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RESUMO

A área estudada está localizada no municlpio de Novo Horizonte, situado no centro-

oeste do Estado de São Paulo. Na região, ocorÍem sedimentos cretáceos do Grupo Bauru
que constituem urn aqulfero livre e poroso, explorado'para fins de abastecimento
doméstico e industrial.

Sobre este aquffero, cuja extensão no Estaclo de Sâo Paulo é de 104.000 km2, a

atividade canavieira tem apresentado um grande crescimento, fazendo com que um grande

volume de vinhaça, se infiltre no solo e cause uma considerável poluição hídrica, já
considerada crltica em certas áreas. 

\

Este trabalho enfoca a problemática da infiltração da vinhaça numa área piloto do

aquífero Bauru. Seu objetivo básico foi o desenvolvimento de metodologia de campo para
determinação do impacto dessa prática.

Os resultados obtidos nesta pesquisa caracterizam claramente os impactos que a
infiltração tla vinhaça causa à água subterrânea, tornando-a inadequada para o consumo

humano. Os seguintes parâmetros excederam os padrÕes de potabilidade: o nitrogênio
amoniacal foi encontrado com valores entre >0,005 e 9,8 mg/l; o magnésio, entre 12,0 e

21.0,0 mg/l; o aiumínio, entre >0,02 e 23,0 mg/I; o ferro, entre >0,005 e 60,0 mg/l; o
manganês, entre 5,0 e 60,0 mg/l; e o cloreto, entre 4,0 e 640,0 mg/I.

Face aos resultados obtidos, faz-se necessário aplicar urgentemente a legislação que
permita efetiva proteção dos ¡ecursos hídricos subterrâneos, principalmente porque a
atividade em questão gera grande volume de efluente, disposto diretamente sobre
importantes domfnios aqufferos do Estado de São Paulo, na forma de infiltração ou
fertirrigação.



VITI

ABSTRACT

The study area is located in Novo Horizonte which is in the central west regíon of
the state of são Paulo. The georogy of the area is characterized by cretaceous deposits of
Bauru Group which is underlain by the Serra Geral Formation.'The extent of cretaceous
aquifer in the state of são paulo is 104.000 km2 (square kilometres) and therefore
constitutes a major exploitable aquifer, This aquifer is usecl for domestic and industrial
water supplies,

sugar cane milring is a major economic activity in the region an. sugar cane is
widely cultived over the aquifer. Grounclwater ma¡ become pollute<t from the sugar cane
milling process from the infiliration of molasseì (alchoor procluction residues). Many
milling operations produce large volumes of morasses and groundwater pollution, from
molasses infiltration, is considered high in these areas.

This thesis focuses on the problem of molasses infiltration in the pilot area of Bauru
aquifer' The main purpose of the study has been to deverop fiertr metho<lorogy to
deterrnine the impact of molasses infiltration.

The results of this research indicate molasses infiltration has causecr thegroundwater to become potuted making it ina<iequate for human consuption. The
following measures were founcr in water wich exceedecr drinking water standards: ammonia
nitrogen >0.005 mg/l to g.g mg/r; magnesium 12.0 to 210.0mg/r; alurninum >0.02 to 23.0
mg/l; iron 5.0 to 60.0 mg/l and chloricle 4.0 to 640.0 mg/|,

The results from this research suggest the aplicability of existing legislation courdallow effective protection of groundwater resources. presentely sugar cane milling
generates large volumes of effruents which are directly disposed on important aquifers in
state of sáo Paulo by infiltration or liquid fertilization (irrigation). These sugar cane milling
practices must abid by legislation to profect potable groundwater.



1 - IN]'RODUÇÁO

A agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil teve infcio pouco antes da invasão
holandesa, em 1630, na Região Nordeste.

A partir desse ano, houve o desenvolvimento do cultivo da cana de açúcar em toda
a costa brasileira, estimulado por um clima favorável e solos de boa qualidade.

Em 1931, passou a vigorar o decreto No. 19,717 que regulamentou a mistura cle 5zo
de álcool à gasolina, dando um pequeno impulso ao processo de industrialização da cana-
de-açúcar. Porém, é em L975 que a indústria alcooleira vai ter seu grande impulso, com a
institucionalizaçäo do PRÓALcooL - programa Ñacional do Álcool (decreto No. 76.593, de
14/l|l75) que visava ao atendiment<¡ das necessidacles dos mercacl<¡s interno e externo e à
produção de biocombustlvel automotivo, principalmente.

Desde então, houve um crescente aumento da produção de álcool. Em 19g6, foram
prorluzicJos 11 milhões de m3, gerando 144 milhöes de m3 cle efluente, denominaclo
vinhaça.

A produção de álcool anidro em larga escala para atender a indústria automotiva
trouxe consigo implicações que comprometem seriamente a preservaçao do meio-
ambiente em nosso país e, em particular, no Estado de são paulo, onde se encontram 153

indústrias açúcar-alcooleiras, responsáv eis por 600/o da produção nacional cle álcool (Figura
01).

Adimitindo-se a geraçâo de 12 litros de efluente por litro de álcool produzido, DBo
do efluente igual a 20 g/1, duração da safra de 150 dias e demanda equivalente de 54 g
DBo/habitante.dia (REBOuÇAS et al, 1986), a carga poluidora oriunda da vinhaça das
indústrias álcooleiras ern 1986 correspondeu a uma população cle 329 milhoes de
halritantes, equivalente, portanto, a 2,5 ¡vêzes a população.r/acional daquele ano.

Este quadro agrava-se ainda mais no Estado de são paulo, onde a carga poluiciora
ccrrresponde aproximadamente a 6 vêzes a população do Estado. Além disso, 43t/o tlessa
carga estão no domlnio do aquffero Bauru.



/v

Ø

+

/a

--Av 
\YYI, --\

P' ' 
'l:.- 

|

i:f^I../j :--ç
il)\:f, e
_ _t:r:Þ.

l. ¡ (-- -
;- fC.CaL.;t_-_:--ìO t- -.
: j råíä---:

- -¡-
,j__¡tf¡:--;-:?^-:t:È' -

û -- -. ^.--tt +
- --_ - 

* 4

->

r-ìa r

----l o
-^' 

I'oJ I

-¡8,'ø- -r@

'+
P

+

?*
500

PouIo

6ro\./\ ..'u" ,

.tr -. qil^^ì
'r..2: s i¡. i$r. I

--,-'ri ló -"^¡í ,y .r-t ,l l-.a
-Y 

I ( -- - J- 
---gqùr 

-@

^ .' )-'¡'lì-[.!:_-"¡ír Ì
-"--T:--'-¡ì:
¡vc{d..< " t'.

-.i -'v't' r '

;ì ì:-.:--r' .

':---:
---------l-o.
-*?+

O IOO 2OO tm

--'----t

' Escolo

-,.'8\-/
'o.' 

.
' tl"

¡O r .GF
Ð-
¡.:-- --1

. --:'

.9

. &:..
>f -6vc

-" - --j:--16'
..

.- --;_\- -

o
t\)

.6-.'--r.'

t.:
-"_-{:

-o l'.
"...
-v--¡ - (

9,tv@l--
-o--J:Y
_[-_
-l - -
. t- _

Þ--_

d.iagrama esquemático dos domínios Hj-drogeológicos do Estado
Paulo com local-j-zaçáo das indústrias açúcar-alcooleiras

ñot

"-- 
a

ta,

-+

+

pane
Rto pa,\

Y Y I t 'A¡
YÚYY

VYYYT
YV

aouírgRo Boru.r:J-pr3¡l:gire (Tr-J-K)

AouTTARDE/aoulF-Rc SEPRA qgRAL (J-K,

LEGENDA

suasrRATo cR¡siair¡¡o (P€l

aou¡TaRDE/aouíreRo pAssa Dots (P)

1._. :
v

¡ouír:Ro aAURU ( Kl

aou:r:ao sÃopcu.o- rtuearÉ {T-Q)

Destilcrios
.Us¡ ncs

Figura OI - Bloco
de São



o3

Este aqulfero, cuja extensáo total é de 104.000 km2 no Estado de são paulo,
comporta-se em sua maior parte como aquífero livre, sedimentar, com aproximadamente
15 mil poços produtores, Sob¡e a regiáo em que ele se estende, é desenvolvida a atividacle
canavieira com generalizada prática de infiltração, o que põe em evidência o risco de
contaminação do aqulfero Bauru.

1.1 - Consideraçôes Cerais

A vinhaça possui alta concentraçâo de matéria orgânica e substâncias in<lrgânicas
que podem causar danos ao meio ambieìte. Em outros palses, como meclida de
minimização do impacto, a vinhaça sofre tratamento através de lagoa de estabilizaçáo,
filtros biológicos, floculação e tratamento qufmico, evaporaçáo, incineração e osmose
reversa. Ela ainda é utilizada in natura como fertilizante e também como matéria prima
para produçâo de biogás e proteínas unicelurares.

No Brasil, inicialmente, os efluentes eram lançados diretamente nos cursos d,água.
Em 1978, as porrarias MINTER No. 323, de 29/Lr/78 e MINTER No. 158, de 03/1,1,/80,
passaram a proibir o seu lançamento direto ou indireto em mananciais superficiais.

Apartir desta data, passou-se a utilizar a prâtica do descarte cla vinhaça em tanques
de decantação e áreas de infiltração, motivada pela grande extensão territorial existente no
pals. Os tanques de decantação têm como objetivo básico a retençáo dos constituíntes
sólidos, com a evaporação da parte líquida. Nas áreas de infiltração, a vinhaça é depositada
no solo para ser absorvida.

Entretanto, com a descoberta da propriedade fe¡tilizante da vinhaça pelas pequísas
agronômicas, ela passou a ser utilizada para irrigar e adubar as áreas de plantio de cana.
Esta prática é utilizada.em conjunto com a do descarte, uma vez que a irrigação torna-se
viável apenas nas áreas onde o custo de fertilização cobre o custo de transporte,

Em05/06/84, a resolução coNAMA No. 0002 determinou a efetivação de estuclos
e apresentação de um projeto de resoluçáo contendo normas para o controle da poluiçao
causada pelos eflue[tes das destilarias cle álcool e pelas águas cle lavagem da cana.



Posteriormente, em 23/01/86, a resolução CONAMA No 0001, passou a exigir a
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o Relatório de Impacro Ambiental (RIMA) para
novas indústrias instaladas ou qualquer ampliação efetuada nas já existentes.

conforme pode se observar pelo processo de evolução da indústria canavieira,
nunca houve a preocupaçáo com a proteção do solo e das águas subterrâneas contra a
poluição por esse tipo de atividade industrial, a nfvel nacional. Entretanto, no Estado de
são Paulo, vigora atualmente a læi No. 6134, rJe o2/06/gg, cujo artigo 50, determina que
"os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes de atividades agropecuárias,
industriais, come¡ciais ou de qualquer outra natureza, só poderão ser conduziclos ou
lançados de forma a não polufrem as águas subterrâneas.,'.

A Usina Säo José da Estiva, proprietária da l¿rea de estudo, destina atualmente toda
a vinhaça pr<.rduzida a áreas de plantios, somente nos dias de chuvas, quanclo o acesso
torna-se impossíve.l, o efluente é descartado pLr infiltraçao. Entretanto, no passado,
quando a aplicação da vinhaça em áreas de plantio não era prática comum, a usina
descartou a vinhaça por 9 anos na área que hoje é objeto de estudo.



05

1,,2 - l-ocalização

A cidade de Novo Horizonte, sede do municlpio de mesmo nome, está situada no
centro-oeste do Estado de são Paulo, na regiao do médio Tietê, e dista aproximadamente
400 km da capital, com acesso pelas rodovias Anhanguera, washington Luiz e sp-304.

A área de estudo, com cerca de 27 ha, estâ situatla a aproximadame nte 2km a sE da
cidade de Novo Horizonte (Figura 02). Apresenta uma topografia suave, com declividade
de 4Vo e curvas de nlvel subparalelas a paralelas. Ela compreend e a zona cle infiltração da
vinhaça e a zona de proteção do Córrego da Estiva (Figura 03).

A área em qreståo é de propriecrade da usina são José cra Estiva, que passou â
op^erá-la na safra 1975/L976. A zona <ie infiltraçao recebeu aproximadamente 34g.000
mr/ano de vinhaça, até 1984/1985. Atualmentè, recebe o produto somente nos dia de
chuva, quando o acesso às áreas de fertirrigaçao torna-se impossível. A vinhaça é
depositada em tanques escavaclos nos locais de cotas mais elevadas e distribuída por
gravidade pela zona de infiltração, at¡avés de sulcos ou canais.

O CEPAS - Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas do Instituto de Geociências
da usP, arravés dos contratos FINEp/pADcr No 53184/0755/00 e No 43/87/1042/00,
em colaboração com a CETESB, através da Divisão de solos e .,4guas subterrâneas, tem
pesquisado os impactos da indristria canavieira nas águas subterrâneas, resultan¿o nesta
Dissertação de Mestrado.

os trabalhos de prospecção e monitorização foram clesenvolvidos na área de
infiltração e de proteção do córrego, no perío<io de julho/r9g5 a setembro/r9g7.
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Figura 02 - Mapa de localização da å¡ea de estudo
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1.3 - Objerivos

o presente trabalho enfoca a problemática da infiitraçao de vinhaça numa área
piloto do aquífero Bauru, situada próximo à cidade de Novo Horizonte-Sp. os objetivos
básicos do trabalho foram:

- desenvolvimento de metodorogias de campo em áreas de disposição do produto;

- determinação do impacto da infiltraçao da vinhaça na qualidade físico-química do
solo e águas subterrâneas na área de estudo;

- oferecer subsídios à legislação de proteção clas águas subterrâneas.

I)este urodo, pretende-se estabelecer métocros cre campo compreendendo as
seguintes etapas: caracterização físico-química da vinhaça, mapeamento de sua influência
na zona não saturada e nas águas subterrâneas at¡avés da aplicação cle métoclos geofísicos,
amoshagem dos sedimentos da zona não saturada para análises físico-químicas, instalação
de piezômetros para cleterminação de fluxo e caracterizaçáo frsic.-química da /agua
subterrânea.

Assim, os aspectos aqui analisados resurtam r.re um trabalho pi'neiro, cujo objetivo
principal é apresentar uma metodologia para monitorização da quaridade das águas
subterrâneas em áreas de disposigão de vinhaça. cumpre ressaltar que ele procura
cont¡ibui¡ para a complementação da legislação vigente, que protege os mananciais
subterrâneos das práticas de descarte e irrigação da vinhaça de uma forma genérica. Ainda
vale salientar que se encontra em üamitação uma nova legislação das águas subterrâneas,
juntamente com a nova constituição estadual, Entretanto, seu conteúdo nao dá o clevido
valo¡ ao impacto gerado pela indústria alcooleira,
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2 - METODOLOGIA

A poluição da água subterrânea tornou-se evidente com o aclvento cla urbanização e

industrialização nos países desenvolviclos, e como consequência houve o desenvolvimento
de métodos de campo para sua avaliação e monitorização.

apenas alguns trabalhos desenvolvidos em aterros sanitários são conhecidos. Dessa f{lrma,
este trabalho torna-se pioneiro por apresentar uma metodologia para monitorização da
qualidade das águas subterrâneas em áreas de disposição de vinhaça.

Da metodologia constaram pesquisa bibliográfica, investigações geofísicas,
implantação de piezômetros, levantamento plani-altimétrico, medidas de nível cl'água, e

coleta e análise físico-química da vinhaça, dos sedimentos e da água subterrânea.

2.1 - Pesquisa bibliográfica

Foi realizacla pesquisa bibli<lgr(tfica visando ao esturJo da geologia e hiclrogeologia
do Grupo Bauru. Estudou-se, também, a bibliografia referente à composição físico-química
da vinhaça, os impactos ambientais causacl<¡s por sua infiltraçã<l e as reações físic<¡-

químicas e biológicas que o infiltrado sofre no solo agrícola.

O estudo geológico e hidrogeológico do Grupo Bauru permitiu definir as

características físicas do pacote sedimentar que ocorre na larea de estudo. Estas
características, de resto, contritluíram para a própria escolha rJa ârea de estudo e para o
desenvolvimento da pesquisa.

As referências obtidas na pesquisa bibliográfica sobre a hidrogeologia permitiram
definir os valores dos parâmetros hiclroclinâmicos e a potencialiclacle híclrica clo aquífero
Bauru na área de interesse e, ainda, a sua composição físico-química.

Os dados existentes na bibliografia sobre a composição físico-química cla vinhaça
referem-se apenas aos parâmetros necessários para fins agronômicos. Entretanto, eles
serviratn de subsídio para caracterizar sua composição físico-química, cle interesse para
este estudo.

Entretanto, no Brasil, os estudos de poluição da água subterrânea são recentes e



As pesquisas concernentes aos impactos causados pela vinhaça no meio ambiente
dizem respeito principalmente às águas superficiais. Apenas o levantamento realizado por
FOUNDATION DE L'EAU (1983), faz um rápido diagnóstico sobre o impacto nas águas

subterrâneas.

Os trabalhos existentes sobre as reações ffsico-qufmicas e biológicas da vinhaça
com o solo agrlcola contribufram para a melhor compreensão do comportamento ffsico-
qufmico da vinhaça no meio não-saturado.

Foi realizado, ainda, levantamento de dados sobre os poços tubulares existentes nas

proximidades da ârea de estudo. Estes dados dizem respeito ao perfil litológico e à análise
flsico-qufmico da água subterrânea.

2.2 - Investigações geoffsicas

A metodologia geoflsica empregada envolveu a utilização dos métodos da
eletrorresistividade e eletromagnético indutivo.

2.2.1 - Eletr or resistividad e

A resistividade dos diferentes materiais constituintes cto sub-solo varia
principalmente em função da quantidade e da qualidade da âgua que ocupa seus

interstfcios. Ê, a âgaa, através dos fons dissolvidos, que transporta a corrente elétrica.

Assim, rochas de um mesmo tipo litológico podem apresentar resistivida<les
diferentes em função da qualidade da água que as satura. A água subterrânea contaminada
por substâncias qufmicas tende a apresentar uma resistividade menor que a água não
contaminadâ, e esta diferença será tanto maior quanto maior for a quantidade de
substâncias dissolvidas.
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Do mesmo modo, quanto mais seca ou compacta for a rocha, maior será sua

resistividade. Por isso, normalmente, as rochas sedimentares não saturadas apresentam
resistividade bem mais elevada que as rochas saturadas, da mesma forma que as rochas

sedimentares em relação às cristalinas.

Assim, os valores de resistividade dos materiais do sub-solo são um fat<¡r indicativo

da presença de agentes poluentes nas águas subterrâneas. Os procetlimentos de medida

mais comuns são a sondagem e o caminhamento elétrico.

Nos dois casos, utiliza-se um arranjo de 4 eletrodos alinhados na superflcie, Os

eletrodos internos (M-N) servem para medir as diferenças de potencial e por isso são

acoplados a um milivoltfmetro. Os dois externos (A-B), para injeção de corrente elétrica
no solo, sendo por isso ligados a uma bateria e a um miliaperfmetro. Em princlpio, quanto

maior for a distância entre os eletrodos externos, maior será a profundidade de

investigação.

Na sondagem elétrica, procura-se investigar em profundidade, sob um mesmo ponto

do terreno, mantendo-se fixos os eletrodos de potencial e aumentando simétrica e

progressivamente a distância entre os eletrodos de corrente.

No caminhamento, a investigação é lateral, a uma profundidade aproximadamente

constante, o que é conseguido deslocando-se um arranjo fixo de 4 eletrodos ao longo do

perfil que se quer estudar.

O primeiro procedimento presta-se mais à determinação da espessura e

profundidade das camadas, e o segundo, às variações laterais de resistividade.

Foram executadas 6 sondagens elétricas, com o objetivo principal de determinar a

espessura do pacote sedimentar, e 2.400 metros de caminhamento elétrico, com arranjos de

eletrodos dimensionados para investigar profundidades em torno de 7,5 m, 12,5 m e 17,5

m. Os pontos investigados estão assinalados na Figura 04.

O equipamento utilizado foi um resistivfmetro TDC-1000/12 da TEÇTßOI. com

seus acessórios.
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2.2.2 - Eletromagnético indutivo

É um método que possui muito em comum com o da eletrorresistividade. Nesse

caso, a propriedade flsica medida é a condutividade elétrica, que é inversamente
proporcional à resistividade.

O método se baseia na induçâo de correntes elétricas no solo através de campo
magnético alternado,. criado por uma bobina transmissora colocada na superflcie. A
intensidade da corrente vai depender da condutividade do solo, que pode ser lida
diretamente em um equipamento ligado a uma bobina receptora. Esta, por sua vez, é
ligada à transmissora através de um cabo de referência.

A profundidade de investigação depende da posição e do espaçamento entre as

bobinas. Com o eixo das bobinas na posição horizontal, a condutividade medida
corresponde a uma profundidade de 0,75 vezes a distância entre elas, e 1,5 vezes no caso

do eixo ser mantido na posição vertical.

Os procedimentos de medida são os mesmos do caso anterior. No entanto, por
apresentar resultados mais satisfatórios (MENDES, 1987), foi empregado apenas o
caminhamento, num total de 5.600 metros, com arranjos que permitiram investigar
profundidades em torno de 3,0 m, ó,0 m, 7,5 m e 15,0 m. Os pontos investigâdos eståo

assinalados na Figura 05.

Os equipamentos utilizados foram os modelos EM-31 e EM-34, da GEONICS, com

espaçamento entre bobinas de 4 e 20 metros, respectivamente.
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2.3 - lntplantaçäo de piezômetros

Com base na interpretação geoffsica, foram escolhidos pontos corresponrlentes a
anomalias condutoras, para implantação de piezômetros. Duas são as finalidades dos
piezômetros: medição do nfvel para determinar a potenciometria e o fluxo da água
subterrânea e coleta de amostra de água do aquffero para determinar o nfvel de poluição.

Os ftl ros para construção dos piezômetros foram executa{os com trado manual cle
100 mm de diâmetro.

os piezômetros são constitufdos de tubos de pvc de 75 mm de diâmetro, com
ranhuras horizontais de 2 mm de espessura, no último metro. A porção ranhurada do tubo
foi envolta com tela de material inerte de forma a ¡eduzir o espaço das ranhuras, evitanclo-
se, assim a entrada de materíal fino.

O espaço anular entre o tubo e o furo foi preenchido com cascalho até cobrir as
ranhuras, servindo como pré-filtro. Acima dele colocou-se o próprio material retirado do
furo, e na superffcie, em volta da boca do tubo, foi construfda uma laje de concreto que
tem a função de selo sanitário (Figura 06).

Foram implantados 20 piezômetros para realizar a medição do nível estático, a
descriçäo do perfíl litológico e a coleta de amostras para análise ffsico-qufmica.

os piezômetros foram implantados em linhas paralelas à zona de infiltração, com
distanciamento lateral de 100 m. Foram dispostos 7 piezômetros na primeira linha, 6 na
segttnda e 7 na terceira. Estas linhas distam, respectivamente, 25, l25 e 225 met¡<ts rJa zona
de infiltração (Figura 07).

A primeira linha de piezômetros possui uma profundidade média de 6 m, a segunda
de4meterceirade3m.
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2.4 - l-evantamento plani-altimétrico e medidas cle nfvel d'água

Realizou-se levantamento plani-altimétrico da área de estudo, na escala 1:1000, com
o objetivo de obter o mapa topográfico, e as cotas dos piezômetros.

o mapa topográfico de detalhe foi confeccionado para ser utilizado como mapa-
base para os dados da investigação geoflsica, das análises flsico-qulmicas e das medidas de
nfvel d'água dos piezômetros.

As cotas dos piezômetros foram obtidas por altimetria e utilizadas na confecção de
mapas potenciométricos. A área do local foi determinada para cálculo das taxas de
precipitação e de infiltração da vinhaça.

As medidas periódicas de nfvel estático permitiram determinar as suas flutuações
sazonais e a direção e sentido do fluxo da água subterrânea, através da confecção de mapas
potenciométricos.

As mediçóes de nfvel estático constaram de 12 campanhas nos piezômetros, no
período de outubro/85 a setembro/87.

2.5 - Coleta e análise ffsico-qufmica de amostras

A coleta de amost¡as de vinhaça, sedimentos e água subterrânea foram efetuadas
para fins de análise ffsico-qufmica.

2.5.1 - Vinhaça

A coleta de vinhaça teve como objetivo definir seus principais parâmetros ffsico-
qufmicos, principalmente porque os dados da composição qulmica tla vinhaça existentes na
bibliografia eram restritos a fins agronômicos.



Assim, a amostra de vinhaça foi coletada no momento de disposição no solo, junto
ao sistema de salda do vefculo tanque de transporte. Ela foi acondicionada em galões
plásticos de 5 litros.

Foram analisados 13 parâmetros qufmicos, pH e condutividade elétrica. A análise
foi realizada pelo Laboratório de eufmica Inorgânica da CETESB, em setembro/19g6 e
abril/1987, segundo procedirnentos descritos no Standards Methods (1985).

2.5.2 - Sedimentos

Na zona não-saturada a vinhaça infiltrada pode sofrer importantes reações físico-
qufmicas e biológicas, de tal forma que nem todos os elementos e compostos químicos que
a contituem passam para o aqulfero nas proporções existentes antes da infiltração no solo.
Além disso, os elementos e compostos existentes neste meio podem ser deslocados pelas
novas condições ffsico-qulmicas criadas pela presença da vinhaça,

Deste modo, a zona náo-saturada representa um importante meio no qual a úinhaça
infiltrada altera suas caracterlsticas iniciais, antes de atingir a água subterrânea, razáo esta
que torna importante a coleta de sedimentos para a sua análise flsico-qufmica.

Essa coleta foi realizada rla zona de infiltração, em setembro de 1986, exatamente
um ano após a interrupção da disposição periódica da vinhaça nos sulcos de infiltraçao.

Os intervalos de coleta foram de 0,0-0,2 m, 0,2-0,5 m, 0,5-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m,
3'0-4'0 m e 4'0-5'0 m. A coleta atingiu apenas 5,0 m de profundida<te porque o nlvel d'água
se encontrava a 5,5 m da superffcie.

o intervalo de coleta apresenta maiores detalhes no primeiro metro da zona não
saturada porque nele as reações flsico-qufmicas são mais intensas e ocorrem em

condições predominantemente ae¡óbicas,

A cada intervalo, as amostras foram homogeneizadas, quarteadas e acondiciona{as
em sacos plásticos descartáveis. A análise destas amostras foi realizada pelo t aboratório cle

Solos da Regional de Taubaté da CETESB.
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os parâmetros ffsico-qufmicos analisados nesse mei<l foram: pl{, condutivi<Jade
elétrica, potássio (K+), cálcio (C*+), magnésio (tutg2+), alumfnio (Al3*), hidrogênio
(H+), sódio (Na+), ferro (r"2*), manganês (t"tn2+ ), zinco (znz+ ¡, fósforo (total),
nitrato (NO3-), amônia (NH4 + 

) e nitrogênio (total).

2.53 - Ãguasubterrânea

A amostragem da água subterrânea foi realizada em uma cacimba e nos
piezômetros.

A água da cacimba representa a água subterrânea em condiçöes naturais, sem a
interferência da vinhaça. Esta cacimba localiza-se na proximidade da área ¿e estu¿o
(Figura 08) e apresenta as mesmas caracterlsticas hidrogeológicas dos piezômetros:
profundidade de 7,0 m, nlvel d'água a 4,5 m e perfil litológico constituldo basicamente ¿e
arenito inconsolidado,

A água dos piezômetros é, na verdade, a água subterrânea sob o impacto da
infilt¡ação da vinhaça no aquffero.

Para a amostragem nos piezômetros, eles foram esgotados um dia antes da coleta.
Este procedimento foi adotado para evitar a coleta de água estagnada nas unidades de
amostragem.

As amostras d'água foram retiradas dos piezômetros e cla cacimba com amostraclor
manual. Para cada local de amostragem, o amostrador foi lavado com água destilada com o
intuito de evitar a contaminação.

Foram realizadas 6 amostragens nos piezômetros. As amostras d'água das primeiras
4 amostragens foram acondicionadas em 3 frascos de 1,5 litros de polietileno; a amostra
contida em um dos frascos foi preservada com gelo a 4oc, a segunda com HNo3 e a
terceira com H2SO4.

Para as 2 últimas amostragens, utilizou-se procedimento de coleta e preservação
diferente do anterior, com relaçáo à amostra preservada com HNo3. com o objetivo da
determinação correta de metais solúveis e totais, essa amostra foi dividicla em duas
porções, uma foi filtrada em membrana com porosidade de 0,45 microns, transferida para
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um frasco, preservada coln HNo3 þH<2) e analisada para determinação de metais em

solução; a outra foi transferida para um frasco, preservada em HNO3 e analisada para
determinação de metais totais.

Os parâmetros analisados nas águas coletadas dos piezômetros foram os fons
potássio 1K+), calcio (Co2+), magnésio (lutg2+ ), manganês 1Mn2+ e total), sódio (Na+),
alumfnio 1Æ3 

+ e total), ferro 1Fe2+ e total), sulfato 1SO42-), carbonaro 1CO32-),
bicarbonato (HCO3-), e, ainda, nitrogênio (NH++,NO32-, total) e carbono orgânico total
(TOC). Também foram medidos os parâmetros pH e condutividade elétrica.

A análise ffsico-qulmica destas águas foi feita pelo Laboratório de euímica
lnogânica da CETESB, segundo procedimentos descritos no Standards Methocls (1985).



3 - APRESEN'IAÇÄo, Drscuss.A.o E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

As cargas de poluição dos componentes da vinhaça em águas superficiais encontram-
se bastante estudadas. Entretanto, em subsuperffcie, não se conhece o impacto que esses

componentes causam às zonas não-saturada e saturada; ora esta avaliação torna-se possfvel
somente com a compreensão de seu comportamento ffsico-qufmico e biológico, nessas

zonas.

Dessa forma, com o objetivo de avaliar o impacto da infiltração da vinhaça nas

zonas não-saturada e saturada, uma sé¡ie de dados foram coletadas no campo,
obedecendo-se à metodologia descrita no item anterior.

os dados foram interpretados e discutidos de acordo com a seguinte sequência:
quadro geológico, quadro hidrogeológico, investigações geoffsicas, composição da
vinhaça, impacto na zona näo saturada e impacto na âgua subterrânea.

A descrição dos aspectos geológicos e hidrogeológicos somou-se às informaçÕes
obtidas na consulta bibliográfica e às observações realizadas no campo.

Os dados de investigaçoes geoffsicas sáo os resultados de 45 dias de campo e da
utilização dos métodos elétrico e eletromagnético.

com o fim de determinar sua composição, foi coletada, a vinhaça descartada na área
de estudo, e a escolha dos parâmetros para a análise ffsico-química teve por base os
trabalhos publicados anteriormente.

Para o estudo do impacto na zona não-saturada, foi coletacla e analisada, amostras
de sedimentos em diferentes profundidades, na zona de infiltração da vinhaça.

Para a avaliação do impacto da água subterrânea foram implantados piezômetros,
neles realizaram-se medidas de nfvel estático, e coleta de amostras d'água para análise
ffsico-qufmica.



3.1 - Quadro geológico

Na área de estudo, afloram sedimentos do Grupo Bauru, Cretáceo Superior, que

ocupa cerca de 104.000 km2 no Estado de São Paulo.

A evolução dos conhecimentos sobre o Grupo Bauru deve-se, principalmente, às

intensas pesquisas realizadas nas últimas duas décadas. Dentre as diversas estratigrafias
propostas, as mais aceitas são as de SUGUIO (1980), SOARES et al (1980) e ALMEIDA
et al (1980), que subdividem o Grupo Bauru nas Formações Marllia, Adamantina, Santo
Anastácio e Caiuá. 

.

Verifica-se a ocorrência, na t¿rea de estudo, da Formaçáo Adamantina, que faz

contato direto, na sua base, com os basaltos da Formação Serra Geral. Sua espessura varia
de 20 a 50 metros, segundo as sondagens elétricas executadas por MENDES (1987) e

dados de perfis de poços existente nas prirximidades do local (Figura 09).

Essa formação pode ser encontrada, em outras áreas, repousando sobre a Formação
Santo Anastácio, e as duas, em conjunto, podem apresentar espessuras de até 1000 metros.

O basalto que serve de enìbasamento para a Formação Adamantina possui uma
espessura de cerca de 360 met¡os na região, conforme os dados do poço experimental

executado pelo DAEE (1976), na cidade de Novo Horizonte.

Os tipos litológicos que constituem a Formaçäo Adamantina na 6,réa de interesse

são predominantemente arenitos muitos finos e, secundariamen te, siltitos e argilito-s

siltosos. Os arenitos são, geralmente, pobremente selecionados, com grãos subangulares
apresentando diversos tons, de vermelho a cinza.

3.2 - Quadro Hidrogeológico

Os sedimentos do Grupo Bauru constituem um sistema aquffero livre por quase

toda a sua extensão, podendo apresentar localmente confinamento proporcionado pelas

intercalaçÕes argilosas ou bancos calcfferos, ou ainda, com certa frequência, aqufferos
suspensos.
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A espessura relativamente pequena não proporciona uma boa vazão, quando a
exploração da água subterrânea é feita somente nesta unidade sedimentar. Por este motivo,
a maioria dos poços tubulares da regiáo extraem água dos aqulferos Bauru e Serra Geral
conjuntamente.

Entretanto, como esta pesquisa visa ao estudo do aquffero Bauru, uma vez que o
impacto maior da infiltraçäo da vinhaça fica ao nfvel deste aquffero, todo o enfoque estará
voltado para ele.

No que diz respeito aos parâmetros hidrodinâmicos, o aqulfero Bauru apresenta

coeficiente de transmissividade entre 2,8.rc-3 e 2,8.10-2 m2.s-1 e capacidade especlfica

entre 0 e I (m3.n-1¡.¡r-1, na área de estudo (DAEE, 1972).

Quanto à composiçáo qufmica da água subterrânea na ârea, ela se caracteriza por
apresentar resfduo seco entre 100-200 mgfl, e ê, predominantemente bicarbonatada cálcica.
Entretanto, em outras áreas, localmentè, podem ser encontradas águas bicarbonatadas
sódicas ou cloretadas sódicas, segundo DAEE (1976) e CAMPOS (1987).

O baixo valor de reslduo seco reflete a litologia predominantemente quartzoza do

Grupo Bauru, e a presença de águas bicarbonatadas cálcicas pode ser atribufda,
principalmente, à composição litológica, segundo REBOUçAS (1976).

3.3 - Investigações geofísicas

A campanha geoflsica consistiu na utilização de dois métodos: eletromagnético
indutivo e eletrorresistividade.

Para dete¡minar a mancha de poluição, foi utilizado o mesmo procedimento de

caminhamento para ambos os métodos. A diferença está no fato do primeiro utilizar um
campo magnético alternado para induzir corrente elétrica no solo e as medidas serem
expressas em condutividade elétrica. No segundo, a corrente é aplicada diretamente e as

medidas são em resistividade.

Na primeira etapa, em setembro de 1985, foram executadas 6 sondagens elétricas e

2400 metros de caminhamento elétrico, com pontos de investigação a cada 10 metros e três
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arranjos diferentes de eletrodos (AB = 15 metros,25 metros e 35 metros), para investigar
profundidades entre 5 e 17 metros, aproximadamente.

Na segunda etapa, em fevereiro de 1986, foram executadas 5600 metros de
caminhamento eletromagnético, com EM-31 e EM-34, primeiramente com pontos de
investigação a cada 10 metros, Em seguida, com espaçamento de 20 metros entre as

bobinas, e eixo na posição horizontal. Com estas disposições, as profundidacles

investigadas situaram-se em torno de 6 a 15 metros, respectivamente.

Os valores do caminhamento elétrico e eletromagnético foram expressos em dB de
resistividade e condutividade (dB = 20 log valor medi<to/ valor background). para o
método elétrico, os valores são negativos porque foi adotado o valor 1000 ohm.m para o
"background". No caso do método eletromagnético os valores foram 15 mmho.m, para EM-
31, e20 mmho.m, para EM-34.

O levantamento geoffsico determinou as áreas influenciadas pela infiltração da
vinhaça. Estas áreas apresentam valoreò de ¡esistividade baixa e condutiviclade alta em
relação às áreas náo afetadas pela vinhaça.

Os dados de interpretaçäo das sondagens elétricas encontram-se na Tabela 01.
Nela, observa-se que a última camada correspondente ao basalto, está situada a uma
profundidade em torno de 30 metros (Figura 10), e que a resistividade da camada
sobrejacente, que corresponde ao sedimento saturado, diminui da sondagem No. 0l para o
No.06.

No perfil I, os valores de resistividade aparente são mais baixos e homogêneos, pois
foram medidos diretamente na zona de monitoração da vinhaça (Figura 11).

Já os perfis II e III apresentam um comportamento mais heterogêneo, onde os

valores mais baixos de resistividade correspondem às áreas de fluxo preferencial,
confe¡indo uma maior condutividade aos sedimentos. Na realidade, os valores baixos de
resistividade nestes perfis representam zonas onde o material infiltrado sofreu
deslocamento através do fluxo da água subterrânea (Figuras 12 e l3).

Os resultados obtidos pela aplicação dos métodos elétrico e eletromagnético se

complementam. Em linhas gerais, observâ:s€ QUê as áreas com baixa resistividade.
apresentam condutividade elevada. A correlação é coerente, uma vez que uma
propriedade é inversamente proporcional à outra,
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Tabela 01 - Dados da Interpretação das sondagens elétrlcas
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O levantamento eletromagnético realizado por EM-31 possui profundidade de
investigação aproximada de 6 metros, Nele, observa-se um contraste muito gran<.le entre os

valores de condutividade tlas áreas de infiltração e de monitoração (Figura 14). os darJos

do EM-34 confirmaram os resultados obtidos por EM-31, porém com valores de
condutividade menores (Figura 15),

As áreas que apresentaram valores de resistividade abaixo do "background" foram
consideradas como aquelas que sofreram interferência da vinhaça, e nelas foram instalados
os piezômetros.

O levantamento realizado pelos dois métodos permitiu concluir que o produto
infiltrado atingiu pelo menos 15 metros de profundidade, já que os valores de resistivictade

e/ou condutividade até esta profundidade apresentam anomalias condutoras.

3.4 - Composição da Vinhaça

A vinhaça é um subproduto da fabricação do álcool etllico âtrâvés do sistema de
fermentação, e é produzida na proporçäo média de 12 litros para cada litro de álcool.

No processo de fabricação do álcool, utilizam-se, basicamente, três tipos de

concentrado ou mosto: mosto de melaço, mosto de caldo e mosto misto. Dependendo do

tipo de mosto que for utilizado, obtém-se vinhaça de composiçáo química diferente. A
composição qulmica do mosto varia, dependendo do tipo de matéria prima e aparelhos de
destilação.

O mosto de melaço é um concentrado proveniente da fabricaçâo do açúcar, e ci

mosto de caldo, da fabricaçäo do álcool. O mosto misto é uma mistura em que o mosto de
melaço é dilufdo com o de caldo.

A vinhaça gerada na indÍrstria em estudo é proveniente de mòsto misto, cuja análise
ffsico-qufmica é mostrada na Tabela 02. Pode-se observar que os dâdos sáo coerentes com
os apresentados por ORLANDO Fo et al (1983), com exceção do cloreto, cujos valores não
são apresentados no trabalho deste autor.



Vro da ocâtlo

@ Tônqúcr

//// B6rrc iro

Fl gura

,4to
(---/

LEGEI¡OA

e P¡.rônôtrot

\ córr lco do Eilivo

\6.. cur"o, dr 's';!dlore3 lra¡o d8t l5 m rìho/mt

14 - Leva¡rtamento eletromagnéttco (EM 3l-V)
(MBNDES, 1987)

'o

e

0 50 ICO F¡

G
N



Noro Hort¿otrt.

o

I
I
I/o

I

I

I

vio dn oc!!io

O ronqu!3

//// Bor.ói¡o

Flgura 15

L Ë 6 EN DÂ I so roo ñq - 
-r+=_Jalcolo

t¡ pi.rômrtro,

-\> Córrrqo do Ertivo
''6., 

CÚ."or d. i!oyolor.r (¿rro dO ! ZO m mho/hl

- Levantamento eletromagnétlco (EM 34-20
(MENDES, 19Bz)

c
N

mH)



tipo de

Parzræüos
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Potássio
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l,fagnésio

S¡lfato

Ferro

bre

Zi,trco

lraÌgãìês

Cloreto

Ér

Cond. Eletr.*

T.ABELA 02 - Conposição físico-quínica da vinl.aça

rmsto de neLaço (1)

49-U7O,O

665,O

2m,o
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3,O

7,O

4,2
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400,o

z70,o

2.680,O

1.60,O

426,O

1.6æ,O

78,O

27,O

19,O

6,O

3,9

rosto de calab (1)

* Ès/cn
(f) ccryosiçã qr'ímica mådia ala vinhaça de dlfererrtes. tipqs de mtstos
(e) wi¡t¡aça coletada na á¡ea de esùrdo, Usina São Jose da Estir¡a

24.387,O

285,O

2n,o

r.525,O

46,O

312,O

2-OeXl,O

69,O

7,O

2,O

7,O

3,6

virffaça col:etâa (2

10.9æ,O

39O,O

E,O

I.7æ,O

1.O!rO,O

191,O

925,O

rt3,1

6,6

935,O

3,6

4.327,O
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Nesta tabela, constata-se que a vinhaça caracteriza-se pelo alto conteúdo de matéria

orgânica e potássio, quantidades apreciáveis de outros elementos como nitrogênio, fósforo,

cálcio, magnésio e sulfato, e quantidades menores de zinco, ferro, manganês e cobre. O pH

normalmente é ácido e a condutividade elétrica bastante elevada. O lndice de DBO é alto,

em decorrência do elevado conteltdo de matéria orgânica.

Foi realizado, ainda, a análise dos ácidos orgânicos por cromatografia gasosa, que

determinou, em ordem decrescente de concentração os seguintes ácidos: butllico,

isobutflico, acético e propiônico (Tabela 03).

3.5 - Impacto na Zona Não-Saturada

A irrigação com vinhaça com vistas à fertilização do solo tem sjdo abordada através

de uma série de estudos, principalmente com a finalidade de compreender o seu

comportamento ffsico-qufmico nesse meio e também caracterizar o nlvel de

aproveitamento dos nutrientes pelas plantas.

No entanto, para este estudo, foi necessário pesquisar o comportamento ffsico-

qufmico da vinhaça no meio não-saturado, uma vez que o solo agrlcola representa

normalmente apenas parte do primeiro metro da zona não-saturada.

Assim foram coletadas amostras de sedimentos em diferentes profunrJidades, na

zona de infiltraçáo da vinhaça, com o objetivo de caracterizar o impacto que os

componentes constituintes da vinhaça causam à zona não-saturada.

Na Figura 16 encontra-se apresentado os dados dos parâmetros ffsico-qulmicos que

foram analisados, em diferentes profundidades, até o nfvel d'água subterrânea. O

comportamento qulmico desses parâmetros na zona näo-saturada é o objeto da discu.ssâo

que segue.



Tabela 03- Ác1dos otgânlcos exlstentes na vlr¡,aça

* wlrùraça dlftrída (t:So¡ e¡1g¡;'1a da virrtraça

cørcer¡trada da Usl¡¡a Sä José da Estlva.
(DQO - 6O.m nrglr - sem O1túçä )

actaos orgârúcos teor na virhaça * (rnC/f )

act¿o acétf.co

ácldo proplôntco

áct¿o tsob¡tí ttco

ácfoo u-rtíffco

åctao bovalértco

áctdo valértco
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13,ooo

6,75O
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-pH

Apesar da vinhaça apfesentar pH próximo a 3,0, quando infiltrada no meio nâo-

saturado os seus valores aumentam. O valor encontrado para os sedimentos coletados foi

de 5,5, próximo à superffcie; quando se atingiu a profundidade localizada imediatamente

acirna do nlvel estático, o valor foi de 6,5.

Assim, observou-se um aumento de valor de 2,5, nos primeiros 0,2 m, e, a partir

dessa profundidade, o pH apresentou aumento de uma unidade, até atingir o nlvel d'água'

Portanto, ao ser infiltrada no solo, a vinhaça perde o seu caráter ácido antes de atingir o

aquífero, principalmente nos primeiros 0,2 m.

Na realidade, a elevaçäo nos valores de pH nos sedimentos com a infiltração da

vinhaça, se dá à medida que os fons hidrogênio (H + 
) e alumlnio (Al3 * ), que se encontram

adsorvidos e são responsáveis por sua acidez, são deslocados pelas principais bases (potássio

1K+), cálcio (Ca2+), magnésio (tutg2 + ) e sódio (Na+)) presentes na vinhaça. No

seclimento, ocorre o empobrecimento dos fons responsáveis por sua aci<Jez, e na solução

percolante, o seu enriquecimento. Esta solução se desloca pelo perfil da zona não-saturada

até atingir a água subterrânea. Desta maneira, se não houver restituição dos íons

hidrogênio e alumínio eliminados dos sedimentos, haverá elevação progressiva do pH da

zona não-saturada.

Este aumento de pH foi observado também em solos agrfcolas por vAISECHI &

GOMES (1954), RANZANI (1956), BRIEGER (1977), MAGRO & GLÓRIA (1977),

CAMARGO et al (1983) e NUNES et al (1982), que também atribuiram o aumento de pH

à saturação em bases.



- Condutividade Elétrica

Os valores de condutividade elétrica encontrados nos sedimentos ficaram entre 300

e 1500 uS/cm. Entretanto, RANZANI (1956) obteve valores de até 10.700 uS/cm no
primeiro metro de solo, em área de deposiçao da vinhaça, uma semana após a sua

infiltração. Os baíxos valores de condutividade elétrica obtidos na área de estudo podem
ser atribuldos ao fato da amostragem dos sedimentos ter sido coletada um ano após a
interrupção da disposição periódica de vinhaça nos sulcos de infiltração, fazendo com que
parte dos fons trocáveis tenham sido lixiviados.

Esse aumento de condutividade elétrica também foi observado em solos agrlcolas.
M^zzA (1985) constatou que a condutividade elétrica do solo agrfcola nas áreas de
fertirrigação deve estar sempre abaixo de 1200 us/cm, pois acima deste valor verifica-se
uma drástica redução na velocidade de crescimento da cana-de-açúcar,

O aumento da condutividade elétrica encontra-se diretamente correlacionado aos

cátions, que são facilmente adsorvidos na zona não-saturada. Deles, os mais susceptíveis à

adsorção foram potássio (K+¡, só<tio 1Na+), cálcio GJ+), magnésio (¡¡e2+), hidrogênio
(H + 

) " 
alumfnio (AI3 + 

), conforme se vê na Figura 16.

Deste modo, os baixos valores de condutividade elétrica refletem o intenso processo

de lixiviaçâo da zona nâo-saturada pelas águas pluviométricas. Este fato se torna negativo,

ao se considerar que os fons lixiviados sáo tranferidos para a /agua subterrânea.



- Sódio, Potássio, Magnésio, Cálcio, Hidrogênio e Alumfnio

A análise qufmica dos sedimentos permitiu constatar que os cátions sódio (Na + 
),

porássio (K+), cálcio (Cuz+ ), magnésio (Mc2+), hidrogênio (H+) e alumlnio (Al3+)
representam 99Vo da concentração dos fons analisados.

A reação responsável pela alta concentraçáo desses cátions na zona. não-saturada é a

troca iônica ou adsorção. O parâmetro que determina se é o cátion ou ânion que sofre a
reação de troca iônica é o pH de equillbrio da soluçåo d<l solo (MAZZA, 1985). Os

sedimentos da área de estudo possuem pH favorável à adsorçáo dos cátions, devido,

principalmente, à matéria orgânica proveniente da vinhaça e aos óxidos de ferro existentes

nas camadas limonfticas.

Na Figura 16, nota-se que o sódio e o potássío possuem altos valores de

concentração somente abaixo da profundidade entre 0,5 e 1,0 m, îa zona não-saturada. O

sódio apresenta valor de 0,02 meq/100 g de sedimento, no primeiro metro, e, abaixo desta

profundidade, de 0,06 meq/ 100 g de sedimento. Para o potássio, os valores são de 0,5, no

primeiro metro, e 1,0, abaixo desta profundidade.

O magnésio e cálcio apresentam maiores valores de concentração, entre 1,0 e 4,0 m:

para o magnésio, entre 0,5 e 1,0 meq/100 g de sedimento, e para o cálcio, entre 1,0 e 3,0

meq/100 g de sedimento.

Potássio e sódio de um lado, magnésio e cálcio de outro, apresentam

comportamentos qulmicos similares entre si na zona não-saturada, porque também

possuem propriedades atômicas similares. Além disso, os baixos valores desses cátions no

primeiro metro devem-se provavelmente à lixiviação pluviométrica, uma vez que a coleta

dos sedimentos, como já se disse, foi realizada um ano após a interrupção da infiltração da

vinhaça.

O hidrogênio, ao contrário, apresenta valores maiores até a profundidade de 1,0 m.

Os valores de hidrogênio no primeiro metro foram de 2,0 meq/100 g de sedimento, e

abaixo desta profundidade, os valores variaram entre 0,0 e 0,2 meq/100 g de sedimento. O

alto valor do hidrogênio no primeiro metro da zona náo-saturada pode ser atribufdo à
pluviometria.



O alumlnio apresenta valor de concentração praticamente constante, entre 0,05 e
0,15 meq/ 1009 de sedimento, com pequena oscilação da superffcie do terreno até o nfvel
d'água,

As reações de troca iônica também foram identificadas como as mais importantes
dentre todos os processos de reaçôes ffsico-qufmicas em solo agrlcola por vAN RAIJ
(1969), NUNES et at (1982), BERTON et al (1983), ALBUQUERQUE et at (1984),
CAMARGO et al (1983), CAMARGO et al (1984), COLETI et at (1983), RODELLA et
al (1983), MAZZA (1985), ANDRTOLT (1986) e CUNHA et at (1986).

- Ferro, Manganês e Zinco

Além dos cátions acima discutidos, também foram encontrados, nos sedimentos da
zona näo-saturada, ferro (f.2+), manganês (Mn2+), e zinco (Znz* ). Estes cátions, no
entanto, representam apenas parte do lvo de lons adsorvidos na zona não-saturada.

O ferro apresentou valores de concentração pouco mais altos que o zinco e o
manganês, entre 20,0 e 60,0 ug/g de sedimento. Para o manganês, os valores ficaram ent¡e
0,2 e 1,5 ug/gde sedimento, e para o zinco entre 0,1 e 0,5 ug/g de sedimento.

Os valores de concentração de ferro e manganês adsorvidos foram baixos.
Entretanto, vale ressaltar que estes cátions foram observados na zona não-saturada, nas

camadas limonfticas, na forma de óxidos e hidróxidos. Já o zinco apresenta teores baixos
nos sedimentos da zona não-saturada devido à sua baixa concentração na vinhaça.

- Fósforo

O fósforo apresentou um comportamento distinto na zona não-saturada. Dos {ados
obtidos da coleta de amostra dos sedimentos, observou-se que até a profundidacle de 0,5 m,
os teores de fósforo encontrados foram altos, estando entre 0,09 e 0,03; abaixo desta
profundidade, acontece uma redução drástica nesses valores, que ficam entre 0,005 e 0,010

meq/100 g de sedimento.



Esta redução nos valores de concentração foi causada, provavelmente, pelas
reações de adsorção com ligação covalente, com óxidos de ferro e alumlnio, e ainda, pela
formaçâo de fons complexos pouco solúveis com alguns cátions.

como exemplo, segue abaixo a reaçâo de adsorção do fósfo¡o pelo alumínio. É uma
eqttaçiio tfpica que ocorre com os ortofosfatos e f<li obticla por FISU (1964) enr s<¡los ácirlos.

6A13+ + 6+2po4' = At6(oH)plH2poa)6 + t2H+

e

¡ar6(oH)1216+ + 6:H2po4- = Al6(oH)p(H2po4)6

- Carbono e Nitrogênio

o carbono (total) e o nitrogênio (total) apresentaram comportamento similar na
zona não-saturada. Dos dados obtidos a partir dos sedimentos amostrados, otrservou-se que
até a profundidade de 1,0 m, ambos possuem valores altos de concentração. o carbono
apresentou valores entre 0,5 e 0,8 vo do total do material analisado, e o nitrogênio, entre
0'04 e 0'08 7a do mesmo. A partir dessa profundid ade, arê,5,0 m, seus valores foram baixos
e praticamente constantes, o carbono com 0,2 e o nitrogênio com 0,02.

os baixos valores de carbono (total) e Nitrogênio (total), devem-se à intensa
atividade microbiana existente no primeiro metro da zona não saturada, propiciada pela
abundância de oxigênio. De tal forma que a passagem desses elementos para profundi<Jacle
maior tornou-se diflcil.

o nitrogênio (total), na realidade, representa a soma tlo cátion amônia (NH4+) ao
nitrato (No3-). As concentraçoes mais elevadas do nitrogênio (total), nas profundidades
entre 0,0 e 1,0 m, devem-se principalmente a valores maiores de nitrato, entre 6,0 e 11,0
ug/g de sedimento, e, secundariamente, pela p{esença da amônia, que apresentou valores
entre 1,0 e 3'0 ug/g de sedimento. Entretanto, nas profundidades abaixo de 3,0 m, ocorre o
contrário, os valores de concentração da amônia senclo maiores, entre g,0 e 9,0 ug/g de
sedimento, e os do nitrato ficando entre 1,0 e 3,0 ug/ g de sedimento.
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Este comportamento dos íons do nitrogênio foi causado pela preclominância de
condições aeróbicas nas porçÕes superiores da zona não-saturatla, e <te condições
anaeróbicas nas inferiores.

3.6 - Impacto na Água Subterrânea

Para a caracterização do impacto sofrido pela água subterrânea, foram confeccionaclos
mapas potenciométricos para determinação de seu fluxo na ârea de estudo. Foi feita,
também, a análise flsico-qufmica das águas obtidas na cacimba e nos piezômetros.

As amostras d'água coletadas na cacimba, localizada na proximidade da área de
estudo, representa a água do aquffero em condiçöes naturais, sem a interferência da
vinhaça. Essas amostras forarn coletadas com o objetivo cle serem utilizadas como valores-
referência em relação aos dados das análise fÍsico-qulmicas das amostras dos piezômetros.

A cacimba possui as mesmas caracterfsticas hidrogeológicas dos piezômetros:
profundidade de 7,0 m, nlvel d'água a 4,5 m e perfil litológico semelhante ao dos
piezômetros.

Por outro lado, as águas dos piezômetros representam a água do aqulfero sob a

influência da vinhaça, e sua coleta e análise ffsico-qufmica foram ¡ealizadas com o objetivo
de avaliar o impacto dà vinhaça na água subterrânea.

As medidas de nível estático e a coleta das águas da cacimba e dos piezômetros

foram realizadas no perlodo entre novembro/85 e setembro/87.

A apresentâção, cliscussão e interpretação dos dados potenciométricos e das análises

da cacimba e dos piezômetros encontram-se a seguir.

3.6.1 - Potenciometria

Nos piezômetros implantados na área de estudo foram realizadas 20 carnpanhas de

medição de nível estático, no período de outubro/1985 a abril/1981.
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Normalmente, em aquífero livre, como é o caso da ârea de estudo, a variação ou
oscilação do nfvel estático está condicionada à precipitação. Entretanto, neste caso, foi
considerada a infiltração da vinhaça, porque ela implicou em transferir grande volume de
água ao aqulfero.

Na fig'ra 17, são apresentados os dados mensais de precipitação do posto
hidrometeorológico de Novo Hclrizonte, do DAEE, e ainda, o volume mensal da vinhaça
infiltrada na l¿rea de estudo, que foi em média 5g.000 .37-êr, numa área de 27 ha, que
corresponde a uma infiltração mensal rJe 429 mm, no perloclo de maio a outubro de 19g5.

Pela comparação dos dados de precipitação e infiltraçáo da vinhaça, sem considerar
a evapotranspiração e o escoamento superficial, constatou-se que o volume de água
proveniente da infiltração da vinhaça tem uma influência muito maior sobre os nfveis
d'água do que a precipitação. como exemplo, encontra-se ilustracla também na Figura 17, a
variação dos nfveis d'água dos piezômetros 2, 4 e 6. observa-se um aumento nos nfveis
d'água de até 1,5 metros nos meses de novembro/85 a junho/g6, como consequência da
infiltração da vinhaça.

Para os meses de fevereiro a abril/87, pode-se notar, ainda, um pequeno aumento
nos valores dos nfveis d'água, entre 0,3 a 0,5 metros, refletindo somente a influência da
precipitação, uma vez que a infiltração cla vinhaça foi interrompida em clezembro/g5.

Através dos dados provenientes dos piezômetro s 2,4 e 6, pocle-se c.ncluir que o
comportamento dos nfveis d'água diferem também em função do tempo. No piezômetro 2,
o aumento do nível d'água foi maior que nos outros piezômetros, nos meses de
novembro/85 a fevereiro/86. Este fato deve estar associado à disposição da vinhaça
setorizada, uma vez que a área de infiltração apresentava cerca de 300 metros de largura,
por 700 m de comprimento.

Assim, constatou-se que a variação do comportamento da potenciometria encontra-
se condicionada principalmente pela infiltração da vinhaça, e secundariamente, pela
precipitação.

Ainda se observa nas Figuras l8A, l8B e l8c, oncle se encontram apresentados
mapas potenciométricos das amostragens de novembro/gs, setembro/g6 e abril/g7, que o
fluxo da água subterrânea se direciona dos clivisores de água para o talvegue, isto é, ¿a z6na
de infiltração para o córrego da Estiva, e o sentido do fluxo é de NE para SW.
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3.6.2 - Dados flsico-químicos da água dos piezômetros e da cacimba

Os dados da análise ffsico-qufmica das águas obtidas na cacimba e piezômetros
permitiram verificar a ocorrência da alteração da quali<Jade da água st¡bterrânea com a
in [iltração da vinhaça.

Na Tabela 04, encontram-se listados os dados da anátise flsico-química {a vinhaça,
da cacimba e dos piezôrnetros. os dados da vinhaça e da cacimba correspondem à méclia
de cada parâmetro nas análises realizadas em setembro/19g6 e abril/19g7. Nos
piezômetros, os dados apresentados representam valores absolutos e extremos (mínimo e
máximo) de cada parârnetro, das 6 amostragens realizatlas

De urn modo geral, observou-se que os valores clos parârnetros t¡uímicos {as
amostras coletadas nos piezômetros foram dezenas a centenas de vezes maiores que os
parâmetros correspondentes encontrados na cacimba. Entre eles, os íons magnésio,
manganês, ferro, alumlnio, amônia e clo¡eto ultrapassam os valores dos padroes <te

potabilidade para consumo humano, determinados pelas organização Mun¿ial de saúcle
(OMS), Ministério da Saúde (MS) e Esta<to de São paulo (Sp) (Tabela 05).

vale ressaltar tarnbém, a presença, na água subterrânea, de compostos de carbono e
nitrogênio que sofrem ação das bactérias anaeróbicas e emitem um oclor forte e
desagradável' O odor é o meio primário pelo qual se determina a aceitabilidade ou o uso da
água (CETESB, 1977).

o valor determinado para o magnésio pela oMS é cle 150,0 mg/|, e o encontraclo
nos piezômetros ficou entre 12,0 e 210,0 mg/|. para o cloreto o valor da oMS e MS é cle

600'0 mg/I, o do sP é de 250,0 mg/|, e o encontrado nos piezômerros variou entre 4,0 e
6a0'0 mglll. o cátion magnésio, quando ultrapassa valores acima cros padrões rle
potabilidade ocasiona efeitos laxativos. O ânion cloreto podem trazer restriçÕes ao sabor
da água, e ainda efeitos laxativos para os indivfcluos que estáo acostumaclos a baixas
concentraçÕes.

O valor determinado para o manganês pela OMS e MS é de 0,5 , pelo Sp é de 0,05,
e o encontrado nos piezôrnetros oscilou entre 5,0 e 20,0 mg/\. para 0 ferro,a oMS e MS
estabelecem l,0 ng/l; nos piezômetros, os valores foranr de 0,005 a ft,O nrg/l. No caso clo

lnsliir¡iù Cc i, :.i: n..i:rs - ...i,r;;;,;r-:ir
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alumínio, o valor do MS é de 0,1 mg/\, e o encontrado nos piezômetros, de 0,02 a 23,0
mg/L O ferro e o manganês podem prejudicar o aspecto estético da ragua para censunro. O
fer¡o modifica notavelmente o sabor da água, tornando-o invariavelmente amargo, doce,
adstringente e com característico "sabor ferro" (cETESB, 1977). Todos estes cátions,
manganês, ferro e alumfnio, precipitando na forma de óxidos e hidróxidos, podem
interferir na eficiência hidráulica, reduzindo sua vida útil e a de seu equipamenb de

bonlbeamento,

O valor determinado para a amônia pelo SP é de 0,08, e o encontrado nos

piezômetros ficou entre 0,05 e 9,8 mg/I. As altas concentraçoes de amônia são

usualmente indicadores de poluição doméstica e industrial. o seu principal efeito é a

redução da capacidade de desinfecção do cloro existente na água. A amônia reage com o
cloro, formando cloraminas que possuem baixo poder bactericida.

Entretanto, no aspecto hidroqufmico, não são apenas os fo¡rs acima citados que

sofreram alterações na água subterrânea. A lagua coletada na cacimba fo.i caracterizada
como bicarbonatada sódica, com baixo teor de sais dissolvidos. A água dos piezômetros, sob

o efeito da vinhaça, foi classificada como cloretada potássica, na amostragem de
novembro/85. Nas amostragens consecutivas de fevereiro, jtrnho e setembro/86, evoluiu
para cloretada magnesiana. Finalmente em abril e setembro/87, apresentoÌr-se como
cloretada cálcica (Figura 19).

O cornportamento dos parâmetros flsico-químicos analisados para a água

subterrânea encontram-se descritos a seguir. os dados utilizados na descrição estão

representados em mapas de isovalores. Para a apresentação dos dad<ls, optou-se pela

utilização das amostragens de novembro/85, setembro/86 e abril/87, posto que os daclos

de fevereiro, junho e setemtrro/86 apresentam muita semelhança, o mesmo acontecendo

com abril e setembro/87.

-pH

Os valores de pH encontrados nos piezômetros ficaram entre 3,0 e 6,0, havendo,
portanto uma pequena diminuição dos valores em relação às cacimbas, onde os valores

variavam de 4,5 a 6,0 (Figuras 20A,208 e 20C). Houve igualmente, um aumento de valor
da primeira para a terceira linha de piezômetros: na amostragem de novembro/85, o valor
encontrado na primeira linha de piezômetros foi de 4,4, e na terceira linha, cle 5,4;



Flgura 19 - Dfagrama de P1per
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entretanto, nas amostragens consecutivas de setembro/86 e abril/87, ocorreu o contrário,
os valores de pH sendo maiores na terceira linha de piezômetros. Esta irregulariclade nos
valores de pH ocorreu como consequência da infiltração da vinhaça, de forma
intermitente.

A diminuição nos valores de pH <ìa água dos piezômetros com a infiltração rja
vinhaça foi causada pela lixiviação dos fons hitlrogênio (H+) " alumínio (AI3+) dos
sedimentos da zona não-saturada pelas principais bases da vinhaça. os fons alumfnio
reagiram com a I-I2o de lixiviação, formando Al(oll)3, e liberanclo hitlrogênio,
aumentando assim a concentração de lons hi<trogênio. Desse modo, os fons dissociados
hidrogênio (H+), provenientes da lixiviação direta e indireta da zona não-sâturadâ,
passaram a conferir caráter mais ácido à água subterrânea, diminuindo o valor clo pH.

De acordo com as Figuras 204, 20F e 20c, as curvas de isovalores de pH
encontram-se subparalelas às curvas potenciométricas, nas amostragens cle novernbro/85 e
setembro/86, na porção norte da área de estudo . Na porção sul, elas são discorclantes entre
si' Já na amostragem de abril/87, as curvas encontram-se totalmente cliscordantes.

Este comportamento predominântemente discordante das curvas de isovalores em
relação às curvas potenciométricas demostra que a variação dos valores de pH não
acompanha o fluxo da água subterrânea,

- Condutividade Elétrica

A condutividade elétrica apresentou valores entre 80 e 1400 us/cm, porém, o
intervalo mais comum encontrad<¡ foi o de 400 e 800 uS/crn. Os valores foram altlssimgs,
quando comparados aos encontrados nas cacimbas, que ficaram entre L0 e 55 us/cm
(Figuras 21A,2lB e 2LC)

O aumento nos valores de condutividade elétrica da água subterrânea, da cacimba
para os piezômetros, reflete claramente a transferência dos constituintes da vinhaça para o
aquífero' os principais íons encontrados nas águas dos piezômetros, em altas
concentrações, que deram este caráter condutor à água subterrânea, foram cloreto,
bicarbonato, potássio, magnésio e cálcio.
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os valo¡es de condutividade elétrica diminuem muito pouco no tempo, da
amostragem de novembro/85 para a de abril/g7, o valor observado no mapa de isovalores
em novembro/85 ficou entre 620 e 7g0 us/cm, e em abril/g7, entre 400 e 600 us/cm. Esta
pequena redução, demonstra que a zona não saturada, mesmo após a interrupçáo da
infiltração da vinhaça, co¡rtinua a liberar rons para a água subterrânea, unra vez q)e a
infiltração intensiva da vinhaça, como já se clisse, foi encerracra na safra de r9g4/r9gs,

Ainda se observa pelas Figuras 21,A, 2lB e zlc, que as curvas de isovalores de
condutividade elétrica obtitlos encontram-se discorclantes das curvas potenciométricas.
Este comportamento das curvas ocorre como consequência das várias reações ffsico-
químicas e biológicas, que os constituintes da vinhaça sofreram nas zonas não-saturada e
saturada, de tal forma que a dinâmica dos íons não coincide com o fluxo <ra água
subterrânea.

- Sódio, Potássio, Magnésio e Cálcio

Estes cátions foram agrupados para serem cliscutidos juntos porque tod's eres
sofrem predominantemente reações de troca iônica.

os valores de concentração do potássio, sódio, magnésio e cárcio aumentaram em
muito,cla cacimba para os piezômetros. o potássio apresenta valores de concentraçäo entre
2,0 e 270,0 mg/l nos piezômetros, e na cacimba, de 0,7 mg/\. O sóclio, entre 2,1 e 22,0 mg/l
nos piezômetros, e na cacimba, de 0,6 mg/I. O magnésio, entre 12,0 e 210,0 mg/l nos
piezômetros, e na cacimba, de 0,13 mg/I. Finalmente, o cálcio, entre 20,0 e 40,0 mg/l nos
piezômetros, e na cacimba, de 1,03 mg/I.

As altas concentrações destes cátions nos piezômetros, excetuando-se o sódio,
refletem o pequeno poder de retenção da zona não-saturada em relação a eles. Esses
cátions possuem alta capacidade de sofrer troca iônica, de tal forma que passam em altas
concentraçÕes para o aquífero.

os valores de concentração riesses cátions apresentaram variações em todo o
período de amostragem, conforme se descreve a seguir.
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O potássio (K+) apresentou valores de concentraçåo entre 100,0 e 270,0 mg/l na
primeira amostragem, de novembro/8S; na subsequente, cle setembro/g(¡, entre 40,0 e
135,0 mg/l; finalmente, em abril/87, os valores cafram para <le 2,0 a 11,0 mg/l (Figuras
224,228 e22C).

O sódio (Na+), assim como o potássio, apresentou uma redução nos valores de
concentração com o tempo, porém numa proporçáo menor, passando, da primeira
amostragem de novembro/8S, de 5,0 a 30,0 mg/I, para de 2,0 a 5,0 mg/|, na amosrragem
de abril/87 (Figuras 23A,23F e23C).

o magnésio (tutg2 + ) também apresentou redução nos valores de concentração,
passando, da primeira amostragem de novembro/85, de 115,0 a210,0 mgfl, para de 5,0 a
35,0 mg/I, na amostragem de abrit/87 (Figuras 24A,248 eZ4C).

Já o cálcio (co2+) apresentou um aumento graclual nos valores de concentraçã<r
passando de 20,0 a 38,0 mg/I, na primeira amostragem, para de 26,0 a 44,0 mg/|, na
amostragem de abril/87 (Figuras 25A,25H- e ZSC).

A variaçåo na concentraçåo desses cátions na água dos piezômetros foi reflexo ¿a
reação de troca iônica que eles sofreram na zona não-satura<la.

Nas reações de troca iônica, a distribuição desses cátions entre a superfície dos
materiais adsorventes e a solução do solo encontra-se controlada por uma relação entre as

atividades desses lons. se um dos íons for monovalente e o outro bivalente, a relação da
atividade do lon monovalente será para a rciz quâdrada do íon bivalente em solução. por
outro lado' se um cátion, como por exemplo o potássio, for adicionado num {eterminatjo
sistema, contrariando aquela proporção, o cálcio e o magnésio se¡ão deslocados do solo
pelo cátion introduzido, com uma ligeira preferência pelo magnésio (NUNES, 19g2).

. Basicamente, pode-se dizer que os cátions aqui discutidos <lbedecem ao princípio
das atividades dos íons. Foi observado, na amostragem de novembro/{15, que o valor da
concentração de potássio era mais alto que dos outros cátions; na amostragem subsequente,
de setembro/86, o magnésio passou a ter a maior concentração e, em abril/g7, o valor do
cálcio foi maior.
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o potássio apresentou teor maíor que os outros cátions, na primeira amostragem de
novembro/85, porque o seu teor na vinhaça foi muito alto e, mesmo sofrendo reações de
troca iônica, ele passou para o aquífero em concentrações altas.

O magnésio passou a ter valor de concentração maior na amostragem de
setembro/86 como consequência da interrupção da infiltração cla vinhaça. Ocorrido este
fato, a zona não-saturada passou a ser lixiviacla pelas águas pluviais, liberando magnésio e

cálcio, com ligeira preferência para o magnésio.

Finalmente, em abril/87, passou a ser maior a proporçao de lixiviaçao do cálcio
sobre o magnésio, após a maior parte deste ter sido lixiviada.

os cátions acima descritos não sofreram apenas reações de troca iônica, que foi
todavia, a predominante. Os demais tipos de reaçíres serão cliscutirlos juntamente com os
ânions, uma vezque a reaçáo envolve ambos os fons.

As Figuras 22A,228 e 22C mostraram que as curvas de isoconcentraçáo de potássio
encontram-se discordantes das curvas potenciométricas, nas amostragens cle novembro/85
e abrill87, e subparalelas, na de setembro/86.

Na Figura 23A, amostragem de novembro/85, observa-se que as curvas de
isoconcentração de sódio encontram-se subparalelas às curvas potenciométricas, na porçâo
norte da área de estudo, e nas Figuras 238 e 23c, amostragens de setembro/g 6 e abril/g7,
essas curvas apresentam-se discordantes.

Nas Figuras 24A e 24c, amostragens de novembro/85 e abril/87, as curvas de
isocoucentlação de magnésio encontram-se discorclantes, e na Figura 248, amostragem de
seternbro/86, as curvas apresentam-se subparalelas,

Nas Figuras 25A,258 e 25c,,amostragens de novembro/8S, setembro/g6 e abril/gl,
as curvas de isoconcentração de câlcio encontram-se discordantes das curvas
potenciométricas.

Este comportamento predominantemente discordante das curvas de
isoconcentração e potenciométricas, dos cátions acima descritos provavelmente está
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vinculaclo ao fato deles sofrerem reações de troca iônica. O processo de troca iônica faz
com que a ligação desses cátions com a superfície adsorvente ocorra variando no tempo e
no espaço' de tal forma que sua <.linâmica na água subterrânea não acompanha o fluxo
desta.

- Manganês

o valor da concentração tje manganês na água coletada nos piezômetros variou
entre 8,0 e 88,0 mg/l para o manganês (total), e para o manganês solúvel (Mn2+ ), entre
5'0 e 20,0 mg/l; na água da cacimba, o varor encontrado para o manganês sorúver foi de
0,05 mg/I, e para o total,2,03 mg/|.

^ 
o ío¡ manganês pode ser encontrado sob várias formas na natuÍeza, tais como

Mnz+, MnJ+, Mn4+. As formas Mn3+ e Mn4+ nâo são comuns, porque ocorrem em
condições de pH muito altos. Normalmente, ele é encontraclo na forma de Mn2+, pois as
c<lndiçÕes de pH e Eh encontrados comumente na natureza sáo favoráveis para nrantê-lo
solúvel.

As condiçoes no¡mais de oco¡rência do manganês (Mn2 + ) na âgua subterrânea,
em solução, é em c.ncentração próxima de 1,0 mg/r (HEM, 19g5). Enrretanto, as águas
dos piezômetros apresentam valores de 5,0-20,0 mg/I. Estes valores são muito altos,
considerando-se que a vinhaça tem concentração de 7,0 mg/l de Mn2+. Este aumento
significativo provavelmente provém cla lixiviação das camadas limonÍticas que clevem
conter óxidos de manganês associaclos ao ferro.

Ainda observa-se pelas Figuras 26A, 26B e 26c, amostragens de novembro/g5,.
setenrbro/86 e abùl/87, que as curvas de isoconcentração de manganês, enc0ntram-se
discordantes das curvas potenciométricas.

Este comportamento discordante das curvas de isoconcentração e potenciométricas
do manganês está provavelmente relacionado ao fato deste elemento sofrer reaçÕes de
óxido-redução, que þor sua vez depenclem dos parâmetros pH e Eh. conforme descrito no
item pFI, as curvas de isovalores deste parâmetro também se apresentam cliscordantes ¿as
curvas potenciométricas, o que torna o comportamento clo manganês coerente.
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- Ferro

O valor da concentração de ferro na água coletada nos piezÔmetros foi de 11,0 a

{ì60,0 rng/l para o ferro (total), e para o ferro solúvel (Fe2+), entre > 0,005 e 60,0 mg/l; na

água <Ja cacirnba, o valor encontrado para ferro (total) foi de 0,45 mg/|, e para o ferro

solúvel, de 0,25 mg/1.

Assim constatou-se que a concentração de ferro solúvel e total nos piezômetros foi

muitas vêzes maior que a encontrada na cacimba. Esta diferença torna-se mais discrepante

quarrdo se considera que, na vinhaça, a concentração do ferro foi de 45,0 mg/l.O aumento

significativo de ferro na água subterrânea pode ser atribuído à lixiviaçáo das camadas

limoníticas que ocorrem nos sedimentos da área de estudo as quais por sua vez contêm

óxidos e hiclróxidos de ferro.

Este cátion pocle ser encontrado na natureza como Fe2* e Fe3+. O seu

conìportamento químico e solubilidade dependem da intensidacle da oxidaçã<l ou redução

que ocorre no sistema, influenciado por fatores físico-químicos e biológicos, tais como pH,

Eh, oxigênio dissolvido, dióxido de carbono, compostos orgânicos, e ainda

microorganismos, que podem afetar as condiçíres de pFI e Eh (MENEZES, 1988).

O íon férrico (f"3+) passa a ser solúvel apenas com valores de pl{ abaixo de 4,8,

acima deste valor a solubilidade é baixlssima. Os valores em solução encontrados na

bibliografia são da o¡dem de 0,01 mg/l.

As Figuras 27A e 278 nrostram que as curvas de isoconcentraçáo de ferro total

encontram-se subparalelas às curvas potenciométricas, nas amostragens de novembro/85 e

setembro/86, e na Figura 27C, amostragem de abril/87, as curvas encontram-se

discordantes.

Este comportamento das curvas de isoconcentração e potenciométricas, do ferro

total, ora parcialmente subparalelas, ora discordantes, provavelmente está relacionado ao

fato cleste elemeuto sofrer reaçoes de óxido-redução, o que por sua vez está vinculado às

condiçires de pH e Eh. Com<¡ alguns piezômetros possuem pH abaixo de 4,[ì, permitem a

solubilização do ferro, e outros nâ<1. Estes fatos fazem com que o fluxo da água subterrânea

e a dinâmica do ferro total náo sejam coincidentes,
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- Alumínio

O valor da concentração de alumínio na âg)a coletada nos piezômetros variou entre
2,6 e 740,0 mg/I, para o alumfnio (total), e para o alumfnio solúvel (Al3 + 

), entre > 0,02 e

23,0 mg/|. Na água da cacimba, os valores para o alumínio total e solúvel ficaram abaixo do

índice de detecção do l¿boratório ,0,02 mg/|.

Na natureza, o alumfnio em condiçÕes de pH abaixo de 4,0 é solúvel, sendo

encontrado na forma 413 +, acima deste valor, reâge com OH- da água, formando
hidróxido de alumínio.

Os altos valores de concentração do alumlnio solúvel e total na água subterrânea
coletada ltos piezônretrr¡s devern provavelmente ser consequência das reaçÕes <le t(rc¿
iônica ent¡e o alumfnio e as principais bases da vinhaç a na zona nâo-saturada.

O alumfnio, normalmente, encontra-se adsorvido na zona não-saturada. Com a
infiltração, as principais bases da vinhaça (potássio, magnésio e cálcio) realizaram troca
iônica com o alumínio, transferindo-o posteriormente para a âgua de percolaçäo que, por
sua vez, foi carreada para o aquífero.

Observando as Figuras 28A,288 e 28C, amostragens de novembro/85, setembro/86
e abril/87, vê-se que as curvas de isoconcentração do alumíni<¡ total, apresentam-se
subparalelas na porçao norte da área de estudo, e no restante, discordantes.

Na realidade, o alumfnio lixiviado da zona não-saturada somente mantém-se na

forma solúvel sob condiçoes de pH favoráveis. Como nos piezômetros os valores cte pH
são quase sempre acima ou próximos de 4,0, a forma predominante sáo os hidróxidos
(AI(OH)3). Entretanto, piezômetros que apresentam pH abaixo de 4,0 apresentam

alumínio solúvel. Estes fatos fazem.com que o fluxo da água subterrânea e a dinâmica do

alumínio não sejam coincidentes.
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- Cloreto

para o cloreto (Cl-) vatores da concentraçáo na água obtida nos piezômetros ficaram

entre 4,0 e 640,0 mg/I, e na água da cacimba o valor encontrado foi de 1'0 mg/l'

Este ânion não possui participação significativa nas feações de óxido-redução, não

forma sais cle baixa solubilidade, não é comumente adsorvido pela superfície dos minerais,

constitui raramente solutos complexos importantes com outros íons e Participa

p<luquíssimo <le reações bioqulmicas, segundo HEM (1985).

Esta característica conservativa do cloreto também foi constatada por I(AUFMAN

& OIìLOB (1956), em experiência com colunas de solo em laboratóri<)' Estes autores

observaram que os fons cloreto se movem na água através do solo com menos retardação

que outros traçadores.

Os altos valores de concentração clo cloreto na água subterrânea coletada nos

piezônÌetros é decorrente da alta concentração deste ânion na vinlraça (935'0 mg/l) e'

associaclo a isto, o fato dele náo sofrer reações físico-químicas e biológicas na zonâ não-

saturada, propicia a sua tranferência quase direta para o aqulfero.

Nas Figuras 2gA,2gB e 29C, observa-se que as curvas de isoconcentração de cloreto

obtidos são cliscordantes das cufvas potenciométricas, nas amostragens de novembfo/8s,

setembro/86 e abril/87. Entretanto, as primeiras aplesentam uma configuração que sugere

uma dinâmica em concordância com o fluxo da água subterrânea.

- Sulfato

Os valo¡es de concentração do sulfato 1SO42-) na âgua coletada nos piezômetros

variaram entre >2,0 e 6,0 mg/\, e na água da cacimba o valor encontrado ficou abaixo de

2,0mglt.
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Os baixos valores de concentraçáo do sulfato na água subterrânea coletada nos
piezômetros, apesar de apresentar concentraçâo alta na vinhaça (925,0 ng/l), podem ser
atribufdos ao fato deste âni<¡n ter uma forte tendência a formar fons e compostos
complexos.

As espécies cottrplexas que ele fomra na natureza normal¡nente siio associaçires do
tipo NaSO4- e CaSO4, com no mínimo uma molécula de água entÌe o cátion e o ânion
(HEM, 1985). SILLEM & MARTELL (1964) demonstraram, a partir de dados
termodinâmicos, que as espécies complexas possuem ligações fortfssimas. Tomando como
exemplo, o cálcio (cuZ+) e o sulfato (so42-), em solução contendo valores entre 1,0 e
100'0 mg/I, constatou-se que se formam significativas quanticlades de suas espécies
complexas.

As análises qr.rímicas realizadas nas águas coletadas nos piezômetros apresentaram
dados de concentração rnuito baixa para o sulfato, estando muitos deles abaix<¡ do in<lice
de detecção do Laboratório , 2,0 mg/t , Isto não permitiu a confecção de mapas cle

isoconcentração para este ânion.

- Fósforo

o valor da concentração de fósforo na âgua obtida nos piezômetros ficou entre
>0,003 e 45,0 mg/l para o fósforo (total) e, para o fósforo solúvel (H2pO4-), entre >0,003
e 1,0 mg/l; na água da cacimba, o valor encontrado para o fósforo total foi de 0,025 mg/l, e
para o solúvel, 0,020 mg/|.

O fósforo pode ser encontrado na natureza nas formas apresentadas abaixo:

H+ + HZPO4-

H+ + Hpo42-

Destas três fases de ionização, apenas a primeira ocorre com ¡elativa faciliclade na
prática. Numa solução aquosa do citado ácido, a forma predominante clepenrJerá do pH do

H3P04

H2P04-



meio. A forma H3PO4 é predominante quando o pH da solução é inferior a 2,1. Com
valores de pH superiores a 12,3, aforma PO43- é a dominante. O HPO 42- é dominante no

intervalo <te pH de 7,2 a 12,3, e o H2PO42- , entre 2,1. e 7 ,1.

Os baixos valores de concentração do fósforo na água subterrânea coletada nos

piezômetros, alérn da baixa concentração na própria vinhaça, 25,0 mg/\, podem ser

atribuídos ao fato deste ânion ter uma forte tendência a formar íons pouco solúveis.

PREZOTTO (1979), em trabalhos nos solos agrícolas com aplicaçáo de vinhaça,

concluiu que o fósforo é imobilizado, formando fosfato de cálcio, que posteriormente pode
passar para formas menos solúveis, como fosfato de ferro e alumínio. BITTENCOURT et
al (1973) observaram que os compostos de fósfo¡o reagem com óxidos e hidróxidos de

ferro e alumínio através de adsorção com ligação covalente,

As análises químicas realizadas nas águas coletadas nos piezômetros apresentaram
dados tle cortcentração muito baixa para o fósforo, estando muitos deles abaix<¡ do índice
de detecção do Laboratírrio, 0,003 mg/I. Este fato permitiu a confecção de mapa de
isoconcentração apenas na amostragem de novembro/85 (Figura 304). Nele, observa-se
que as curvas de isoconcentraçáo de fósfoto total encontram-se subparalelas às curvas

potenciométricas.

- Bicarbonato e Carbonato

o valor da concentração do bicarbonato (HCo3-) na água obtida nos piezômetros
foi de > 1,0 a 98,0 mgfl, e o carbonato 1co32-) apresentou concentragão abaixo clo índice
de detecção; água da cacimba, o valor encontrado para o bicarbonato f<ti de 2,0 mg/l, e o
carborìato não foi detectado.

Normalmente, o bicarbonato e o carbonato ocorrem como derivados do áciclo

carbônico (H2CO3), conforme pode-se otrservar abaixo:

H}CO3

HCO3-
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A ionizaçäo do ácido carbônico (H2CO3) numa soluçáo aquosa depende da T e pH

do meio. A 20 oC, o ácido carbônico é dominante numa soluçåo com pH inferior a 4,4.8m

soluçöes com valores de pll superiores a 8,3, a forma encontratla é o carbonato (CO32-)'

No intervalo de pH de 4,4 a 8,3, há o domlnio do bicarbonato 1HCO3-) na solução

(STUMM & MORGAN, 1981).

O valor do pH da água dos piezômetros está na faixa de ocorrência dos bicarbonatos,

motivo pelo qual os carbonatos possuem concentração abaixo do índice de detecção. Ainda

vale ressaltar que os valores de concentração do bicarbonato encontrados nos piezômetrtls

estäo muito acima dos valores encontrados na cacimba.

Esta alta concentração do bicarbonato na água dos piezômetros provavelmente teve

a origem na vinhaça. Entretanto, o bicarbonato não foi detecta<Io navinhaça, em função do

baixo p[I. Por outro lado, ela possui altas concentraçÕes de matéria orgânica, qtte durante

o processo de biodegradação libera altas concentraçires de gás carbônico (CO2),

posteriormente transformado em bicarbonatos.

Constata-se, aittda, nas Figuras 31A,3lB e 3lC, que as curvas de isoconcentraçã<r

de bicarbonato, apresentam-se discordantes das curvas potenciométricas, nas amostragens

de novembro/8S, setembro e abril/87.

Este comportamento discordante está provavelmente relacionado à disposição

caótica da vinhaça na área de infiltração, de tal modo que, na água subterrârtea, ora o

bicarbonato concentrou-se em alguns piezômetros, ora ern outros.
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- Nitrogênio

O valor da concentração do nitrogênio total na água coletada nos piezômetros

variou entre >0,05 e 22,5 mg/\, do nitrogênio amoniacal (N/NH4+), entre >0,005 e 9,8

mg/l e do nitrogênio nitrato(N/NO3-), entre >0,05 e 3,0 mg/l; na água da cacimba, o valor

enc<rntrado para o nitrogênio total foi de 1,0 mg/|, o nitrogênio amoniacal não foi

detectado, e para o nitrogênio nitrato o valor foi de 0,9 mg/I.

O nitrogênio na vinhaça encontra-se predominantemente na forma orgânica. Na

zona não saturada, ele sofreu açâo das bactérias e foi mineralizado, transformando-se nos

ânions nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-), cátion amônia (NH4+) e gás amônio (NH3).

A mineralização do nitrogênio orgânico é rcalizada per uma diversidade de

microorganismos (fungos e bactérias aeróbicas e proteolfticas), segundo FREITAS (19t15).

A passagem da amônia para o nitrato é feita principalmente por bactérias do gênero

nitrossoma, nitrosolobus e nitrosospira. A passagem do nitrito para nitrato é feita pela

bactéria do gênero nitrobacter.

Apesar de existirem na natu¡eza várias formas do nitrogênio, nas águas coletadas nos

piezômetros, foram encontrados apenas amônia e nitrato. O nitrito, por ser uma forma

muito instável em ambientes normais, logo é nitrificado para nitrato, conforme se nota nos

dados das análises qufmicas. O amônio, por outro lado, é perdido para a atmosfera, porque

ele é um gás.

A vinhaça possui altas concentraçÕes de nitrogênio, 390 mg/I. Entretanto, os

teores encontrados nos piezômetros foram pequenos, provavelmente causados, pela grande

perda do nitrogênio na forma de amônio. Além disso constatou-se que os valores de

concentração da amônia foram maiores que os do nitrato, nos piezômetros. Este fato

ocorre como consequência do comportamento do nitrogênio na zona não-saturada. Na

profundidade, que corresponde ao imediatamente acima do nlvel cl'água, os teores de

amônia encontrados foram maiores que os de nitrato. Como o aquífero apresentava

condiç<les predominantemente anaeróbicas, e, em muitos piezômetros, pH redutores,

houve a manutençáo da forma do nitrogênio amoniacal.

As Figuras 32A,328 e 32C mostram que as curvas de isoconcentração do nitrogênio

total encontram-se discordantes das curvas potenciométricas, nas amostragens de

novembro/85, setembro/86 e abril/ 87,
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Este comportamento discordante provavelmente está re.lacionado ao fato deste
elemento ter continuidade nas suas reaçöes de biodegradação no aquífero, o que faz com
que sua dinâmica seja diferente do fluxo da água subterrânea

Carbono Orgânico Total (TOC)

o valor da concentração de carbono orgânico Total (Toc) na água coletada nos
piezômetros variou entre 3,4 e74,5 mgfl, e na água da cacimba, ele não foi detectado.

os valores de concentração relativamente altos do Toc na água coletacìa nos
piezômetros refletem a alta concentração da matéria orgânica na vinhaça (10.a00,0 mg/l).
Entretanto, as reaçÕes de biodegradação transformam o carbono em gás carbônic<l (co/,
de tal forma que, percentualmente, a parte perdida como gás é muito maior.

Ainda observa-se pelas Figura 334, 338 e 33C, que as curvas de isoconcentração <jo

TOC encont¡am-se discordantes das curvas potenciométricas, nas amostragens cle

novembro/8S, setembro/86 e abril/ï7, comportamento que indica a continuiclade das
reaçÕes de biodegradação no aqulfero. conclui-se, portanto, que a dinâmica desse
parâmetro não coincide com o fluxo da água subterrânea.
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4. CONSTDERAçOES FTNATS

A vinhaça da área de estudo originou-se do mosto misto. Sua composiçáo físico-

qufmica é semelhante à da literatura, excetuando-se o cloreto, que náo havia sido

analisado por outros autores.

A vinhaça infiltrada na zona não saturada sofreu reações importantes, tais como

reação de troca iônica, óxido-redução, complexaçáo e biodegradaçã<¡. Como consequência

dessas reaçries, constatou-se que nem todos os componentes da vinhaça infiltrada atingem

a água subterrânea a ponto de contaminála. Compostos existentes nr zona não-saturada,

como o ferro, o alumfnio e o manganês, foram solubilizados e carreados para o aquífero,

pois a vinhaça modificou as condições de pH desta zona, favorecendo o processo de

solubilização desses elementos.

A aplicaçäo de técnicas geofísicas permitiu a correta instalação de piezômetros. Os

dados geofísicos relativos à aplicação dos métodos da eletrorresistividade e

eletromagnético indutivo, obtidos a partir de caminhamento, se equivaleram em termos de

precisão e nível de informação. Porém as medidas do método eletromagnético indutivo,

obtidas a partir do mesmo procedimento, foram extremamente mais rápidas, o que

representa uma grande vantagem quando considerados os fatores custo e prazo.

Por outro lado, quanto ao procedimento da sondagem, r-r método da

eletrorresistividade permitiu determinar com maior segurançâ a espessura e a

profundidade das camadas.

Os dados da análise flsico-qufmica das águas subterrâneas obtidas nas cacimbas e

piezômetros permitiram verificar a ocorrência da alteração da qualidade da água

subterrânea com a infiltração da vinhaça.

Os valores de pH diminuiram de 4,5 a 6,0, nas águas naturais, para de 3,0 a 6,0, nas

águas obtidas nos piezômetros, e os valores de condutividade elétrica aumentaram de 10 a

55 uS/cm para de 400 a 1000 uS/cm.

O potássio, cálcio e magnésio for¿m os cátions em solução que passaram para a âgua

subterrânea em concentiações maiores, e tiveram como principal fonte a própria vinhaça.
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Os cátions manganês, ferro e alumfnio, sohlveis, apresentaram teores com valores

muito mais altos do que nas águas obtidas nas cacimbas. Eles foram lixiviados da zona não-

saturada para o aquífero, sendo a causa de sua mobilização, provavelmente, 'a alteração

das condiçÕes de pH da zona näo-saturada pela vinhaça.

Entre os ânions, apenas o cloreto, que praticamente não reagiu na zona não-

saturada, atingiu a água subterrânea em concentraçöes altlssimas. O bicarbonato

apresentou aumento na sua concentraçáo, propiciada pela grande concentração de CO2

gerada pela biodegradação da matéria orgânica, existente na vinhaça. Outros ânions

presentes na vinhaça, como o sulfato e o ortofosfato, foram retidos na zona não-saturada

por adsorção, ou formaram compostos complexos pouco solúveis.

O carbono e o nitrogênio, principais componentes da vinhaça sofreram uma intensa

atividade microbiana e foram biodegradados no primeiro metro do solo, passando apenas

uma pequena parcela destes compostos para a água subterrânea.

Assim, as águas subterrâneas da t¿rea de estudo apresentaram-se bicarbonatadas

sódicas em condiçoes naturais. Sob efeito da vinhaça, passaram a ser cloretadas potássicas,

evoluindo, com o tçmpo, para cloretadas magnesianas, e finalmente para cloretadas

cálcicas.

Entretanto, a maior pre<lcupação residiu nos elementos e contpostos qufmicos que

possuíam concentrações acima dos padrões de potabilidade para consumo humano,

determinados pelas Organização Mundial de Saúde (OMS), Enviromental Protection

Agency (EPA) e Ministério da Saúde (MS).

O carbono e o nitrogênio sofreram ação das bactérias anaeróbicas que transferiram

à água subterrânea um odor forte e desagradável. O odor é o meio primário pelo qual se

determina a aceitabilidade ou o uso da água (CETESB, 1977).

Os valores da concentração dos fons solúveis magnésio e cloreto ultrapassaram o

padrão de potabilidade. O magnésio quando alcança valores acima dos padrões de

potabilidade ocasiona efeitos laxativos. O ânion cloreto pode trazer restriçÕes ao sabor da

água, e ainda efeitos laxativos para os indivlduos que estão acostumados a baixas

concentraçÕes.



O ferro, manganês e alumfnio apresentaram concentraçÕes muito acima dos

padrões de potabilidade. O ferro e o manganês podem prejudicar principalmente o

aspecto estético da água para consumo. O cátion ferro modifica notavelmente o sabor da

água, tornando-a invariavelmente amargo, doce, adstringente e com o caracterlstico "sabor

ferro" (CETESB, 1977). Ainda podem interferir na eficiência hidráulica do poço, reduzindo

a vida útil do poço e a de seu equipamento de bombeamento, precipitando na forma de

óxidos e hidróxidos.

Dos fons nitrogenados, somente a amônia ultrapassou os padrões de potabilidade.

As altas concentraçÕes de amônia são usualmente indicadores de poluição doméstica e
industrial. O seu principat efeito é a redução da capacidade rJe desinfecçãr¡ do cloro
existente na água. A amônia reage com o cloro formando cloroaminas que possuem baixo

poder bactericida.

Com base nos resultados obtidos, a infiltração da vinhaça tem como impacto mais

importante na água subterrânea a transferência de alta concentração de amônia, magnésio,

alumínio, ferro, manganês, cloreto e matéria orgânica, que ultrapassam o limite de

potabilidade para consumo humano.

Assim, pode-se concluir que, em trabalhos similares a este, a metodologia de campo

deve constar das seguintes etapas:

- análise ffsico-quimica da vinhaça para determinar sua procedência e composição;

-mapeamento geofísico pelos métodos elétrico e/ou eletromagnético para

deteminar áreas sob influência da infiltração da vinhaça;

-análise físico-química dos sedimentos da zona não saturada, da superfície até o
aquífero, para avaliar a capacidade de retençäo dos componentes da vinhaça neste meio;

-instalação de piezômetros nas área mapeadas pela geoffsica, devendo ser instalado,

ainda, um piezômetro fora da área de influência da infiltração da vinhaça;

-determinaçäo do fluxo e análise flsico-qufmica da'agua subterrânea.

A infiltração da vinhaça tem como maior impacto a alteração cla qualicla<te físico-

química da água subterrânea. Entretanto, é considerável a salinizaçáo da zona não-saturada

pelos componentes da vinhaça. Na zona não-saturada, os compostos e elementos que são

retidos pelas reaçÕes de adsorção, complexação e óxido-redução podem ser fontes

contínuas de poluentes para o aqulfero, principalmente como consequência do processo de

lixiviação pelas águas pluviométricas. Na água subterrânea, a maior preocupação rebide nos
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pafâmetros que excedem os padrões de potabilidade para consum<l humano, conforme

descrito anteriormente.

Este trabaho permitiu constatar que a prática da irrigação e infiltraçåo da vinhaça

causam danos, principalmente à água subterrânea. Assim, as indústrias canavieiras

implantadas deveriam determinar o impactO que causam à zona não-saturada e ao

aqulfero, utilizanclo a metodologia proposta por este trabalho, com preocupâção maior nos

parâmetros que excederam os padrões de potabilidade. Constatado o problema, deve-se

recorrer à implantação de sistema de tratamento do efluente, de tal sorte que não venha a

poluir a zona não-saturada e/ou a água subterrânea. Contudo, para que isto âconteça' é

necessário que entre em vigor um mecanismo legal eÛrcaz.
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5. CONCLUSOES

Dos objetivos propostos inicialmente, pode-se consiclerar que uma metodologia de
avaliaçåo dos impactos sobre a qualidade das águas subterrâneas causados pela infiltração
da vinhaça foi desenvolvida. Dela, devem constar a caracteúzação físico-q¡fmica <Ja

vinhaça, as aplicaçoes de métodos geoffsicos e a caracterização flsico-qufmica {o solo e
da água subterrânea.

A infiltração da vinhaça tem como maior impacto a alteração da qualidade físico-
qulmica da água subterrânea. Na área de estudo, em condições naturais, elas apresentam-
se como bicarbonatadas sódicas. Sob efeito da vinhaça, passam a ser cloretadas potássicas,
evoluintlo, com o tempo, para cloretadas magnesianas, e finalmente para cloretadas
cálcicas.

Entretanto, a maior preocupaçäo reside nos parâmetros que possuem
concentrações acima dos padröes de potabilidade para consumo humano, a saber: o
nitrogênio amoniacal, encontrado com valores entre > 0,005 e 9,8 mg/|, o magnésio, entre
12,0 e210,0 mg/I, o alumlnio, entre >0,02 e23,0 mgll,o ferro, entre >0,005 e 60,0 mg/|, o
manganês, entre 5,0 e 60,0 mg/l, e o cloreto, entre 4,0 e 640,0 mg/|.

os resultados obtidos nesta pesquisa caracterizaram claramente os impactos que a
infiltração da vinhaça causa sobre a água subterrânea, tornando-a inadequada para o
consumo humano,

Face aos resultados obtidos, faz-se necessário aplicar urgentemente uma legislação
que permita a efetiva proteção das águas subterrâneas pela ativictade industrial álcooleira.
Para tanto, a rnetodologia desenvolvida neste trabalho pode ser util.izada como subsftlio.
Preocupação maior deve ser destinada aos parâmetros que excederam os parjrôes de
potabilidade. Vale ressaltar, ainda, que esta atividade está sendo desenvolvida sobre as

áreas de recarga dos princìpais aquíferos do estado tle São paulo.
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