíMICAATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS FIXOS

De acordo com a bibliografia disponível, tradic¡onalmente estaçöes-piloto näo

sáo comumente empregadas em estudo da água subterrânea. As pesquisas executa-

das com equipamento fixo, concernentes à evolução de processos de hidrodinåmica e

hidrogeoquímica nas zonas não saturada e saturada tèm-se baseado no emprego de

lisímetros e colunas muito mais freqüentemente do que em estações piloto. Os méto-

dos associados a estes equipamentos são aplicados predom¡nantemente a pesquisas

experimentais.

Com relaçåo a estudos experimentais, trabalhos de especialistas em cièncias

do solo, ¡nteressados geralmente na questão de efeitos de um ou mais tipos de conta-

minantes no sistema água-solo-planta, vèm contribuindo significativamente para as

pesquisas referentes à contamrnação da água subterrânea. As discussöes e conclu-

söes apresentadas nestes trabalhos säo muito diversificadas, sendo extensas em al-

guns deles, devido ao fato de estarem apoiadas em experimentos com associaçöes

variadas das substâncias introduzidas, em de natureza diversa e em variadas condi-

çöes físicas e tempora¡s de experimentação.

Procedimentos baseados no emprego de lisÍmetros ou colunas são muito se-

melhantes entre si, podendo, através deles, ser controladas as cond¡çöes físicas e

químicas de um experimento. Os lisímetros são expostos ao ar livre, enquanto as co-

lunas såo próprias de experimentos em ambiente fechado de laboratório. Nos primei-

ros, em geral o monitoramento é conduzido através de coleta de material lixiviado; no

caso das colunas, é comum o emprego de técnicas de extração das substâncias que

sáo objeto do estudo, com amostragem e trituração de solo ou de rocha. Devido à

ampla referència bibliográfica a pesquisas executadas através destes equipamentos,

algumas delas são aqui selecionadas, por apresentarem diferenças entre si quanto a

objetivos e procedimentos.
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BIZELL (1944), em estudo exper¡mental nos Estados Unidos, empregou lisí-

metros para determinação de perdas, sob forma de lixiviação de nitrato, de fertilizante

nitrogenado.

ALLISON (1955) resume resultados de experimentos com 157 lisímetros con-

duzidos em vários locais dos Estados Unidos, ressaltando o aspecto da perda de fer-

tilizante. Neste caso, os experimentos såo orientados para finalidades de caráter eco-

nômico, nåo sendo, portanto, identificados com a preocupação de conservação ambi-

ental.

WAGENET, BIGGAR e NIELSEN (1977) estudaram, através de método de

colunas, as transformaçöes de fertilizantes à base de uréia durante um processo de

lixiviaçäo. Os experimentos foram desenvolvidos sob condiçöes físicas e químicas

controladas, em blocos cilíndricos de 7,62cm de d¡âmetro e comprimentos de 15, 23 ou

30 cm, de solo argilosiltoso, envolvidos por colunas de acrÍlico. Um dos objet¡vos

desse estudo era o desenvolvimento de modelos matemáticos, aplicáveis aos proces-

sos de transformação de compostos nitrogenados em seu transporte através do solo.

VEENIS & BLEUTEN (1989) realizaram experimentos de contaminaçåo

de aqüíferos rasos na Holanda, em colunas de I m de comprimento 0,21 m de diâme-

tro, onde usaram o material rochoso e a água do próprio aqüífero. Observaram o com-

portamento de diferentes substâncias artificialmente introduzidas na amostra do aquí-

fero. Um objetivo de modelagem foi incluído também na pesquisa.

OWENS (1990) apresenta o resultado de experimentos com uma série de 7li-
símetros, aplicados ao estudo do comportamento do nitrato em solos dos Appalaches

do Norte. Nesses lisímetros, de 8,1 m2 de área e 2,4 m de profundidade, ¡nstalados em

1971, foram testadas diferentes combinaçöes de solo e rocha amostradas em monoli-

tos, com diferentes combinaçöes de cultura, de doses de adubaçåo e de inclinações

da superfície do monol¡to exposta às chuvas.

DOMERGUE & VÉDY (1992), pesquisadores de um centro de pesqu¡sa em

Pedologia em Lausanne - Suíça, ocupam-se particularmente com a queståo da mobili-

dade de metais pesados no sistema solo-planta. Os estudos relatados por eles basei-

am-se em métodos experimentais, que empregam lisímetros de diâmetro de 36 cm.

No tocante a pesquisas sobre água subtenânea executadas atrevés de uma

estação exper¡mental, devem ser citados os trabalhos que vèm sendo desenvolvidos

na estaçáo instalada no Carnpus da Universidade de Såo Paulo, na Cidade Universitá-
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ria, em São Paulo - SP. SZIKSZAY ef ai (1986) assoc¡am a concepção desta estação à

problemática da contaminação de aqúíferos subterrâneos. Relacionam também a fina-

lidade de seu funcionamento e a escolha do local de instalação à necessidade de es-

tudo experimental em condições naturais, que propiciam "um monitoramento de todas

as variaçöes que ocorrem na zona nåo saturada, tanto do ponto de vista da dinâmica

das águas, como da sua composiÉo química". Esta estação é equipada essencial-

mente com poços de monitoramento, extratores de água da zona não saturada e ten-

siömetros.

SZIKSZAY ef a/ (1989) ressaltam o caráter pioneiro da investigaçäo que esta

unidade de caráter experimental possibilita e com a qual foi identificado o projeto de

sua instalaçáo.

O método de pesquisa que foi desenvolvido a partir do funcionamento desta

estaçáo experimental na cidade Universitária de São Paulo/SP serviu como padråo

para os procedimentos adotados por ALEXANDRE (1995), em pesquisa aplicada à

geoquímica de metais pesados provenientes de pesticidas agrícolas em Louveira/SP.

Com relação a redes de estaçöes de observação e experimenta¡s,

MARTELAT ef a/ (1991) apresentam resultados de vários anos de um projeto que

integra 12 estações instaladas em área-teste de 2.500 ha na Bacia do Rio Ill na Alsá-

cia, Os trabalhos de monitoramento desenvolvidos nestas estaçöes constituem uma

etapa preliminar de um projeto multidisciplinar, dentro de um programa de pesquisas

referente a uma área muito mais ampla, com o objetivo de estudar a contaminaçáo da

água subterrânea por n¡trato no Vale do Reno. Seus resultados estão sendo utiliza-

dos também para o desenvolvimento de modelos matemáticos. As Figuras 1 e 2 re-

presentam o plano de instrumentaçåo adotado e o equipamento básico de cada esta-

ção. Do ponto de vista metodológ¡co, devem ser destacadas duas características bási-

cas desta pesquisa: a adoção da área-teste e a combinaçäo das finalidades de mon¡to-

ramento de observaçåo e de experimentaçäo para o aperfe¡çoamento de métodos de

pesquisa hidrogeológica.
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Figura 2: Estação de observaçåo na Planlcie Alsæiana - equipamenb básico de cada estaçåo

( iIáARTELAT eú a/ , 1991 )



3.2. ASPECTOS D; HIDRODINAMICA EM MEIOS POROSOS

A correlação entre características do meio poroso e a hidrodinâmica é um ob-

jeto de invest¡gaçáo comum a várias disciplinas, tendo adquirido importância na pes-

quisa hidrogeológica, assim como na Física de Solos, na Engenharia Aplicada à lrriga-

ção, na Mecânica dos solos e em estudos voltados à problemática da erosão.

CEDERGREN (1967), na Mecânica dos Solos, considerando a atuação de

potenciais gravitacional e piezométrico e a dinåmica do fluxo da água e adotando a Lei

de Darcy como fundamento, trata os processos de fluxo de água em meios porosos

através de numerosas equaçöes diferenciais parciais, cujo desenvolvimento embasa o

tratamento teórico presente nos outros campos de pesquisa acima referidos.

VARGAS (1978) e MARtÑo & LUTHIN (1982), na "Mecånica dos solos" tam-

bém, enfocando a concepção de redes de linhas equipotencia¡s e linhas de fluxo, res-

saltam a analogia da abordagem de fluxo d'água em meios porosos com o tratamento

empregado em teorias referentes à condução de energia térmica e condução de ener-

gia elétrica.

Na H¡drogeologia, o tratamento teórico referido acima e o respect¡vo desen-

volvimento de equaçöes diferenciais é adotado no tocânte à hidrodinâmica dos meios

porosos (FETTER, 1994) e ao transporte de substâncias pela água subterrånea

(FETTER, 1993).

Dentro da Física de Solos, LIBARDI (1995) e REICHARDT (1996)' em sua

abordagem da hidrod¡nâmica, integram a dinâmica das fases sólida, líquida e gasosa

do solo com a atuação das plantas. Devido ao fato de considerarem a atuaçåo dos

seres vivos na dinâm¡ca da água no Solo, estes autores incluem a concepçäo de s¡s-

tema em seu enfoque, considerando fundamental, neste tratamento, o potencial total

da fase líquida. Adotam, como base teórica neste enfoque de "sistema", a termod¡nâ-

mica e suas leis fundamenta¡s, O desenvolvimento de equaçöes é aplicado a fluxo da

soluçäo do solo em cond¡çäo de saturaçáo ou não, fluxo estável' fluxo transiente, as-

sim como ao transporte de substâncias pela água percolante no meio poroso.

Na Física de solos e na Hidrogeologia, adota-se, para designar como uma

das propriedades hidráulicas do solo, o conæito de condutividade hidréulica (k)' de

preferência ao conce¡to de permeabitidade (K), mais utilizado na Mecân¡ca dos Solos,
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uma vez que a condutividade é calculada no intervalo de umidade medido entre a ca-

pacidade de campo e a saturação completa (LIBARDI' 1995)'

o conceito de permeabilidade é adotado no cálculo da condutividade em con-

diçöes de saturação total, a uma temperatura estabelecida como padrão (VARGAS'

1978).

com relaçáo ao potencial total da água no solo, de acordo com REICHARDT

(1996), distinguem-se vários componentes, sendo representada a sua atuação, como

diferentes variáveis de um s¡stema complexo em equilíbrio dinâmico, de maneira sim-

plificada, através da seguinte equaçáo:

\l.f=Vp*\l.rstVo"*V-

onde:

\/ = potencial total da água do solo

\ye = componente de pressåo da altura do corpo hidrico

Vg = comPonente gravitac¡onal

\yos = componente osmÓtica, devida à atuação das plantas

vm = cornpOrì€nt€ maticial, corespondente a todos os fabalhos que

envolvem a ¡nteraçåo enfe a mafiz sÓlida do solo e a ågua

3.3. ZONA NÃO SATURADA

No ciclo hidrológico, uma parcela da água aportada pela chuva infiltra-se defi-

nitivamente no terreno, indo alimentar os aqüíferos subterrâneos. O percurso de infil-

traçåo até a chamada zona saturada , isto é, até o nível freático , é condicionado a

fatores de natureza do solo e da rocha, a fatores climáticos e a fatores biológicos'

Na classificação água de subsuperficie de acordo com a sua localizaçäo em

zonas, d¡st¡nguem-se bas¡camente a zona saturada e zona nâo saturada (GUYMONT'

1994). Esta última é conc€ituada como a camada da litosfera que jaz entre a superfície

do teneno e o topo do aqüífero livre. É chamada também de "zona de aeraçåo". O ter-

(1)



mo "zona de aeração" implica o fato de que ar e água coexistem na zona nåo satura-

da.

A zona não saturada compreende a zona de Êiz, a zona intermediária e a

franja de capilaridade. A espessura da zona de raiz não é definida com precisão' po-

dendo variar de poucos centímetros a uma dimensäo de ma¡s de 1 m A atuação das

raízes influi consideravelmente no comportamento hidrodinâmico do solo.

As espessuras da zona intermediária e da franja de capilaridade são muito va-

riáveis, dependendo da localização da zona saturada e da textura do material consti-

tuinte do regolito ou da rocha.

SegundoFETTER(1993),oshidrogeólogostêmmu¡toqueaprendercom

os trabalhos dos cientistas do solo a respeito do transporte de contaminantes através

da zona nåo saturada.

A zona não saturada representa a primeira e mais importante defesa natural

contra a contaminação da água subterrânea, uma vez que se localiza numa posição

estratégica entre a superfície e a zona saturada e corresponde a um ambiente que, do

ponto de vista fís¡co, químico e biológico, é geralmente mais efetivo na atenuação e na

eliminaçäo de contaminantes que a zona saturada.

Tanto o solo como a zona nâo saturada interferem nos mecanismos determ¡-

nantes da recarga. A questão da recarga é fundamental na problemática da contami-

naçâo de aqüÍferos. Ela é controlada desde a superfície do terreno, importanto em seu

desenvolvimento As características de fluxo na zona não saturada' Um dos fetores

condicionantes da recarga é a drenagem através do perfil do solo. Os processos que

determinam esta drenagem eståo relacionados à capacidade de campo Esta é identi-

ficada como a c€pacidade de retenção de água do solo após a drenagem do seu ex-

cesso. Ela é variável de acordo com a c€¡tegoria do solo, em função das características

físicas e mineralógicas, variando no perfil do solo de acordo com as c¿¡racterísticas de

um ou mais horizontes. Em pesquisas aplicadas a variados fins, adota-se para a capa-

c¡dade de campo, como referênc¡a básica, a quantidade ret¡da sob um potencial mátri-

co de -1l3 Atm, aproximadamente -32]OO Pa ou -327 HPa (REICHARDT, 1988).

Acima deste valor de potencial, a drenagem do solo é relativamente rápida; abaixo

deste valor, a drenagem é reduzida abruptamente a uma taxa próXima do valor zero'
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A capacidade de retenção de água de ur¡ solo pouco interfere na velocidade

de fluxo, que depende essencialmente dos fatores próprios de sua condutividade.

Esta, no entanto, é funçäo da umidade do solo.

Para REICHARDT (1988), algumas determinações muito utilizadas em

projetos de irrigaçåo e particularmente adotadas na Física de Solos, como a capaci-

dade de campo, devem ser incluídos em estudos sobre a recarga de aqüíferos. Cál-

culos relacionados ao armazenamento de água no solo e ao balanço hídrico também

devem ¡ntegrar estes estudos.

No Reino Unido, um mapeamento geral de risco de contaminaçäo da água

subterrânea por nitrato adota a capacidade de campo como variável importante na

avaliaçåo dos fatores de risco (JoNES & THOMASSON, 1990). A expressäo básica

utilizada nesta avaliaçåo é:

XWR = Rw- Ptw (2),

Sendo:

XWR = excesso de precipitação de inverno (mm)

RW= precipitaçåo total (mm) enfe a data de retorno à capacida-

de de campo e a data do término desta condiçäo

Ptw = evapotranspiração total (mm) no periodo de vigência da

capacidade de camPo

Nesse pro¡eto foi desenvolvido o sistema e de processamento de dados, denomi-

nado LANDIS (So/ Survey',s computarised land information sysfem), para a estimativa,

em diferentes áreas dos territórios da lnglaterra e do País de Gales, de excesso de

água no solo, o qual determ¡na a drenagem em seu perfil.

Este sistema de cálculo de balanço hídrico é aplicado à avaliação da perda de

fertilizante nitrogenado através da drenagem interna do solo. A lixiviaçåo do nitrato

significa um duplo prejuízo, pelo desperdício de fertilizante e pela contaminação da

água subterrânea.
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No úlculo de balanço hídrico, os resultados såo indicativos da reposição da

água no solo ou na zona saturada. É importante estabelecer uma d¡stinção entre a re-

posição, a percolação e a redistribuição de água no solo'

o balanço hídrico climatológico possibilita uma or¡entação de avaliações sobre

o excesso e deficiência hídrica, conseguindo-se ter uma noção da repos¡çäo de água,

enquanto o balanço hídrico real, baseado em med¡çöes efetuadas no campo, auxilia o

entendimento da distribuição de água no solo. A distribuição depende das condições

de equilíbrio dinåmico do sistema solo-água-vegetação, podendo incluir, no seu cál-

culo, as variáveis referentes à atuação das plantas e a heterogeneidade textural ou

estrutural. REICHARDT (1996) refere-se à redistribuição como um processo contínuo,

que nåo apresenta interrupções abruptas ou níveis estáticos.

3.4. FLUXO NA ZONA NÄO SATURADA

o primeiro condicionador do percurso da água é o solo, entend¡do em seu

conceito de acordo com a Pedologia. O comportamento hidrodinâmico de uma deter-

minada classe de solo está relac¡onado às características que possibilitam a sua clas-

sificação e identificaçäo, pr¡ncipalmente as de natureza morfológica. A bibliografia que

trata das correlaçöes entre as propriedades do solo e as suas propriedades hidrodi-

nåmicas é relativamente vasta, sendo ressaltado, em pesquisas expertmentais, a com-

plexidade de fatores que devem ser considerados. Aqu¡ é considerado apenas o que

pode apresentar uma contribuição prática para a pesquisa realizada na EP, princ¡pal-

mente o que está relacionado a fluxos em me¡os heterogêneos e o fluxo preferencial.

com relação à característ¡ca de heterogeneidade, ela deve ser considerada

no tocante aos solos encontrados na Região Oeste do Estado de São Paulo. FREIRE

ef a/ (1991 ), em pesquisa referente à erodibilidade de solos nesta reg¡ão, empregam

uma escala em 5 graus, proposta por WISCHMEIER ef a/ (1971) para a classificaçâo

dos solos quanto à condutividade hidráulica, incluindo-a como um dos elementos para

a montagem de equaçöes aplicadas a cálculos de índice de erodibilidade Em estudo

aplicado à problemática da erosão em áreas de cabeceiras ao redor da cidade de Bau-

ru - SP, SALOMAO (1994) destaca a influência da diferenciação marcante dos hori-

zontes de solos podzólicos, assim como a sua c¡ntinuidade lateral como um fator de
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controle do fluxo de água sobre a hidrodinâmica através de seu perfil. Os horizontes

'8" , relativamente menos permeáveis que os horizontes sobrepostos, funcionam como

barre¡ra à infiltraçåo da água e favorecem o fluxo lateral. Este comportamento de dre-

nagem origina um fluxo que pode ser denominado de "subsuperficial".

Quanto ao fluxo preferencial, de acordo com MIYAZAKI (1993), é amplamente

reconhecida a sua influência nos processos hidrológicos dos solos. O seu papel na

hidroquímica e na contaminação da água subterrânea, dada a sua importância, tem

sido tema específico de vários simpósios.

Dentre os componentes morfológicos do solo que favorecem o fluxo preferen-

cial, säo destacados os macroporos, as fendas e as biocavidades e.

De acordo com LUXMOORE & FERRAND (1993), no tocante ao papel dos po-

ros, é importante dist¡nguir ao menos duas escalas de fluxo preferencial. Em um caso,

que é o da interligação de macroporos, a água move-se através de uma rede de cavi-

dades, comumente bioporos, cujo diåmetro ou largura é maior que 1 mm; no outro

caso, referido como interligação de mesoporos, a água flui através de redes de gretas

e canais de diåmetro ou largura inferior a 1 mm, mas em dimensåo que ainda possibi-

lita a drenagem por influència do potencial de gravidade.

Poros que retêm água por tensão superficial abaixo da capacidade de campo

são referidos como microporos, armazenando por tempo variável o que pode ser de-

nominado "água velha" num terreno drenado. "Água nova" introduzida por eventos de

precipitação geralmente apresenta composição química diferente da água que tem um

determinado ¡ntervalo de tempo de residência no solo. Esta distinção pode ser usada

para estimar as contribuiçöes, para o fluxo preferencial, da água velha e da água nova.

Outras formas de fluxo preferencial sâo devidas à heterogeneidade na distri-

buiçâo espacial dos poros interligados ou heterogeneidade associada à diferenciação

dos horizontes no solo.

Deve ser ressaltado que, no aspecto do fluxo na zona não saturada, a biblio-

grafia carece de uma visão integradora entre o solo como entidade pedológica, o rego-

lito e o substrato de rocha de diferentes graus de intemperizaçåo.



4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1, ÁREA DE ESTUDO

A área da pesquisa está situada no Município de Presidente Prudente, o qual

está localizado na porçåo ocidental do Estado de São Paulo. A sede deste município dista

aproximadamente 560 km, por rodovia, da capital do Estado (Figura 3). Por ferrovia, a

distância ê de 732 km. A via de comunicação mais utilizada entre a capital e Presidente

Prudente é a Rodovia Marechal Castello Branco / SP-280, no trecho entre as Cidades de

Sáo Paulo e Ourinhos, de onde o trajeto continua pela Rodovia Raposo Tavares/SP-270.

-o
RIBEIRAO PRETO

PRUOENTE

Figura 3: Mapa de localização da área de esiudo e principais vias de comunicação rodov¡ária
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A população do Município, de acordo com o u¡ltimo censo demográfico, é de

177.236 habitantes (Fundaçáo IBGE, 1997). A cidade de Presidente Prudente, a

exemplo de outras cidades de porte médio do Oeste Paulista, constitu¡-se num pólo

comercial e de atividades de serviços de variada natureza para um território que com-

preende a Regiäo Administrativa 10 e parte da Região 11, com sede na Cidade de

Marília no estado de São Paulo, além de municípios da porçåo Oeste do Estado do

Mato Grosso e outros localizados na Regiäo Norte do Estado do Paraná.

4. 2. CLIMA REGIONAL

Com relação ao cl¡ma v¡gente na região de Presidente Prudente, é adotada

mais comumente a class¡f¡cação climática de KOPPEN (1948), em combinação com a

classificação proposta por MONTEIRO (1973) para o Estado de Såo Paulo, esta última

sendo baseada em critério de distinção de zonas climáticas. De acordo com a primeira

classificação, o tipo climático é "Awa" - tropical com estação chuvosa no verão e seca

no invemo, onde a temperatura do mès mais quente é superior a 22oC e a do mês

mais frio é superior a 18oC; de acordo com a segunda classificação, o clima da regiâo

é subtropical de cont¡nente, constituindo uma área de influència de massas de ar tropi-

cais e polares, com dominância da massa de ar tropical marítima. O clima regional,

classificado em princípio como "AW', tropicâl quente e úmido, é perturbado pela circu-

lação atmosférica regional, que confere um caráter de transiçåo climática, caracteriza-

do por variabilidade pluviométrica, com flutuações dos totais de chuvas dev¡das a ca-

racteristicas geográficas locais (SANT'ANNA & BARRIOS, 1992).

Os registros obtidos durante 25 anos de funcionamento da Estação Meteoro-

lógica do Campus da UNESP de Presidente Prudente podem ser resumidos nos índi-

ces apresentados abaixo na Tabela 1.



ì ¿oela 1: Resumo dos regisûos de temperatura e precipitação em Presidente Prudente

de 19ô9 a 1995 - E.M./ FCT/UNESP

TEMPERATURA

cc)
MEDIA

GERAL

MEDIA DAS

IVAXIMAS

MEDIA DAS

liliNlMAS

23,1 28,9 18,2

PLUVTOSIDADE

PRECIPITAÇAO ANUAL ACUMTJLADA

(mm)

GERAL MAXIMA

(1e89)

MINTMA (19e5)

t312,7 1802.4 841,9

4,3. HIDROLOGIA

O território municipal de Presidente Prudente é limitado a N pelo Rio do Pei-

xe e a S e SW, pelo rio Santo Anastácio. Estes dois cursos d'água seguem paralela-

mente entre si, em direçåo aproximada de E-W, rumando para W, até a sua desem-

bocadura no rio Paraná.

A área urbanizada de Presidente Prudente expande-se a partir do espigão di-

visor de águas destas duas bacias, avançando, a N, a NE e a E dentro da bacia do

Rio do Peixe e pelo curso superior do Rio Mandaguari e a S, SW e W, dentro da bacia

do Rio Santo Anastácio, pelas suas cabeceiras e pelo curso superior do Cónego do

Limoeiro. Observa-se pela Figura 4 que o núcleo urbano é circundado por cabeceiras

destês cursos d'água. A área de pesquisa êstá, portanto, em zonas de cabeceiras de

bacias hidrográficas e de cursos superiores da rede fluvial.
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Ao sul, a distância aproximada de 30 km do limite do município, localiza-se o

rio Paranapanema, que segue também o rumo oeste até a sua foz no Rio Paraná.

4.4. GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA

Presidente Prudente localiza-se na regiåo intermediária entre o Rios do Peixe

e Paranapanema, na porçåo SW da extensa provincia geomorfológica denominâda

por ALMEIDA (1964) de Planalto Ocidental Paulista. Mais de 80o/o desta província é

localizado em terrenos onde afloram as camadas do Grupo Bauru, com predominância

da Formaçåo Adamantina em área (lPT, 1981a). As feições de relevo mais caracterís-

ticas desta província são reproduzidas em toda a sua extensåo, ¡nclusive na região

de Presidente Prudente, como se veriflca no mapa geomorfológico do Estado de São

Paulo ( lPT, 1981b).

A Cidade de Pres¡dente Prudente assenta-se sobre um espigão divisor das

bacias das Bacias do Rio do Peixe a N, do Rio Santo Anastácio a S e a SW e do Rio

Paranapanema a SE. No interior da bacia do Rio Santo Anastácio, onde se encontra a

área da pesquisa, o relevo é caracterizado por interflúvios em colinas onduladas. Nas

encostas são relativamente freqüentes as rupturas estruturais, marcadas pela presen-

ça de estratos areniticos superficiais ou de solos poue,o desenvolvidos (CARVALHO ef

al, 19971. Relevo de colinas escalonadas refletem o comportamento diferenciado das

camadas da Formação Adamantinâ em relação aos processos de erosäo, distinguindo-

se os aren¡tos mais compactos por sua maior resistência a estes processos.

As formas principais de relevo reconhecidas nesta bacia são comuns à

área do Município de Presidente Prudente e áreas vizinhas. Nela predomina um rele-

vo de colina alongada, de topo aplainado, com vertente em geral convexa e de decli-

ves inferiores a 6% nas vertentes dos vales. O relevo de morrotes e colinas escalona-

das também säo característicos desta região.

Quanto ao regolito, nestas áreas de relevo ondulado a fortemente ondu-

lado, ele raramente apresenta mais do que 5 m de espessura. Os valores mais comuns

de espessura que são observados variam entre 1,5 m e 4 m (GODOY, 1989). No ter-

ço médio das encostas é comum a ocorrência de regolito com menos de 'l m de es-

pessura.
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Do ponto de vista pedológico, de acordo com o levantamento semi-detalhado

de solos da Bac¡a do Rio Santo Anastácio (CARVALHO et al , 1997), incluem a área

da pesquisa está localizada na unidade classif¡cada como 'Pve4" - PODZÓUCO

VERMELHO.AMARELO ABRÚPTICO EUTRÓHCO Tb A MOdETAdO \EX\UTA ATENO-

sa/média fase f/oresfa tropical subperenifólia relevo ondulado (CARVALHO et al, 1997).

Trata-se de um terreno bem drenável, embora haja variaçåo vertical na condutividade

hidráulica, observando-se a presença de horizontes menos favoráveis à percolaçåo de

água. O mesmo levantamento associa a maioria dos solos enquadrados na categoria

Podzólico Vermelho-Amarelo e Podzólico Vermelho Escuro ao relevo de col¡nas on-

duladas de níveis escalonados, com declividade de 6 a l0%, Em relevo ondulado a

fortemente ondulado, com declividade de I a 20%, encontram-se os so/os /¡fólicos.

SUDO (1980), em estudo geomorfológico da Bacia do Alto Santo Anastácio,

onde está localizada a área desta pesquisa, estuda a dinâmica do escoamento sub-

superficial em solos podzólicos, atribuindo a causa deste processo de fluxo lateral ao

contraste de condutividade hidráulica entre o horizonte eluvial e o horizonte B textural

sotoposto. Este horizonte, por sua menor condutividade hidráulica, funciona como bar-

re¡ra moderadora do fluxo vertical.

Quanto à cobertura vegetal anterior ao desmatamento generalizado da região,

apresentava caraclêrísticas de floresta tropical ptuvial estacional e subperenifólia

(FRANCISCO, 1989), podendo ser entendida como uma cobertura de mata exuberan-

te, muito dependente e altamente consumidora de água das chuvas, apresentando

também o comportamento de adaptação sazonal, observável na perda parcial da fo-

lhagem. De acordo com FRANCISCO (1989), a remoção de c¡bertura de floresta tropi-

cal influi significativamente no comportamento hídrico do solo, alterando-o quanto à

reposiçåo, à redistribuição e à orientaçåo do fluxo d'água. Uma das primeiras conse-

qúèncias do desmatamento é o aumento da drenagem no perfil do solo, provocando

elevaçåo do nível freático. Posteriormente, a ausência do regulador térmico represen-

tado pela floresta resulta em alteraçöes dos processos assoc¡ados ao ciclo de umede-

cimento ê ressecamento do solo. Deste modo, quando ocorre o desmatamento, o solo

desenvolvido sob matas densas é modificado em suas propriedades relacionadas à

hidrodinâmica e em sua própria evoluçáo.



4.5. GEOLOGIA

4.5.1. Geologia Regional

O mapeamento geológico em escala 1: 500.000, executado pelo lnstituto de

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, localiza a região de Presidente

Prudente em domínios da Formação Adamantina, do Grupo Bauru, Cretáceo Superior

da Bacia Sedimentar do Paraná (|PT,1981). Em territór¡o paulista, a área de aflora-

mento do Grupo Bauru é muito mais extensa do que as das outras unidades estrati-

gráficas desta bacia (Figura 5).

Pela sequência estratigráf¡ca ainda atualmente considerada como a mais

aceita, que é aquela adotada por ALMEIDA & MELO (1981 ), o Grupo Bauru é subdivi-

dido nas Formações Gaiuá, Santo Anastácio, Ademantina e Marília.

A Formação Caiuá é const¡tuída predominantemente por arenitos de coloraçåo

arroxeada, com marcante estratificaçåo cruzada de grande porte, tangencial na base,

de granulaçåo fina a média e muito boa seleção ao longo da mesma lâm¡na ou estrato,

com grâos arredondados a subarredondados.

A Formação Santo Anastácio é constituída principalmente de aren¡tos de cor

marrom-âvermelhados a arroxeados, de granulação fina a média, apresentando sele-

çäo regular a ruim em geral, com grãos arredondados a subarredondados e cobertos

por película l¡monítica.

A Formação Adamantina caracteriza-se litologicamente pela ocorrência de

bancos de arenito de granulação fina a muito fina, de cor róseo a castanho, com es-

pessuras variáveis entre 2 e 20 metros e alternados com lamitos, siltitos e arenitos la-

míticos, de cor castanho avermelhado a cinza castanho. Quanto à estrutura, as estrati-

ficãçöes cruzadas são próprias dos estratos mais areníticos, ao passo que, nos termos

lamíticos subordinados a eles, såo mais comuns os bancos maciços ou dispostos em

acamamento plano-paralelo, com a presença freqüente de marcas de onda e microes-

tratificaçåo cruzada.
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A Formaçåo MarÍl¡a tem ocorrència restrita em comparação com as demais

unidades do Grupo Bauru. É composta por arenitos de grosseiros a conglomeráticos,

com grãos angulosos, teor de matriz variável, seleção pobre, r¡cos em feldspatos, mi-

nerais pesados e minerais instáveis. Forma bancos cuia espessura varia predomi-

nantemente de 1 m a 2 m, apresentando estrutura maciça ou de acamamento incipi-

ente, subparalelo e descontínuo. São característicos desta formaçáo os nódulos car-

bonáticos e a freqüènc¡a de cimento carbonát¡co.

Como se observa no mapa geológico (Figura 6), dentre as unidades do Grupo

Bauru, a Formação Adamantina é de longe a mais extensa em afloramento no Estado

de São Paulo.

4.5.2. Geologia Local

CAMPOS (1987), citando outros autores, considera que no território do Muni-

cÍpio de Presidente Prudente, a Formaçåo Santo Anastác¡o se estende abaixo da For-

maçåo Adamantina, em concordância com a seqúència cronológica da coluna estrati-

gráfica proposta no mapeamento executado pelo lPT. São reconhecidas também tran-

sições laterais, interdigitações e outras formas de deposiçáo contemporânea das duas

formaçöes (FERNANDES, 1 992).

De acordo com ALMEIDA ef a/ (1981), no interflúvio entre os Rios do Peixe e

Santo Anastácio, em áreas de relevo ondulado a fortemente ondulado, distingue-se

uma subdivisão estratigráfica ou uma fácies da Formaçåo Adamantina, designada

como "Kav". Nesta subunidade, é observada a existência de uma gama ampla de es-

truturas sedimentares, assim como uma concentraçåo maior de bancos de arenito

compacto, ou seja, aqueles onde o teor do c¡mento carbonático é relativamente eleva-

do.

Na área de estudo e adjacências, tal como na Regiäo de Presidênte Prudente

em geral, o substrato rochoso é caracterizado por heterogeneidade litológica, com

altemâncias de estratos areníticos ê lamíticos. As Fotos 1 e 2 apresentam detalhes dê

afloramentos em locais situados no mesmo interflúvio onde é localizada a área da

pesquisa.
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PERUSI ef a/ (1993), em determinaçöes referentes à fração argilosa de lamitos

e arenitos da Formação Adamantina na área de estudo, constatam, nos diversos ter-

mos litológicos, predominantemente nos estratos lamíticos, a presença de argilomine-

rais de grade 2:1, sendo ident¡ficadas montmorillonitas com freqüència, que, de acor-

do com ZUQUETTE & GANDOLFI (1987), atuam positivamente como filtro químico da

água subterrânea, princ¡palmente na retenção de metais pesados'

4.6. HIDROGEOLOGIA

conforme o mapa hidrogeológico regional, editado pelo DAEE (1979), a For-

mação Adamantina, então identificada como parte média da unidade estratigráfica

classificada ainda como "Formação Bauru", comporta-se como aqüífero livre, sendo a

recarga generalizada à toda a sua área de afloramento, determinando assim maior

vulnerabilidade à contaminação.

GODOY (1989), através de mapeamento geotécnico da Região de Presidente

Prudente, reconhece algumas características específ¡cas da subunidade "Kav" da

Formação Adamantina. A característica de cimentação, assim como a intercalaçåo de

estratos lamíticos e bancos de arenito, determina a alternância, no perfil do maciço

rochoso, de zonas diferenciadas entre si quanto à condut¡vidade hidráulica, conforme

se constata comparativamente, na perfuraçåo de poços tubulares, pela presença ou

variação na vazäo a diferentes profund¡dades. A alternåncia de estratos com dife-

rentes comportamentos quanto a este paråmetro hidráulico resulta em vários níveis de

saturaçåo dentro do substrato rochoso. A configuração de aqüíferos suspensos se re-

flete na ocorrência de zonas de ressudação e surgênc¡as d'água na superfície e tam-

bém na existência de cabeceiras de nascentes localizadas em nÍve¡s diversificados.

Com relaçåo ao nível freático, foi acompanhado, de 1984 até 1988, o com-

portamento da sua variaçþo em mais de 40 poços rasos no Município de Pres¡dente

Prudente (GODOY,1989). Estes reg¡stros foram acrescentados àqueles fornecidos por

mediçöes em poços de monitoramento no calnpus da FCT/UNESP no estudo desen-
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volvida a partir da EP. Esse levantamento possibilitou o reconhecimento de padrões,

válidos para grande parte do território do Município de Presidente Prudente e adiacèn-

cias, referentes à profundidade da zona saturada: no setor de topo aplainado do inter-

flúvio, o limite superior da zoña permanentemente Saturada encontra-se a profundida-

des entre 1O m e 15 m da superfície, registrando-se aqui a menor oscilação sazonal;

no terreno de encosta os valores de profundidade estão entre 4 m e 10 m e no sopé da

encosta ou nos fundos de vales var¡am entre 2 m e 5 m, com as maiores oscilações

sazonais verificadas.

Foi constatado que nas áreas de topo aplainado, a osc¡laçåo sazonal do nível

freático é relativamente pequena (GODOY, f 989). Foi observado também nestas áre-

as que, no ano de 1985, identificado como o de mais baixa pluviosidade nos últimos 25

anos ( 841 ,9 mm em Pres¡dente Prudente, de acordo com os dados da Estação Meteo-

rológica da FCT/UNESP), a conseqüència da escassez relat¡va de chuvas não fo¡

signif¡cativa nestas zonas de topo, em contraste com o reflexo nítido de baixa de nível

nas áreas de meia encosta e de fundos de vale, que atingiu valor de 4 m em alguns

casos. Por estas constatações, infere-se que haja uma reserva de água de anos ante-

riores, que não entra propriamente no balanço anual de descarga e recarga. As infor-

maçöes assim obtidas revelam a existência de uma reserya permanente de água no

aqüífero livre. Esta reserva, embora sofra influència da recarga sazonal, determina um

comportamento de uniformidade nesta localização do nível freático, uma vez que os

valores de oscilação sazonal såo em média menores que 0,8 m, raramente ultrapas-

sando o intervalo de 1,1 m, que é pequeno em proporção às variaçöes medidas nas

áreas de terço inferior das encostas, como é mencionado acima. Devido à taxa de es-

coamento superficial, às características do maciço rochoso, ao fator da evaporação e

a outros de natureza climática, a contribuiÉo anual de recarga dos aqüíferos aparen-

temente não interfere substancialmente na reserva existente nestas áreas de topo

aplainado (GODOY, 1 989).

um fenômeno comum nas bac¡as hidrográficas do oeste do Estado de såo Paulo

é o aparecimento de surgèncias pontuais de água, as quais em geral são dev¡das ao

fluxo preferencial em zonas de fraturamento ou a fendas no substrato rochoso

(GODOY, 1989). Os cortes artificiais nos locais destas surgências ¡ntersectam redes

de fendas, donde brotam outras surgèncias.
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Quanto à relaÉo entre as un¡dades do Grupo Bauru na área analisada, de acor-

do com perfis litológicos de poços explotados pela SABESP S/A e a amostragem reali-

zada em testemunhos de poços, os depósitos da Formação Adamantina predominam

desde a superfície do terreno até a cota aproximada de 340 m, funcionando como

aqüífero freático (GODOY,1997). Entre as cotas 280 m e 340 m, é localizada uma

zona de transição entre esta formaçäo e a Formação Santo Anastácio, sotoposta.

Aba¡xo da cota 280 m, predom¡na esta última, que, no território do Município de Presi-

dente Prudente, se comporta como aqüífero semi-confinado e revela melhor desem-

penho para a explotaçâo de água que a Formaçåo Adamant¡na.

O poço tubular profundo instalado no Campus da FCT/UNESP, representado

em perfil na Figura 7 e localizado pela Figura 11, caracteriza-se pelos seguintes

dados técnicos:

cota de boca: 439,30 m

profundidade total: 198 m

NE: 85 m

ND: 133 m de profundidade

vazâo'. 29 mt/h inic¡almente e 21 m3 /h atualmente

No perfil geológico deste poço, é registrada a presença, crescente com a pro-

fundidade, de camadas da Formaçäo Santo Anastácio, também do Grupo Bauru, em

alternância com estratos da Formação Adamantina, a partir de 80 m de perfuração,

com predominância a profundidades maiores que 140 m, indicando que grande parte

da água explotada neste poço provém da Formação Santo Anastácio .
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ESCALA VERTICAL 1 :1 .000

liguro 7 : Perfil geológico do poço tubulor instolodo no compus do FCT/UNESP
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4.7. ESCOLHA DAÁREA DE INSTALAçÃO ON EP

O Qampus da UNESP está localizado em setor parcialmente urbanizado do

Município, a w do núcleo urbano mais antigo e à distància, pelas principais vias de

comunicaçäo, de aproximadamente 2,6 km do marco central da cidade.

A área do Campus, de 380.827,50 rnt, o"rpa uma parte de um interflúvio, o

qual mede cerca de 950 m de largura, estando limitado a NE pelo córrego do veado e

a sw por um dos afluentes da margem esquerda do referido curso d'água. o cónego

do Veado está localizado na Bacia do Rio santo Anastácio, em um dos setores de

cabeceiras, correspondente ao trecho considerado como "Alto Santo Anastácio". En-

contra-se

A área onde está instalada a EP foi selecionada de acordo com critérios de

representatividade relativa à região no tocante aos aspectos geológicos e hidrogeoló-

gicos, à facilidade de acesso, à autorizaçâo dos responsáveis ou proprietários quanto

ao uso para a finalidade de pesquisa e à possibilidade de coleta de informaçöes sobre

o meio físico.

A análise dos atributos reunidos pelas diferentes áreas favoreceu a escolha

da área localizada no Campus da UNESP. Esta área apresenta Dentre as várias con-

diçöes adequadas à instalaçåo da EP nesta área, podem ser apontadas as seguintes:

- representaçäo em folha topográfica em escala 1:2.000;

- localizaçåo dentro da área escolhida de um setor de pomar, de aproximada-

mente 2 ha de extensão, pouco aproveitado e protegido por cêrc€¡s elevadas,

apresentando um solo não descaracterizado pedologicamênte pelo trato agrí-

cola e de espessura variável entre 3 e 5 m.

- identificaçåo, na ârea do Campus, do ponto de vista pedológico' de três

classes de solos pelo menos, os quais são preliminarmênte classificados

dentro das categorias genéricas podzólico vermelho amarelolextura m&ia,

solo litólico e solo hidromórfrcoi
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- espessura máxima de 14,5 m da zona não saturada, conforme dados de medidas em

cacimbas e em fundações de edificaçöes, tanto no Campus como em áreas circun-

jacentes a ele;

- ocorrência, na área do Campus, de 2 zonas de ressudaçâo de água, 2 locais de sur-

gência, tendo sido conservadas 2 cacimbas dentre aquelas levantados anterior-

mente, onde a vâriaçáo do nível freático é sistematicamente medida desde o ano de

1994,

- condição de pronto acesso a qualquer dos laboratórios da Faculdade de Ciências e

Tecnologia da UNESP;

- existência no Campus de estação meteorológica bem equipada e integrada à rede

nacional de estações, em funcionamento desde 1969;

A partir da EP, a pesquisa foi estendida a uma área de encosta do setor W do

Campus, a qual mede 220.540 m2 de extensåo. Na Figura 8 são representados os li-

mites do Campus da FCT - UNESP e a área da pesquisa, a qual é representada par-

ticularmente em planta planialtimétrica (Figura 11 ).

O pomar onde está ¡nstalada a EP é localizado na porção S da área do Cam-

pus, em vertente da margem direita de um córrego afluente do córrego do Veado. Esta

vertente apresenta perfil predominantemente convexo, com declives variados. Dentro

da área do pomar, a declividade varia entre 3o/o e 5o/o na sua maior parte, chegando

localmente a 9%.

A área escolhida é reservada há mais de 20 anos para ser ocupada restrita-

mente com um pomar. Parte do equipamento ¡nstalado para a pesquisa, inclusive 3

poços de monitoramento, está fora do perímetro do pomar, a distàncias variáveis do

local principal das instalações.

De 1975 a 1980, uma parte da área do pomar foi ut¡lizada para cultivo de uva,

onde houve aplicaçäo de agrotóxicos . Atualmente este local é ocupado por uma es-
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tufa para cultura de hortaliça, instalada em maio de 1996 e adubada regularmente

com estrumes bovino e suíno.

O setor de pomar atualmente agrupa árvores de espécies variadas, as quais

foram aqui plantadas há pelo menos 20 anos. Todo o cuidado de conservação do po-

mar resume-se à remoção periódica da vegetação rasteira que se alastra abundante-

mente por entre as árvores. Devido à predominåncia de espécies consideradas rústi-

cas e de frutificaçâo nit¡damente sazonal, como mangueiras (Mangifera lndtba), limei-

ras (Clfrus bergamia\ e goiabeiras (Psidium guayava), a prática de irrigaçåo ou aduba-

ção é dispensada neste pomar. Nos arredores da área do pomar, o terreno é ocupado

por edificaçöes, áreas pavimentadas, pequenos bosques ornamentais e amplos gra-

mados, sendo estes últimos formados de grama Eafafals (Paspalum nofafus), nitida-

mente rústica. A irrigação é limitada aos jardins circundantes das edificações. Deve-se

considerar que o terreno onde é locada a EP está livre da penetraçåo de água que

não seja a da chuva.

Outros componentes devidos à interferència antrópica na área da encosta

onde se localiza a EP foram prat¡câdas entre agosto de 1995 e agosto de 1996, con-

sistindo em:

- um açude, de cerca de 80 m de comprimento, a jusante da área do pomar,

onde a superfície interna de contato com a água recebeu tratamento de imper-

meabilizaçåo ;

- terraceamento nos terços médio e inferior da encosta;

- repovoamento da vegetaçåo nativa, com plantios de mudas de espécies

muito variadas, com aplicaçåo de adubo NPK .

Das intervençöes antrópicas mais recentemente praticadas no Campus o ter-

raceamento é particularmente prejudicial aos os trabalhos da pesquisa, por ter enco-

berto afloramentos rochosos e ter sotenado surgências.



Foto 3: Área do pomar - estufa para hortaliças

Foto 4: Encosta W do Campus da FCT/UNESP - apde



Foto 5: Þepósito de lixo do Laboratério de Sedirnentologia - FCT/UNESP

Foto 6: Detalhe do vazarnento de øletor de água residuária
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Ainda com referência ao uso da área de pesquisa, foi utilizada, de 1985 até

1991, uma fossa de 3 m de profundidade para disposiçåo de resíduos tóxicos proveni-

entes de análises químicas de solos, efetuadas no Laboratório de Sedimentologia da

FCT/UNESP. Esta fossa está localizada no trecho de encosta intermediário entre a

área do pomar e o local do açude recentemente construído. O rejeito aÍ depositado

contém restos de substâncias empregadas na execuçåo das análises, tais como:

dicromato de potássio lN, ácido sulfi.rrico concentrado, ácido fosfórico, difenilamina a

l% dissolvida em ácido sulñ¡rico e sulfato ferroso amoniacal 0,4N.

A borra proveniente das análises de 3.000 amostras de solo, com volume de

aproximadamente 250 ml para cada amostra, c¡nstituiu-se predominantemente de

matéria orgânica impregnada com os reagentes mencionados acima e tratada, para

neutralização da acidez,com cal virgem

Detalhes dos componentes do meio amb¡ente acima referidos são focalizados

nas Fotos 3, 4, 5 e 6.

4.8. CONSTTTUTçÃO DA EP

Na EP propriamente dita, está concentrada grande parte dos aparelhos em

funcionamento (Figura 9).

O equipamento fixo da constitui-se basicamente de poços de monitoramento,

extratores de água da zona näo saturada, medidores do potenc¡al mátrico do solo e

sistema de mediçâo do escoamento superf¡cial.



Foram instalados 7 poços de monitoramento, com as seguintes profundidades:

PM01 - 14,5 m

PM02 - 14,5 m

PM03 - 13,3 m

PM04 - 11,6 m

PM05 - 6,60m

PM06 - 7,70m

PM07 - 8,50m

Extratores de água da zona não saturada ou lisÍmetros de sucçåo, dotados de

cápsulas porosas, foram instalados primeiramente na área onde se encontrA a maior

parte dos equipamentos da pesquisa, às seguintes profundidades:

0,20m ; 0,50m ; 1,00m ; 1,50m ; 2,00m ; 2,50m ; 3,00m ,

4,00m 5,00m ; 6,00m ; 8,00m ; ',l0,00m ; 12'00m e 13'00m'

uma segunda sér¡e de lisímetros de sucçäo foi instalada nas proximidades da

estufa de hortaliças, em área onde havia um parreiral. As cápsulas estão às seguintes

profundidades:

0,20m, 0,50m, 0,90m, 1,50m e 2,50m

uma série de 7 tensiômetros de marca APAGER, com medidor de mercúrio foi

instalada às seguintes profundidades de medição:

0,2m; 0,5m; 1 m; 1,5m; 2m; 2,5me3m.

Na EP , também estão instalados 6 blocos de gesso soilmoisture, a profundi-

dades de 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m e 4,7 m, cuia variaçåo na resistência elétrica é

lida num medidor de resistência elétrica, portátil, modelo 5910-A da So/molsfure, es-

pecificamente desenvolvido para esta finalidade de medida de potencial mátr¡co.
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Junto à E P é instalado um canteiro de deflúvio superficial (cDs). Trata-se de

equipamento destinado a medir, a cada evento de precipitaçåo, a parcela de água da

chuva que atinge a superficie do terreno e escoa por ela. A área que recebe a preci-

pitação pluvial mede 25 m x 2 m.

A pesquisa contou com o apoio de uma estaçåo meteorológica integrada à

rede nacional de estaçöes. Ela é constituída de 5 ambientes, que totalizam 36 apare-

lhos, localizados de acordo com os critérios adotados pela WMO (Organizaçåo Mete-

orológica Mundial), conforme suas funções. os ambientes eståo assim equipados:

Abrigo meteorológico: termômetros de bulbo seco e bulbo úmido, termógrafo,

termo-hidrógrafo, evaporigrafo de Piché

Bateria de geotermômetfos: termômetros de medição de temperatura do solo em

relva seca, relva natural e solo nu.

lnstrumentos localizados no interior do escritório central: barógrafo, barômetro

de mercúrio, anemógrafo, heliógrafo e p¡ranógrafo

Tanque classe A: anemômetro, termômetro e m¡crômetro'

Aparelhos dispersos: aspergígrafo, pluviômetro, pluviógrafo, orvalhógrafo e

evaPotransPirômetro.

4.9. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

o método é orientado na execução de uma pesqu¡sa de caráter experimental,

com base no funcionamento de uma EP. Com esta proposiçáo, o estudo é desdobra-

do em diferentes etapas, as qua¡s estão apresentadas no Quadro 1.

A instalaçåo dos equipamentos foi iniciada a 14l}4l%. As primeiras mediçöes

cons¡deradas válidas para o trabalho de monitoramento foram iniciadas a 13/06/96,

consistindo em leituras das colunas de mercúrio dos tensiômetros



Quadro 1: Arcabouço dos procedimentos adotados na pesqu¡sa

ESCOLHA DA

AREA DA PES-

QUISA E

DO LOCALDA

ESTAçÄO

COLEfA
DE DADOS A
PARTIR DA

ESTAçÃ0
PILOTO

Escolha da ârca da Pesqu¡sa
Coleta de ¡nformações preliminares

Escolha do local para a Estação Piloto

NATUREZA

DOS

DADOS

RESULTADOS

DA

PESQUISA:

TABULAçÄO DE

DADOS

Forma de utilizaçâo e estado atual do teÍeno'
Þãrti.urã¡¿"¿"t geológicas, pedológ¡cas da área de estudo e adjacèncias.

Hidrodinåmica da zona não saturada

Hidrodinâmica da zona saturada
niãtãg""q;¡t¡*: "background" hidroquímico, lixiviação e retençáo do conlaminante

Tabelas e gráficos referentes a dados l¡tológicos e pedológicos'

Perfis do solo e do solo-substrato rochoso'

Tabulacáo de dados de monitoramento'
cìãtì"å't t"t"r"ntes à hidrodinåmica e à hidrogeoquímica'

INTERPRETAçÂO

DOS DADOS E

DISCUSSÂO

ProPriedades do meio Poroso
'i;;rpr"t"çå; 

ãe ¿áoos reter"nt"s à hidrodinâmica das zonas saturada e náo saturada

öåä|";il; tr¡drod¡nâmica e características do solo e do substrato rochoso

ADI¡cacão da estatística 
"ot 

t"trttàOot referentes às características químicas da água amos-

'tradá 
nas zonas saturada e náo saturadas

Oït."itão sobre mecanismos de retençåo e lixiviação do contam¡nante

;;;;;;¿;"ferente à hidrodinâmica em planta e em perril

Sobre os res"ltados da pesquisa de acordo com seus objetivos

Sobre os métodos empregados na pesquisa



4.9.1. Bases Cartográficas Utilizadas

As bases cartográficas utilizadas foram as seguintes:

- folhas topográficas em escala 1 :10.000 e 1 :2.000, datadas de 1977 , confec-

cionadas pela TERRAFOTO S.A. para o Departamento de Águas e Esgoto

- DAE, de Presidente Prudente;

- folha topográfica em escala 1:2.500, confec¡ionada pelo Departamento de

Cartografia da FCT em 1995, referente à área de propriedade da UNESP'

com informações gráficas detalhadas

A integraçäo dos dados possib¡lita uma análise e avaliaçäo da hidrodinåmica e

hidrogeoquímica daS zonas não saturada e saturada na área medida em levantamento

topográfico no local, com extensão de 32.686,00 mt 1 Figura 19). A partir deste levan-

tamento, foi traçado um perfil desta área, com direção 87" 43' 56' NE - SW.

4.9.2. Escolha do Local de lnstalação dos Equipamentos

Trata-se de uma etapa de invest¡gaçáo preliminar, dest¡nada a verificar as condi-

çöes mais adequadas para a instalaçåo do conjunto principal de aparelhos e a locali-

zaçåo do canteiro de escoamento superficial. Consistiu na coleta de informaçöes refe-

rentes à profundidade do regolito e à eventual existência de entulhos ocultos, objetos

ênterrados de modo geral, ass¡m como cavidades no interior do solo cula dimensåo

pgssa comprometer o desenvolvimento da pesquisa. O Quadro 2 associa as informa-

çÕes e os meios de investigaçåo relativos a esta etapa prel¡minar da pesquisa.
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Quadro 2: lnvestigaçäo preliminar para escolha do local de instdaçåo dos equþamenbs

A técnica Ground Penetrating Radar (GPR) emprega um equipamento de

investigaçåo eletromagnética, baseada no princípio da propagaçåo de uma onda

eletromagnética em um meio qualquer (PORSANI, 1999). Pequenos pulsos de energia

eletromagnética são aplicados ao terreno através de antenas que operam em

freqüências que podem variar de 10 a 1000 Mhz. O sinal transmitido penetra no solo e

no substrato rochoso, sendo refletido em horizontes refletores que, por sua vez,

dependem de suas propriedades elétricas. A Figura 10 exemplifica um perfil do teneno

obtido através do emprego desta técnica, onde säo identificados objetos enterados.

Figura 10: Exemplo de perfil de vanedura do mébdo GPR
(MARQUES,1998)



4.9.3. Levantamento Geológico e Pedológico de Detalhe

O Quadro 3 resume o que constitui esta etapa da pesquisa

Quadro 3: Levantamentos geológico e pedológico de detalhe.

No tocante ao zoneamento em perfil do terreno da área pesquisada, devido ao

fato de a zona não saturada ating¡r, em profundidade, o ¡nterior do substrato rochoso,

é necessária uma caracterização tanto do material inconsolidado de cobertura quanto

de parte do substrato rochoso. A necessidade de combinaçåo de zonas de solo e de

rocha num mesmo perfil, assim como a característica de descontinuidade vertical

tanto numa zona como na outra, oferec€m uma dificuldade inicial no tocante à uni-

formização de procedimentos. As classificaçöes adotadas em análisês morfológicas e

a definiçåo de propriedades na Pedologia diferem em geral daquelas empregadas na

Sed¡mentologia. No tocant€ ao solo, um dos aspectos mais importantes a serem con-

siderados é a textura, referindo-se ela à distribuição granulométrica. De acordo com

CUSTODIO & LLAMAS (',l990), nåo existe um padrão universal de escala e denom¡na-

NATUREZA

DA INFORMAçÃO

RECURSOS DE INFORMAçAO TIPO DE EQUIPAMENTO E

LABORATóRIO

Zone¡mento do solo, de regoli-

to e do maciço rochoso

n¡ zona não saturada

e parte da zonr ssturada

Localizaçåo da zona saturada

Descr¡çåo de amostras de regolito e

do mac¡ço rochoso

Poços de monitoramento

Laboratório de Sedlmentologiâ e

Pedolog¡a - FCTTUNESPAnál¡se granulométrica e determl-

nação do grau

de cimentação

Caracterização pedológica do

Descriçåo morfológica e amostra-

gem do solo

Laboratório de Sed¡mentolog¡a e

Pedolog¡a - FCTTUNESP

Anál¡se de rot¡na do solo

Anál¡se com ataque sulfúr¡co Para

determinaçåo de Ki e Kr

Laborató¡¡o de Solos da

ESALQ/USP

Leboratór¡o de Solos då

ESALO/USP
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ções para esta propr¡edade, considerando mais aceitável a classificaçâo aprovada

pelo Departamento de Agricultura dos Estados unidos - usDA. Para as pesquisas em

Sedimentologia, no Brasil é adotada principalmente a classificação granulométrica de

Wentworth (SUGUIO, 1980 ). No presente estudo, optou-se pela análise granulométri-

ca baseada em escala aplicada à Pedologia, por já ter s¡do incorporada à rotina de

serviços do Laboratório de Sedimentologia da FCT/UNESP.

A determinação do grau de c¡mentaçåo é incluída nesta etapa, importando

mais para a cÂraclerizaÉo do material do substrato rochoso do que para o da cobertu-

ra de solo. A identificação de zonas diferenciadas, gue caracterizam descontinuidades

no substrato rochoso e a compartimentação adotada na representação de perfis ser-

vêm como referência para as observaçóes de hidrodinâmica a serem efêtuadas.

Quanto a outras propriedades, os critérios relat¡vos a algumas delas, como densidade,

porosidade, capacidade de retenção, podem ser aplicados tanto aos solos como ao

substrato rochoso. Por razöes de ordem prática e de orientaçäo da pesquisa, elas fo-

ram anal¡sadas apenas para os solos.

4.9.3.1 . Amostragem de rochas ê de solos

A amostragem de rocha e de solo foi orientada para contribuir com informa-

ções necessárias para a análise e avaliaçäo de fatores litológicos e pedológ¡cos rela-

cionados à hidrodinâmica e à hidroquímicâ, pr¡ncipalmente da zona näo saturada.

Para a rocha, foi adotado o critério de variaçåo litológica' câda amostra cor-

respondendo a uma zona ou estrato diferenciado.

O conjunto de amostras em cada local de coleta constitui todo o material reti-

rado na perfuraçåo de um poço ou de uma escavaçåo destinada à instalaçåo de equi-

pamento ou o material referente a todo um canal aberto na parede de uma trincheira.

Representa assim continuamente todo o perfil de solo ou de rocha amostrado. Proce-

de-se entåo a uma tr¡turação e à quarteaçåo de cada amostra destinada às análises

físicas e químicas.





4.9.3.2. Zoneamento do substrato rochoso na zona nâo saturada

O zoneamento do solo e do substrato rochoso é de preferência representado

em forma de perfil geral da área pesquisada, figurando-se a disposição dos horizontes

pedológicos e a alternåncia de estratos mais e menos compactos do arenito associado

a lamitos. As rupturas constatadas no perfil da encosta devem corresponder a pelo

menos 3 níveis de estratos formados por rocha relativamente mais compacta. Para a

determinação do nível tanto destes estratos como de estratos relativamente menos

permeáveis, as perfurações referentes aos poços de monitoramento foram comple-

mentadas com amostragem e a coleta de dados relativos à resistência da escavação.

A avaliação por grau de compacidade, importante na identificação de barrei-

ras à percolação, seguiu o critério de classificaçåo comparativa por propriedade me-

cânica. O recurso adotado para a classificaçäo foi a resistència relativa à escavaçåo.

Quanto à propriedade da cimentação, d¡st¡nguem-se os c¡mentos em carboná-

tico e ferruginoso, podendo ser incluído o cimento argiloso nos termos mais areníticos.

Para a determinaçåo do cimento total, emprega-se o ataque por ácido clorídrico, em

concentração 1 HCI: 3 H2O por massa. Como a compactação depende fundamental-

mentê do cimento carbonático, a sua determinação em porcentagem depende de pro-

cedimento executado em porções separadas de cada amostra: queima a 900'C da

amostra seca e triturada; remoçåo de óxidos e hidróxidos de ferro; queima do material

de textura argilosa a 900'C; determinação de teor de argilominerais e óxidos e hidró-

xidos através de curvas de perdas por queima apresentadas por BISH & DUFFY

(1990); cálculo da perda de carbonatos por calcinaçåo e conversão COz : Ca COs.

4.9.3.3. Caracterização pedológica do solo

A utilidade da identifìcaçåo do solo reside no fato de que as propriedades do

solo relacionadas à hidrodinâmica e à hidroquímica dependem das propriedades-

chave para a classificaçåo pedológica. O solo, como os dema¡s componentes de um
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ambiente, apresenta particularidades de comportamento em relação a várias proprte-

dades, conforme o local onde está sendo realizada uma pesquisa.

A identificaEão de um determinado solo é feita através da sua classificâção

pedológica. Os solos são identificados por meio de uma caracterização quanto a al-

gumas propriedades.

O perf¡l do solo foi descrito em 4 trincheiras, assim localizadas: junto às insta-

lações da EP (T1); próximo ao poço PM0a (T2); próximo a uma das surgèncias e a

distância de 5 m a montante de uma das rupturas de declive (T3); em ruptura de decli-

ve, junto a outra surgência (T4).

No Laboratório de Sedimentologia da FCT/UNESP, foram realizadas determi-

naçöes referentes às seguintes propriedades:

- análise granulométrica para classificaçâo textural;

- massa específìca do solo, equivalendo ao que é denominado também "densi-

dade aparente";

- massa específica de sólidos;

- umidade;

- porosidade.

No Laboratório de Análises de Solo, do Departamento de Ciência do Solo da

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- ESALQ, foram efetuadas análises de

meo'onutrientes e determinação de índices de fertilidade e análises com ataque sulfú-

rico para determinação dos índices Kr e Ki. Os índices K¡ e Kr estão relacionados ao

grau e ao tipo de evoluçäo que sofreu o solo (VlElRA,1988). Estes índices såo calcu-

lados simplificadamente por estas fórmulas:

K¡ = 1,7( %SiOr/ yoAtzOs) ( 3) e

Kr= 1,7[yoSiO2 / (goAtzOo + 0,6375X %Fero3)l ( 4)



4.9.4. lnformaçÕes sobre a Hidrodinâmica da Zona Não Saturada

No Quadro 4 são resumidas as relações entre propriedades e recursos de

investigação referentes a este aspecto.

Além da interdependència de características morfológicas e mineralógicas dos

meios porosos e suas propriedades hídricas, a interrelação destas propriedades com

fatores climáticos tem de considerada em qualquer estudo hidrogeológico. Os gráfi-

cos referentes aos dados dos tensiômetros reúnem informaçöes sobre a pluviosidade

e a variação do potencial mátrico do solo, lndicando a influència do comportamento

das chuvas sobre a umidade do solo a diferentes profundidades, assim como dos in-

tervalos temporais de resposta do solo ao evento de precipitação.

4.9.4.1. Dados da estação meteorológica

Pode ser estabelecida uma relaçåo de variaçöes climáticas, de eventos de

precipitaçåo muito abundante e eventos de estiagem com o armazenamento de água

no solo. Deve ser analisada, a várias profundidades, a característica da resposta do

s¡stema solo-água em termos de armazenamento, de potencial mátrico e de avanço da

frente de molhamento, a episódios de precipitação e a períodos de estiagem. É admiti-

da uma resposta variável quanto a intervalo de tempo destes componentes do sistema,

devendo aparecer também uma defasagem diversificada da oscilação do nível freático

conforme o local de medição e conforme seja a distribuiçåo das chuvas durante o ano

hidrológico.

Quanto aos dados colhidos na estação meteorológica da FCT/UNESP, foram

coletados e tabulados os registros referentes aos anos de 1996, 1997 e'1998, dos se-

guintes elementos meteorológicos:

- temperaturas atmosféricas máximas, mínimas e médias,

- umidade relativa do ar,

- pluviosidade,

- evaporação da água.



Quadro 4 : Aspectos metodológicos da hidrodinâmica da zona não saturada

NATUREZA DAS

INVESTIGAçÔES

RECURSOS TÉCNICOS EQUIPAMENTO DE CAMPO

E LÀBoRATÓRIoS

REPOSIÇÃO DE ÁGUA NO
SOLO

BALANçO HíDRICO

- Dados climâtológicos:
-Mediçõ€s diárias. cômputos

sema¡ais. mensais e amrais de

precipitação:
temperatùm aünosfédcå

e do solol
cálculo de evapotanspi raøo

re¿l

Estâção Meteorológice då
FCT/UNESP

Plwiômetros na área da
EP

DEFLÚ\'IO E INFILTRAçAO
REDISTRIBUIç ÃO DA ÁGUA

NO SOLO:
CAPACIDADE DE CAMPO,

VARIAçÃO DA TIMIDADE DO
SOLO

-Ensaios de infiltr¿ção
-Medições de escoamento su-

perñcial
- Mediçõ€s de potencial do solo
- Medi@s de umidade no solo
. Consûução de cìrrvas de retençâo

retèrente âos horizontes A- B e C:

- Tensiômetros
-Blocos de gesso

-Canteiro de deflúvio

, sùp€rficial
- Areâ de inundação

Låborstório de Físics de Solos
CENAAJSP

VAruAçÖES DO POTENCI,AL DO
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Tensiômetros, blocos de gesso
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rocha;

- Deterurinação indireta segundo

T"VISC HMEYER ¿t ¿¿ (1971)

[,aboratório de Sedimetrtologir -

FCTruÑDSP



O tratamento dos dados incluiu inicialmente o cálculo de evapotranspiraçåo

real e a construção de gráficos de balanço hídrico climatológico pelo método de

Thontwaithe, conforme é explicado em TUBELIS & NASCIMENTO (1979)

4.9.4.2. Med¡das de potencial de água no solo: tensiômetros

Um tensiômetro consiste num tubo, com uma cápsula porosa na extremidade

colocada em contato com o solo onde devem ser medidos os valores da carga de

sucçåo (REICHARDT, 1996). Esse tubo, permanentemente mantido preenchido com

água, é ligado a um manômetro. Na pesquisa realizada, são empregados tensiômetros

dotados de colunas de mercúrio para a medição, c¡nforme é ilustrado na Figura 12.

Se o solo estiver parcialmente seco, a étgua é deslocada para fora da cápsula,

significando que o potencial da água no interior do tubo é maior que o potencial da

água no ponto em que a cápsula está localizada. Dessa forma, a pressåo da água no

ponto onde está a cápsula é nêgativa, ou seja, representa um meio com deficiência de

água. A pressåo no local da cápsula, em termos de cãrga hidráulica, em tênsiômetros

de mercúrio, é calculada a partir da fórmula:

h = -12,6H+hr + h2 (5) ,

onde

h = potencial mfüico (cm de água),

H = altura da coluna de Íprcúrio (cm)

hr = desnlvel da cuba de rnercúrio em relação à superflcie do teneno

¡2 = profundidade da cápsula porosa em relação à superflcie

do teneno
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Os tensiometros instalados área pesquisada (Fotos 7 e 8), de marca APAGER,

são fabricados de modo que, por compensaçåo nas dimensöes e alturas de instala-

ção, reduzem o cálculo do potencial mátrico à expressão:

h = -12,6H (6)

sendo adotado um determinado valor do potencial do solo como uma das refe-

rências para se identificar a condiçåo de capacidade de campo, os valores de poten-

cial mátr¡co registrados a várias profundidades devem ser comparados a este valor.

Dados de leituras dos tensiômetros, por exemplo, ganham importåncia à medida que

sejam analisados com base neste parâmetro de referência.

Na pesquisa, as mediçöes referentes aos tensiômetros foram efetuadas diari-

amente, às 10:00 h.

Dispondo-se de meio para converter os valores de potencial mátr¡co em dados

de umidade correspondente no solo, a medição diária dos tensiômetros apresenta uma

utilidade a mais, que consiste na determinaçåo da variaçäo diária do armazenamento

de água no solo a diferentes profund¡dades. Dispondo-se de informaçóes quantitativas

desta variação, é possível analisar o comportamento do solo quanto à redistribuição

e à drenagem. Representando-se através do seu perfil as variações no avanço da

frente de molhamento, pode-se loe,alizar zonas de fluxo preferencial, zonas de retar-

damento da drenagem, obtendo-se também dados mais realistas sobre o valor de po-

tenc¡al mátrico e de umidade correspondentes à cond¡çåo de capacidade de campo, à

mêdida que os valores obtidos apontem uma estabilizaçåo, tendendo à variação mÍni-

ma.

Para esta análise do comportamento hídrico do solo com base em leituras diá-

rias, foram selecionadas as leituras de tens¡ômetros referentes a determ¡nados perí-

odos, devido à dificuldade de tratar o conjunto de dados registrados diariamente du-

rante o desenvolvimento da pesquisa.

Deste modo, foram escolhidos períodos correspondentes a eventos de chuva

concentrada, intercalados com períodos de estiagem de mais de 5 a 10 dias.



Có psu lo poroso

Figuro 12 ; Esquemo dÕ tensìometro com medidor de mercÚr¡o



4.9.4.3. Medidas de potencial de água no solo - blocos de gesso

CUSTODIO & LLAMAS (1986), no Capítulo 6.3 - vol. l, referente à água no

solo, inclui a investigação por meio dos blocos, que são envolvidos em material ab-

sorvente da umidade, entre os métodos geofísicos, porque relacionam o grau de umi-

dade do meio poroso à resistividade elétrica, a qual é medida através duma ponte de

Wheatstone.

Estes sensores säo conhecidos tradicionalmente como "blocos de Bouyoucos",

por terem sido propostos ¡n¡c¡almente por C. J. Bouyoucos e A. H. Mick ( FOWLER &

LOPUSHINSKI, 1989). Såo largamente usados na agricultura, para monitoramento do

grau de umidade no solo.

Dentre os raros autores que tratam dêste tema muito específico, TOLLNER &

MOSS (1985), em referència direta a blocos de gesso, apontam a necessidade de

rosição semestral deles no solo. SATRYIO ef a/ (1990) ressaltam as dificuldades na

obtençåo de medidas confiáveis de umidade tanto com blocos de gesso quanto atra-

vés de tensiômetros; no entanto, considera os primeiros como mais confiáveis e práti-

cos do que estes últimos. RUPRECHT & SCHOFIELD (1992), através de pesquisa so-

bre solos da Austrália, reforçam a idéia de que, para a obtençäo de dados confiáveis,

os blocos funcionam melhor que os tensiômetros, mas nåo têm a eficiência da sonda

de nèutrons.

A principal vantagem a ser apontada no uso deste tipo de equipamento, tanto

para fins de pesquisa aplicada à irrigação, como a estudos de contaminaçåo de água

subterrânea, é o seu custo relativamente baixo. Outro aspecto posit¡vo dos blocos

de gesso é a sua capacidade de boa resoluçåo no intervalo de potencial matricial en-

tre - 0,06 MPa e - 1,5 Mpa (aproximadamente de - 0,60 atm a -15 atm), sendo estes

limites muito mais abrangentes do que o intervalo de mediçáo alcânçado com tensiÔ-

metros (FOWLER & LOPUCHINSKI, 1989).

No momento de mediçåo, os blocos são conectados, um de cada vez, a este

medidor. Os blocos såo pré-calibrados, de modo que os valores apresentados pelo

medidor sejam convertidos em valores de tensäo. Na utilizaçåo dos bloc¡s e medidor



Foto 7: Bateria de tensiômetros e extratores de cápsula porosa

Foto 8: Medidor de potencial mátrico e blocos Sø/molsfure
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Soilmoisture, (Foto 8), a conversão de valores de leitura em valores de potencial mátri-

co é realizada por meio de um ábaco ( Figura 13).

zo,{x,o m hÈ

POTENCIAL MÁTRICO

Figuro 13:Áboco poro conversõo do leituro do medidor de unidode

em volor de pressõo (SOILMOISTURE' 1996)
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O emprego deste equ¡pamento complementa a utilizaçáo de tensiômetros.

Uma vez construída a curva potencial mátrico X umidade para uma determinada classe

de solo, o teor de umidade é estimado com dados do gráfico assim confeccionado.

Em caso de não se d¡spor dos dados da curva pofencra I mátrico X umidade,

os blocos apresentam uma vantagem em relação aos tensiômetros, que é o da relativa

facilidade de serem calibrados no campo ou em laboratório para a conversäo de valo-

res de resistência elétrica em valores referentes a umidade, assim propiciando, de

modo prático, a construção de curvas reslsféncø elétrica x umidade.

A determinaçáo dos valores de tensão matricial com base nas leituras do me-

didor So/rnor'sfure é feita através de uma curva de calibraçåo previamente construída e

válida para os blocos fornecidos pelo fabricante (Figura 13).

4.9.4.4. Ensaio de infiltração

O estudo da infiltração vertical é classicamente feito inundando-se a superfície

do solo com uma lâmina de água de 2 a 10 cm de altura e mantendo-se esta lamina

por adiçåo continua de água. Esta altura reduzida confere à água um potencial ligei-

ramente positivo, mas que, na prática, é considerado nulo, considerando-se a infiltra-

çáo como sendo de potencial nulo.

No campo, um dos meios para se proceder à inundação (Figura 14) consiste

em isolar uma área de 9 a'100 m' por meio de "diques"; outro procedimento emprega

dois cilindros concèntricos (30 e 60 cm de diâmetro, aproximadamente), que são en-

cravados no solo e preenchidos de água.

Entende-se por medida da infiltraçäo a medida da velocidade com a qual a

água penetra no solo. Ela é denominada de velocidade de infiltração v/. . Sua dêfinição

é idêntica à definição de fluxo de água g, da equação de Darcy, sendo então o volume

de água (cm3) infiltrado por unidade de área (cm2¡ no intervalo de tempo (seg), em

termos de cm/s. Dependendo da aplicaçåo do ensaio, outras unidades podem ser

adotadas, como mm/seg, øn/h, m/seg ou m/dia.
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Se o nível de água dentro de um cilindro utilizado para medir vi é dado pela

altura Hi no instante tr e Hz em tz, tem-se:

v¡ = (H,- Hz)/ (tz-t,) (7)

Observa-se Que v¡ é grande no inÍcto da infiltraçåo e vai diminuindo com o

tempo. Verifica-se que, num intervalo de tempo, variável conforme as Propriedades do

solo, a velocidade de infiltraçäo se estabiliza, assumindo valor constante, denominado

infiltraçåo básica (Ko ).

Como já foi referido, v¡ é o próprio g da equaçåo de Darcy, podendo ser ex-

presso como:

vi=K(0)grady (8)
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Uma vez estando saturado o perfil do solo, o potencial mátrico é nulo, podendo

na prática ser desprezada a atuaçåo do potencial de pressäo, restringindo-se então o

potênciâl ao componente gravitacional, resultando o gradiente y = 1.

Pelo fato de a condutividade K(0) em estado de saturaçåo total corresponder

ao índice de condutividade hidráulica, esta propriedade pode ser avaliada pelo menos

no horizonte menos profundo do solo.

Uma das aplicaçöes do ensaio de inf¡ltração é a localização de zonas menos

permeáveis no perfil de solo, que funcionam como barreira temporária à percolação e

contribuem para a existência de fluxo lateral. Em pesquisa realizada em área de ero-

såo acêlêrada no Município de Bauru/SP, SALOMAO (1994) empregou este ensa¡o

para a câracterização de impedimento vertical no horizonte B textural de solo identifi-

cado dentro da categor¡a dos podzólicos. A inundação realizada através de um infil-

trömetro e o emprego de corante possibilitou o rec,onhecimento nítido desta barreira.

Na pesquisa realizada, optou-se por dimensionar a área de inundaçåo a um

quadrado de 2 m x 2 m. As finalidades do ensaio eram:

- estimar a condutividade hidráulica do horizonte eluvial ("4") e dos horizontes

"8" do solo,

- identificar barreiras ao fluxo vert¡cal da água e a tendência ao escoamento

lateral dentro do solo.

Para estas finalidades, optou-se por manter a inundação em låmina d'água de

apenas 3 cm de altura por um perÍodo de no mínimo 10 horas.

No procedimento adotado, foi introduzida a amostragem através de 6 furos locali-

zados dentro da área inundada e 2 furos distantes de 0,6 m, no sentido do declive do

terreno, de um dos seus limites ( Foto 9). Os furos såo revestidos com tubos de PVC

em toda a sua profundidade, permanecendo aberta a extremidade inferior deste re-

vestimento.

As profundidades dos 6 furos locados na área a ser inundada såo:

0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, I m e 1,5 m.



As profundidades dos furos externos à área a ser inundada säo:

0,6me 1m.

A amostragem nos furos foi realizada ao término da perfuraçåo, no decorrer e

depois do ensaio de inundaçåo e no dia seguinte ao da inundaçâo. Utilizou-se a reti-

rada de amostras com o uso intercalado de trado de 5 cm e 7,5 cm de diâmetro, para

evitar diferenças maiores que 5 cm de níveis de amostra num mesmo furo.

A etapa final do experimento consistiu na abertura de uma trincheira de 2 m

de comprimento, 1 m de largura e 1,80 m de profundidade, localizada de modo a ga-

rant¡r a melhor conespondència possível dê posição com a amostragem efetuada nos

furos. Uma terceira etapa de amostragem foi cumprida através da coleta de amostras

indeformadas na trincheira, com intervalos de 0,20 m de profundidades das amostras.

O total de unidades de amostragem foi de 58, das quais 20 são indeformadas.

Destas últimas, 6 procederam de zonas de solo adjacente a raízes.

Foi aplicado o método gravimétrico para determ¡naçåo de umidade e de sua

variaçäo ao longo e após o decorrer do ensaio de inundaçåo.

Para se analisar o avanço da frente de molhamento, os valores de umidade

por volume foram primeiramente calculados com base na coleta de amostras indefor-

madas, que foi efetuada no terceiro dia do ensaio. Os valores de massa específica

dos sólidos (p"), massa específica do solo ( p ), porosidade do solo (o) e umidade em

volume (0), referentes a cada uma das unidades de amostragem foram calculados de

acordo com estas fórmulas:

ps = ÍìJy's (g/cm3) (9), sendo

m"= massa de sólidos e

V. = volume de sólidos

p = m"^y' (g/cm1 (10) , sendo

V = volume do solo;



cI' = (V -Vs)^/ (cm3/cm3¡ (1 1), sendo

V = volume do solo na amosÍa indeformada

e% = (VJV).100 (12), sendo

Ve = volume de água contida no solo.

A determinação da umidade por volume a partir das amostras deformadas foi

possibilitada por cálculos de conversäo, segundo as fórmulas :

V"o¡ = Ms/p"a (13)

e V=VJc¿ (4\

Uma vez encerrado o ensaio de infiltração e a última amostragem, os perfura-

ções utilizadas para amostragem de solo foram reservadas para a execuçåo de ensai-

os de condutividade hidráulica. O procedimento incluiu o aprofundamento dos furos

por mais 0,5 m ou mais abaixo do revestimento, procedendo-se também à uniformiza-

ção do diåmetro nesse trecho final. O procedimento escolhido para esses ensaios é o

de infiltração em perfurações, conforme or¡entaçäo da ABGE (1996). lnfelizmente

estes ensaios nåo puderam ser efetivados, devido à dificuldade de manter o solo em

estado de saturação de água.

4.9.4.5. Determinações de laboratório - correlaçåo

um¡dade x potencial mátrico e curya de retençåo

A curva de retençåo relac¡ona o potencial do solo com a umidade

(LIBARDI,1995). O solo, em amostra indeformada e com um volume conhecido, é
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saturado e submetide a pressões de valores estaÞelec¡dos de acordo com uma escala

ascendente. A aplicação de uma determinada carga é suficiente para neutralizar o

potencial de retenção do solo pressáo até um grau que se traduz na umidade mantida

por este solo. A cada valor de carga aplicada, corresponde um valor de umidade.

Plotando - se os dife rentes valores de umidade e de carga aplicada, constró¡ - se a

curva característica de um determinado horizonte de um solo.

Na pesquisa realizada, as amostras esælhidas para esta finalidade foram 6,

referentes a 3 dos horizontes mais característicos do perfil descrito na Trincheira 1, As

determinaçöes foram efetuadas através do método da Câmara de Richards no Labo-

ratório de Física de Solos do Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP

em Piracicaba/SP,

4.9.4.6. Medida do escoamento superf¡cial

A medição do escoamento superficial ê realizada por meio de um canteiro por

onde somente pode escoar a água da chuva que atinge a superfície da área previa-

mente delimitada (Figura 15).

20o25m "-

VERTEDOURO

Figuro 15 : Esquemo de conteiro de deflúvio super{iciol
(REICHARDT, 1990)

Havendo declividade diferente de zero na superfície do teneno, teoricamente

pode haver escoamento superf¡cial. Para medida do deflúvio superf¡cial, pode ser
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adotada a unidade de milímetro, que é empregada para med¡ção do armazenamento

de água pelo solo, da pluviosidade, da infiltraçåo acumulada, da evapotranspiraçáo e

da absorçáo de água pelas raízes. Por conveniência, os valores são convert¡dos em

unidades de litro, uma vez que 'l mm de precipítaçåo medido no pluviômetro significa

1Um2 de chuva que atinge a superfície do terreno. Em princípio, a mediçáo é simples,

se for medido o volume V de água que escoa e sai de uma área de dimensöes conhe-

cidas.

A área A é delimitada por meio de "diques" (tábua, alvenaria, folha metálica ou

mesmo solo) e, na parte inferior, deve ser instalado um dispositivo para a coleta do

volume V de água saída da área assim isolada.

O canteiro de escoamento superficial que foi instalado na E P mede 25 m por

2 m (Foto 9), com o seu comprimento orientado na direçâo de maior declive do terreno.

É dotado dê vertedouro, conduto de água e 2 tambores para coleta e mediçäo de vo-

lume de água. Ao longo do canteiro, uma série de 12 pluviômetros, apropriados à co-

leta de chuva interceptada, mede a precipitaçåo local.

A precipitação restrita à parcela é calculada com base a média das medidas

dos pluviômetros. Multiplicando-se este valor médio pela área da parcela isolada, ob-

tém-se o valor da precipitaçäo que atinge nesta área. A parcela que escoou é coleta-

da num primeiro tambor até a altura máxima de 28 cm. Em caso de ser ultrapassado

este limite de altura, o excesso de água coletada neste primeiro tambor escoa por 7

saídas, sendo apenas uma delas dotada de comunicaçäo com o segundo tambor. O

total da parcela de escoamento é calculado pela seguinte expressåo:

V= ¡. R2. (Hl + 7Hz) (15 ),

sendo:

V = volume da ägua que escoa superfcialrcnte (em l)

R = raio dos bmbores ( de 17 cm ou I ,7 dm na área da pesquisa),

Hr = dh¡ra nredida no prirne¡ro Bnbor (em cm e em dm) e

Hz = alü¡ra medida no segundo tambor (em cm e em dm)



Foto 9: Área destinada ao ensaio de infiltraçåo

Foto 10: Canteiro de deflúvio superficial em instalaçåo



4.9.4.7 . Classificação do meio poroso relacionada à condutividade hidráulica

Existem diferentes proposiçöes de classificaçåo de solo com referència à

condutividade hidráulica de acordo com as propriedades morfológtcas e de classifica-

ção da rocha pela distribuiçäo granulométrica e pelo grau de compactação natural.

Dentre as classificaçÕes mais práticas, está a de WISCHMEIER et al (1971), que é a

adotada na presente pesquisa. Esta escala estabelece correlaçöes entre a condutivi-

dade hidráulica e a propriedade de estrutura do solo, de acordo com critérios qualita-

tivos. Uma vez que êsta é uma propriedade-chave na classificaçåo pedológica, a cada

categoria de solo pode ser atribuído um dos valores estabelecidos na escala. No caso

de classede solo bem diferenciada verticalmente, como a dos podzólicos, identificada

na área de estudo, esta classif¡cação é aplicada a cada horizonte do solo.

Em ordem decrescente, a condutividade hidráulica é função de:

a) estrutura

b) massa específica seca

c) textura

Dentro da escala de dependència da estrutura, os extremos de maior e menor

influência correspondem, respectivamente ao tipo laminar e ao granular bem definido,

grãos relat¡vamente grandes e bem anedondados. No caso de horizontes iluviais de

solos podzólicos, geralmente a estrutura de prismas grandes e bem angulares dificulta

a drenagem pelo perfil.

4.9.5. lnformaçöes sobre a Hidrodinâmica daZona Saturada

No Quadro 5 estão resum¡das as relaçöes entre dados necessários e recursos

de investigaçåo no tocante a este aspecto.



Quadro 5: Aspectos metodológicos da hidrodinåmica da zona saturada

4. 9.5.1. Dados climatológicos para a recarga

O balanço hídrico é importante em avaliaçöes referentes à recarga de aqüÍfe-

ros. O balanço hídrico trata do excesso ou a escassez de água no solo ou mais pro-

priamente a taxa de infiltração da água pluvial. O balanço hídrico real exige cálculos

de infiltraçäo com base em dados da hidrodinâmica do solo e cálculos referentes à

atuaçáo das plantas, sendo mais preciso que o balanço climatológico.

Havendo condiçöes de drenagem no perfìl do solo e por toda a zona não satu-

rada, devido ao excedente de água de infiltraçåo, haverá condições para a rccÀÍga

periódica. A variaçåo do nível do aqüífero livre depende do balanço hídrico anual, pelo

qual se avalia a influência das variaçóes sazonais de precipitaçáo soþre a recarga.

Sob este aspecto, o comportamento da pluviosidade é uma característica importante,

como tem sido reconhecido em numerosos estudos sobre e correlaçâo entre a chuva

acumulada e a oscilaçåo do nível freático.
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4.9.5.2. Mediçöes do nÍvel freático

A oscilação do nível freático foi medida em 7 poços de monitoramento e 2 ca-

cimbas. Nos anos de 't994 e 1995, mediçöes foram efetuadas em 3 cacimbas do

Campus da FCT/UNESP e 2 outras nas suas redondezas. Posteriormênte, as cacim-

bas C1 e C2 fo¡am incluídas no monitoramento próprio da pesquisa.

A instalaçåo dos poços fo¡ efetuada de acordo com as recomendações da

CETESB ( 1986). Os poços foram perfurados com trado manual e trépano. Neles såo

instalados tubos de PVC, cujos diâmetros externos medem I cm nos poços PM01 ,

PM02 e PM03, PM06 e PM07 e 5,5cm nos poços PM04 e PM05, com um trecho final

de 1,50 m ranhurado e envolvido por uma tela de nylon. O espaço livre entre os tubos

e as paredes do furo é preenchido, na zona de filtragem da água, por um pré-filtro de

areia lavada e acima desta, por material removido na perfuração e por um colar de

bentonita.

Com um medidor Altronic, em cada ponto de mon¡toramento, foi medida peri-

odicamente a profundidade do topo da zona saturada. Os valores de profundidade fo-

ram convertidos em valores de nível. As Fotos 11 e 12 referem-se à instalaçäo dos

poços de monitoramento e a operação de medição.

O poço PM02 foi instalado dentro da EP. Próximo a esta foram locados os po-

ços PM01 , PM03 e PM04. Os poços PM05 e PM06 foram instalados a meia-encosta e

o poço PM07, no terço inferior da encosta, conforme se confere nas Figuras 11 e 19.

Uma das finalidades da ¡nstalação de 7 unidades de mediçåo do nível da zona

saturada é conhecer o seu comportamento espacial através do terreno de uma encosta

onde foi realizada a pesquisa. Deste modo, såo colhidas informaçöes básicas sobre a

variaçâo do seu nível através de um período de vários meses, a atuaçâo da recarga e

o condicionamento da água subterrânea a fatores de natureza estrutural ou litológica.

Com os dados dos poços e cac¡mbas monitorados e as informaçöes prévias de ca-

cimbas dentro da área do Campus e das redondezas, foram traçadas curvas repre-

sentativas do nível freático médio da área pesquisada, resultando em esboço de mapa

potenciométrico.
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Foto 11: Detalhe da instalaçåo de um poço de monitoramento

Foto 12: Medição do nível

freático - PM05



4.9.6. Hidrogeoquím¡ca

o Quadro 6 relaciona os dados necessários e os procedimentos que såo ado-

tados nas investigaçöes referentes a eles.

Quadro 6: Propriedades e recursos técnicos relacionados à hidrogeoquimica e utilizados

na pesquisa

NATUREZADOS

DADOS

TECNICAS EQUIPAMENTOSE

I.ÀBORATÓnJOS

BACKGROUND

HIDROGEOQUÍMICO

LI)(IVIAÇÃO E RETENÇAO

DE CONTAMINANTES

(âdsorção, complexåção, etc.)

- Monitoramento com

coleta mensal de amostras das

zonas s¿turadas e insaturadas

e do aqüífero explotado atr¿-

ves de poço tubular,

- Coleø de rígua da chuva

- Poços de monitoramento

- Coletores de iágua

- Extrarores de ûipsulas poro-

- Arrálises quimicas da agua

amostrada

Laboratório de análises

qufmicas do CAS/IGUSP

Anrí,lise química de solo e de

ræha d¿ zona não saturada

Laboretório de Sedimento-

logia da FCT/UNESP

Lrboratório de Gcoquírnica

do Dertsmento de Petrolo

gia do IGCE/UNESP

Distinguem-se duas etapas no monitoramento: uma feferente à hidroquimica

durante um período êm que nåo é introduzido o contaminante oscolh¡do (estudo do

-background') e outra referente ao seu comportamento após a sua ¡ntroduçäo.
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No caso do presente estudo, a introduçåo do contam¡nante foi acidental, tendo

acontecido já no andamento dos trabalhos de investigação.

Houve rompimento, a 24104197 , de um coletor de água residuária , enterrado

no solo a 0,46 m de profundidade e localizado a montante e a uma diståncia de 12 m

aproximadamente da EP. Os reparos dos danos foram providenciados somente a

19/05/97, estendendo-se, portanto, o vazamento por 26 dias. Este coletor, pelo que se

deduz de sua localizaçáo, reúne as águas servidas de 2 prédios discentes que, du-

rante a semana letiva, podem ser freqüentados por 1.380 alunos em caso de compare-

c¡mento total. De acordo com os dados da diretoria de serviços do Campus, estima-se

o lançamento médio por dia de esgoto, a partir destas instalações, em uma quantidade

variável entre 6m3 e 12 m3 no período let¡vo. Por esta informaçÕes, depreende-se que

foram introduzidos no solo, sem escoamento superficial e com percolaçåo imediata

dentro dele, pelo menos 156 m3 ou 156.000 I de água residuár¡a, portadora de N, F, Cl,

P e F em soluçåo. Por estes valores admitidos com moderação, o efeito em volume de

água desse vazamento, se comparado com paråmetros de precip¡taçåo em uma área

de 10 m x 20m, equivale a de uma chuva continuada de 780 l/m2 ou de 780 mm, o que

correspondende, na zona climática de Presidente Prudente, a mais da metade do valor

médio de precipitaçåo acumulada por ano, no período de 1969 a 1996.

Reg¡strou-se outro acidente de vazamento no mesmo local a 23103/98, tendo

sido a sua duraçåo de 20 d¡as. Adotando-se os termos de cálculo do vazamento ante-

rior, o efeito de acréscimo de água é comparável ao de uma precipitaçåo continuada

de 600 mm numa área de l0 m x 20 m.

Outro acidente que ocorreu com instalações hidráulicas da FCT/UNESP foi

um vazamento de conduto de água destinada ao abastec¡mento do Campus, a cerca

de 14,30m de uma cacimba, designada como "C2" no programa de monitoramento.

Esta adutora, foi rompida às 10,30h do dia 16/05/97, tendo, água já cloretada e fluo-

retada jorrado continuamente e com vazão regular de pelo menos 10 m3/h, para um

rego de terra nua, por um intervalo de tempo de mais de 6 horas, alcançando o máxi-

mo de infiltraçåo possível no solo nas cond¡çôes climáticas desse dia.



4.9.6.1. Coleta de amostras de água

Na coleta mensal de água, foram empregados frascos e garrafas de polietile-

no, todos estes utensílios lavados previamente com detergente, ácido e água destila-

da.

Antes de se proceder à amostragem no campo, o material utilizado para as

coletas de águas de chuva e dos poços também foi lavado com a água a ser amostra-

da. Este procedimento nåo foi adotado em relaÉo à coleta através dos extratores dê

cápsulas porosas, devido ao volume de água obtido, o qual foi muito reduzido em to-

das as oportunidades de coleta.

A conservação das amostras após as coletas obedeceu a normas adotadas

pela CETESB (1988), nas quais se recomenda a divisåo da amostra, imediatamente

após a coleta, em très partes, uma delas a ser mantida sob congelamento e as outras

duas, com o pH baixado a2 pela adição, respectivamente, de HzSO¿ e HNOa concen-

trados.

A - Coleta da zona nåo saturada

Para a extraçáo da água da zona não saturada, é necessário que as cápsulas

porosas sejam mant¡das sob vácuo durante determinado período de tempo. Assim, o

potencial no interior do tubo toma-se menor que o potencial do solo, o que provoca o

deslocamento da água para uma câmara coletora do extrator. Lacrados, para não se

desfazer o vácuo estabelecido no seu ¡nterior, os extratores assim permanecem por 24

horas, quando entåo se procede às coletas de água.

Para a retirada da água acumulada no interior das cápsulas, utilizou-se um

frasco kitasato, submetido a vácuo, conectado às cápsulas através de mangueira pela

qual a água pode subir. A coleta de água de cápsulas localizadas a mais de 6,0 m de

profundidade exigiu a injeçåo de ar comprimido nos extratores.



Bombo de vócuo monuol

Tubo plóstìco

frcsco kitosoto

Amostro de óguc do solo
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Figuro 17 : Esquemo do extrotor de cópsulo poroso

Amostro

-- Tubo de PVC
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Devido a dificuldades de coleta, alguns recursos foram introduz¡dos no proce-

dimento de amostragem, a fim de se garantir a sua eficiência. Esses recursos foram:

1 ) uso de uma bomba marca Pfeiffer, com capacidade de 3m3/h e produção

de vácuo mecânico, que varia entre 10-r a 1O-3 torr ( 13,33 a 0,13 Pa);

2) adaptação à bomba de vácuo de conexôes e mangueiras própr¡as para

as cond¡çôes de alto vácuo;

3) experimentos com período de bombeamento de 1, 2 e 3 horas na retirada

do ar dos extratores;

4) testes, na operaçåo de extraçåo da água, de sucção da bomba com en-

trada controlada de ar para condensar a água pulverizada (operaçåo de

"ballast" );

5) testês com bomba manual;

6) testes de bombeamento com umedecimento prévio da cápsula;

7) verificaçåo em cada extrator da manutençåo da condição de vácuo,

após a operaçåo de retirada do ar;

8) experimentos com a operação conjunta de 2 bombas de vácuo para a re-

tirada do ar.

9) proteçåo com "mulching" (cobertura de palha úmida) contra a evapora-

çäo, após a ¡ntrodução da condiçáo de vácuo.

B - Coleta do aqùífero livre

Quanto à coleta de água dos poços de monitoramento, inicialmente foi adotada

a providência de esgotar repetidamente, durante dois meses, os poços de monitora-

mento. Esse cuidado prévio teve dois objetivos: a eliminaçåo de influências de conta-

minaçåo da água utilizada na perfuraçáo, a qual foi relativamente abundante e de

procedència estranha ao aqüÍfero em estudo; a reduçpo da turbidez, devida a opera-

çöes de instalaçåo do poço, na água afluente a este.

A cacimba C2 foi incluída no programa de coleta de amostras. A cacimba C1

näo foi utilizada para a amostragem, por problema de impurezas no seu interior.



13: Extração de água do solo

bomba Pfeitrer

Foto 14: Trincheira T3 -

surgència

desaterrada
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o procedimento de amostragem, de preferència efetuada mensalmente, incluiu

o esgotamento dos poços, que foi antecipado à coleta em ¡ntervalo de tempo necessá-

rio à recuperação do nível estático da água.

Quanto à amostragem do poço tubular, as coletas foram efetuadas em oportu-

nidades em que o poço estava em pleno funcionamento, seguindo também um pro-

grama de coleta mensal.

C- Coleta junto às surgèncias

Foi efetuada apenas a coleta junto a uma delas, uma vez que junto às demais

a interferência de obras de construçåo do açude e obras de terraceamento impossibi-

litaram qualquer tipo de captação. Para se proceder à amostragem na surgència me-

nos prejudicada por essas intervençöes, foi necessário expôJa novamente através de

escavação de uma trincheira de mais de 15 m de extensão.

D - Coleta de água de chuva

As amostras foram coletadas durante ou imediatamente após eventos de pre-

cipitação, de preferência em dois locais diferentes, um deles na EP e sujeito à inter-

ceptação pela copa de uma árvore e outro localizado a uma distância de 20 metros

pelo menos de qualquer árvore ou qualquer outro obstáculo à chegada livre da água à

superfície do terreno. Como coletores, foram empregados recipientes de alumínio, pre-

viamente lavados.



4.9.6.2. Análises químicas

As determinaçôes efetuadas imediatamente após a coleta consistiram em:

pH, com o peagâmetro Micronal 8375, do Laboratório de Sedimentologia da

FCT/UNESP.

condutividade elétrica, com o condutivímelro Micronal 8331 , do Laboratório de

Sedimentologia da FCT/UNESP.

dosagens de COs2- e HCOs', por titulometria, de acordo com o procedimento

recomendado pela A.P.H.A. (1982), com emprego de soluçâo 0,002 N de

HCl, fenolftaleina e alaranjado de metila.

Análises referentes aos ânions F', Cl', NOz-, Ba, Nq", PO¡! e SO¡-2 foram rea-

lizadas através de processo de cromatografia líquida, no aparelho DIONÐ( 2010¡.

Para a determinação dos cátions Na* e K, foi empregado o procÆsso de fotometria dê

chama desenvolvido no fotômetro B 262 da Micronat e para os cátions Cu2*, Pb2* ,

zn2*, Feæ , Cromo total, Mn'*, Ni'*, Ba2*, Ale, SÉ*. Para os cátions Ca2' e Mg2* utilizou-

se o método de espectrofotometria, com o equipamento para análise de absorção atô-

mica CG AA70O0 BC. Todas as análises destes íons foram efetuadas no Laboratório

de Hidroquímica do Centro de Pesquisas de Águas Subterråneas - CAS/IGUSP.

Nos laboratórios de análises químicas da Companhia de Saneamento Básico

do Estado de São Paulo - SABESP e da CETESB - Companhia de Tecnologia e Sa-

neamento Básico, foram determinados os teores de N amoniacal e N total de 1 amos-

tra colhida no tubulação de esgoto rompido e 2 amostras do açude.

Análises destinadas à verificação do teor de metais retidos no meio poroso

da zona não saturada foram efetuadas em amostras do solo e do substrato rochoso.

Para esta finalidade, foram selecionadas as amostras referentes a:

-horizontes de solo delimitados na trincheira no. 3;
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- horizontes identificados no solo removido para a instalação de lisí-

metros de sucçåo em área próxima da estufa e anteriormente ocupada

por um paneiral;

- material ret¡rado para a instalação do poço de monitoramento PM01 ;

- material removido para a instalação do poço de monitoramento locali-

zado poucos metros a jusante da fossa de lixo do laboratório

(PMoS);

- estratos que, pelo cimento da rocha ou pelo conteúdo de argila, repre-

sentam barreira potencial ao transporte de contaminantes.

A exemplo do procedimento adotado para amostras destinadas a análises gra-

nulométricas, a trituraçåo e a quarteaçåo foram incluídas no preparo das amostras.

As análises foram realizadas pelo Laboratório de Geoquímica do lnstituto de

Geociências e Ciências Exatas - UNESP, Rio Claro/SP. O procedimento de análise

incluiu a separação de 100 g do material de cada amostra, a secagem a 110o C, o

preparo do extrato aquoso através do banho e repouso do mater¡al durante 24 h com

água deionizada. As determinaçöes foram realizadas pelo método de ICP-AES.



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. DADOS CLIMATOLÓGICOS

Além da utilização de dados de precipitação diária como variáveis importantes

na análise da hidrodinâmica das zonas não saturada e saturada, as informações co-

lhidas junto à estaçåo meteorológica foram empregadas nos cálculos de balanço hÊ

drico referentes ao período que se estendeu de junho de 1996 a junho de 1998 (Ta-

bela 2, Figura 18).

Tabela 2: Balanço hídrico seriado - Presidente Prudente-SP - julho/96 a !ulho/98

ANO MES P ETP P-È.I NAC ARM ALI ETR DEF Ëxc

JUL 96 2.t 52.8 -50,( -95,.; 38.4 -24,9 27,7 1 0,0 27,i

AGO 96 26,( 87.5 41,f -157,2 20.€ -17,6 43,€ 13.9 0,0 43,(

SET 96 E7.4 85,€ 1 -149,1 22,! 1 85,( o. o.o Et .

QUT 9õ 163,0 120,[ 43,C -42,3 65,5 43 120,( 0,c 0.0 163,C
:l-:-;

NOV 96 1E9.€ 127.î 62,5 0 r 00,0 31. 127 . 0,c 161

DF7 96 260.{ 141,ç 11E.! 0.t 100,c 0. 141,8 0,I l:lE, 141

1997 JAN 97 201,i 13?. 69.' u 't 00. 0.c 132,( 6l

FEV 97 211 1 124 0,( 100. o.I 121, 111.11 124,(

MAR 97 t8¡1.6 124.4 60 1 0,( 'I OO 0.c 124.

ABR 97 101 .2 E9.1 12.1 0,c 100.( 0,( 89-1 o.( IL 89.'l

MAl 97 67,€ 66.€ 0,8 0,I 100.0 0,( 66,€ 0.( 0,,81 66,¡

JUN 97 3,t 12,t -3E.8 -38,€ 67.8 -32.1 36,C ì,7 0.0 36,(

1997 JUL 97 2,8 67,3 64,5 -rn? ¿ 35,6 -32,2 35,0 3¿3 0,0 35,0

AGO 97 26,0 80,9 .54,9 -158,3 20,5 ,15,0 41,0 39,9 0,0 41,0

SET 97 87,4 '1'14,8 -27,4 -185,7 15,6 4,9 92,3 2:L5 0,0 92,3

OUT 97 163,0 123,0 40,0 -58,6 55,7 40,0 123,0 0,0 0,0 163,0

NOV 97 '189,8 133,9 ÂÃô 0,0 100,0 44,3 133,9 0,0 :H,5 178,3

DÊ297 260,4 161,8 98,6 0,0 '100,0 0,0 161,8 0,0 9&0 161,8

199E JAN 98 156,8 |n,8 -2t,0 -21,0 81,1 -18,9 175,7 2,0 0,0 175,7

FEV 98 88,9 130,5 41,6 -bt.b 53,5 -27,6 116,5 14,0 0,0 116,5

MAR 9E 340,0 133,2 206,8 0,0 100,0 46,5 133,2 0,0 It0,3 179,7

ABR 98 155,4 92,5 62,9 0,0 100,0 0,0 92,5 0,0 ì,,teg 92,5

MAI 98 86,2 59,0 27,2 0,0 100,0 0,0 59,0 0,0 2î2 59,0

JUN 98 6,4 50,1 -43,7 .43,7 64,6 -35,4 41,8 8,3 0,0 41,8

JUL 98 67,5 .60.3 -104,1 35,3 -29,3 36,5 31,1 0,0 36,5

ror I DËFrcrT @| EXcESSo
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Figura '18: Balanço hidrico - Método de Thorntwaite -07196 a 07/98

De acordo com este gráfico, a distribuiçáo sazonal de excesso, reposiçåo, de-

ficiência e retirada de água do solo, no período considerado, apresenta comporta-

mento semelhante àquele traduzido no gráfico referente ao período de 1969-1995,

elaborado na Estaçáo Meteorológica da UNESP de Presidente Prudente. A discor-

dância entre os dois consiste na maior quantidade excedente nos anos de 1996, 1997

e 1998 e na localização do pico de excesso no ano de 1998, que ocorTe em março e

abril, em discordåncia com a maior elevaçåo observada em média, que se dá em ja-

neiro e dezembro.



5.2, RESULTADOS REFERENTES À LITOLOGIA E À PEDOLOGIA

Ao longo do córrego cuja bacia drena o setor SW do Campus e do Córrego

do Veado, onde é inferida uma zona de falha, são identificados alinhamentos tectöni-

cos (GODOY, 1989) . A sua localizaçåo pode contribuir para a explicação do apareci-

mento freqúente de surgências de água no setor inferior de vertentes associadas a

este córrego.

Na área pesquisada, o mapeamento geológico de detalhe localizou uma feição

característica da Regiáo de Presidente, que é o afloramento de camadas mais com-

pactas de arenito, siltito ou lamito ind¡ferenciado (Figura 11).

Observa-se também uma feiçåo comum na região, configurada no apareci-

mento difuso do freático, onde a água poreja em escarpa de rocha alterada. Esta fei-

ção de surgênc¡a discreta mas relativamente extensa é mapeada @mo zona de res-

sudação por SUDO (1980).

Quanto ao escoamento subtenåneo em direção aos fundos de vale, na área de

estudo ele é condicionado às orientaçöes dos declives do terreno, com uma disposiçåo

preferencial em très faces de vertente: duas voltadas ao córrego do Veado a N e a NE

e uma, a SW, voltada a um afluente deste córrego (GODOY,1997).

A fim de ser analisada e avaliada a influência das diferenciações em perfil do

regolito e do substrato rochoso, foram reun¡dos os resultados da descriÉo de amos-

tras de solo e rocha amostrados nos poços de monitoramento (Quadro 7) e 3, os da-

dos obtidos com referência às propriedades de distribuiçåo granulométr¡ca, porcenta-

gem de cimento carbonático e compacidade (Tabela 3).

Para a análise granulométrica, optou-se pela classificação adotada para solos'

dada a dificuldade prática de introduzir o fracionamento do silte na rotina do Laborató-

rio. Na tabela näo estäo incluídos os resultados referentes ao fracionamento da areia,

quê apontam a predominância bem distinta de areia muito fina e fina.

As descriçöes das características do material amostrado, embora não dispo-

nham de dados quantitativos, foram suficientes para se descartar a possibilidade de

estabelecer conêlaçöes litológicas em perfil. lsto significa que não foi encontrada,

na área da pesquisa, a continuidade leteral, aparentemente existente em alguns aflo-

ramentos localizados nas redondezas da área, conforme é ilustrado nas Fotos 1 e 2 ,



Quadro 7: Descrição das amosûas dos poços de monitoramento

, friável, poroso, passando a mais compacto e
nitidamente laminado
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Tabela 3 : Resultados de análise granuloméfica e grau de cimentação - amosfas de solo e

rocha



Quadro 8 : Caracteristicas morfolÖgicas do solo enconrado na tincheira T1

Ap - 0-35cm; desuniforme, vermelho escuro acinzentado (lOR 3/2, úmido); areia franca; estrutura

maciça, que se desfaz em grãos simples e àrs vezes blocos pequenos a médios; consistência

(u¡ruáã) friável; ligeiramente plastico e ligeiramente pegajoso: muito poroso¡ locas biológicas

abundantes/ raízes fasciculadas abund¿næs, carvão em camada continua de l0 a 25 ; transição

(limiæ) clara" amplamente ondulado.

AB - 35 a 55cm; vermelho (2,5 YR 4/6, úmido); areia franca: maciça, que se desfaz em fraca

média blocos subangulares e granular; muito füável, hgeiramente pliístrco, não pegajoso; poros

muito pequenos, poiosidade baixa; raízes fasciculad¿s médias abundantes; transição abruptâ e

plana.

nG - St a 92 cm; vermelho (2.5YR 4/6, úmido); fi:anco argilo arenoso (textura media); (estrutura

prismática), fraca pequena e média" que se rompe em blocos subangulares médìos e pequenos

" 
fr""o.; cerosidadi àbundante e muito fraca; macroporosidade muíto abundante e locas de

raizes ca¡bomzadas muito abundantes; friável (úmid¿), muito pl:ístlco e muito pegajoso; raízes

åsciculadas médias a grossas abundantes; transiçâo difusa e plana'

-

B¡2t - 92 a 110 cm; bruno avermelhado escuro (l0YR 4/4, úmido); franco argilo arenoso (textura

media); moderada media; blocos subangulares þrismática, que se desfaz em blocos 
-médios

irreguiares, cerosidade abundante e fraca (filmes de argila abundantes mas murto fracos);

Èiáiel (úmida), muito plástico e muito pegajoso, raízes fasciculadas médias a grossas

abundantes; transição difusa e plana

BC - t l0 o 135 
"rn, 

vermelho fraco (10R 4/4, úmido); franco argilo arenoso (media); maciça" que

se desfaz em fraca pequena e média blocos subangulares; cerosidade ausente; macroporosidade

comum, loc¿s de raÍzes preenchrdas com material iluvial; (úmido) firme, muito plástico,

pegajoso; difusa e plana.

c - 135 cm para mais; vermelho (lOR 4/6, úmido); franco arenoso; maciçø" que se desåz em fraca

pequena e média blocos subangulares; macroporosidade vrsivel; füável; plástrco, pegjoso.

Observa@s: cawão esparso no perñl até a profundrdade de 140cm;

raízes fasciculadas médias a grossas aæ a profundidade de

l3Ocm.



Quadrog:CaracteristicasmorfolÖg¡casdosoloenconfadonatincheiraT3

a - o-z¡a*; vermelho escuro acinzcntado (2,5YR 4/S, úmido), manchas raras; arenoso; maciço

ftrável . não plástico e não pegajoso: raízes fasciculadas finas e abundantes: transiçãc

clara, amplamente ondulado

-85 a 90 cm

RA. - 13 a,l5cm: vormelho (5 YR 4/3, úmrdo); 5 YR 5/8, com manchas comuns pequenas e

¡'.11 ,'.reia franca; prismáúca, em prismas pequenos; frrável' ligeiramente pliistlco e

r,þ;J\./SÙ.

Bt - 45 a 60 cm; vermelho amarelo (5YR 5/8. úmido) com manchas muito comuns cor de

femrgem 
"o 

iongo de cavidades de raízes; argila barrental prism.ítica, pequena e forte;

pl:istico e pegajoso; nódulos lateríticos

BCf- 60 a g5 cm; vermelho amarelo (5YR 5/8, úmido), marchetado, com manchas abundantes;

argila; nódulos lateríticos em mais de 707o da massa: muito plastico e muito pegajoso;

raLes fasciculadas médias a grossas abundantes; transição difusa e plana'

obseruaçõesl-emBAháapfesençadeargilomineraisvariados,comindicaçõesde

proporção elevada de argila complexa (2:1), verificando-se também

fenômeno da tixotroPia;

BCf, localizado entre 60 e 85cm de profundidade, significa B plíntico'

isto é, apresentando Plintita,

Cg, entre 85 e 90 cm, é hidromorfizado, apresentando muita umidade;

no limite entre o horizonte C e a rocha semi-alterada" observa-se o

fenômeno de escoamento subsuperficial (Foto )
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Os resultados específicos à caracterizaçäo pedológica estão apresentados nas

Tabelas 4 , 5 e 6, em forma de dados de massa específica, variação granulométrica,

pH, capacidade de troca catiônica (T), teor de bases trocáveis, teor de matéria orgåni-

caeíndicesKeK.

Das descriçöes morfológicas de 4 perfis de solo, correspondentes a 4 trinchei-

ras, aqui são apresentadas aquelas relativas às trincheiras T1 (Quadro 8) e T3 .

Tabela 4 : Aniilise granulométrica e Índices fisicos do solo encontrado na trincheira T I

p = massa específica do solo coletado em amostra indeformada, contendo umidade

p'= massa específ¡ca das partículas que fomam a fase sólida ou do solo seco

q,- porosidade = volume total de vazios em proporção ao volume do solo

C lassificaçäo pela textura:

Ap e AB = Franco arenoso

Resfanfe = francg argilo arenoso

Amos-
tra

AG
1,0 - 0,5

mm

Aü
0,5 {,25

mm

A,¡
0,25 4,10

mm

Am¡
0,10 -0,(F

mm

Areia
Total

Silte
0,05 -

0.002 mm

Argi-
la.

0,002 ñm

Ps p d

o/o oÁ Yo
o/o oÂ % oa G/qn- Grc¡n' to

AP 0. l0
"00

t9.E0 54,90 80,20 8,80 10,90 2,63 ,46 44,48

AB 90 4,70 63,30 79,90 10,30 9.80 z.62 .45 44,65

Blt l0 3,E0 51.00 65.90 9.40 24,70 2,58 ,56 39,53

B2r .00 1"40 50,60 63,00 8,80 28,20 ? s? ,5E 37,54

BC 0,60 3-00 50,40 64-00 t0.75 ?{ 75 2,62 45 44,65

c 0,70 2,00 53,00 65,70 10.05 24,25 2,64 ?s 47 34



Amostra

pH

(CaClr)

M.O.

o/o

P

(Ug/cm3)

K CaiMg
-.q i I

H+AI SB T V

Ap 4,9 1,0 o.20 1,5 0,4 1,8 2,'l 3,7 54

A1 4.8 1,2 3 0,29 1,7 0,3 1,8 2,3 4,1 56

A3 4,7 0,9 2 o,22 1,2 o,2 1,5 1,6 3.1 52

B1 4,7 1,0 1 0,25 6,5 o,7 2.O 7.5 9,5 79

82 5,0 1.1 1 0,18 7,O 0,6 1,8 7.8 9,6 81

B3 4.9 1.1 2 0,11 2,4 1,2 2,O 4,1 6,1 67

c 5.O o.7 2 0,09 1,0 1,0 1,8 2,1 3,9 54

Tabela 5 : Análise quimica do solo enconfado na Íincheira T1

Tabela 6 : Resultados de Anålise do solo por Ataque Sulfúrico - Perfil l ffrincheira 1

Quanto à identificação do solo do ponto de vista pedológico e de acordo com

as ma¡s atual¡zadas normas de classificação no Brasil (EMBRAPA, 1988), os resulte-

dos de análises morfológicas, químicas de rotina e análise por ataque sulfúrico cor¡fir-

mam a existência neste local de propr¡edades que c€¡racterizam um solo da classe

'PVE4'- PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO ABRIJPTICO EUTRÓFICO Tb A MOúE-

rado textura arenosa/média fase f/oresfa tropical subperenifólia relevo ondulado.

Com esta identificaçåo, é confirmada a inclusåo deste solo na unidade de ma-

peamento definida no levantamento semi4etalhado ( CARVALHO ef a/, 1997), a qual

se estende por este setor da bacia do Cónego do Veado.

si02 AlÐs FezOg TiOz MnO

Amostra Ki Kr

B1 6,90 4.79 0,59 0,E8 0,02 2,45 ))1

82 8,86 6,41 0.8I I,O2 0,01 t ?t 2,t7

B3 7,58 6,54 0,56 1,02 0,02 |,97 1,87
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A existência de horr¿;,nte "8" te)dural é considerada uma condiÉo favorável

ao escoamento subsuperficial de água em ocasiões em que o armazenamento neste

horizonte atinge o estado de saturaçâo.

Foi aberta uma segunda trincheira, indicada como T2' com metade do seu

comprimento de 2,00 m dentro da área de inundaçåo do ensaio de infiltração, prolon-

gando-se por mais 1,oo m a jusante desta área (Foto 15). A sua largura e a profundi-

dade medem 1,10 m e 1,80 m respectivamente. o solo reconhecido neste segundo

perfil é uma eldensão do solo analisado em T1 , diferenciando-se deste pela maior es-

pessura ( 45 cm) do horizonte Ap e pela presença de raízes mais espessas no hori-

zonte AB.

uma terceira trincheira , designada como T3 e localizada entre as colas 422 e

425 m, desobstruiu uma surgência, que o terraceamento havia soterrado (Foto 16 ). A

base desta trincheira corresponde a uma ruptura do perfil da encosta, onde afloram

estratos de lamito compacto, que funcionam como controle estrutural da surgència. A

descriçäo apresentada no Quadro 9 poss¡bilita classificar o solo deste local como

pOdzótiCO, embora a sua espessura seja muito menor do que a do solo correspon-

dente às trincheiras T1 eT2.

Numa quarta trincheira, designada como T4 e localizada êm setor da encosta

onde a declividade atinge 45%, identifica-se um solo litólico típico .

Algumas de suas propriedades devem ser consideradas do ponto de vista do

comportamento como filtro químico ou bioquímico de substâncias poluentes. A sua

capacidade de troca catiônica (T) mostra-se de baixa a média para o solo amostrado

na trincheira T1, com valores predominantes no intervalo de 5 a 10 meq/100cm3 . De

acordo com ZUQUETTE & GANDOLFI (1987), estes valores correspondem a uma ef¡-

ciência limitada do solo como filtro químico para determinadas substâncias. No entan-

to, contribuem para atenuar a contaminaçåo da zona saturada de água, e.tpecialmente

no tocante a meta¡s. Estes valores estão dentro do intervalo daquelel rjeterminados

para os solos da Bacia do Santo Anastácio (CARVALHO ef a/ ' 199;=)' onde não se

registra näo se registra nenhum valor elevado (> 'l 5 meq/100cm3).





Foto 15: TrincheiraT2 - horizonte Ap

Foto 16: Trincheira T3 - perfil do

solo, com detalhe

da ressudaçåo

d'água



5.3. PROPRIEDADES DO SOLO RELACIONADAS À ÁGUA

53.1. Capacidade de Retençáo de Água

Resultados referentes a esta propriedade para o solo amostrado na trincheira

T1 estão resumidos na Tabela 7 e na Figura 20. Observa-se uma diferença destes da-

dos em relaçåo aos valores obtidos anteriormente para um solo podzólico vermelho

escuro eutrófræ Pee, considerado como típico, de acordo com CARVALHQ et al

11996). Verifica-se, no entanto, uma semelhança, entre eles, no padråo de variaçáo

da umidade de acordo com a pressåo aplicada.

No solo amostrado, a retenÉo de água é relativamente maior no horizonte B2t

e menor no horizonte Ap, encontrando-se valores intermediários para o horizonte C.

Este gráfico é usado para cálculos de valores de umidade correspondentes às

medidas de potencial mátrico obtidas através dos tensiômetros.

5.3.2. Resultados do Ensaio de lnfiltraçåo

As Tabelas 8, 9 e 10 e as Figuras 21 e 22 resumem a evoluçåo da infiltração

da água nos diferentes hor¡zontes do solo.

Distingue-se uma primeira etapa do ensa¡o, referente ao tempo deconido

entre 7:38 h e 8:20 h, quando fo¡ interrompida a operaçáo de manutenção do nível

estabelecido da lâmina de água. Foi constatada a existência de sorvedouro junto a

do¡s cantos da á¡ea isolada para a inundação, devido à presença de cavidades de

raízês mortas entre 20 e 25cm de profundidade, ou seja, pouco abaixo do limite inferior

da barragem de madeira utilizada para isolar a área de inundação. O valor de K variou

de6,93. 1o-3cm/s a 5,21 .104 cm/s.

Calculando-se o balanço de água pela diferença do volume de água utilizada e

os valores obtidos com referência ao acréscimo de água no solo, verifica-se uma fuga

de água de374,87L, que é a soma de perda através das cavidades e do efeito de bor-

dadura. Dada a magnitude do valor de fuga de água, a parcela correspondente ao

efeito de bordadura é muito reduzida. Deduz-se que mais de 300L de água foi desvi-

ada pelas cavidades.



Tabela 7 Retenção de água no solo -

Trincheira T1

PRESSÃO UMIDADE P/O\

(m) AP 82 c
0 41,29 42,66 47,63

1 't9,72 26,3 24,94

3 12,77 21,2 16,27

10 13,34 19,07 14,81

50 7,7 18,51 14,65
150 7,71 15,41 11,04

60

50

I
ulô^^<ruo
==

20

I

I

I

l-._

UMIDADE

AP

UMIDADE
Í)?

I

I

+'(%) c

I

I

PRESSAO

(cm)

Figura 2C : Curva de retençäo de água - trincheira T1
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Na retomada do ensaio, a inundagáo foi mantida das 10:08h até as14:20h,

quando foi encerrado o ensaio, devido ao acontecimento de fuga de água novamente.

Um terceiro sorvedouro apareceu, de modo concentrado, em cavidade de raiz morta.

Devido a este contratempo, considera-se válida de infiltração até'13:23h, quando foi

tomada a penúltima medida de adiçáo de água. O valor de condutividade hidráulica no

horizonte superficial variou de 1,12. 1O'3 a 2,38.10{. A oscilaçáo de valores verifica-

da nas 2 últimas medidas consideradas válidas revela a influência da atuação do sor-

vedouro (Figura 21).

Tabele 8: Ensaio de infiltraçäo - etimativa de permeab¡lidede 1a. etapa

Pela análise dos valores de umidade relat¡vos aos vários níveis de medição,

distinguem-se 2 zonas, uma delas localizada abaixo da profundidade de 105 cm e

outra sobreposta a ela. Na zona superior, houve aumento tempgrário ou crescente

de umidade; na zona inferior, com exc€çåo de um valor relativo à profundidade de

100 cm, alcançada no dia segu¡nte ao da inundaçáo, náo se ver¡f¡ca aumento de umi-

dade. Tendo sido mant¡da, a todos as profund¡dades consideradas, uma taxa de umi-

dade maior que a correspondente à capacidade de campo, a condição básica de dre-

nagem persistiu através de todo o perfil anal¡sado. A interpretação dos dados colhidos

nos 3 d¡as de duraçåo do ensaio possibilita a identificaçáo de uma bane¡ra à percola-

ção no horizonte 82 textural.

TAMBOR XTEMPC
(m¡n)

TEMPO
(s)

¿ItsMt(J
(s) 'Qln

a
(cmÞ) 'Q(Çm1

A
(emJ

,K
fcm/sl

0 0 0 0 0 0 39528.76
12 720 720 197,19 197194,31 197194.3 3952E.76 6,93E-03
27 900 1620 390,82 193630,s5 390824.9 39526.76 ,44E-03
42 900 2520 576. I ¡t 185315,13 576140 39528.76 21E-03



Tabela 9: Ensaio de infiÛação - retomada

estimativa da Permeabilidade

HORARIO
(h)

TEMI'()
, (s)

t¡..
(cm" I

A
. (çm')

K
(cm/s)

0 39528,76
930 420 1E650,69 39528.76 r _l2E{t3
12.O5 9300 16771 1 ,30 39528.76 4.56E-{r4

12.43 2280 20335,46 39528,76 l6E{¡l
13,23 2400 22570.43 39528,76 2,38E-04

l

-ol(L)ll
l

Q (Umin.)

50 €o 70 so 90 1m l1o r2o 13o 1'ro !5o 160 t7o 1€o 1€o 2fi 2t0 læ 25¡ 2e 23o

2s0 ,

200 )

150

1m

50

0

Figura 21: Ensaio de infìltraçåo - Gráfico ¡nf¡ltração x tempo
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Tabela 10: Ensaio de infìltração - cálculo de umidade por massa

AM. FURO PROF.

(cllr)

DIA HORA

lhr

Va
(cm1

M¡ot

ldl

u u
%

u-Gc
Yo

*É 13.30 6.96 38.31 0.18 18.17 9,05

2 2 4{t45 13.33 12.3 65,97 0,19 1.ä:5f 9.05
., 3 6û6ö 13,38 673 12.15 0.16 1ti97
4 1 eLaS '13.45 7.83 58.7 0.13 13,3¿t

5 5 t oG't 05 14.00 8.55 6A 21 0.'t 3 12.53 14.96

6 6 15G155 10 1120 2.95 29.24 0.10 10.09

7 7 fl¡65 1' 14,40 9.33 54.51 o,17 Í1ir12

I a 1m105 14.50 8,77 61,96 0,14 Í4:15: 12.93

7.38
1 2È25 ¿. 10,08 SATURADO 9,05

I 40-45 2'. 10,08 8,69 ¡f I.35 o.21 Í1,:02 9.05

10 3 6fL6S 2". 10.09 6.21 39.0¡[ 0.16 115,98

11 1 80€5 2-. 10.10 6,11 52,14 0,12 11,72

'12 5 lß1(E 2". '1o.12 3.63 37 .14 0.10 s77 1¡l-S6

13 6 I 5()-155 10.13 3.71 38,81 o.10 9.56 12.93

1 tuÆ t 11,35 SATURADO 9.05

11 2 40-45 z-. 11,35 16.1 60.37 0,27 26,70 9,05

15 3 6ô55 2". 11.37 6.29 38.25 0.16 16.44

l6 4 8045 2". 1 1.3E 7.48 67.ü 0,1 11.16

17 5 10G105 2-. 11.38 7,26 68 25 0.11 10.64 14.9ô

18 6 l S(Lt s€ 2". 1140 3.5 34.3 0.10 10.20 12,93

'l tuÉ ¿-. 14,30 SATURADO 9,05

l9 2 4¡ì-45 2". 1¡1-30 16.3¡ 58.37 0.28 27.99 s05
20 3 60{6 2". 14.31 14.2t 58.17 o25 î{i55
21 4 8045 14.32 53Õ 25.52 0_21 2g:77

22 5 I (xtf 05 T 1¡1,33 2,77 27.22 0.10 10,18 14,96

23 6 15ù15õ '1134 1 .47 11.42 0.10 9.92 12.93

tu25 2-. r6.35 SATURADO 905
24 2 40-45 ¿. 16,35 12.55 48,44 0,26 uã,91

25 3 6G65 T. 16.36 13.3 53.87 0,25 2¡[iB?

2A 4 80€5 T. 16.37 16,1 61 98 o.26 26:ft4

27 5 1üLr G x 16 38 3_9 38.91 0.10 10.02 14.96

2A tl r s{Ll5g 2-. 16.39 5.54 53.76 0.10 10.31 f2 93

29 I 0045 3, lo;{1 3,45 ftli08 o.t5 16i.2{.

30 ü lt[tos ¡-. ,lô.{2 1.¡t n,6 O:tl 11 .47 l¡1.96

3l 1 D25 3'. 8.05 18,1 72,68 0.25 24;961 9.05

32 2 ¡O4 806 1.11 17.85 0.25 ::â¡fi8Í,

33 3 80s J. 8.07 7 .2',1 29.72 0.21 i[*taâ
u 4 8{}€6 ï. 8.08 10.8 ¡16.16 0,23 z$laô

35 5 10G106 8,09 191 1e.53 0.10 9.78 1¿t.96

36 6 r 5{L,t 55 30. 8.lo 2.12 21 .89 0.11 11.06 12.93

37 T to{I 3-. ú.t2 2.tt lt t9 t,lt 11,47

38 I lnlocl e'- 8.tr ¿,67 fr..2 ù,{8 fß,zt 1¡t,96



- cálculo de umidade volume amosbas deformadas



Tabela 12: Ensaio de infltação - cálculo de umidade - amosfas indeformadas

Am. DIA

to
¿l1l

4l

HORA

/hì

3-.

^t

3-.

ttâ.

3-.

at4

9'l

3-.

lRI }ICHEIRA

PROFlc l

4õ

913

3

Aâ

ï.

¿LA

2

3-.

l:20

10.35

4i

2

3".

Mbecker

loì

l:40

¿,o

11.2

3-.

l:60

5()

11.2

3-.

l: 80

11 15

5¡

6A¿4

3-.

Manel

loì

I

't{2

A' NA

ro0
t:

14 23

65 07

20

t:

1126

77 15

60

Vanel

cm3
?-t 6

Ê:20

'14.31

â4, 7?

276

E: 40

36

66.81

)q nÉì

E: 60

37

52.05

Mb+tara

lôl

80 87

)q o€i

E: 80

5t

52 05

113 12

3'

F. 100

276

52 05

't 06 95

276

Ê: 12O

52 05

156.25

68 f 4

27,6

E: 160

ó.

Ms+targ

lol

150.43

q) ñ4

RAtZ-48

I=TRINCHEIRA 2 . AREA INUNDADA

E= ÍRINCHEIRA 2 . A JUSANTE DA ÁREA INUNDADA

MeecKEn= TARA DO COPO DE BECKER

M¡¡g¡= TARA DO ANEL DE AMOSTRAGEM

VANEL= VOLUME INTERNO DO ANEL

4,59

27.6

71 qq

52 05

156 n¿

F¿ 

^t7-^A

q? R3

)-T ã

RA12-61.5

52.05

162.56

5.05

54.51

140.13

,-7 â

RAtZ-70.5

ps

o/cm3

147.39

52 05

52 05

27.6

133.89

RAtZ-61.5

144 09

52 05

66 56

139.06

27.6

150,22

52 05

56 68

RAIZ-77

147.72

276

fnb

lol
2AS

r 84.65

52 05

66 't

)-t ã

rlA ro

262

190.99

52 05

136

27 .6

26

A-7 A1

52.05

152

27 .6

66 1

ms

lo)

57

t^

144

52,05
5) 05

RA ?'7

27 .6

45.66

5

89_97

)A

174

27.6

61 .33

2.62

176.72

71.69

Rq 4.1

5) 05

Vsol

cm

28.72

)a 11

2.64

140.43

69.83

83.67

52 05

28.72

73.99

138.4

,6q

qnq

77 28

52 05

27.259

Áa 17

155 38

70.57

69,35

262

5l 18

ct

26 653

Á.n 97

1 't 9.68

26

t7 57

71.53
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Figura 22. Grâfico umidade X profundidade em tempos
diferentes durante e opós a inundação.

Trata-se de uma barreira moderadora da percolação. O fluxo é retardado, mas não

impedido de todo. Em período de 5 dias em solo arenoso e de 1 semana em solo argiloso,

conforme o grau de umidade do solo, a drenagem devida a um evento de precipitaçäo

ultrapassa esta barreira e atinge o limite inferior do perfil, que em geral é considerado até 2

m de profundidade (REICHARDT, 1988).

Para se constatar a existência de escoamento subsuperficial, foi analisada a

evoluçåo dos valores de umidade relativos ao setor da trincheira localizado a jusante da área

inundada, referidos na Tabela 12 pela letra "E". Não se distingue, em análise de correlaçäo

de diferentes profundidades, um contraste entre a umidade medida anteriormente à

introduçåo da água para o ensaio e a umidade medida posteriormente ao ensaio.

Deduz-se que não houve condição de quantidade suficiente de água introduzida no solo,

de declive do limite entre horizontes e de tempo de redistribuição de água, para se verificar a

ocorrência deste fenômeno.



5.3.3. Determinaçåo da Condutividade Hidráulica

A dificuldade de saturar o solo por todo o perfil, devido à perda de água por

cavidades de raízes, foi um obstáculo decisivo à execução de ensaios para determi-

nação da condutividade hidráulica. No ensaio de infiltração, obteve-se um resultado

que pode ser representativo, com restriçöes, da condutividade hidráulica do horizonte

superficial.

Para uma interpretação comparativa, foi adotada a classificação proposta por

WISCHMEIER et al (1971), sendo entåo diferenciados os horizontes do solo podzólico

identificado nas trincheiras 1 e 2, em ordem decrescente de condutividade, conforme é

abaixo apresentado :

'l ". ) horizonte Ap

2'.) horizonte AB

3 ".) horizonte C

4o.) horizonte BC

5'.) horizonte B1t

6".) horizonte B2t

5.4. RESULTADOS REFERENTES A DADOS DE MONITORAMENTO

5.4.1. Resultados Referentes à Variação do Potencial de Água no Solo

Nas tabelas referentes a dados obtidos através dos tensiômetros e dos blocos

de gesso, a notação adotada para valores de potencial mátrico é a do Sistema lnter-

nacional de Unidades, onde se recomenda a apresentaçåo de medida em Pasca/ (Pa)

e derivados. No caso presente, opta-se pela unidade de Hecfopasca/ (Hpa), por possi-

bilitar que sejam compatibilizadas, em gráficos, as escalas das variáveis referentes ao

potencial do solo e à precipitação total por semana.



A - Resultados dos tens¡ômetros

A análise dos resultados (Tabelas 13, 14 e 15 0 e dos gráficos correspon-

dentes (Figuras 23,24 e 25), onde estão combinados valores obtidos COM os tensiô-

metros a diferentes profundidades do golo e os registros de precipitaçåo, aponta um

comportamento irregular do potencial mátrico no período de monitoramento conside-

rado.

O ano de 1996 apresenta uma variação sazonal que se desvia menos do que é

considerado característica desta zona climática, onde o período de agosto a setembro

é o de clímax da estiagem, da insolaçåo e da evaporação, tendo sido nesse ano regis-

trado uma antecipaçåo para junho do perÍodo de estiagem acentuada. Para o mesmo

ano de 1996, no entanto, foi sendo constatado nos valores potencial mátrico, com indi-

cação da correspondente variação de umidade, um comportamento de resposta rápida

à profundidade de 0,20m, a eventos de precipitaçáo de duração de alguns dias e um

comportamento de relativa estabilização do potencial mátrico e da umidade a ma¡s de

1 m de profundidade nas mesmas ocas¡ões desses eventos.

No ano de 1997, de 22 de maio a 29 de junho, a pluviosidade foi excepcional,

como se confere em tabela do Anexo 2, registrando-se a precipitaçåo de 238,7 mm no

mès de junho. As medidas de potencial mátrico indicaram resposta rápida a 0,20 m de

profundidade, mas também uma extensão da influência da pluviosidade muito elevada

a profundidades superiores a 1 m.

Os resultados de potencial mátrico do solo, obtidos através dos tensiômetros

em 1996, 1997 e 1998, são analisados com base no potencial de capacidade de cam-

po, adotando-se o limite de -1l3 atm ou -327 HPa, abaixo do qual a drenagem através

do perfil é mínima .

De acordo com os dados dos tensiômetros, durante todo o ano de 1996, a 1 m

e a 1,5 m de profundidade, o solo apresentou sempre valores de potencial mátrico

abaixo da conespondente à capacidade de campo; em 1997, da superfície até 3 m de

profundidade, a maioria dos valores esteve acima de -1l3 atm, mantendo-se condiçóes

mais favoráveis à drenagem regular através do perfil ; em 1998, os valores de poten-

cial mátrico estiveram abaixo de -1l3 atm em grande parte do primeiro semestre nos

níveis de 1 m e 1,5 m e por todo o período de mediçåo desse ano a profundidades in-

feriores a 2 m.
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Tabela 13: Potencial do solo - tensiômetros - ano de 1996

DATA CHUVA (mm)

ItsNS.1

(HPa)

ItsNs.Z
(HPa)

ItsN5.3
(HPa)

I tsNs. 4

(HPa)

ItsNs./
(HPa)

03/09/96 21,5 ,,.563,64, Ã87,,47, '..-656.3.,.
-37,08

12t09t96 43,3 -56,859 -174.28 s69,9.. ..,é[4J3, -35,85

19/09/96 2,9 -93,941 -152.04 -666,2 .514,2 -61.8

26/09/96 18,8 -118,66 -154.51 "ô7'6:.t "553,8 48,21

0,U10/96 12 -129,79 -¿16,97 s65 .568,7 -48,21

15/10/96 36,4 -76,636 -93,941 .673;7 :594;5 s5,51
22t10t96 5 -205,19 ..S18,03 --667;S .586'9 -29,67

29/10t96 94,7 -38,318 ,.56ô.23 S67;5 '589;6 -27.19

05/1f /96 10.7 -70,455 -98,885 -6Ë8:7 .592.1 -38,32

1B/1 1/96 145.1 -39,554 -14,833 s6g,g .589i6 -70,46

26111t96 14,2 -95177 -æ,554 s52t6 .600;7 -25,96

0ufl96 32,6 -75 4 -95,177 .663i8 '609;4 118,7

17t12t96 94,1 -35,846 -39,554 681,1, .636i91 -300,4

2Apß6 124.1 -48,206 43.262 ,.545;,1 {'24;2; -291,7

DRENA MUITO POUCO
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Figura 23: Potencial do solo - tensiômetros - ano de 1996



Tabela 14: Potencial do solo - tensiômetros - ano de 1997

DATA CHUVA
(mm)

TENS.l
0,20m
IHPå}

TENS.2

0,50m
(HPa)

TENS.3
1,00m
(HPà)

TENS.4
1,50m
lHPa)

TENS.5
2,00m
lHPal

TENS.6
2,50m
IHPâ}

TENS.7
3,00m
(FIPâ)

22t01t97 79,80 -23,50 -3.71 -6,18 -42,03 -184.17 -244.74 -355,99
25t02t97 55,90 -44,50 -13,60 -13,60 -49,44 -101,36 -126,08 -155,74
'18103t97 18,90 -63,00 -55.60 -40.79 -86,52 -90.23 -85,29 -81.58
09t04t97 16,40 -70,50 -50,70 -77,87 -112,48 -148,33 -138,44 -138,44
24t04t97 18,00 -97,20 -66,70 -111.25 -'t47,09 -177,99 -164,40 -181 ,70
07t05t97 0,00 275,60 -120,00 -349,q0 -223,73 -190,35 -186,65 -195,30
14/05/97 0,00 -7O2,1O -274,00 4,78,12 -364,64 -197,77 -185,41 -195,30
28t05t97 73,20 -53,20 -126,00 -678,60 -615.56 -238,56 -174,28 -200,24
12t06/97 49,10 -17,30 -9.89 -1 .24 -661,29 -253,39 -96,41 -226.20
27t06t97 1,80 -53,20 -22.20 -17.30 -60,57 -291,71 -213.84 -226.20
11t07t97 0.00 -66,70 -66.70 -27.19 -72.93 -89,00 -218,78 -227.44
25tO7t97 17.90 -71,70 -71,70 -39,55 -87.76 -207,66 -220.O2 -2't7.55
08t08t97 4,00 -104,00 -66,70 -s0,68 -97,65 -210,13 -217,55 -210.13
22t08t97 0,90 -149,60 -91,50 -63,04 -105,07 -213,84 -213,84 -208,89
05/09/97 0,00 -341,20 -172,O0 -77,87 -111.25 -201,48 -201,48 -213,84
19/09/97 10,20 -726.80 -634,00 -123,61 -154,51 -199,01 -197,77 -212,60
03/10/97 65.10 -55,60 .649.00 -166,87 -171,81 -197.77 -215,07 -226.20
17t10t97 17,50 -98,90 -371,00 -207,66 -206,42 -250,92 -255,86 -265,46
3At10tg7 58,40 -42,00 -132,00 -271,93 -239,79 -241,02 -236,00 -253,00
13111t97 24.70 -89,00 -177,00 -3E3,18 -321,37 -309,00 -286,76 -310,24
28t11t97 84,30 -19,78 -7,42 '430,13 .339,69 -302.83 -271,93 ¡til ,u4
13t12t97 0,80 -66,70 -37,08 -228.67 .373.29 -346,09 .323,85 -363.38
27t12t97 5,90 -147,54 -79,1"1 -309,00 -409,11 -337,U -325,09 -368,35
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Figura 24: Potencialdo solo - tensiômetros - ano de 1gg7
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Tabela 15: Potencial do solo - Tensiômetros - ano de 1998

Þ\\r
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ì.--

E zoo

? 100z
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I
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I

i*;lensz
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3 00m
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* tsluLtOl f:CA _

DATA

CHUVA

hrA

SEMANA

(mm)

TENS. 1

0,20m

(HPa)

TENS.2

0,50m

(HPa)

IENS.3

1,00m

(HPa)

TENS.4

1,50m

(HPa)

TENS.5

2,00m

(HPa)

TENS.6

2,50m

(HPa)

TENS,7

3,00m

(HPa)

03/01/98 3,80 -180,46 119,90 "¡151,16 .u7,45 "359,69 -339,92 -385,65

10101198 95,20 -54,39 -103,83 -5¡t{1,34 -189,¿18 -u1,27 -354,75 -102,96

17/01t98 53,60 -39,55 -101,36 -588,36 -556,23 -375,76 .344,80 -388,12

24t01t98 1,20 -86,52 -122,37 -610,61 -521,62 -380,71 -347,33 -390,59

31/01/98 6,80 -145,86 -179,23 -681,07 -552,52 -399,25 -3ô2,17 .401,72

07t0498 15,00 -4ß1,72 -306,54 -625,45 -563,64 -401,72 -358,46 -399,25

ßt0498 5,00 -697,14 -ô26,68 -653,88 .601,S .u1,27 -393,07 ^426.44

21t02198 9,90 .734,22 -684,78 6ô1,29 -593,31 .433,86 .384,41 "414,08

28t02t98 47,00 .¿28,91 -6e8,37 "æ1.æ .595,78 448i69 .393,07 .4',t7,79'

07/03198 89,60 -32,14 -67,98 -640,28 -604$ -463,52 -368,35 -446,22

14t03t98 38,00 -37,08 -50,68 -395,54 .608,14 -500,60 -4't7,79 -467,23

21t03t98 54,80 -27,',19 -33,37 -5/15,10 625,¡t5 -s10,49 -ß5,09 -{64,76

28/0U98 57,00 .32,14 -2',1,01 -63410 -624,21 -520,38 -4¿l¡ì,75 ,465,99

04t04t98 145,40 -39,55 -16,07 -23,49 .626,68 -535,21 -462,n -470,94

1 1 /04/98 27,30 -43,26 -17,30 -14,83 -626,68 -541,39 -206,9e .435,09

18t04t98 39,20 .28,43 11,12 -25,96 ó93,31 .542,63 .389,36 .470,94

25/04/98 16,10 -50,68 -24.72 -28,{t ô49,80 .529,m .419,02 -¡t59,81

02/05/98 28,20 -40,79 -21,01 -33,37 -260,81 -5¡18,81 -438,80 -474,65

08/05/98 40,50 -40,79 -14,83 -12,36 -180,46 -557,46 -449,93 -¡182,06

'14105/98 10,¡10 -58,09 -24,72 -18,54 -129,79 .5¡|8,81 -u1,27 -469,70

21t05t98 9,10 -56,86 -28,43 -27,19 -112,48 .559,94 -4tt4,87 -4'17,12

28/05/98 3,60 -71,69 -40,79 -34,61 -110,01 -558,70 -¿t61,05 -474,ô5

04t06t98 22,80 -64,28 -43,26 -39,55 111,25 -ffiz,41 -4ô2,2e ^ß7,01

1 1/06t98 0,00 -85,29 -54,39 -50,68 -121,13 .554,9S .¡[5,t,87 .¡167,23

17t06t98 0,00 -97,65 -60,57 -55,62 -127,31 -574,77 -399,25 -470,94

DRENA MUITO POUCO
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Deduz-se que, apesar da pluviosidade alta, a taxa de drenagem abaixo de

1,00m foi reduzida na maior parte do período considerado nos 3 anos. Esta profundi-

dade corresponde à localizaçáo do horizonte B textural, considerado como o dê menor

condutividade hidráulica de todos aqueles identificados no perfil.

A análise do comportamento da potencial mátrico contribui pare o entend¡-

mento dos mecanismos de distribuiçáo de água no solo. Para uma análise da varia-

ção diária do potencial mátrico e do armazenamento de água a diferentes profundida-

des, foram selecionados os resultados obtidos com o tensiômetros nos meses de junho

e de outubro de 1997. Valores de umidade, estimados a partir da curva de retençäo

de água no solo, foram relacionados aos registros de precipitaçåo diária (Tabelas 16 e

17)
O mês de junho de 1997, pelos cálculos de balanço hídrico climatológico, é

considerado como de deficência hÍdrica. O solo, no entanto, apresenta umidade relati-

vamente elevada, principalmente na zona compreendida entre a superfície e a pro-

fundidade de 0,5 m. A cada evento de precipitação prolongada por mais de um dia, é

observado um aumento progressivo de umidade, que pode indicar avanço da frente de

molhamento,. Este aumento é menos pronunc¡ado à profundidade de 1,50 e pouco

presente à profundidade de 2 m.

O mês de outubro, conforme os cálculos de balanço hídrico climatolfuico, é

considerado como de reposição de água no solo. No entanto, pelos valores estimados

de umidade, em comparação com eventos de precipitação nesse mês, nåo é reco-

nhecido nenhum padrão de redistribuição da água no solo.



Tabela 1ô : Variação da umidade do solo na estaçåo piloto -junho de 1997

DATA
CHUVA
DIÂRIA

(mm)

UMIUAUts

0 (%)

0,20 m

UMIDADE

e (%)

0,50 m

UMIUAUE

e e/")
1,00 m

UMIDADE

e (%)

1,50 m

UMIDADE

e ('/")
2.00 m

02/06r97 27 26,0 20.4 20,7 20,5

036ß7 15.8 18,9 22.0 20.7 20.7 20,7

04/6/9/ 47.8 38,5 26.:t 20,6 20,7 2l)

05/06/97 58,2 39.0 a6;,1 20,5 20,1 20

06/06ß7 0,5 32;0 39,5 2115 20.7 20,4

07/06/97 31,5 3s.5 28,5 20.7 20,0

0s06/97 30,5 36,0 31,0 20,t 1.9

09/06Æ7 30.0 .'tô I 32:4 20,6 28,5

10/06197 30,0 Jþ. I n,7 20.6 33.0

11/06ß7 14.1 29,5 36,0 38,8 20,7 29.0

12J06ß7 35,0 37i0 sl,7 42;5 20,6 22,3

1306Æ7 38;5 40;7 s 20.7 22,0

14/06/97 45.1 31,7 ß;7 42.5 20,9 20.6

15/06/97 2.4 30.2 39,/ 41,0 24,0 20.5

16/06Æ7 31,7 39,6 40,8 283 20,7

17t06ß7 5,9 31,0 39,6 ¿10,8 ßß 21:;9

18/06ß7 1,1 æ,2 39,7 40,0 26,3 21'.,t4

19/06/97 29.3 N,7 40,8 28.5 24.0

2006Æ7 1.8 29,5 39.4 40,0 3û.0 20.4

21tffitg7 29.0 36,2 38.7 30.0 20,0

221cf,ß1 28.8 36,0 38,6 30.0 29,5

2306197 28,8 Jb,U 38,6 3,f.0 19.7

24t06ß7 28.5 36.1 37.6 31i,0 20,3

25/06,97 28,0 36.1 37,0 330 20,4



TabelalT:Variaçäodaumidadenosolodaesiaçãopiloto-outubrodel997

DATA
CHUVA
DÁRIA
fmm)

UMIDADE

0 e/")
0.20 m

UMIUAUts

e (%)

0.50 m

UMIDADE

e ("/")
1,00 m

UMIDADE

e (%)

1,50 m

UMIUAUts

e ("/")
2.00 m

01/10ß7 53,7 25,0 16,0 t8,5

02110ß7 23,0 l:3i5 23.4 23:2 18,7

0r10Æ7 22,5 l?;0 23.3 ?3,3 19,5

n)^ 23,4 23,3 18,0

05/10/9t/ 20,0 t't.5 23,3 23,0 8.4

06/10/97 .0 l7:5 23,3 tto t1 .9

07t10t97 19.0 rE,0 23,2 22,3 18,6

08/10/97 2r;5 18,5 23,1 23.4 t9,3

09/10ß7 20,5 t8,? 23.0 !9'5,

10/10/97 t9,6 1816 23,1 22,8 r9,3

11t10Nt 0,4 .5 t7 .5 23.1 23,0 18,6

12t10t9t
ql t7 .6 23,0 22,7 t8,5

13t10t97 9.2 I7.s an -7
18.4

14t10t91 t'7 .1 22,4 22,7 t8.6

15/10/97 t6.2 17,0 22,0 22,7 1E,8

16/10/97 17 .1 16,7 t7 ,6 22.0 21,ø l'l ,5

17t10ß7 ï9;5 t'l.6 23,û 21,9 18,6

18/10/S7 19,5 17.5 21,9 21.7 r 8,3

19/10197 0,1 19.0 17.4 2'1.8 2't,7 t'l.9

Nt10ß7 20.ô I't , 17.4 21,8 21,8 17.5

21t10ß1 ?4 11,4 21,7 21,8 lE.3

22110ß7 2t,2 l'7 .4 21,7 21.8 ,6

23t10t97 2r.2 17.5 21,6 2'l, 1E.7

24t10ß7 21,0 t7 .4 21,6 2't,t r8,5

25t10ß7 6,5 21,0 t't .4 21.6 21,6 t7 _6

tN1ìn7 38,7 29,8 I7.ó 21,5 21,6 1?.9

2t t10t91 28.0 18,ó 21,5 21,5 I7.3

2W10ß7 2s,5 t8,7 21.5 21,6 18.5

nn0ß7 24,0 18,8 21.4 21,f t8,?

30/10,97 13,2 2t.5 lE.9 21.3 21,6 18.7

f I I l--lAUMENToDEUMIDADE



B - Resultados dos blocos de gesso

os resultados apresentados na Tabela 18 discordam muito das padrões de

valores esperados para as variaçöes climáticas observadas, assim como para esta

classe de um solo, podzólico vermelho-amarelo, ident¡fìcado na área em estudo, com

respeito ao comportamento do potencial mátrico, o qual reflete o desenvolvimento

dos processos de infiltração e de redistribuição. Por cautela, estes resultados nåo

devem ser considerados.

ABAIXO DA CAPACIDADE DE CAMPO

Tabela 18: Potencial do solo - blocos de gesso

DATA CHUVA
(mm)

T-p 6 p u N D ¡ P¡D E D E I N SrALAçAU
r ;a;;l-o¡m1.,ööäil î.söäil ötæ¡qliïöô
lPa) (HPa) (HPa) (HPa) (HPA)

27105t97 t3.zo -200 155U -320
ã5õ',

-300 €oo

122.30 -230 1700 -320 -630

r 1/06/97 35.00 -200 -250 -250 -1750 -3 -7flfì

20106.197 91 ,30 -200 -230 -250 -2000 -3 -7.15

04l07l97 11.00 .?to -200 -230 .440 t¿o

2ZO7l97 17.90 -200 -200 -23 .{00 BO

1 5/08/97 4,00 -200 -200 -420
-800
ãõ29lOEI97 13.10 -200 -200 -¡t2O -3AO

12l09tgt 0,00 -75() -200 t0 420 -400

25tOgt97 34,70 -800 -?ao 30 -{¡lO -4ZO -480 '

03/10/97 73,20 -530 -230 -250 -480 420 -s00

17110t91 17.50 -300 -3s0 -250 450 -510 -1U

30/10/97 79,10 -230 -900 -JUU -510 {EO l0€
1411119t 49.70 -230 -72fltl 400 1tl5tl

21111 197 85,90 -200 1700 -{Eo õ50 1lnfì -153U

o5t1z9 t 100.30 -200 -230 -a?õ -./uu -1400

18t12197 25,60 -200 -200 4õO T¿U -160t¡ -2!00

06/01/98 83.6 .2f)(l -250 -590

=l¡
-s50 00 -7000

13/01/9E 17,E -200 -250 -1Iì00 -9000

23tO1tg8 48,6 -200 -350 -69 t1a(l
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O emprego destes blocos na pesquisa revelou algumas de suas limitações

como recurso de medida do potencial mátrico, tais como: a restrição no intervalo de

valores do ábaco com referência às sucçöes de menor intensidade, começando em

-0,1 Bar ou -100 HPa na escala de potencial mátrico; graduaçâo pouco precisa desta

mesma escala, dif¡cultando a detecção de variaçôes iguais ou menores que 20 HPa;

raio de medição muito limitado no solo, sujeitando a medida à influência de biocavida-

des ou dê concentração de umidade em torno de raízes fasciculadas; sensibilidade à

influência da presença de sais dissolvidos na água.

5.4.2. Comportamento do Nível Freático

Na Tabela 19 estäo representadas as variaçöes de nível freático, expressas

em valores de profundidade e de cotas e referentes aos poços de monitoramento e a 2

cacimbas. Com base no valor médio das medidas assim obtidas e em dados previa-

mente existentes e relativos a cacimbas e escavaçôes de fundaçÕes de edificações

nas redondezas do Campus da UNESP (GODOY, 1997), construiu-se um mapa poten-

ciométrico, (Figura 30). A combinação destes dados revela as seguintes particularida-

des do topo da zona saturada:

- a orientação das linhas equipotenciais reforça a concepçáo anterior sobre as

orientaçôes de fluxo de acordo com a orientaçåo do declive da encosta;

- a curya de 426 m apresente uma variaçåo brusca, devida a uma discrepåncia

entre valores de medidas referentes aos poços PM03 e PM04, localizados no

mesmo setor da encosta, indicando a influència de estrato compac{o de lamito;

- não foi possível traçar curvas com referência à área de altitude inferior a 420

m, onde estão localizados os poços PM06 e PM07 e 2 cacimbas, por impossibi-

lidade de interpolaçåo dos valores de nível determinados para estes locais com

os valores referentes aos poços instalados a montante, deste modo sendo ca-

racterizada uma separaçåo de aqüíferos.
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Tabela 19: Variaçåo do nivel do aqüifero livre

LOCAL PMOl PMO2 PMO3 PM04 PMOS c1 c2 PMOT

CoTA (m)

DE BOCA
+æ,27 43E.62 436,58 435.8 428,4 434,4 436,5 414,21 412.21

DATA

CHWA

(mm)

NIVhL

(m)

NIVEL

(m)

NIVEL

(m)

NIVEL

(m)

NIVEL

(m)

NIVEL

(m)

\IVEL

(m)

NIVEL

(m)

NIVEL

(m)

11/05/96 97,2 426.07 425,7 4 424,3 424.6

04/06,96 58,2 426,19 426 424,3 424,55

1308ß6 24,5 426,63 426,03 425,16 425,79 424,04 424,26 424,67

23/08/96 t,¿ 426,59 425,99 425J2 425.76 4æ,99 424,22 424,64

'1209/96 ô7,3 4n,67 426 425,08 425,73 423,94 424.19 424,6

18/09/96 2,9 426,18 425,98 425,03 425,68 423,92 424,21 424,55

221101% I ¿,¿ 426,11 425,93 424,98 425,64 423,8S 424,21 424,64

1112196 368,9 426.15 425,95 425,06 425,71 423,92 424,42 424.07

26n2ß7 673 426,31 426,12 425,U 426 425,05 424,55 424,8

30/0397 41,1 426,52 426,n 425,65 426.28 424,71 424,92 424,99

05/05,97 92 426,71 426./A 425,73 426.32 424,53 424.94 424,97

27ß5197 78,6 426,7 426.55 425,7 4 42t,æ 424,ß 424,7 4 424,98

1'l/06i97 124,2 426.71 426,56 425.71 426,31 424.9 425,14 424,98

02n7ß7 1'16,4 426,76 426,94 425,79 426,39 424,92 425,26 425

23t07ß7 470 426,82 426.67 425,8ô 426.46 424,72 425,n 425.03

27t0æ7 16,2 426,86 4m.69 425,8ô 426,M 424,ß 425.32 425,08

17tæß7 10,2 426,86 4m,66 4É,77 426,35 424,U 425,15 425,1

10/10ß7 107,9 42ß.ü2 426,63 425.71 426,27 424.27 424,96 425,07

30/'10/97 83,4 426.78 426,5ô 125,65 426,19 424,28 424,77 425.02

ßt11ß7 204,6 427 ,04 426,5 425,58 426,16 424,46 424,75 425,01

lShZß7 70,1 426,68 426.48 425,58 426,16 424,47 424.73 425

1801ß8 158,5 426,67 426,47 425,52 426,'16 424,31 424,5S 424,93 412,66 405.83

08,02,98 25 426,6 426,4 425,¡16 426,06 424,2 424,ß 424,9 412,15 i105,52

02,03,98 142,6 426.54 426,3ô 425.41 426,05 424.23 424.37 424,æ 412,27 405,32

250398 127,4 426,51 426.33 425,39 4ß,02 421,31 424,ß 424,8 412,72 405,61

22]nÁt% 255 426,76 426,54 425,5 426,09 424,69 424,6 424,81 413,02 Æ7.1

270S98 107,9 426,66 426,51 425.67 426,24 424.6 424,7',1 424,88 412,¡ß 406,35

24t06r98 28 4æ..72 426,55 4ß,7 426,28 424,rß 424,6 424,87 412.17 4{8,77

27ßill% 7,2 ¡t26,7 426,52 425,62 42ô,21 424,29 424,45 424,æ 411,86 405,34

17,08,98 128,1 426,7 426.49 425,59 426.17 424,38 424,31 424,87 412,3 405,¡14
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Tabela 20: Variação da profundidade do topo do aqüifero livre

lTl emvnçÃo f-] Prco

DATA CHUVA PMOI PMO2 PMO3 PMO4 PMOS c1 c2
(mml (cml (cml (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

tt/05/96 97-2 -1320 -1288 -,101.O -1 195
o4l06l96 5E,2 -l 308 ;1762 -1,01,0 -1 195

t3/08196 24,5 .t264 -t2s9 -71:42 -100t 436 -1014 -f tt3
23/08/96 l12 r1268 .1263 'l 14ú .,[OO4 -4*L -1018 -1 1õO

t2lo9196 67,3 "126{l -1262 t'I50 007 -446 -1021 -1 190

l8lo9196 29 -1309 -1264 -l 155 012 -448 -1019 -1 195
22llot96 72,2 -13 l6 -1269 I ló0 016 -451 -1016 .1 186

15/12/96 368o9 -13t2 -t267 -1152 009 -448 .s9E -1243
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Figura 26: Variação da profundidade do topo do aqüifero livre



DATA CHUVA PROFUNDIDADE (cm)
(mm) PMOl PM02 PMO3 PMO4 PMOS c1 c2

26/02/97 673 -t296 -1250 -t124 -980 ¡335 -985 -1170
30/03/97 4l,l -t275 -r236 -1093 -952 -369 -948 -1151
05;t05/97 92 -1256 -r2t4 -I085 -948 -387 -946 -l 153
27/05/97 78,6 -1257 -t207 -1084 -951 -394 -966 -1152
II/06/97 L24,2 -1256 -1246 -l 087 -949 t35û... .:lgæ'... -1152
02t07t97 116,4 :iI¡?5¡t.. ,;¡,¡U* ¡t0?9 i;941 -348 -1 150
23/07/97 17,9 .rt.t95' ,"1O72 ,93{ -36E, ,,r91,1,r,, ;:l¡l:1471
27/48/97 16,2 .1¡41. -1,'193 :,;1û?2 .936.,i. -394 -908 ::lI:1 å.
t7/09t97 lo,2 ,i24i .'l.196.:l ;P$$,:,, -406 .æ5 -tt¡i0
t0/t0/97 1o7,9 -1245 I 199 -1087 -953 4t3 -944
30/10t97 83,4 -1249 -1206 -1093 -961 412 -963 -1148
26/tt/97 2O4,6 -t212 -l 100 -964 -394 -965 -1149
t9/r2t97 70,1 -1259 -t214 I 100 -964 -393 -967 -1 150
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Tabela 21:variaçâo da profundidade do topo do aqü¡fero livre - ano de 1gg7
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Figura 27:Yariação da profundidade do topo do aqü¡fero rivre - ano de 1gg7



DATA
CHUVA

\O PERIODO

(mm)

PMOl

PROF.

(cm)

PMO2

PROF

(cml

PM03
PROF

lcmì

PM04
PROF,

lcm)

PMO!
PROF

lcmì

PMO6
PROF,

(cmì

PMOT

PROF.

lcm)

c1

PROF.

lcm)

c2
PROF

lcml

18/01/98

08/02/98

02/03/98

25/0398

2404ß8

27t05t98

24t06t98

27t07ßB
17108,98

158,50 -1260 -1215 -1 106 -964 409 '55fi s38 , .90:l -1,\8?,',

25,00 -1267.5 -1222 1112 -974 -420 s09 s69 -994 .;J.16ô...

142.60 -1273 -1226 1117 -975 -417 -597 {89 -1003 ;1,164

'127,40 -1276 -1229 1119 -978 -409 ,,;852 s60 -1007 -1170

255,00 'îf281,. ,''tlffit, -1 108 -971 -s?f ',,å&" ::-8rt1,' -980 -1 169

107,90 r.{20,1 :1i¡21,1 -1{X}1 , -956 .380 ..58f i
i ,i-586 {ts "liúz

28,00 .1255: -1,2ù7, ,;{ffi¡,: .:iqlõí¿, -3s7 607 {,44 -980 ,f163,

7.20 .128i:7, tliztra 11086r:: ,$59 412 s38 $87 -995 11:164;.,

't28.10 :.12 7'. ,::127?.' -1099 -963 -402 -594 $77 -1003 '1,163,
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Tabela 22: Vanaçâo da profundidade do topo

do aqüifero livre - ano de 1998
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Figura 28: Variação da profundidade do topo do aqüifero livre - ano de 1998
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Quanto ao comportamento de nível freático durante o período de mon¡tora-

mento, (Tabelas 20, 21 e 22), os picos estão assim localizados:

1996 - agosto-setembro (mediçäo desde 11/05/96 )

1997 - julho-agosto

1998 - abril e junho (medição a(é 17lOBl98 )

Os níveis mais baixos estão localizados em fevereiro e março.

Observa-se discordância deste comportamento com aquele verificado na área

e adjacências nos anos de 1994 a '1995 (GODOY, 1997). Por estes dados anteriores,

os picos aparecem em maio, com inversão mais acentuada em outubro.

Esta discordância dos últimos 3 anos e indefinição de ciclos deve ser atribuída

ao comportamento da pluviosidade, com valores relativamente elevados de total de

precip¡tação, os qua¡s foram:

1996 - 1.522,7mm

1997 - 1.462,Omm

1998 - 1.642,0mm,

Estes valores säo bem maiores que o valor médio de 1.312,7 mm entre 1969 e

1995.

A distribuição da pluviosidade também foi discordante do que se observa no

geral, com um total de 238,7 mm em junho de 1997 contra um valor total médio de

56,8 mm, verificando-se outra discordåncia em março-abril de 1998, com um total de

495,4 mm, contra o valor médio de 201 mm.

As ma¡ores variaçðes de nível no aqÜífero livre, por local de monitoramento,

såo verificadas nos poços PM06 e PM07, como era previsto pelas suas condiçöes de

localização.

Os gráfìcos de oscilaçåo da profundidade do aqüÍfero (Figuras 26, 27 e 28),

apontam a ocorrència de respostas muito rápidas aos eventos de precipitaçåo, o que
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indica uma influência em curto ¡ntervalo de tempo da pluviosidade e, portanto, uma

recarga rápida.

No ano de 1996, este tipo de influènc¡a näo aparece nit¡damente (Figura 26).

Quanto ao ano de 1997, o gráfico mostra a ocorrência de resposta rápida a

eventos de precipitaçåo e estiagem, especialmente no tocante ao poço PM05, onde o

topo da aqttífero é relatívamente raso, sendo constatado com nitidez o reflexo da pre-

cipitação na recarga (Figura 27).

Quanto ao ano de 1998, o gráfico apresenta, para a maioria dos locais de mo-

nitoramento, um traçado paralelo das curvas referentes à variaçâo da pluviosidade e à

oscilaçâo do nível freático, Deste modo, é evidenciado um efeito quase imediato de

var¡ações na pluviosidade no comportamento do nível freático. É importante observar

que nos poços PM06 e PMO7, onde aparentemente a supelície de recarga é mais

limitada, devido à presença da barreira ma¡s êspessa de estratos compactos, a res-

postâ ocorre também em intervalo de tempo muito curto.

Foi analisada estatisticamente a correlação entre a pluvios¡dade e à posiçåo

do topo dazona saturada referentes aos locais de medição C1' C2' PM01 ' PM02'

PMO3, PMO4 e PM05, expressa tanto em valores de profundidade como de cota' Foi

aplicada a análise de regressåo linear de determinaçåo do coeficiente de Pearson,

conforme é explicado por LANDIM (1998), com o tratamento de dados pelo programa

M¡n¡tab versão 70.7. Nessa análise, a precipitação acumulada no período entre as me-

dições foi considerada como variável independente. lnfelizmente não foi possível,

através deste recurso estatístico, definir uma correlaçåo válida. Um dos motivos desta

impossibilidade foi a necessidade de cons¡derar um terceiro tipo de variável, que é a

propagação do efeito das variações de pluviosidade através do fluxo da água na pró-

pria zona saturada. A contribuiçåo dos aumentos de volume de água a montante do

ponto de mediçåo para as alterações de nível neste mesmo ponto é um fator difícil de

ser ponderado. No entanto, os gráficos apontam uma concordânc¡a nítida do compor-

tamento das variaçöes de pluviosidade com a oscilação do nível freático.

No tocânte à velocidade de ¡nfiltração da água na zona não saturada, os inter-

valos de valores apresentados por diferentes autores varia amplamente (CUSTODIO &

LLAMAS, 1990). Trata-se de uma questão complexa, porque deve ser considerada a

influència de descontinuidades no fluxo da água subtenânea. Dentre estas desconti

nu¡dades, såo incluídas as zonas de fraturamento e as cavidades de raízes mortas.
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Experimentos de determinações de velocidade de infiltraçäo de água no terre-

no sob condiçöes de clima subtropical úmido såo relatados por POLI (1989). Os da-

dos referem-se à área da Estaçåo Experimental da USP e a uma área localizada no

Município de cajati - sP, tendo sido usado o trítio como traçador. No primeiro caso, é

verif¡cada a infiltração até 2,56 m de profundidade em 5 meses e no segundo, de 1,90

m em 11 meses.

Tomando-se como referència valores de velocidade de infiltração comparáveis

a estes acima referidos, näo é encontrada uma explicaçåo para o fenômeno de recar-

ga täo rápida como a observada na área em estudo.

Quanto às condiçöes de drenagem no perfil do solo, de acordo com a variação

do potencial mátrico ( vide Tabelas 14, 15 e 16), raramente, na maior parte do período

de monitoramento, a condiçåo de capacidade de campo se estendeu a todo o conjunto

de horizontes.

Quanto ao componente da zona näo saturada correspondente ao substrato

rochoso, deve ser considerada a ¡nfluènc¡a do fraturamento aí existente. O material

rochoso, quanto às suas propriedades relacionadas à água subterrânea, é comu-

mente classificado como "meio poroso" ou "meio fraturado", Trata-se, no entanto' de

uma simplificaçåo, restrita aos dois extremos extremos de uma ampla variedade de

meios porosos/fraturados (CHERRY, 1984). Pelas informaçÕes resumidas no perfil li-

tológico do poço tubular instalado a menos de 50 m de distància da EP ' considera-se

que, na área da pesquisa, na zona de substrato rochoso incluída na zona nåo satura-

da, é identificado um meio porosolfraturado. Na regiåo de Presidente Prudente, são

observados casos em que a estabil¡dade de pequenas obras hidráulicas, como repre-

sas de pequeno porte, é comprometida pela oconências de consideráveis fugas e

perdas de água, devido ao fraturamento do arenito, sempre considerado como poroso.

Esta omissão de fundamentaçåo do projeto pode acarretar perda econômica muito

grande em comparaçåo com o orçamento da obra. Trata-se, portanto, de um fator de

hidrodinåmica que deve ser ¡nvestigado com atençåo'



5.4.3. Resultados Referentes ao Escoeme r Superficial

A análise conjunta dos Tabelas 23 e 24 e das Figuras 30 e 31 , dos registros

dos pluviógrafos e dos dados de potencial mátrico aponta a influència da duraçåo da

chuva e do estado do solo no momento em que ela ocorre. A ocorrência de chuva tor-

rencial, volumOsa e concentrada em pouc€ls horas, sObre solo onde O horizonte supe-

rior está todo saturado, favorece o escoamento superficial da água. Devido a este fa-

tor de aumento episódico, é complexa a determinação da parcela da precipitação con-

vertida em escoamento superficial.

de acordo com medidas dos

tensìômetros

A determinaçåo da parcela de água que escoa deste modo é útil em experi-

mentos onde a determinaçåo do balanço hídrico real entra como um componente im-

portante. Para a finalidade de avaliaçäo de recarga de um aqüífero, os resultados obti-

dos através de um canteiro de dsflúvio estão suie¡tas a ressalvas, uma vez que as

particularidades de r€lêvo e de ocupaçåo do teneno interferem no desenvolvimento da

Tabela 23: Medidas do escoamento superficial - 1997

DATA
ut/\ù utr
CHUVA

TOTAL DE

CHWA NO

CA¡I¡TEIRO(L)

OEFLWIO

MEDIDO

(L)

E'slAu(J
DO SOLO

t{hLAvAU

DEFLWIO/

CHWA(%)

121O6t97 11e12l06lS7 2155 309 mu¡to úmido 15.04

15t0fj,r97 14,e1516197 2375 317, multo úmito 13.37

2gtÛAt97 ¡160 't2,87 muito ¡lmito 2.80

21tO7197 21107197 895 0 muito úmido 0.00

,ot09t97 660 0 sêoo 0.00

2AtOStST 2,.a28,19,197 1470 38.6 sæ 2,63

01t10ts7 2glga1l10197 2685 812,94 sêcorúmilo 30.28

17/10.15 t 1Aø17 t10t97 855 0 úmkloÞesco 0.00

30t101s7 30t10197 570 67,56 muito úmido 11.85

13e14111197 1335 20.26 muito úmido 1.52

26111t97 aen1ß7 885 ,7 muito úmldo 1,45
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drenagem superficial. Numa área que tem caracterísiicas semelhanies às do canpøs
da UNESP em Presidente prudente, o comportamento da água que escoa por sobre o
terreno é influenciado por fatores do meio ambiente, de diferentes naturezas, tais
como a presença de raízes de árvores expostas, regos de drenagem superficial, em_
baciamentos do terreno, sulcos de terraceamento e a cobertura vegetal rasteira.
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Figura 30: Medidas de escoamento superficial -1997



116

Fabela24: Escoamenb superficial - 1998

lffiñ'õo LoLo-l de acordo com os dados dos lensiômetros

DATA t4,98 2flt!ß Wt US! 3mt* 4t1l98 Ml M\t% 5115t98 8/5ß8 8/1{98

Figura 31 : Gráfico chuva x escoamento superficial -1998
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5.5 ZONEAMENTO REFERENTE À HIDRODINÂMICA

Em funçäo das condiçöes intrínsecas do meio físico e da história de ocupaçåo

do teneno, pelo menos 5 zonas já se distinguem na carta em escala 1:1.000 (F¡gura

19), sendo delimitadas de forma simplificada na Figura 32 São elas:

1 - Zona do pomar, ocupada em parte com horticultura; declividade de 3 a 9%

da encosta; solo podzólico, de horizontes nåo muito nitidamente diferencia-

dos; regolito de espessura variável entre 3 m e 5 m; ¡nfluência caracterÍst¡ca

de cavidades de raízes mortas na hidrodinâm¡ca do solo, topo do aqüífero a

profundidade var¡ável entre I m e 13,5 m.

2 - Zona exterior ao pomar, em embaciamento do terreno, onde se localiza o

depósito de lixo de laboratório e o poço de monitoramento PM05; declivida-

de de 9 as 17Yo da encosta; solo podzól¡co, espessura do regolito entre 0,5

m e 3,5 m; topo da zona saturada a profundidades variáveis entre 3,5 m e

9m.

3 - Zona de início de uma ravina, onde se localiza um açude; decl¡vidade de 12

a 45o/o na encosta; solo podzólico mais raso e com hidromorfismo; espessu-

ra do regolito entre 0,5 m e 2 m; topo do aqüífero livre a profundidades va-

riáveisentre0me4,5 m.

4 - Zona de declive mais acentuado, onde se encontra o poço de monitora-

mento PM06; declividade de 1'l a 4jo/o îa encosta; maior presença de es-

tratos compactos no substrato rochoso; solo litólico; surgências e ressuda-

çöes de água ; topo dâ zona saturada a profundidade variável entre 5 m e

6 m; interferência antrópica do terraceamento e de repovoamento de vege-

tação.
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5 - Zona do terço inferior da encosta, onde se encontra o poço de monitora-

mento PMOT; declividade de 6 a 17o/o na encosta; solo litólico; interferència

antrópica de terracêamento e repovoamento vegetal; topo da zona saturada

a profundidade variável entre 5 me7m.

No zoneamento, é verificada a diferenciaçåo de ambientes com base em

detalhes de suas caracteristicas, o que tem importância do ponto de vista do compor-

tamento da água subtenånea. As principais distinçöes correspondem a variaçöes no

declive e na forma da superfície do terreno, nas associaçöes litológicas e pedológicas,

na espessura do solo, na profundidade e no comportamento do aqüífero, à cobertu-

ra vegetal diversificada e à heterogeneidade da interferência antrópica no meio consi-

derado. Devem ser admitidas diferenças de uma zona paÊ outra, no grau de contribui-

ção de diversas variáveis para o comportamento do ambiente tanto por setor de área

como em profundidade.

No aspeclo da influência da estrutura sedimentar, a representaçåo em perfil

orientado na direção 87" 43'56" NE-SW , identificada (Figura 33), ressalta a existènc¡a

de estratos de arenito e lamito compactos. Quanto à atuaçäo destas camadas como

barreiras à percolação, distingue-se mais nitidamente uma delas, que aflora no setor

onde a declividade atinge seu maior valor (3045%), que corresponde à zona 4, es-

tando, portanto, localizada entre os poços PM05 e PM06 e entre as cotas 415 e 424

m.

Adotando-se a altitude como referência, é estabelecida uma conelação entre

as variaçÕes na compacidade, constatadas nos poços de monitoramento e em aflora-

mentos rochosos, com as informaçöes do perfil litológico do poço tubular, que são

obtidas de testemunhos de perfuraçåo. De acordo com perfil do poço, no entanto, a

caraCterística de cimentaçåo relativamente alta é mantida regularmente, exceto emal-

gumas intercalaçöes pouco representativas de rocha friável, da cota 400 m à c¡ta

420 m, em concordância com os limites verticais da Zona 4.
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A constataçåo da presença de aquÍferos suspensos na área é apoiada na ob-

servaçåo de amostras de testemunhos. Os contrastes de textura e grau de cimentaçåo

verif¡cados em toda a extensão dos testemunhos correspondem a diferentes zonas de

saturaçåo em todo o perfil do poço. Um outro indício destas descontinuidades

vert¡cais de aqüífero é o fenÔmeno de'cachoeira", que ainda ocorre atualmsnte em um

poço desat¡vado e locâlizado a cerca de 160 m de diståncia da EP.

Pelo perfil litológico do poço tubular e de afloramentos rochosos, deduz-se que

na encosta, onde estão instalados os poços de monitoramento e entre a superfície e a

profundidade de 3 m pelo menos, por ¡nfluència do intemper¡smo, o grau de eompaci-

dade dos termos arenít¡cos e lamíticos foi reduzida com a perda de cimento e com o

fraturamento.

Um detalhe de ocorrência de camadas de lamito compacto entre as cotas 412

e 420 m, intermediando os poços PM06 e PM07, deve ser considerado também

Conforme se representa no perfil, um estrato atua como controle estrutural da água

subterrânea.

5.6. RESULTADOS DE ANÁLISES QUÍMICAS

5.6.1. ApresentaÉo dos Resultados

As tabulação apresentam conjuntamente os dados do que é próprio da etapa

relativa ao "background" e os referentes à etapa seguinte, devido a mudanças de des-

envolvimento da pesquisa. Na tabulação dos resultados, é reãlçada a separação entre

o que oc¡rreu antes e dois do vazamento do esgoto sanitár¡o



As tabulaçöes referem-se a:

- resultados de análises químicas da água - realizadas no laboratório de Hidro-

química do CEPAS/IGUSP e correspondentes a coletas periódicas'

- resultados de análises químicas da água - realizadas em laboratório do Carn-

pus da UNESP de Presidente Prudente;

- resultados de análises químicas do solo com referència a elementos metálicos

retidos;

Outras informações referentes a análise química da água são:

- resultado de análises químicas de água residuária, proveniente do conduto

rompido - realizadas em laboratório da SABESP;

- resultado de análises químicas de 2 amostras de água coletada no açude -

realizadas em laboratório da CETESB;

5.6.2. Alteração no Projeto de Monitoramento Hidrogeoquimico

lnicialmente, a proposição hidrogeológicâ foi medir, durante I ano hidrológi-

co, o "background" hidrogeoquÍmico, para depois introduzir uma carga contaminante

no sistema hídrico pesqu¡sado e desenvolver uma nova etapa do monitoramento. Para

essa etapa experimental, foram escolhidos, como carga contaminante, rejeitos semi-

tratados da indústria coureira, provenientes do Curtume São Paulo S- A , em decor-

rència de uma solicitaçåo deste.

lnfelizmente, após 10 meses e 2 semanas de mon¡toramento, aconteceu um

acidente ambiental, através do rompimento de um coletor de água residuária nas pr<
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x¡m¡dades da EP . Esses rejeitos do sistoma de esgoto foram lançados diretamente no

solo, com irfiltraçåo imediata, durante 26 dias.

A respeito da presença deste conduto enterrado, deve ser reconhecido que se

trata de um sistema de esgoto semi-clandestino, uma vez que o projeto da sua instala-

çåo nåo foi localizado em nenhum documento oficial da Prefeitura Municipal de Presi-

dente Prudente.

Como a presença deste tipo de coletor clandestino é mais frêqüente do que se

presume, foi proposto para a entidade f¡nanciadora do projeto uma campanha de var-

redura com o Ground Penetrating Radar - GPR, método geofísico apropriado e com

recursos especialmente capazes de tanto, para detectar tubulações subterråneâs a

distância rêlativamente pequena da superfície. lnfelizmente, como se trata de um mé-

todo ainda custoso, a sua execuçâo não foi aprovada. Assim sendo, é válido entender

que qualquer avaliaçåo ambiental ou 'auditoria ambiental" com o emprego deste méto-

do deveria ocorrer, tanto na área de pesquisa como em outro projeto sim¡lar.

5.6.3. lnterpretaçåo dos Resultados

5,6.3. 1 . Resultados de análise estatística

As análises comparativas de teores foram aplicadas a alguns íons, conforme

se resume no Quadro 10 .

Quadro 10 : ldentificação dos resultados de análise quimica selecionados para a aplicação

de þstes estatisticos

toN PONTO DÊ COLETA

NOi, Cle Na. , Fe
So¡2-

PMO1, PMO2, PMO3, PMO4, PMOs, PMO6,

PM07, C2 e Poço Tubular

Quanto ao procedimento, foi necessário optar pela análise não paramétrica, de

acordo com CONOVER (19[ ' ì, porque os dados não apresentam distribuição normal.
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Foi adotado o teste de Kruskall-Wallis, com nível de significåncia de 5%, com

base nas seguintes suposiçöes:

- todas as amostras såo amostras aleatórias de suas respectivas po-

pulaçoes;

- existe independência mútua entre as várias amostras;

- a escala das medidas é ordinal.

Os números de medidas utilizados 6stão na Tabela 25.

Tabela 25 : Números de nrcdidas utilizados no teste estatistco referente

aos dados de análises quimicas

Pontos NOBS

NO¡'

NOBS

SOo2-

NOBS

Cl-, Na., F'

PMOl I 8 I
PM02 I I 8

PMO3 I I 8

PM(M I 9 9

PMO5 9 I 9

PM06 2 2 2

PMOT 3 2 2

c2 6 6 6

Poço Tubular 6 o

TOTAL 60 52 58



Resultados:

Para NOg : T= 33,17 e d.f. = I
Conclusäo: æm um nível de significåncia de de 5%, é constatado que existe di-

ferença entre os poços de monitoramento e o poço tubular;

os poços PM01 , PM02, PM03 e PM04 não apresentam diferença em

relação à cacimba C2.

Para SO¡2- : T= 47,38 e d.f. = 7

Conclusåo: com um nível de significância de de 5%, é constatado que existe di-

ferença entre os os poços PM01 , PM02, PM03, PM04, Pm06, Pm07

e a cacimba C2 em relaçäo ao poço PM05.

Para Cl ': T= 38,48 e d.f. = 8

Conclusão: com um nível de significåncia de de 5%, é constatado que ex¡ste di-

ferença entre todos os poços de monitoramento e o poço tubular em

relaçáo à cacimba C2.

Para Na* : f= 24,38 e d.f. = 8

Conclusåo: com um nível de significåncia de de 5%, é constatado que existe di-

ferença entre os poços de monitoramento e o poço tubular;

os poços PM01 , PM03 e PM04 diferem significativamente do poço

tubular;

os poços PM01e a cadmba C2 näo apresentam diferença entre si.

Para F' : T= 14,55 e d.f, = I
Conclusão: com um nÍvel de significåncia de de 5%, é constatedo que não existe

diferença entre todos os poços de monitoramento e cacimba C2.
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5.6.3.2. Resultados referentes à zona não saturada

Tanto em relaçåo aos dados de amostragem anterior do vazamento da água

residuária e correspondente ao "background", quanto os dados posteriores posterio-

res ao vazamento, os resultados da análise quimica referente à água extraída do solo

são muito pouco numerosos para uma discussão e avaliação. As amostras obtidas

com os extratores de cápsula porosa foram em número de 8, tendo uma delas, colhida

no antigo parreiral, à profundidade de 0,20 m, a quantidade de cerca de 10cm3 .

Tabela 2ô: Resultados de análise quimica referente a amosfas dos exfatores de

cápsula porosa

PROF.lm) 0.20 1,00 4 {X) 050 PA R R E RA L
0.20m 0.50m 0,90m

DATA 29t4/91
Durante

r2t6t 9'7

23 dias
aoós vâ.n m

714/ 98

Durânte novo
vâ24 mento

'1t4t 98
perto da

e s t u f a

toN
(mo/L)

Ca" ?i 'l 16,8 13.95 44.00 24,10 270,80 5? ?1 32^80

Mo 6,28 2680,0 40.?5 392;lt0 21,88 ND l4,44

BÊ 0.25 0.1ó 0,04 0.20 t ,'1 :16ó6:ó6 ND 0,20

Cr- ND 6ó4 0.06 0.05 ND 1.67 0.33 0.14

Zn 0.09 o.76 0,02 0.2 3 7.51 2.(n 1.06 0.s8

Na- 7.00 10.00 t,2 t2.00 6,00 ND ND ND

K- lq,0o 20,0o 8,0 ND 16,00 ND ND ND

F" t,69 2.15 0.12 1.00 5,01 3,85 8,44 4,06

ct 15.77 8,04 0.6ó 8.59 11,1e 78,65 29i84 22,66

Nc)"' E.l9 I,85 0.81 4.29 6,28 16,49 ?1,t9 89"39

PO, t.52 7 .64 0.84 0.10 I l.l4 0.21 0.31 0.19

so,- 6,0'l 1 1,40 I,05 11.69 1AÃS r5,14 t3,02 191

@'uÉon t¿oo_l"n¡ÉotR ffilrxcrccronm
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No caso de algumas amostras, as análises químicas apresentam teores muito

elevados de Ca* , Mg' , Ba2' , Cu'* lTabela 26), que devem sero considerados pere os

3 primeiros destes elementos.

Para a amostra coletada na área do antigo parreiral a I m de profundidade a

12t6tg7,foi determinado o valor de 6,84 mg/L pare teor de Cu2*, considerado como

relativamente elevado. Neste caso, é admitida a hipótese de contam¡naçåo do solo por

uso de agrotóxicos no antigo parreiral.

Tabela 27 : Teor de nptais de exfato de solo e rocha

LOCAL AMOS-
TRA

Zn
looml

Mn
lnnm\

Fe
lnnmì

Cr
lnnmì

Cu
lnnml

Ba
lôômì

TRIN.
CHEI-
RA TI

Ao < 0.01 0,049 0,01 <0.02 <0.02 o.o77
A3 < 0.01 0.014 2.OO <0,02 <0,02 0,023
81r < 0,0'l 0,010 0,28 <0.02 <0.02 0.041
B2t < 0,01 < 0.005 0.77 <0.02 <0,02 0,007
BC <or)1 0.005 0,08 <0,02 <o,02 0,016
c < 0,01 < 0,005 0,03 <0,02 <0,02 0,008

PAR-
RE¡-
RAL

Ap < 0,01 < 0.005 o.o2 <0.02 <0.02 0.019
A3 <orl1 o.o21 0,19 <0,02 <0,02 0,010
B1t < 0,01 0,005 0,23 <0.02 <0.02 0.004
B2t < 0,01 o.o22 0.o1 <0,02 <0,02 o.o24
BC < 0.01 o.o22 0,01 <0,02 <0,02 0,019
c < 0,01 < 0,005 0,01 <0,02 <0,02 <0,004

PMO2
3-4m < 0,01 < 0,005 <0.01 <0,02 <0,02 <0,004

10-1 1m < 0.01 0.009 0,71 <0,02 <0,02 <0,004
'11-12m < 0,01 0,005 0,38 <0,02 <0,02 <0,004

PMOS
3-3,5m < 0,01 < 0.005 0,01 <0,02 <0,02 <0,004

44.2m < 0.o1 0,008 0,24 <0.02 <0,02 0 006
4,24,4m < 0,01 0,008 0,94 <0,02 <o,02 0,011



128

A análise química do solo e de algumas camadas mais arg¡losas do substrato

rochoso (Tabela 27) nâo confirmou a presença de Cu, nåo sendo detec,tada também

a existência de Ba, Cr, Zn, tanto na forma de íons como em qualquer tipo de combina-

çåo. Foi detectada a presença de Mn e Fe (combinados ou como íons) em teores con-

siderados como próprios de um solo tropical em sua condiçåo natural.

Em amostras de extratores localizados na área conespondente ao antigo par-

reiral, de 0,50m e 0,90m de profundidade, foram obtidos valores de NOs-foram 71,99

mg/L e 89,39m9/L respectivamente (coleta de O7lMl9Q, bem mais elevados que os de

outros locais Uma condição que diferenc¡a este local de outros locais de amostragem

por extratores é a sua proximidade da estufa, a qual recebe adubação de origem ani-

mal.

5.6.3.3. Resultados das análises referentes ao aqüífero freático

A -Condutividade elétrica, pH, COs'?- e HCOo-

Quanto às medidas de condutividade elétrica ( Tabela 28), os valores mais

elevados que a média referem-se ao esgoto, ao poço tubular e à cacimba C2, podendo

deste modo ser conelacionada à maior presença de sais dissolvidos na água coletada

nestes locais, notadamente o valores relativamente mais elevados de Na* e Cl- . Em

contraste, a água da chuva, menos m¡neralizada que a água subterrânea, apresenta

os menores valores.

Valores de pH ácido (5 a 6) foram determinados para os poços de monitora-

mento. São ligeiramente mais ácidos do que os obtidos com as amostras de chuva,

contrar¡ando o que era previsto. Não é reconhecido, no entanto, nenhuma diferença

significativa de um local para outro (Tabela 29). Valores superiores a 9, nitidamente

maiores que o encontrado nos pontos de coleta em geral, såo referentes ao poço tu-

bular e ao coletor de esgoto, este último drenando a água proveniente deste poço, já

tratada e usada.



Valores de medidas de condutividade elérica (200us)

ALTO QUE



Tabela 29 : Resultados de determinação doPh in loco

Tr,-lùl >e,m



Tabela 30 : Resultados de análise quimica da água - COa2' e HCO:-

Ãr'¡-srRAs
CACIM.

BA

c2

Po Ç

BU L
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Valores maiores que I de pH såo uma das características da água explotada

dos Aqüíferos Adamantinas e Santo Anastácio, em vários poços tubulares no Municí-

pio de Presidente Prudente e municípios vizinhos (GODOY, 1997). Problemas de in-

crustaçöes sâo constatados também nestes poços. Do ponto de vista hidrogeoquímico,

estes águas såo bicarbonatadas dlcicas a carbonatadas cálcicas.

No caso do poço tubular da UNESP, a água é bicarbonatada e carbonatada só-

dica (vide Tabelas 30 e M), o que discorda do que é próprio das águas de poços tu-

bulares do aqüífero Adamantina (CAMPOS, 1987 - Anexos) .

B - Resultados referentes a possíveis contaminantes

Com base nos resultados disponíveis de análise química e na quantidade

calculada de água residuária introduzida no solo, avalia-se a possibilidade de monito-

rar alguns elementos, principalmente aqueles considerados æmo os mais móveis. Os

cálculos referentes a esta avaliação êstão resumidos na Tabela 31.

Tabela 31 : Estimativa da quantidade de NOs-, Cl e Na. inhoduzidos no solo pelo

vazamento do coletor de água residuária

ÈLÈIUÈN ¡ 1J

OU ION

N Nf Gt' F' s01 LÁAORA-

ÌóRlo
REaPd{sÅvEL

Mg/L 51,7 SABESP

Mg/L

(MÉDn)

66,83 21,32 1 ,49 8,31 L;AS/I(j/U

SP

em l56.(xrcL

(acrnEi{TE r)

8,06k9 t0,¡tzkg 3,32k9 0,23ks 1,29k9

em 126.OülL

(ACITENTE 2)

6,5lkg 8,42k9 2,68k9 0,1 9k9 1,00k9
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Estas quantidades estimadas dos elementos foram sendo adicionadas à água

subterrânea, somando-se ao que esta iá continha dos elementos considerados.

Quanto às condições para a seu transporte até a zona saturada, deve ser

primeiramente destacada a pluviosidade, pouco concentrada, no período do primeiro

evento de vazamento e nos seguintes 41 dias, até o final de maio, somando 86,7 mm,

assim como a pluviosidade registrada no mès junho, com um total de 238,7 mm e con-

centrada em períodos curtos. Após esse período de pluviosidade intensificada, a

condição de drenagem através do solo tornou-se muito favorável, como indicam os

dados dos tensiômetros.

C - Resultados Referentes a NOs-

Os resultados distinguem a cacimba C2 como o local onde o teor elevado de

NO3'apareceu com mais freqüência (Tabela 32), sendo esta distinção ressaltada nos

testes estatísticos. A particularidade que diferencia este local de amostragem dos de-

mais é a existência de restos de raízes em putrefação na água encontrada na cacimba.

Deduz-se que o nitrato provém de ação intensa de bactérias sobre estes detritos.

Os valores mais baixos de teor, destacados na análise estatÍstica, säo encon-

trados em amostras dos poços PM05, PM06 , PM07 e na surgència amostrada. O ter-

reno onde se localizam estes poços e a surgência diferencia-se do terreno localizado

a montante, principalmente do que é identificado com a área do pomar, pelo tipo de

cobertura vegetal e por apresentarem hidromorfismo no solo. A Foto 16 mostra o perfil

de solo e parte do substrato rochoso e a concentração de umidade neles. As condi-

ções redutoras em determinados níveis deste solo atuam desfavoravelmente à forma-

çåo do nitrato.



Tabela ¡zrResultado de análise quimica de água - NOi
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Tabela 33 : Resultados de análise quimica da água - Cl (mg/L)
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Tabela 34: Resultadosdeanålisequimicadaágua- Na-(mg/L)

[-@l'¡¡Éoro



D - Resultados Referentes a Cl'

O Cl está presente no esgoto domiciliar como Cl- e como residual. Nesta últi-

ma forma, dificilmente ele é identificado em análises químicas. O Cl contido na água

residuária provém dos compostos utilizados no tratamento da água. Está presente nas

formas de ácido hipocloroso ou do íon hipoclorito ou na forma de cloraminas, no pri-

meiro caso sendo classificado como 'cloro residual livre" e no segundo caso, como

"cloro residual combinado' (METCALF & EDDY, 1979) .

O Cl- deriva essenc¡almente da urina, onde é expelido em uma quant¡dade

aproximada de 6 g por pessoa. No esgoto doméstico, a sua concentraçåo é superior a

1Smg/1.

A análise estatíst¡ca destaca a água da cacimba C2 pelo seu maior conteúdo

de Gl- , assim também como de Na=, em comparaçåo com a dos outros pontos de

amostragem. Não se correlaciona esta diferença a nenhum tipo de distinção de condi-

çöes de uso ou de ambiente em relaçåo aos demais pontos de amostragem, O único

fator possível de distinçäo deste local é o evento de vazamento, nas suas proximida-

des, a 16/05/97, da uma adutora de abastecimento de água para o Campus. Os valo-

res relativamente altos destes íons já são manifestados a 22lOSl97 . Tendo sido obser-

vada a infiltração de água pela sua parede, através de frestas no revestimento de ti-

jolos, é admitida a hipótese de que esta parede tenha atuado como um atalho na co-

municação com o aqüífero livre da água derramada no vazamento.

E - A Utilização dos íons Cl-, Na* e NOg- na análise da recarga do aqüífero Ltvre

Outro valor êlevado de teor é revelado em amostra do poço PM02 coletada a

03/06/98: 32,71mglL de NOs- . As análises referentes à coleta de 03/06/98 do poço

PM02 registram aumento expressivo de no teor de NO¡- , Cl " , aumento distinto de

Na* e aumento discreto de pH (Figura 34).



Tabela 35: Variação dos teores- Na*, Cl - , F- e NO3-

lTl vator bem mais atto do que o médio

1

l
,

a

a

t
,
,
,
,

l-¡ì

t
,

0,00 '
DATA rÈNrÈrrrr@æo o o o o o Õ Õ Õ Õ o

=>Nc495:Ë,-9<ooooq¿

- Poço PM02

DATA Na-

(Ms/L)

ct-
(Mq/L)

F'

{Mo/L)

Nos-
(Ms/L)

0a0uq7 5r 50 4, B3 0,13 6, B0

22/05197 5, 60 5,'78 0, 59 6, B4

08/07/97 6,80 6,38 0, 09 32

2010t\197 4 5n 4,5'7 0,01 J,'7 1

24/09/97 3, 60 q)) 0, o'7 '7,14

l2ll I197 Ê 10 4,86 0, L4 '7,'79

t6t04t9\\ 4 ,10 4, B3 0, 01 Ê ô7J¡LI

03/06/9Íl 8r 8O 9t46 O,II 32,71

f-"-l
I (Ms/L)i

----cl-
(Ml

(Mg/L)

I NO3-

æ@@@oooo
ñcG=

(Mg/L)

138

Figura 34: Variação dos teores de Na+, Cl-, F- e N03- - Poço PM02
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Os íons Na* e Cl- podem ser empregados ser empregados como traçadores

químicos (POLI, 1992). Para o sua aplicação efetiva, há necessidade de introduzir

NaCl ou outro sal de qualquer um dos dois elementos em quantidade relativamente

elevada, com a desvantagem de elevar a densidade da solução portadora do sal.

Em estudos de contam¡nação de água subtenânea por dejetos humanos em

Botswana na Afr¡ca, é demonstrada a utilidade como traçador químico do Cl- introduzi-

do na própria contaminaçåo (LANGERSTEDT, SACKS & SEFE, 1996)

No Canadá, foram usados o Na* e Brcomo traçadores em estudo de caso de

contaminação, através de tanque séptico drenado por sistema de tubos furados

(ROBERTSON ef a/ ,1 989). Trata-se no caso de um sistema séptico de uma única re-

sidência. O composto NaBr foi injetado instantaneamente no tanque em quantidade de

1kg. No monitoramento da contam¡nação, a condutividade elétrica também serviu

como traçador.

No caso do poço PM02, deve ser considerada a possibilidade de que a o in-

q'emento conjunto do teor dos 3 íons se constitua numa resposta, em intervalo de

tempo de l3 meses e 3 semanas, aos eventos de vazamento de esgoto,. Trata-se de

um intervalo relativamente curto para a resposta, mas admissível, levando-se em

conta a existència, na zona não saturada, de fluxo preferencial, da fuga de água por

cavidades de raízes mortas e da atuação do fraturamento da rocha. Estes fatores já

foram mencionados na discussão referente à correlaçâo entre os variações na pluvio-

sidade e a oscilaçåo do nível freático (item 5.4.2, pg. 105).

F - Resultados referentes aos teores de Na* na água do poço tubular

Teores de Na. comparáveis aos determinados em amostras do poço tubular

da FCT/UNESP são muito raros nos aqüíferos Bauru, conforme se confere nos regis-

tros disponiveis (CAMPOS, 1981 - ANEXOS)

Em zonas continentais clistantes da costa, o Na pode ser encontrado em

quantidades relativamente altas em regiöes de clima árido (HEM, 't985). Fora destas

condições climáticas, é rara esta ocorrência de teores elevados. Altas concentraçöes
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de Na* antropogênico na água subterrânea säo registradas em Salt Lake Valley, em

área de intensa irrigação. Deve-se entender como teor elevado de Na. o que ultra-

passa o valor de 500 ppm, portanto muito ac¡ma daquele relac¡onados ao poço tubular

do Campus da FCT/UNESP de Presidente Prudente.

Casos de teores de Na* de origem natural ac¡ma de 500 ppm não são raros

em aqüíferos onde se encontram evaporitos ou outros aqüíferos explotados em zonas

petrolíferas, (MATHESS, 1982 ). No entanto, não deve ceusar surpresa a ocorrência

de anomalia de Na em resistatos como arenitos, devido å a existência de resíduos

cristalinos de soluções retidas nos poros ou a presença de sais de sódio no c¡mento.

Duas observações são necessárias quanto a anomalias de Na.:

- poucâ atençåo é dedicada à sua ocorrência, porque as normas quanto ao uso

e de água são mu¡to pouco restritivas à presença deste íon;

- a grande maioria das ânomalias é antropogènica.

Uma das fontes hipotéticas de Na em teor relativamente elevado, que é en-

contrado nas amostras do poço tubular é o lixo domiciliar. No chorume, verifice-se a

sua presença em teores elevados (AASIM & CHIANG, 1994). No entanto, é acompa-

nhado por outros ions, principalmente o NOs' e SO¿2-, cuja migraçáo na água subter-

rânea, em teores relativamente elevados, se dá paralelamente à sua. Pelas análises

químicas referentes ao poço tubular, esta forma de associação nåo é identificada.

No entanto, a hipótese segundo a qual este resultado anômalo de Na* seja

antropogên¡co nåo deve ser descartada.



G - SO¿2- - lnterpretaçöes referentes ao rejeito de laboratório

As análises estatísticas destacam as amostras do poço PM05 como diferen-

tes das amostras coletadas em outros locais pelo maior conteúdo de SO¡2- dissolvi-

do.

O sulfato é por si um íon complexo, mas caracteriza-se por acentuada ten-

dência a formar espécies mais complexas (HEM, 1985 ). Por fator de afinidade, pre-

dominam as associaçöes de SO¿2- com Na* e Ca2*, proporcionalmente crescentes com

o aumento no teor de SO¿2-. A reduçáo do sulfato na água é muito rara, porque depen-

de da açåo, em condições anaeróbicas, de determinada espécie de bactéria.

Quanto às reaçöes mais prováveis entre as substâncias do rejeito de análi-

se quÍmica de solo, em meio aquoso, podem ser resumidas, de acordo com VOGEL

( 1982 ), na seqùência apresentada abaixo.

A reaçäo ácido/base da cal com o ácido sulfúrico é simplificada como:

Ca (OHÞ + Hz SO¿ -----> CaSO¿ + 2HzO

O CaSO¿, cuja solubilidade em água é O,2|1OO (MERCK, 1982 ), (MERCK,

1982), é dissolvido, dando, portanto, Ca2* e SO¿2-.

Tendo sido empregados 20ml de Hz SO¿ concentrado (9809/L) para cada uma

das 3.000 amostras, calcula-se que 19,8 g deste ácido foram usadas para cada unida-

de da amostragem. Portanto, o rejeito corresponde ao emprego de cerca de 58kg de

Hz SO¿ puro. Em caso de excesso de Hz SO¡, prevalecendo condição de pH < 4 e ha-

vendo a presença de Al adsorvido em lamelas de argilas, este metal é entåo liberado.

Devido à presença dos sais empregados na anál¡se de solo, outro efeito possível da

atuaçåo deste ácido é a formaçâo de Alz(SO4)s, que é solúvel.

Destas reaçöes expressas acima, a mais efetiva é aquela que resulta do con-

tato do ácido com a cal virgem, formando CaSO¿, logo dissolvido. Encontra-se então

uma explicação plausível para o teor relativamente elevado de íon SO¿2- na água

amostrada do poço PM05.



Tabela 36 : Resultados de análise quimica da água - S0l'(mg/L)

f"-,11¡T1 > rtÉolo
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Quanto ao comportamento do ácido fosfórico, as reações são semelhantes às

que ocorrem com o ácido sulfúrico, podendo ser resumidas como:

3Ca (OH)z + 2H¡ PO¡ ----> Ca3(POo), + 12HzO

O fosfato de cálcio é insolúvel em água.

Com relaçáo ao íon dicromato, trata-se de poderoso agente oxidante, redu-

z¡ndo-se ele próprio a Cr$ . Simplificadamente, esta redução ocorre segundo esta

reação:

Cr2O72- + 14H¡O* + 6e ---> 2Cr& + 21HzO

Em laboratório, o dicromato é usado para mais de uma finalidade na oxidaçåo

da matér¡a orgânica.

O dicromato de potássio, em presença do ácido sulfúrico, atua sobre a maté-

ria orgån¡ca, o que resumidamente pode ser expresso nesta reeção:

KzC¡zOz + mo ----> Cfl + Cre + CO, + HzO

As reações dos íons de cromo em presença da cal podem ser estas:

Cr$ + 3 OH- 
-> 

C(OH)3

Cre + 6 OH- 
-> 

C(OH)6

A atuaçåo neutralizadora da cal é efetiva na imobilizaçåo do cromo, produzindo,

como se resume acima, hidróx¡do deste metal. Os dois tipos de hidróxido são prat¡ca-

mente insolúve¡s.



5.6.3.4. Resultados rêferentes à água da chuva e do açude

Constata-se diferença entre a composiçåo química da água da chuva coletada

em zona coberta por vegetação e aquela coletada em local distante de qualquer pos-

sível interceptação. Nestas diferenças, não é identificado nenhum sentido lógico ou

indicativo de interferência de algum fator particular.

Nos resultados referentes ao açude, nåo é reconhecido qualquer indício de

sua interferência na água coletada nos poços PM05 e PM06 e junto à surgência.

5.6.4. Zoneamento Hidrogeoquímico da Área Estudada

A partir da avaliação dos resultados de análise quÍmica, com o apoio da análi-

se estatística, é apontada a influència da açäo antrópica nas diferenças de compos¡-

ção química da água subterrânea. Pelo que já foi analisado acima, estas d¡ferenças

aparecem nitidamente em alguns locais, como se verifica no poço tubular para o teor

de Na+ , nos poço de monitoramento PM02 para Na*, No3 e Cl- e no PM05 para SOa2'.

Estes dados de análise química reforçam a distinção reconhecida através das infor-

maçöes obtidas sobre a hidrodinåmica.



6. CONCLUSÖES

o estudo realizado através da EstaÉo Piloto não se restringiu ao local de sua

instalaçåo, tendo sido irradiado o monitoramento a partir desta estaçáo por alguns

hectares de um setor de encosta. Dentro deste estudo ass¡m expandido revelou uma

complexidade do ambiente, exigindo a análise e a avaliaçåo conjunta de vários fatores

ambientais que influem na hidrodinâmica e na hidrogeoquÍmica das zonas näo satura-

da e saturada.

De acÆrdo com o enfoque hidroquímico, adotando como traçadores químicos

os íons Na* , Cl - e NOi, ¡ntroduz¡dos acidentalmente no solo, na zona saturada é

constatada uma resposta rápida a uma contaminação que teve origem a menos de 0,5

m da superfície.

Este fato reforça a caracter¡zação dê um comportamento de recarga rápida do

aqijlífero, baseada na ver¡f¡caçåo de um intervalo de curto entre eventos da precipita-

ção e intervalos de estiagem e o seu reflexo na oscilaçáo do nível do aqüífero livre.

Do ponto de vista geológico e hidrogeológico, é ¡mportante considerar que, até

a profund¡dade de 20 m aprox¡madamente, os bancos de arenito e lamitos intercalados

a eles såo c€¡racterizados por fraturamento, sobretudo numa zona próxima à superfí-

cie, cujos limite inferior acompanha a declividade da encosta. A influência de estratos

ou bancos de rocha relativamente mais compacta no fluxo subterrâneo é uma queståo

a¡nda em aberto para investigaçåo ê avaliação. Devido à distinção comumente adota-

da entre "me¡o poroso" e "meio fraturado", tem sido pouco levado em conta o caráter

desta zona do depósito sed¡mentar, que é de meio poroso-fraturado. Este fato repre-

senta um r¡sco de natureza hidrodinâmica para a estabilidade de pequenas represas

na Regiäo de Presidente Prudente.

É importante observar que a distinção entre rocha sed¡mentar sã e rocha se-

dimentar alterada é muito discutível na prát¡ca, o que nesta área estudada resulta em

dificuldade de diferenciá-las em corte vert¡cal do teneno.

Deve ser validada a hipótese segundo a qual a presença de fendas associa-

das ao sistema de fraturamento na rocha é decisiva na hidrodinâmica da zona não

saturada, constitu¡ndo-se em fator de intensificaçåo do fluxo de água subtenånea.
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Do ponto de vista pedológico e da Física de Solos, mereceram atençåo os as-

pectos do comportamento dos horizontes B texturais, como barreira à drenagem no

perfil do solo, podendo, deste modo, impor o fluxo lateral â esta drenagem. Na análise

e avaliação dos resultados do ensaio de infiltraçåo e do comportamento do potencial

mátrico a diferentes profund¡dades, é reforçada a hipótese da atuaçåo destes hori-

zontes como obstáculo temporário ao avanço da frente de molhamento. Quanto ao

fluxo lateral, näo fo¡ encontrada nenhuma indicaçåo de sua presença.

Do ponto de vista do ecossistema, a atuaçâo de cavidades de raízes mortas é

evidenciada no ensaio de infiltração. Trata-se de mais um dado a contribu¡r para se

compreender a hidrodinâmica da zona não saturada, no sentido de ressaltar o papel

direto ou indireto da vegetação na ¡nfiltraçåo da água no terreno. De acordo com a

ampla b¡bl¡ografia consultada a este respeito, os experimentos concernentes à hidrodi-

nâmica na zona näo saturada, princ¡palmente aqueles dirigidos à queståo da contam¡-

naçåo das águas subterrâneas, incluem a cobertura vegetal como variável fundamen-

tal dos processos estudados. É válido considerar como determinante a influência das

cavidades de raízes mortas no fluxo de água na zona não saturada, pelo menos na

área do pomar, isto é, nos arredores da Estaçáo-Piloto.

uma das característ¡cas da área estudada é a heterogeneidade do substrato

rochoso, sendo ver¡ficado que numa área restrita a um setor de um campus univers¡tá-

r¡o, a var¡ável correspondente à natureza dos solos e das rochas influi na diversifica-

çåo espacial do terreno, determinando uma compartimentaçäo do ambiente.

Alguns componentes do meio ambiente introduzidos por interferèncias antró-

p¡cas contribuem para torná-lo menos favorávêl a uma pesquisa de caráter amb¡ental,

como é o caso deste estudo executado em Presidente Prudente. É necessário enfati-

zar que se trata também, nos exemplos do açude que interfere no sistema hidrológico,

do sotenamento de uma surgència de água por teraços introduzidos artif¡cialmente

na superfície do terreno ê da d¡sposiçäo do l¡xo do laboratór¡o sem a devida proteção,

de agões que alteram o comportamento do meio flsico e do ecossistema, estando por-

tanto em desacordo com normas técnicas e com a legislaçáo ambiental vigente no

país.

No funcionamento da Estaçåo-Piloto, a diversificaçáo do ponto de vista meto-

dológico e tácnico reflete o caráter ¡nterd¡sciplinar da pesquisa que é desenvolvida

através dela. Deste modo, a aplicação de um método de pesquisa centralizada em seu
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funcionamento possibilita uma integraçåo de informaçóes de variada natureza, devido

à interdependênc¡a das investigações da geologia, das cièncias do solo, da geoquími-

ca e da bioquÍmica no estudo da hidrodinâmica e da hidrogeoquímica das zonas nåo

saturada e saturada.

Na área pesquisada, no tocante à etapa da pesquisa correspondente a inves-

tigações preliminares, o conhecimento prévio do estado do meio amb¡ente era funda-

mental para garantir um determinado grau de segurança para a execuçåo do projeto

de pesquisa. Estava prevista a utiliza$o do método geofísico GPR, que nåo foi possí-

vel, devido a fatores de custo do serviço. Com a exclusão deste recurso de sondagem

na execução da projeto, näo houve condição de prevenir o acidente ocorr¡do com um

coletor de esgoto, tendo este fato provocado a mudança no rumo na pesquisa. Assim

sendo, conclui-se que qualquer avaliação ambiental ou "auditoria ambiental', sobretu-

do onde importa o mon¡toramento hidrogeoquímico, deveria contar com o emprego

deste método.

A escolha do local de instalação da Estação-Piloto foi baseada no reconheci-

mento de condiçöes adequadas do ponto de vista geológico, pedológico, do meio am-

biente e da garantia do apoio de laboratórios instalados em suas imediaçöes. No en-

tanto, o desenvolvimento da pesqu¡sa evidenciou algumas condiçöes negativas exis-

tentes no local escolhido para a instalaçåo da maioria dos equipamentos, que é um

pomar abandonado, onde o solo, no aspecto da sua atuação como meio poroso, apre-

senta inegularidades significativas, principalmente aquelas devidas a raÍzes mortas.

O desenvolvimento da pesquisa foi prejudicado também pelo funcionamento

insatisfatório dos extratores de cápsula porosa e dos blocos de gesso e pelo fato de

ter sido impossibilitado o ensaio de permeabilidade, dadas as condiçöes particulares

do teneno, que causaram fuga abundante de água.

No caso específico do emprego dos blocos de gesso Soilmoistu¡e na pesqui-

sa, deve ser considerado que se tratou de uma oportunidade de experimentar a sua

aplicaçåo p€¡ra um estudo hidrogeológico. Deste modo, algumas de suas limitaçöes

como recurso de medida do potencial mátrico foram reconhecidas, tais como:

a limitação na escala de valores do ábaco de conversåo de leituras do medi-

dor em unidades de potencial mátrico

a ¡mprec¡såo de med¡das com a presença de sais dissolvidos na água.



É inegável a importância da questäo da recarga em qualquer estudo sobre o

funcionamento de um aqüífero subterråneo e sobre a vulnerabilidade da água subter-

rânea a qualquer t¡po de contaminaçåo. A investigaçäo através de uma Estaçåo-Piloto

dispôe dos meios para integrar recursos de investigação de variada natureza, exigidos

em pesquisa sobre as condiçöes de recarga de um aqüífero. Neste aspecto, ela deve

Ser encarada como a alternativa para os estudos efetuados através de lisímetros e

colunas, que tèm sido abundantemente divulgados, como se pode reconhecer na nu-

merosa bibliografia referente a pesquisas experimenta¡s que enfocam a h¡drodinâmica

dos meios porosos e também a aspectos de vulnerabilidade de aqüíferos à contamina-

ção. A margem de operaçåo em espaço, que uma estação de observação ou experi-

mental proporciona, garante um alcance de área e profundidade de investigaçåo no

solo e no substrato rochoso que é inacessível a estes do¡s outros recursos de obser-

vaçåo e experimentação.

Na proposição básica de funcionamento de uma estação experimental ou de

observação, são implícitas as vantagens de uma investigação "in situ", em condiçóes

mais realistas de campo. No entanto, uma área que conta com uma única estação é

sujeita ao risco de não ser representativa de uma região. O alcance de informaçåo de

uma pesquisa baseada em uma estação isolada é limitada às características de um

determinado ambiente, onde se oferece uma combinação muito part¡cular¡zada das

diversas variáveis que devem ser analisadas. Na área pesquisada, sendo considerada

apenas uma encosta, såo d¡ferenciadas pelo menos 5 zonas, onde o comportamento

hidrodinåmico tanto dâ zona nåo saturada como da zona saturada é diferenciado, em-

bora a todas as zonas seja estendida uma característica importante nestes aspectos,

que é a da vulnerabilidade do aqüífero livre à contaminação. Devendo ser considerado

que raramente pode ser selecionada uma área livre da interferência antrópica, é válido

reconhecer que toda diferenciaçåo natural é passível de ser aprofundada ou modifica-

da por fatores da açáo humana.

Deste modo, seja para fins de mapeamento hidrogeológico ou de área piloto

de estudos sobre a contaminaçåo das águas subterråneas ou para a finalidade de

exper¡mentação, os resultados de pesquisa executada em uma única estaçåo são dis-

cutíveis. Uma área-piloto deve contar com a operaçåo de 3 ou mais estaçöes, devida-

mente localizadas, integrando um programa dê pesquisa multidisciplinar. E dentro de
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um programa de pesquisa executada através de estaçöes de monitoramento, pode ser

incluída a pesquisa que utiliza um método de colunas ou lisímetros, deste modo ha-

vendo um meio adequado de comparar os resultados de um e de outro método de

pesquisa.
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