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RESUMO

A bacia do Médio Tietê engloba vários muniiÍpios que

utilizam-se de água subterrânea para seu abastecÌmento. Como vá-
rios poços apresentaram águas com teores anormafmente aLtos, de

fluoreto, procurou-se através deste trabalho' deflnir a distribui
ção de f .Iuoreto nas águas dos poços focalizados ao longo da Bacia.

Para tanto, desenvolveu-se um sistema de monitora-
mento na região onde foram feitas 2f6 anáIises específicas de

água para detectar o fluoreto e 56 anál-ises de água do tipo físi-
co-quÍmÍca e bacteriológicas completas. As análises de água foram

Iistadas e separou-se os elementos que apresentaram teores acima

dos limites de potabilidade estabelecidos pela organização Mun-

dial de Saúde (f978) e conselho Nacional de Meio Ãmbiente (1986) 
'

através de hi stogramas .

Através dos dados obtidos nos histogramas, que fo-
ram distribuídos num dendograma, estabeleceu-se as correlações de

excesso existentes entre os íons sódio e fluoreto.

As correlações encontrad.as foram devidamente eviden

ciadas quando encontrou-se águas bicarbonatadas sódicas na maio-

rla dos casos, comprovando que as ãguas portadoras de fluoreto
são pobres em cálcio.

os teores de Íon fLuoreto encontrados nas águas

subterrâneas variaram de 1,5 a 5,2 ppm em média (chegando a atin-
gir 10,8 ppm en pontos isolados), em águas que circulam através
das formações do Grupo Passa-Dois e do Grupo Tubarão, neste últi-
mo, guando há a presença de sills de diabásio'

Como a água subterrânea destina-se ao abastecimento
público, houve prior ízaçáo no estudo dos ¡nêtodos de tratamento pa

ra se tornar a água Potável. Métodos estes que foram adequados ã

realidade da região.

os métodos Pesquisados foram:

a) adsorção com carvão de ossos - "descartado" devi
do à sua complexidade na operação e manutenção, alto custo e gran

de quantidade de ef l-uentes.

I
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b) filtração com resina de osmose reversa - não foi
utillzado devido ao altlssimo consumo de energia.

c) adsorção com alumina atj-vada - baixo custo pois
em nosso paÍs a afumina é barata, abundante e apresenta a "vanta
gem" de ocupar uma área reduzida, porém é um método demorado.

d) simples mistura - seria o melhor dos métodos se

existissem outros mananciais com água sem excesso de fluoretos.

o método que mais se adequou à região foi a adsor-
ção em alumina ativada que foi implantado para tratar a água sub-
terrânea que serve como abastecimento do MunicÍpio de Pereiras e

até o "presente" momento ten apresentado bons resuftados.

ÀBSTRÀCT

The Middle Tietê basin includes several counties
which use ground water for their supply. As several wells present
wateïs witb anomally high contents of fluorine, the aims of this
work are to determine the distribution of the ion along the basin.

For thís reason, a monit.oral system .\4tas developed
in the region, where 2L6 fluorine analyses were made, besides 56

complete physical-chemical and bacteriologlcal analyses. These
analyses were put on a list in order to separate the samples that
have fluorine content above the potabilÍty limits indicated by
means of the WorLd Organization for Health (1978), Natlona1 Coun-

cil of Environment and by histograms.

The obtaíned data were distributed on a dendogram

through which it is possible to define the relationships between
fluorine and sodium .iong.

Those relationships became evident in the case of
bicarbonated waters in almost all of the analyses, whích prove
that the fluorine waters have low concentration in calcium,
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The fl-uorine Íon concentration of the ground vraters

range from 1,5 to 5,2 ppm in average, but could reach I0rB ppm ín
Ísolated points in waters whlch circulate through the geological
formations of the "Passa-Dois" and "Tubarão" Groups, especially
in the last ones when there are sÍIl"s of diabase rock.

Taking in account that the ground waters are used

for urban supply, it v/as given priority in this study to the
methods of. treatment in order to turn potable the waters.

The following methods !'rere tested:

a) adsorPtion with bone-coal was considered not
suitable for the region because of its complex operation and maÍn

tenance, high costs and great quantities of effluent production.

b) filtration through reverse osmotic resin \"tas not
used due to high power consumption.

c) adsorptÍon with activated alumina is of low cost,
since in BrazÍ1 al-umina is abundant and the method reguires small
area, Hor^¿ever, it is a very slow procedure.

d) simple blending - this wouLd be the best Process
if there would be other sources of water viithout excess of fluori
ne.

The best method for the region is the adsorption
with activated aLumj-na, which was established in.'order to treat
the ground water used. in the urban supply of the "Município de

Pereiras" hrÍth good results untill to-day.
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1. TNTRODUçÃO

Nos anos de 1985 e L986 ocorreu um longo periodo de

estiagen, fato que levou as prefeituras a solicitar do Estado a

perfuração de vãrios poços Para comPlemento de abastecimento.

Tais perfurações foram feitas de maneira aleatória,
sem acompanhamento em termos de qualidade de água, l-evando ao apa

recimento de vários casos de fLuorose dentária devido aos altos
teores de fl-uoretos nas åguas de abastecinento.

A preocupação com os altos Índices de ftuorose den-
tária existente na Bacia do Médio Tietê (Região de Piracicaba)
que foi descoberta pela faculdade de Odontologia, evidenciou a

necessidade do desenvolvimento de um estudo onde na Bacia fossem

identíficados os focos que causaram esse dano ã saúde púb1ica, e

ainda, para que novas perfurações fossem devidamente posicionadas.

I.1. objetivos

Com a finalidade de se conseguir uma água subter-
rânea de boa qualidade, para o abastecimento dos munfcÍpios da Ba

cia do Médio Tietê, procurou-se desenvolver um estudo onde fossem
identificados os poços que mostrassem inequivocamente o excesso
de fluoreto nas águas subterrâneas. sem maiores preocupações com

as causas dos excessos encontrad.os. Todavia, procurando encontrar
correlações entre os excessos identificados nas águas, através
das análtses flsico-quÍmi cas .

Porém nosso objetÍvo prÍncipal, e de maior ínteres-
se ã população, foi propor métodos de extração d.o excesso de ftuo
retos, para que as águas tornem-se potáveis e não ofereçam malo-
res perigos à saúde da população.
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2. r,EvAt{T.AMENTo BrBLrocR.ÁFrco

' Este levantanento não corresponde à totalidade dos

trabalhos existentes sobre o assunto' mas mostra a bibliografia
suficiente e principalmente acessÍvel para o desenvolvimento des-

te trabalho.

Às pesquisas geológicas feitas por WASHBURNE (L930),

FELTCÍSSTMO (1952), MENDES (1952), LANGE (1954), BJORNBERG (1956)'

BARBOSA (1958) , ALI{ETDA (1964), FÚLFARO (1964), GUIIT'IÀRÃES (L9641 ,

PETRI (1964), DUR.ANTE (1965)' MEZZALIRA (1965), ROCHA CAMPOS

(1967), WERNICK (1967), NORTHFLEET (1969), I.,ÀNDIM (]'97O), SILVA

(\972',), SOARES (1972, 1977), FÚLFARO (1984) , CANUTO (1985) e HA-

CHIRO (1991), forneceram subsÍdios para caracterizar a geologÍa
da região em estudo.

Para se levantar hipôteses sobre o aparecimento do

fluoreto na água foi necessário um bom conhecimento da quimica do

flúor; neste campo, destacam-se os trabalhos feitos por STACEY

(l-960), GARRELS e CHRIST (1965).

A geoquÍmica do fluoreto, foi objeto de estudos fei
tos por GOLDSCHMIDT (1958) e Rå,NKÀMA (1963), gue pesquisaram as

maneiras de ocorrência do el-emento flúor nos minerais, fato que

nos facititou a compreensão do aparecÍmento do fluoreto em deter-
minados ¡nÍnerais.

Para as noções do aparecimento do fl-uoreto na água

foram de grande importância os estudos de hidrogeologfa feitos por:
LOPES (1956) , GARGAT (196I), SALLENTIEN (1962) , SCHOELLER (].963) ,

YASSUDA (1965), JOHNSON (1966), BOGoMOLOV (r9671 , SrLVA (1967) ,

TODD (196?), TALTASSE (1968), MA.ACK (1970), SILVA (L9721 , FR.AGA

(1986, 1990) e KTMMELM.ANN (1986, L989, 1990).

Tendo-se em vista as preocupações quanto ã patolo-
gia da ingestão de fluoreto através da água de abastecimento, DA-

VER (1945), ERICKSoN (1978) ' A.IUARAL (1985) e ALVES (1986) pesgui-
saram tais efeitos de maneira abrangente.

Para o estudo dos limítes estabelecidos para a in-
gestão de fluoretos foram utilizados os dados estabelecidos pelo
Consel-ho Nacional de ¡4eio Àmbiente (CONAMA' 1986) e pela Organiza
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ção Mundial- da Saúde (oMS, 1978).

Tendo se tornado um problema para vários municÍpios
e empresas, o excesso de fluoreto em águas subterrâneas tem sido
estudado amplamente, sob o ponto de vista dos ¡nétodos de extração.

Trabalhos sobre a remoção do excesso de fluoreto
por filtração com carvão ôsseo, feitos por MEDAGLIA (1985) r para
um poço no MunicÍpio de Rio Claro, mostraram-nos as dfficuldades
encontrad.as para a implantação de tal sistema.

A filt.ração com membrana de osmose reversa para re-
tirada do excesso de fl-úor também foi bastante pesguisada pela
Dow Produtos QuÍmÍcos (1987), mostrando as vantagens que o mêtodo
apresenta.

PAVAN (1988) , 9ue tem pesquisado a retirada do ex-
cesso de fluoreto na água subterrânea através da adsorção com al-u
mina ativada, mostra que esse método é o mais indicado para ser
utilizado em nosso paÍs, visto que a alumina é abundante e de bai
xo custo.

3. cÀRÀcrERrzAçÃo DÀ REGrã,O

3 . l.. Local-ização

A Bacia do Médio Tietê est.ende-se entre os meridia-
nos de 46o75' e 48013' a oeste de creenwich e os paralel-os 22o02,
e 23oL1' de latitude SuL; limtta-se com as Regiões Administrati-
vas de Ribeirão Preto ao Norte e Nordeste, Bauru a oeste, Soroca-
ba ao Su1 e Sudeste, grande São Paul-o ao Sul, Vale do paraÍba a

Sudeste, e com o Estado de Minas cerais ao Leste e Nordeste (figu
ra 1) .
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3.2. Geomorfologia

A Bacia do Médio Tietê localiza-se quase que total-
mente d.entro de uma Depressão Periférica, segundo AI,MEI DA (1964) .

Apresentando forma alongada, como autêntica "meia-
1ua", arco de cÍrcuLo de largura de 50 quilômetros, a Depressão

Periférica corta o Estado de Nordeste a sudeste em sua porção cen

traI.
Suas camadas sub-horizontais de telrenos sedimenta-

res encostam na borda dos maciços cristalinos ao longo de uma Ii-
nha, em forma de arco, que atravessa longítudÍnafmente a RegÍão

de campinas, os rios, ao alcançarem as formações sedÍmentares car
bonÍficas, talham-se até atingirem o ambasamento resistente' cons

tituindo cachoeiras e corredeÍras.

Pertencem a esta área toda a orfa ocidental das sub

-regiões de Campinas e a parte centraf e meridional da sub-região
de Piracicaba.

Em termos altÍmétricos o relevo gira em torno de

500 ¡n a 700 m de altura, onde se destacan morros testemunhos e pe

quenas "cuestas" resultantes da desigual resistência das rochas.

A zona do Médio Tietê ocupa a parte sudeste da re-
gião de Campinas, onde a Depressão Periférica apresenta, de modo

gera1, uma topografia pouco acidentada com desnÍveis locais que

só excepcionalmente ul-traPassam 200 m onde predominam colinas bai
xas de formas suavizadas, com vales jovens sem planfcies aluviais
importantes.

3. 3. Clima

No sistema de Köppen, o clirna é do tipo Cwa, ou se-
ja, temperado quente com estiagem no inverno. A predominância da

pluviosidade anual é de 1.200 a 1.300 miLÍmetros e a temperatura
mêdia do mês mais quente oscila entre 23o e 24oc. (rÍgura 2).
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Segundo os dados colhidos Pela Escola Superior de

Agricultura "Luiz de Oueiroz" Para o perÍodo de 1917-1965, as tem

peraturas ¡nédias varian de 16r ?oc a 23,6oc anualmente; as pres-
sões barométricas variam anualmente de 7I2,8 mm,/hg a 7I8,4 mm/ug

e as precipitações variam anualmente de 1254,5 rnrn durante o trans
correr de um ano.

A cIímatologia regional apresenta caracterÍsticas
nais tropicais do que sub-tropicais, dada a grande variabilidade
climática. Isso seria causado Por estar a região numa zona de

transição cl-imática, em que atuam as massas intertropicaÍs conti-
nentais vindas N-w e as marÍtimas, vindas NE-E e a frente po]-ar

sufina.

3.3.1. Pluviometri.a

De acordo com o Estudo de Águas Subterrâneas (1981),

existem na regÍão, 192 postos pluviomêtricos operados pelo CTH-

centro de Tecnologia em Hidráulica, e 91 pluviomêtricos da rede
do DNÄEE-Departamento Nacional- de Águas e Energia El-étrica (inctu
Ídos os extintos),

Entre eles cerca de 60 postos com mais de 15 anos

de observação foram utilizados para anáIíses de dlas de chuva diá
ria, chuva mensal e número de dias de chuva no rnês, calculando -
se as médias multianuais de chuva e número de dias de chuva den-
tro de um perÍodo de 30 anos (1949 a L978).

Tem-se para os meses de janeiro, médias mensais de

precipitação de até 255 mm em média (cabeceira) , com J-9 dias de

chuva por mês e para os meses de julho e agosto, médias mensais

de 30 mm (jusante e meio da bacia) , em média com 4 dias de chuva
por mês.

Pode-se ainda observar que a ocorrêncÍa de totais
mensais de precipitação maiores nas cabeceiras se deve fundamen-

talmente ao aumento significativo do número de dias de chuva, nes

tes locaís de influência orográfica, sendo mais marcante no perÍo
do chuvoso. Este fenômeno vem de encontro aos resul-tados obtidos
em estudos anteriores para guase a totalidade do Estado de São

Paulo.



.l-2.

3.4. Caracterfsticas Polftico-Administrativas e Sócio-Econômf-
cas

A densidade demográfica da Região em mêdia é de 120

hab/km2, verificando-se a predominância da população urbana que

representa cerca de 84E do total .

os municÍpios que utilizam água subterrânea para
complemento de abastecimento são:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
1r.
12,
13.
t4.
15.
16.
L7.

Pereiras - 4. 433 habitantes
Porto Feliz - 36. 799 hab.
Jaguariúna - 22.748 }rab.
Campinas - 845.965 hab.

Rio cl-aro - l-37.475 hab.
Santa certrudes - 18.485 hab,

Va linho s
vinhedo

Conchas
Tietê

- 67.867 hab.
- 33.571 hab.

- 87. 355 hab.
- 2.699 hab.

- 11.916 hab.
- 26.458 hab.

Araras
I peúna

charqueada - 18,741 hab.
Piracicaba - 278.515 hab.
Rlo das Pedras - 19.074 hab.
Capivari - 34,1"71 hab,

corumbataÍ - 3,153 hab.

(I.B,c.E. 1991 - Notas preliminares)

A região. apresenta um alto grau de desenvolvimento
industrial, embora os municÍpíos tenham uma atividade . agrÍcoIa ex
pressiva.

se, por um lado, ta1 região tem por base econômica
indústrias (Usina de eçúcar e ÃIcoo1, química, netalúrgÍca, cerâ-
mica, têxtiI, petroquÍrnj-ca, papel) , em outras áreas, a agricultu
ra reserva-se um papel mais relevante. A ocupação do solo rural
apresenta-se bastante variada, embora haja áreas relativamente de

dicadas a uma cu.Itura específica. Dessa forma, destaca-se a cana-
de-açúcar em toda a sua parte central ( aproximadamente L4I.232
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hectares), aproxj-madamente mais que a terça-parte da área cultiva
da da região e também a terça-parte da área ocupada por essa cul-
tura, no Estado. outra cultura importante é o nifho, que ocupa

6.900 hectares' corresPondente a 15? da área na região, ê equiva-
Lente a 1OB da produção total do Estado de São Paulo, e aínda de-

ve-se saLientar o feijão, que ocupa 4,8 hectares, aproximadamente

0,878 do totaL do Estado.

Convén ressaltar que o grau de vinculação entre a-
gricultura e indústria é observado em al-guns municípios, enquanto

que, em outros, praticamente inexiste. É o caso de locais onde há

instalações de grandes indústrias que dependem somente da matéria
-prima de outras regiões ou mesmo do exterior.

Em conseqüência a esse dinamismo regional, formou -
se um comércio atendendo às necessidade do desenvolvimento das

atividades daquel-a estrutura, assim como da população urbana cada

vez mais crescente.

O sistema rodoviário e ferroviário local ê satisfa-
tório, tanto para o transPorte de passageiros cono para o de car-
gas e mercadorias. sendo bastante complexo, principalmenÈe com

rodovias formando uma rede densa, que possibilitam o fluxo de to-
das as direções por dentro da região, como também a passagem Para
outras regiões do Bras il.

3.5. Geologia Geral

A Bacia do. Médio Tietê focaliza-se em sua maior par
te na Depressão perifêrica do Estado de São Paulo, tendo como li-
mites a leste os relevos movimentados do Planalto ÀtIântico e a

oeste as cuestas sasálticas' Essa divisão geológÍca, que é aflo-
rante na área, envolve rochas de idade variando desde o Pré -Cam-

briano até o Cenozóico, conforme I^IERNIcK (]-967') .

Em toda a parte l-este, afloram as rochas cristali-
nas do complexo Gnaíssico Migmatíttico e do GruPo Açunguí, com vá

rios corpos granÍticos intrusivos, abrangendo uma área de 10.500

km2. o restante da região corresponde ã parte oriental da bacia
do Paraná e envolve quase toda a área estratigráfica da mesma '
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desde o CarbonÍfero superior até o Cretácio (figura 3).

Na região, aflora em grande extensão o Super-Grupo
Tubarão, que está assentado discordante sob::e o embasamento crista
Iíno, e é subdividido em Formação ltararé, na parte inferior cor-
respondente ao cj.cfo glacial-, e normàção TatuÍ, na parte superior
iniciando o ciclo pós-9laciaI (SOARES , 19771 .

A Formação rtararé, de idade desde o CarbonÍfero su
perior ao Permiano médio, é representada essencialmente por areni
tos finos e grosseiros, Lamitos e dia¡nÌctitos depositados em am-

biente fLúvio- l-acustre, glaciaf ou marinho perfazendo uma espes-
sura da ordem de 600 a l-.200 metros. Distingue-se na parte norte
da Região a Formação Aquidauana, representada por sedimentos are-
nosos e lamitos, com uma eèpessura máxima de 90 metros. Sobrepos-
ta a esses sedimentos, encontra-se a Formação TatuÍ, constituÍda
por siltitos e arenitos lamíticos do Permiano médio a superior ,

com uma espessura variando em torno de 70 metros.

À seguir, na seqtlência estratigráfica, depositou-se
em ambiente marinho, o Grupo Passa-Dois, constituÍdo pelos folhe-
thos, siltitos e lamitos da Formações Irati e da Formação corum-
bataÍ, com uma espessura máxima de 300 metros.

No Triáss ico-Jurás s ico depositaram-se os arenitos
fluviais e eôlicos das Formações Pirambóia e Botucatu, os quais
foram. recobertos no Cretáceo pelos espessos derrames basálticos
da formação serra ceraf. o conjunto constítui o Grupo São Bento.

Na região não ocorre o GruPo Bauru. Em toda a área
foram encontrados numerosos sills Íntrusivos de diabásio.

Em geral . as camadas mergulham suavemente para o

centro da bacia do Paraná, porém, a íntensa at.ividade tectônlca na

faixa orÍental, marcada por inúmeras falhas e fraturas associadas
às intrusões de diabásio, modificou bastante o comportamento das

camadas. Quanto ao embasamento, encontra-se ocorrência de grähdes

faLhas transcorrenÈes de direção SE-NW e falhas normais de grande

extensão. (DÃxE - Estudo de Águas Subterrâneas, l-981).
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3.5.1. Rochas cristalinas

A área correspondente aos telrenos cristal-inos da

região mostra*se estruturada sob a for¡na de blocos tectônicos de

conposição litológica e feições estruturais distintas, justapos-
tas, desenvolvidas no fim do Pré-Cambriano superior e durante o

Eopaleozõico sendo reativada, em regime de falha normal , suces-
sivamente durante todo o Fanerozóico. Este evento resultou em so-
erguimentos, ãbatimentos e basculamentos dos difeientes blocos
t.ectônicos em questão (WERNICK' l_967).

Caracteriza-se pela freq{lêncià em rochas intrusívas
granitóides, que cortam rochas encaixantes com as característÍcas
do embasamento do Grupo Amparo, aos quais se associam intercala-
ções desta unidade, Trata-se de gnaisses e anatexitos com profu-
sas intercalações de rochas granulÍticas e ainda evidenciou-se
uma fase de migmatização, sob condições de baixa pressão.

os gnaisses' anatexitos e granulitos geralmente as-
sociam-se, na parte suf da negião de Campinas, aos metassedimen-

tos do Grupo Açunguí .

3.5.2. Bacia do Paraná - Rochas sedÍmentares

3.5.2.1. Grupo lubarão

o Grupo Tubarão, também denominado super-Grupo Tuba

rão, subdÍv.ide-se em dois cÍclos: o inferior gLacial , represenÈa-
do pela Formação rtararé, e o superior pós-glacial. conhecldo co-
mo Formação TatuÍ. rnterdigitados no toPo da Formação rtararé e

na base da Fornação TatuÍ aparecem os sedimentos avermelhados da

Formação Aqu.idauana (SOARES' 1977) .

A Formação TatuÍ assenta-se em discordância erosiva
sobre os sedimentos da Formação rtarané (BARBosÀ e ALMETDA' 1949).

a) Formação ltararé

os sedimentos da Formação rtararé assentam-se dÍre-
tamente sobre o embasamento cristalino. Estudando-se afloramentos
e perfís de poços, verifica-se gue são constituÍdos predominante-

mente de arenitos finos e grossej-ros, l-amitos e diamictitos das
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cores: amarela, vermel-ha e cinza nas partes superior e lnferj.or,
enquanto que a parte mêdia é representada por arenltos finos, sil
titos e lamitos d.e cores cÍnza escuro e a¡narelo. Os arenitos fre-
quentemente feldspáticos ou rnesmo arcozianos formam corpos psamÍ-
ticos existindo diversas estruturas singenéticas como marcas on-
dulares, marca de sola, estratificação cruzada, estratificação
gradacional, etc.

A Formação Itararê tem uma largura máxima de aflora
mentos de 35 quilômetros, Exposições representativas ocorrem pró-
ximas às cidades de Araras, PiracÍcaba e Campinas, recobrindo uma

área de aproxÍ-madamente 3.300 km2.

b) Fonnação Aquidauana

, Aflora na área desde Araras, em pequenas rnanêhas ,
até a parte setentrional da Região. (SOARES , Ig72).

Do ponto de vista lito16gico, a Formação Aguidauana
é constituÍda por arenitos muito finos a grosseiros, lamitos are-
nosos vermel-hos com estratj-ficação plano-paraÌel-a. Nota-se, tam-
bém, dentro dos arenitos a presença de seixos que variam em tama
nho desde milímetros até 10 a J-5 centÍmetros de compri.mento.

Os sedimentos da Formação Aquidauana apresentam-se,
em geral, interdigitados nos sedímentos do Grupo Itararé, enquan-
to que na parte norte da área, assentam-se sob a Formação Tatuí.

c) rormação tatuÍ

É representad.a, no membro inferior, por siltitos e
arenitos muito finos de cor marrom avermelhado, e no membro supe-
rior, por siltitos de cores claras, amarelas e esverdeadas inter-
calando corpos acanalados de arenitos (SoARES , 1972).

No membro inferior, notam-se lamitos com finas len-
tes de calcário enquanto que, na parte superior, as camadas de
caLcário ocorrem mais raramente nos arenitos de granulação média.

A Formação TatuÍ representa o fenômeno de transgres
são em toda a bacia do Paraná. Dentro da formação,. não são conhe-
cidos fósseis tipicamente ¡narinhos, saLvo alguns espÍcu1os de es-
ponjas encontrados em fracemápolis por BARBOSA e ÀJ,MEIDA (I949).
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3.5.2.2. GruPo Passa-Dois

Concordante sobre o Grupo Tubarão, assentam-se os

sedi¡nentos terrÍgenos do crupo Passa-Dois que encinam a seqtlência
paleozóica da bacia do Paraná. o Grupo Passa-Dois é representado
no Estado de são Paulo pelas Formações Irati na base e CorurnbataÍ

no topo, essa última, também denominada de Formação Estrada Nova.

a) Fornação rrati

De acordo com vários autores, os sedimentos da For-
mação Irati teriam se dePositado em ambiente marinho abaixo do nÍ
vel- das ondas. Nas ãreas com ausência de suprimento terrÍgeno, de

senvofveram-se colônias de al.gas, cujo retrabalhamento propiciou
a formação dos calcários Irati.

Na região, os sedimentos da Formação rrati afloram
numa estreita faixa perto de Piracicaba e Àssistência, envolvendo

uma superfÍcie de 280 km2 para mergulhar a oeste da bacia.

b) Fornação CorumbataÍ

A Formação CorumbataÍ é caracterizada no Estado de

São Paulo por arenitos muito finos, siltitos ' lamitos e folhelhos
com nÍveis de calcários eoLÍticos de cores predominantemente ti-
lás e cinza. os siltitos e os folhefhos apresentam lamÍnação para

lela, e fendas de ressecamento, enquanto que nos arenltos apare-
cem uma estratÍficação cruzada de pegueno porte e marcas ondula-
das devido ao processo sedimentar de correntes de maré em condi-

ções litorâneas num mar raso epicontinental.

Na região, sedimentos da Formação CorumbataÍ ocor-
rem numa faixa bastante extensa desde a margem do rio Tietê, pas-

sando por Piracicaba e Río Claro. Os sedimentos afloram numa lar-
gura variável de 5 a 20 km por uma extensão contÍnua de 150 km,

cobrindo aproximadamente 2.000 km2.

3.5-2.3. GruPo São Bento

O Grupo São Bento envofve a seqtlência sedimentar
pré-vulcânica caracterizada por um pacote de arenitos fluviais e

eólicos correspondente às Formações Pirambõia e Botucatu. (DAEE -
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Estudo de Águas Subterrâneas' 198L) '

a) Formação Píranbóia

Assentados em discordância sobre o Permiano, os are
nitos de cores variáveis, de granulação muíto fina a média exibin
do estratificação cruzada planar com espessura pelo menos duas

vezes maior que do pacote superior, corresponde ã Formação Piram-
bói a.

Na Bacia do Médio Tietê a Formação Plrambóia apre- 
l

senta-se. com granulação homogênea, variando de fina a média, do- 
:

minando. areias finas como visto entre Rio Claro e Itirapina

NaregiãodeTorrÍnhaertirapinaaformaçãoencon-
tra-se "capeada" pelos arenitos Botucatu.

b) Formação Botucatu

Sobreposta ã normação Pirambóia a partir de um con- l

tato de brusca mudança texturaf, estrutural e de cor, os arenitôs
de granulação fina e muito fina com estratificação cruzada planar
de grande porte representam a formação Botucatu.

Na Região os arenitos afloram na parte oeste em vol
ta da cidade de Itirapina.

, A camada mergulha, suavemente para oeste da Região 
l

em direção à calha do rÍo Paranå abaixo dos derrames basáIÈicos
que recobrem aproximadamente 508 dos arenitos na área. l

3.6. Hidrogeologia Geral ì

i

Os reservatórios de água subterrânea ou sistema 
i

aquÍferos que ocorrem na área foram caracterizados, .em função dos 
ì

seus limites (em superfície e profundidade) , condições de armaze- 
;

namento e circulação de água, como unídade práticas para lnvesti- 
.

gação e exploração em escala regional. 
ì

Dentro de tais critérios, o fator determinante nes- 
l

ta escala de trabafho, foi a geotogia regional . Em função do com-

portamento hidráufico das principais unidade geológicas, pode -se 
,

delimitar quatro sistemas aquÍferos, a saber: I
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01.
02.
03.
04.

(segundo D. A. E. E.

C ri s ta 1Íno
Tubarão \

I
Passa-Dois L sacia do Paraná

IBotucatu )

- Estudo de .Águas Subterrâneas - 198f)

Em cada um destes grupos, o armazenamento e circula
ção.da água ocorre de modo esp.ecÍfico, sendo possÍveI, entretan-
to, reagrupá-Ios em dois tipos, de acordo com o escoamento subter
râneo em meios de porosidade predominantemente intersticÍal (Tuba

rão, Passa-Dois e Botucatu), e meios de porosidade de fissuras
(cristalino e diabásio) .

3.6.1. ÀquÍfero cristalino

o domínio do aquÍfero cristal-j-no ocorre na faixa
oriental da região. O meio aguÍfero é desenvolvido nas desconti-
nuidades provocadas pelo fraturamento das rochas (porosidade de

fissura) , caracterizand.o desta forma zonas aguÍferas localizadas,
com extensão e profundidade condicÍonadas pela intensidade do fra
turamento existente. E importante salientar a existência de uma

camada de alteração ou manto de intemperismo destas rochas, que

apresentam uma grande importância na recarga do aguÍfero e, conse
qtlentemente, no escoamento básico da rede de drenagem superficial.
Dependendo da nat,ureza do tipo litológico,. altitude' cl-ima e fra-
turamento, o nanto de intemperismo pode apresentar espessuras de

10 a 70 m. Para oeste da área de af l.oramento, há uma cobertura for
mada pelos sedimentos do Grupo Tubarão que mascara as felções es-
truturais impedindo a localização das zonas aquÍferas do crÍstali
no.

3.6.2. Àquíferos da Bacia do Paraná

3.6.2.1. aguífero Tubarão

O aquÍfero Tubarão ocupa a parte central da Região
estudada. Ðncontra-se cortado em diversos Pontos por j-ntrusões de

diabásio que local ou mesmo regionalmente interrompe a sua conti-
nuidade e é ainda recoberto, em grande áreas, Por Pequena ca¡nada
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de sedimentos cenozóicos. .A espessura satutada apresenta a tendên
cia desde zero até 1.300 metros. o armazenamento e a circulação
da ãgua subterrânea ocorre através dos interstictos dos grãos dos

sedimentos clásticos grosseiros (arenitos, conglomerados, diarnic-
titos) , os quais estão intercal-ados com camadas de sedimentos fi-
nos (lamitos, siltitos, folhelhos) lrnpermeáveis, que dÍficultam o

escoamento da água subterrânea no sentido vertical, caracterizan-
do uma situação de anisotropia, con permeabilldades verticais in-
feriores as horizontais. A alternância em área de sedimentos gros
seiros e finos com espessuras variadas condicionam a heterogenei-
dade do armazenamento e circulação de água subterrânea, neste a-
quÍfero. O substrato deste aquÍfero é substituÍdo pefas rochas do

Pré-Cambriano, que constituem o aquÍfero Cristalino, e à medida
em que avança para oeste, o aquÍfero Tubarão passa a ser confina-
do pela segllência sedimentar do Grupo Passa-Dols.

Os aquíferos existentes no diabásio ocorrem de for-
ma dispersa na área da bacia sedimentä.r, O conjunto de corpos de
maior extensão estão encaixados nos sedÍmentos do Grupo Tubarão,
onde se destacam os sills de Campinas, PaulÍnia e Piracicaba, As

zonas aquÍferas estão associadas aos sistemas de fraturamento e-
xistentes nesses corpos de diabásio, caracterizand.o assim aquÍfe-
ros localizados, descontinuos e heterogêneos.

3.6.2.2. Àqulfero Passa-Dois

Os sedimentos do Grupo Passa-Dois pelas suas carac-
terÍsticas litológicas assume regionalmente as caracterÍsticas de
aquiclude, embora ,Iocalmente possa apresentar zonas aquÍferas re-
p.resentadas principalmente pelos bancos de cal-cário, e por zonas
de rochas l-amÍticas fissuradas.

Ocorre numa estreita zona que se estende de norte
para sul-, na parte centro oeste da Reglão ocupando 2.300 km2.

Assenta-se sobre os sedimentos do Grupo Tubarão e

estã recoberto pela Formação Pirambóia, podendo atingir até 250
metros de espessura.
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3.6.2.3. AquÍfero Botucatu

O sistema aquífero Botucatu é constituÍdo pelos are
nÍtos fluvials e eólicos das formações Pirambóia e Botucatu res-
pectivamente, que af l-oram a oeste da área recobrindo os sedimen-
tos do crupo Passa-Dois. Para oestef é recoberto pelos basaltos da

formação serra ceral, que passa a confiná-Io em ãreas jã fora da

Região. As condições de ocorrência e o comportamento observado em

perfurações implicam em uma caracterização regional de aquÍfero
livre, podendo Localmente apresentar-se confinado ou semi-confina
do, pelos nÍveis de cl-ãsticos finos que ocorrem na .base (Formação

Pirambóia) . A espessura média da região é da ordem de 250 metros.

3.7. DÊdos Regionais EspecÍfícos Para o Municfpio de Piracica-
ba (Distrito de Artemis)

3-7.L. Introdução

o distrito de Artemis (MunicÍpio de Piracicaba) foi
escolhido como "modelo" para os dados regionais, devido aos exces
sos de certos parâmetros encontrados nas águas dos poços. E ainda
porque, futuramente, talvez essas á.guas venham a ser exploradas
com fins medicinais.

No distrito de Artemis, conforme ilustra a figura 4,

ocorrem rochas sedimentares, cuja idade vai desde o Permiano até
o ,furáss ico-Triás stco .

A espessura total dos sedimentos paleozóÍcos é de

cerca de I.460 m (NORTHFLEET, L969), encerrando corpos intrus j-vos

de diabásio, filiados aos derrames mesozóicos, com espessuras que

podem ul-trapassar 200 m, ocupando posições geralmente subconcor-
dantes, Segundo os dados da Petrobrás, a média de porcentagem de

diabásio perfurado na secção pal-eozóíca é de cerca de 108. o topo
do embasamento está na altitude 1.000 m, conforme maPa estrutural
da Petrobrás (figura 7) .
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3.7.2. Perfuração de Poços (Pt e Pr)

No distrito de Artemis, até a presente data, foram
abertos dois poços tubulares profundos para água (PI e P2 - figu-
ras5e6)

secundari amente , o poço pioneiro da Petrobrás na

Fazenda Limoeiro, apresentou Produção de ãgua artesiana em volume
considerãve1.

3.7.2.I. Perfis geofógicos dos poços Pl e P2

O poço P1 apresentou o seguinte perfil geológico
(Figura 5) .

0 a 12 ¡n -
12 a 90 m -

90 a f20 m -

120-I97m-

J-97a202m-
202a207m-

207a252m-

252a262m-

Sol-o argiloso, avermelhado, moIe.

Argilitos avermefhados, fofhelhos es-
verdeados, siLtitos avermelhados, com

pequenos horizontes calcÍferos, com

restos de escamas e dentes de peixes.
Dureza mêdia.
Siltitos acinzentados, com alguns ho-
rizontes de folhelho pirobetuminoso
cinza - esverdeado, com restos de Pau

Iocaïis pachecoi Clarke. Dureza média-

Argititos acastanhados, com grânu1os

de 0151, a fr00 cm esParsos, com res-
tos de Estherias. Dureza Média'
Diabásio acastanhado, compacto duro.
Arenito., branco amarelado com grânu-
los médios, granulometria entre O,25

a 0150 mm, porosidade de 35 a 408. A-
quífero. Mole.
Argifitos acastanhados, com Pequenos
horizontes de tÍlito compacto. Dureza

média.
Arenito branco amare.Iado, com grânu-
Ios médios, granulonietriã entre 0,25
e 0,50 mm, porosidade 35 a 408' ÀquÍ-
fero. MoIe.
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Argilitos acastanhados, sil-tosos, com

restos de braquÍopodos e lameli-brân-
quios. Dureza média.
Arenito amarelado, com grânu].os mé-

dios - granulometria entre 0,25 e

0,50 mm, porosidade entre 35 e 408 .

AquÍfero. MoIe,

- SoIo argiJ-oso, avermelhado, com pe-
quena fração arenosa mo1e.

- Diabásío cinza escuro, compacto, duro.
- Argilitos avermelhados, folhelhos es-

verdeados e siftitos viofáceos, com

restos. de escamas e dentes de peixes.
Dureza média.
Siltitos acinzentados com alguns hori
zontes de folhelhos c inza-esverdeado ,

com restos de Paulo caris pachecoí
Clarke. Dureza ¡nédia.
DiabásÍo preto, f raturad.o, duro.
Argilítos acastanhados i arenitos ama-

reladost tilitos acastanhados e areno
sos, com seixos rolados. Com horÍzon-
tes aquÍferos. IvIoIe.

Diabásío cinza escuro, fendilhado, a-
quifero, dureza média.

O poço P2 apresentou o seguÍnte perfil geológico :

(Figura 6)

5m

5a fIm
1I a 80 m

80 a 100 m -

100 a 126 m -
126 a 170 m -

170 a 200 n -

0a

A camada de arenÍto glacial atravessadê por PI na
profundidade de 202 a 20'7 m, contendo um 1enço1 aguÍfero confÍna-
d.o, talvez se estenda sob a intrusão diabásica cortada por P2 na

profundidade de 170 a 200 m. Embora essa intrusão não tenha sido
atravessada "in totum", graças ao fraturanento intenso gue apre
senta, é provável que propicie a intercomun icação hìdráulica com

o aludido aquÍfero confinado, fornecendo água sob pressão ao poço

P2. (SÏLVA, 1972) .

Os 1ençóis aquÍferos secclonados por Pl e P2, po-
dem sofrer recarga através do "underfl-ow" do Rio Piracicaba.
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3.7.2.2. classificação eEtratigráftca dos poços Pl e P2

Para este trabalho, foi utilizada a classlficação
estratigráfica do LG.G,-Instituto Geológico e Geográfico, da

qua.l ressaltam os seguinte fatos:

- o topo do embasa¡oento cristalino faz contato com a

base do pacote sedimentar, através de uma inconformidade estrutu-
ral. O contato do Grupo Tubarão com a Formação Irati é do tipo
desconformidade erosÍonal. O Grupo Estrada Nova' Formação Corumba

tai, faz contato com o Grupo São Bento, Formação Botucatu, atra-
vés de uma desconformidade erosÍona1, com fendas preenchidas por
arenito penetrando a formação subjacente, algumas vezes com a pre

sença de um conglomerado basaL sem estratificação alguma.

a) crupo Tubarão

Está esse grupo representado na região por argili-
tos, arenitos, siltítos e varvitos, alguns deles localmente endu-
recidos devido às intrusões de diabásio.

A espessura máxima do grupo em Artemis está por vol-

ta dos 1.290 m. Nos poços tubulares Pl e P2 as espessuras par-
ciais atravessadas foràm de 278 a l-00 m, respectivamente . os sedi
mentos estão penetrados por corpos intrusivos diabásicos: no Poço
Pl atravessou-se um corpo na profundídade 197 a 202 m, enquanto
que no poço P2 atravessaram-se dois corpos, nas profundidades l-00

à 126 m e 170 ã 200 m (este úItlmo não foi totalmente atravessado)

b) Grupo .Estrada Nova

- Formação lrati - engloba um conjunto de rochas do

tipo folhelhos pi robetuminosos , folhelhos pretos não betumínosos,
calcários parcialmente silicificados em alternância com os folhe-
Ihos dolomitos, siltitos cinzentos, sÍIex e ocasionalmente areni-
to. A espessura máxima da formação, atestada pelas perfurações na

área, foi de 30 metros, sendo que no poço P2 esta formação é sepa

rada do crupo Tubarão subjacente, por uma intrusão diabásica.

- Formação Corumbataí - é uma das unidades afloran-
tes na região de Artemis engl.obando rochas do tipo siltitos cin-
zentos (base) , siltitos, folhelhos variegados, síIex e mais rara-
mente arenitos e calcários ' A espessura máxima da formação ates-
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tada pelas perfurações na área, foi de I13 metros, notando-se que

a espessura dessa formação tende a diminuir para NE e SE e aumen-

tar para calcÍferos com pequena esPessura' nas proximidades do

Rio Piracicaba, na estrada que 1i9a Artemis a Anhembi. No poço P2,

dentro dessa formação, na profundidade de 5 a 11 metros, atraves-
sou-se um corPo de diabásio intrusivo.

c) Grupo são Bento

- Formação. Botucatu - é uma das unidades afLorantes
na reglão de Artemls, representada por arenitos de cores vermelhâ

rósea e parda, de granulação fina a média, com estratificação cru
zada, formando quando decomposta os chamados "areiões", com vege-
tação escassa e pobre (cerrados) . A espessura dessa formação é

muito variãve1, dando o mapeamento da Petrobrãs, espessura média

de 50 metros.

- Formação Serra Geral - representada na área por

diabásÍcos de cores castanho a cinza escuro quase preto, granula-

ção fina e grossa' sob a forma de "sills" e diques. A maior espes

sura atravessada pelas perfurações foi de 50 metros. Esse diabá-
sio, nos corpos Íntrusivos, pode apresentar-se de maneira compac-

ta (Pt e Pr) ou fraturada (Pr).

d) Pleistoceno

sob essa idade, situam-se os sedimentos cenozóicos
constituÍdos por areias, arenÍtos, cascalhos e argilas de ocor-
rência focalizada em alguns terraços mais antigos que as planí-
cies aluvionares dos vales dos cursos d'água situâdos até cerca
de 50 metros acima dos nlveis atuais dos rios. Um desses terraços
é o situado nas proximidades do Poço P2, corn altura beirando os

40 metros, originado provavelmente pela Íntrusão de diabásio com-

plementada pelo trabalho do rio. no topo da gual ocorre cascalho
( "pedregulho de cava").

e) Holoceno

Constituem tais sedimentos as planícies aluvionares
dos cursos d'ãgua na região: areias, cascalhos e argilas.
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3.?.3. Htdrogeoqufmica regfonat do Distrlto de Àrtemis

A cornposição química das águas subterrâneas conflna
das, se estabelece de acordo com a litologia, velocidade de fluxo
da água, intensidade das trocas hÍdricas, condições de recarga e

descarga, permeabilidade, processos fÍ sico-guÍmi cos , etc' (SILVA,

1972) .

A mineralização é acentuada com o aumento da profun
didade, observando-se um zoneamento vertical na composição quími-
ca dos 1ençóÍs cativos. o fenômeno de zoneamento ocolre também no

sentido horizontal .

No loca1 onde há a recarga dos lençõis, as condl-
ções são mais favoráveis ãs trocas hidráulicas e é aÍ gue se in-
filtram constantemente as ãguas meteóricas. Como consequência dis
so, as águas subterrâneas são "dilufdas" sendo pouco mineraliza-
das.

A medida em que há um deslocamento para o centro
as águas vão se tornando gradativamente mais mineraLizadas, apre-
sentando em geral composição bicarbonatada sódica ou sulfatada só

dica-cál-cica.

No centro, as águas subterrâneas são bastante míne-
ralizadas e de natureza clorada ou cálcio-cloradas. sILVA (L972 )

em seu estudo da hidrogeoquínica regional de Artenis usou os dia-
gramas logaritmos verticais de SCHOELLER e BERKA],OFF.

com base nas análises qufmicas das águas, foram tra
çadas as linhas hidrogeoquímicas locais concluíndo-se que:

a) os resÍduos secos crescem de NE para SW.

b) A dureza cresce de Nv'l para SE.

c) Os teores de cloreto crescem de NE para SW.

d) os teores de sulfatos crescem de sw para NE.

e) os teores de fluoretos crescem de NE Para Sw.

o fluxo de água subterrânea tem sentido predominan-
te de NE para Nw, com variações localizadas.

A cartografia hidqogeoquÍmica indica uma concentra-

ção de anidrita ou gipsita nos sedimentos paleozóicos pelo teor
locaf de sulfatos, teor esse que decresce para Sw, ã medida que ä
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água percota o subsoÌo nesse rumo ' em consequência de trocas guí-
micas e "diluição".

As linhas de isocloretos e isofluoretos indlcam que

os teores crescem de NE para SW, graças à mineralização.

De acordo com os padrões de potabilidade ímpostos
peJ-a norma da CONAMA (1986), a qual regulamenta a água destinada
ao abastecirnento púb1ico, as águas dos doís poços atuais não são
aconseLháveis para tal- finalidade, embora sejam enquadradas como

águas sulfurosas adequadas para banhos, com boas qual-idades creno
J-ógicas. É conveniente frisar que as normas de potabilidade va-
ria¡n de paÍs para paÍs, não sendo possível a preparação de uma

norna internacional, pois a adeguabílidade de uma água depende da
finalidade de seu destino, bem como das condições locais em que a
mesma vai ser util-izada. (SILVA, 1972).

3.7. 4. Águas mineralizadas
:

Na região de Artemis, abaixo da profundidade 330 a

350 metros, ocorrem águas mineralizadas, com pH entre 8r3 e 8,7 .

A salinidade está entre 1,400 a 1,800 ppm, a temperatura entre
30o e 32,3oC. a composição dessas ãguas é predominante cloro-sul-
fatada sódica, recebendo a classificação de primariamente saLina,
de acordo com SILVA (1972) . TaÍs águas embebem os arenitos g1a-
ciais do Grupo Tubarão.

No poço da Pet.robrás (NORTHFLEET, 1969) na Fazend.a

Limoeiro constatou-se a existência desse lençol de ãgua mineral-i-
zad.a a partir dos 347 metros de profundidade. A fim de que o poço
produzisse apenas água doce, foÌ necessário o tamponamento com ci
mento. a partir dessa profundidade. Dessa maneira, aproveitou - se
apenas a água doce contida na camada de arenito gfacial que ocor-
re dos 200 aos 347 metros de profundidade,

Nos poços PI e P2, devido ås suas profundidades ,
não foi alcançado esse nívef de água mineralizada.
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4. METODOIOGIA

A fim de atingir os objetivos propostos, foram efe-
tuados trabalhos de campo e de l-aboratóri.o, com a finalidade de

se identificar os poços que apresentassem excessos de fluoreto e de

ouÈros parãnetlos quÍnicos gue tenham ultrapassado os padrões de
potabilidade, para se estabefecerem as correlações existentes e

sugerir de forma acertada, os tratamentos que tornem as águas in-
discutÍvelmente potáveis.

4.I. cadas tramento de Dados

De posse da constatação de ocorrência de fluorose
na região, efaborou-se um programa de monitoramento do qual fize-
ram parte 17 municípios, 7 distritos e 3 bairros gue utilizam á-
gua subterrânea, como abastecimento ou como compLemento de abaste
cimento, tais como: Pereiras, Porto FeIiz, Jaguariúna, Campinas ,

ValÍnhos, Vinhedo, Rio Claro, Santa Gertrudes, Araras, fpeúna ,

Charqueada, Piracicaba, Rio das Pedras, Capivari, Conchas, Tietê,
CorumbataÍ, Saltinho, Santa O1Ímpia (Distrito de Piracicaba) , Go-
dinhos (Bairro de Piracicaba) , Jardim Novo Wenzel (Bairro de Rio
Claro), Ajapi (Distrito de Rio CLaro), ÃssistêncÍa (Distrito de
Rio Claro), Batovi (Distrito de Rio Claro) , Santa Luzia (Distrito
de Charqueada) .

Para o presente estudo, foram efetuados trabalhos
de campo e tle laboratõrio, com a finatidade de definir quais dos
37 poços, da região em estudo, apresentavam águas com excessos de
fluoreto, Foram feitas 2l-6 análises de água para detectar o fluo-
reto e 56 anátises físico-químicas e bacteriológicas compl-etas.

4.2. Arceíragem e Ànálises

4.2.I. Amostragem

A amostragem das águas subterrâneas foi efetuada
través do convênio DAEE-CETESB, desde março de 84 e outubro de

a-
89,
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mensalmente, diretamente da "boca" dos poços, após um perÍodo con

tÍnuo de bombeamento de duas horas, no mínimo' No l-oca1 , foram de

ter¡ninados o pH, temperatura da água e conduttvidade elétrica.

As amostras destinadas ås anáIises físico-guÍmicas
foram coletadas em frascos de polietÍIeno, novos, descartáveis de

1,5 litros, sem preservação, para determinação do pH, condutivida
de elétrica, resíduo a 105oc e a l80oc, íons maiores, dureza, sÍ-
lica, ferro' em um frasco de 1,0 litro, preservado com 2 ml de

H^SO, concentrado, para exame de nitrato.

Os frascos foram transportados em geladeiras de iso
por com gelo, para manter uma temperatura média baixa.

O fato de colocar as amostras da ãgua e separar do

seu meio natural provoca modificações mais ou menos importantes de

alguns de seus parâmetros físicos, físico-químicos e quÍmicos' AI
guns, podem ser considerados como estãveis na escafa de tempo em

que se trabatha (de algumas horas até alguns dias), e outros, ao

contrário. , varíam muito rapidamente, tais como a temperatura ,

condutividade, gases dissolvidos e pH'

Esses são alguns fatos que levaram a executar uma

séríe de análises e determinações no próprio Local de col-eta.

A temPeratura da água foi medida no local da perfu-
ração, com termômetro da marca "rncoterm" portátil. A temperatura
do ar, foi também registrada' no momento da coleta.

A medida da condutividade elétrica foi feita con o

condutÍvÍmetro "Micronal" acoplado no pHmetro B 378.

A medida do pH tambêm foi feita no local da perfura

ção, utÍlizando o mesmo pHmetro B 378 "Micronal".

4.2.2. Ànátise

Nos laboratórios da CETESB, os parâmetros fÍsico
quÍmicos foram analisados a 25oc de acorilo com métodos do ".Ameli-
can Public Health Association" (1980)

- resíduo a l05oc e 180oc (gravimétrico)

- cu21 , Mg2* " dureza total (titulomêtrico com E.D.

T. A. )
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- Na* e x+ labsorção atômica)

- Hco; e co2r- (tituração potenc iométrica )

- cI (titulométrico n i tr ato-me rcú r io )

,-
- soÁ- (turbimêtrico, cloreto de bário)'

- No; (auto-analyser com sulfanil-amida)

- Fez+ (auto-analyser com ortofenantrol ina)

- F- ( Potenclométrico - Eletrodo Orion 94-09 - Po-

tenciométrico orion 701 - Tisab)

- Sio2 (colorimétrico com molibdato de amônía)

4,3. Tratamento dos Resultados de nnáliees

A partir dos resultados obtidos nas análises físico
-quÍmicas das águas subterrâneas, foram realizados cálcuJ-os e grá

ficos gue subsidiassem a caracterização hidroquÍmica e facilitas- :

sem a pïoposição dos métodos para a retirada do excesso de fluore
Èo da água.

os resultados fÍsico-guÍmicos das águas subterrâneas
foram trabalhados da seguinte maneira: 

l

- listagem dos resultados de análise para cada parâ
:

metro; 
l

- Transformação dos resultados dos Íons maiores ori 
l

ginalmente em mg,/I , para meq,/1 ; cáIculo da soma de cátiong e I

ânions em rneq,/l e porcentagem de cada Íon em relação ao total de 
l

cátions ou de ânionsi 
i

- cáfculo dos erros (prático e teórico) , segund" l

Stabler:

?E =
xcátions-f,ânions x 100
Icátions+xânions

com cátions e ânions em neq,/l .
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Erro teórico - percentual máximo de erro prãtico
permitido, levando-se em consÍderação os vaLores da condutividade
elétrica, conforme quadro a seguir, cusTõDro (1968).

condutividade efétrica ( uS,/cm) 50 200 500 2000 >2000

Erro permitido (B)

As anáIises que não corresponderam a tais limites
foram refeitas.

Para melhor visualização do caráter quÍmico da água,

utilizou-se o diagrama de Piper - que permite determinar a fácies
química da água.

cada análise ê representada no diagrama por um pon-
to no triângulo dos cátions e um no triångulo dos ânions. As coor
denadas desses pontos são as porcentagens de cada el-emento, inÍci
almente em meq/l, em relação ã soma de cátions ou de ânions.

Um ponto representando a composição guÍrnica global
da ãgua é determinado no losango pela intersecção de duas retas
levadas paralelamente aos lados do diagrama e passando pelos dois
pontos definidos anteriormente. O diagrarna de Piper permite!

a) a comparação de um grande número de análises en-
tre si do ponto de vista das concentrações rel-ativas i (expressas

em 8) e não absolutas, Esse ponto talvez seja urn inconveniente do

método;

b) a determínação da fácies quÍmica da água. E im-
portante saber que para definir corretamente a fácies quÍmica de

uma água, muitas vezes a repartição no losango não é suficiente e

os dois triângulos permitem uma interpretação e distinções mais
finas e ãs vezes necessárias;

Para auxiliar na determinação dos tipos hidroquÍmi-
cos, utilizam-se os diagramas de Schoeller - Berkaloff, sendo en-
tão possÍvel estabel-ecer, a1ém dos tipos hidroquímÍcos das águas,
as condições de potabilidade da ãgua analisada. Neste caso, os va

1030
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l-ores dos parâmetros analÍsados foram colocados em mg,/] .

Com a finalidade de localizar sobre o mapa os resul
tados encontrados e chegar-se ãs concfusões finais, com relação
aos tipos hidroquÍmlcos encontrados na região, util-izou-se o dia-
grana de Stiff, onde os parâmetros foram colocados em meq/I.

Ap6s a classificação dos tipos hidroguímicos, achou

-se conveniente cofocá-los num mapa geológico para gue fossem ob

servados guais os tipos hidroquÍmicos mais caracÈerísticos para
cada região da Bacia do Médio Tietê.

EstabelecÍdos os teores de fluoreto, estes foram co

locados num mapa para a localização das regiões onde predominam

os maiores teores.

os resuftados das análises fÍsico-quÍmicas forarn
também colocados em histogramas freqtlênci a/concentração , onde fo-
ram mostrados os padrões para a potabilidade, facilitando sobrema
neira a identìficação dos parâmetros excessivos e a quantÍficação
dessas exceções, em termos de porcentagem.

O Programa Latus f23 foi utilizado para o estudo das

correJ-ações. Estabeleceu-se a matriz - municÍpio x porcentagem ex
cedente aos padrões de potabilidade para cada parâmetro analisado.

Para se conhecerem as porcentagens excedentes aos
padrões da potabilidade, foram utilizados os histogramas. Quando

o parâmetro analisado encontrava-se dentro dos l"imltes de potabi-
l-idade, adotou-se, para colocação na matriz, o valor zeroi em ca-
so contrário, calcuJ-ou-se percentualmente qual o excesso apresen-
tado na anáfise fÍsico-química.

Após a construção da matriz, foi fácil encontrar
guais os parâmetros excessivos e correlacioná-los '

Estudadas todas as possibilidades de poluição, sugg

riu-se mêtodos de tratamento para tornar a água potãveJ-; os quais
estão descrÍtos no ítem número 9 deste estudo.
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5. A QUÎUICÀ DO FLÜORETO

Para se conhecer o comportamento do elemento quÍmi-
co "flúor" foi necessárÍa a pesquisa de suas caracterÍsticas guÍ-
micas e das propriedades que o diferenciam dos outros halogêneos,

5.I. O Grupo do Fluoreto

Enbora o f l-úor seja um membro do grupo dos haJ-ogê-

neos, suas propriedades fÍsicas e quÍmicas não estão de acordo
com as propriedades tÍpicas desse grupo,

A maioria das propriedades peculiares dos elementos
do primeiro grupo podem ser explicadas pelo fato gue (1) - os áto
mos são pequenos; (2) - as nuvens eletrônicas são fortemente a-
traÍdas, são muito compactas e não são facilmente distorcidas e

(3) - não exj-stem orbitais "d" disponÍveis para a J-Ígação (STACEY,

1960) .

A estrutura eletrônica de um halogêneo I j-vre é

igual à de um gás npbre, exceto na falta de um elêtr exter-
no. Levando em conta a estabilidade de uma camada "p" completa, é

compreensÍvel que tod.os os halogêneos tenham forte tendêncj-a em

adguj-rir elétrons para formar Íons haleto:

e- (s) + x (g) -> x- (9)

O calor l"ibertado nesse tipo.de reação é chamado a-
finidade de eletrônica de x. os valores das afinidades eletrôni-
cas dos halogêneos encontram-se na tabela 1. Pode-se notar que a

afinidade eletrônica cresce do I para o Br e para o CI , mas a do

F foge a seqtlência, com uma afinidade eletrônica semel-hante a do

Br.

Por outro lado, um ãtomo de halogêneo pode adgui-
rir uma configuração eletrôníca próxima ã de um gás nobre compar-

tilhando um par eletrônico com outro átomo de halogêneo formand.o

uma mol-écu1a diatômica. Todas as combinações possÍveis dos halogê
neos foram observadas; as energias necessárias para dissociar es-
sas molécuÌas encontram-se na Tabela L. Pode-se notar que a se-
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q{lêncía. com energias cada vez mais altas do L2 ao CL2 é quebrada
pelo F,r cuja energia é semelhante ao 12.

Tabela L. Algumas propriedades dos halogêneos (STACEY et al , 19601

Propriedades CI Br

Afinidade eletrônica do X, kcal/moJ- 79,5
Raio iônico de x-, Ao 1,33
Raio covalente tÍpico, Ao 0,65
Pot, de ionização de X, kcal,/mol 401,8
Potencial de oxidação
2 XXl +2e,-Eo (volts) -2,87
Energia de dissociação, kca1,/moI
para:
Molécula de halogêneo (X-) 36,7
Monofluoreto (XU)

Monocloreto (X", )

Monobrometo (X"r)

-1,36 -L,07 -0,54

57 ,I 45 ,5 35, 5

60,3 59,4 66,2
51,5 49,6

41 ,g

83,3
l ,8f
0,99

298,86

77,5 70,6
1,95 2 ,L6
J.,I4 1,33

27,4,61 240 ,78

5.2. ProprÍedades Físicas e QuÍnicas do Fluoreto

o flúor funde a -218oc, ferve a -1-87,9oc e tem uma

cor amareJ-a. o calor de fusão ê 372 caL/mof e o calor de vaporiza
ção ê 1,51 kcal/moJ-.

O átomo flúor forma Iigações muito fortes com pratj.
camente todos os e.Iementos do sistema periódico, pois a energia
F-F é bastante baixa. Certos metais, como o cobre, podem ser usa-
dos como recipiente para o flúor, unicamente porque uma camada de
ffuoreto do metal impede o prosseguimento da reação, a1ém da su-
perfÍcie. O ftúor reage explosivamente com material orgânico for-
mando o HF e CF4. o teflon (po]Ínero da fórmula -CF2-CF2-) é iner
te ao flúor, à temperatura ambiente, desd.e que se remova gualquer
traço de HF.

Muito poucas espécies têm o poder oxídante do fIúor
efementar. Os potenciais de oxidação em solução aquosa
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2F=F2+2e
+

2HF = f^ + 2H'
¿

Eo = -2,87

+ 2e Eo = -3,06

não têm muita slgnificação (El-e não forma oxo-ácidos, correspon -
dentes aos conhecidos nos outros elementos como HOCI-, HC1O2, etc.
Assim, a.qufmica do flúor em solução aquosa é relatfvamente sim-
ples ) .

5.3. Geogufmica do F,luoreto

O fluoreto constÍtui aproxímadamente 0,03 por cento
da crosta terrestre, é encontrado principalmente na forma de fluo
reto, CaF2; criol-ita Na3AlF6 e fIúor-apatita Ca5F(pO4) 3.

Tem-se lnformações qualitativas da presença e dis-
tribuição do fLuoreto em rochas e depósitos mineraÍs, os quais não
podem ser obtÍdos por análise qufmj-ca, mas por observações minera
lógicas e petrográficas. Observa-se a presença e distribuição de
minerais de fluoreto, por exemplo: a fluorita, na fluorapatÍta ,

nas micas, nos anfilólios cont,endo fluoreto, e no topázio, que
são atguns dos mais importantes minerais portadores.

É fãcil distÍnguir os minerals de fIúor, dos outros,
devido. à baixa reatividade do Íon f l-uoreto em comparação com clo-
ro ou oxigênfo.

O flúor é um típlco elemento litófilo em condições
terrestres. A maior parte do elemento é ffxado nos constituintes
das rochas silicáticas, como o complexo fluorapatita, que é o
mais abundante mineral de flúor. Na seqtlência, com referência à
fíxação da rnaior parte do flúor, acontece em alguns complexos hl-
droxi-silicatos e hidroxi-aLurnino-si licatos , nos quaÌs o fon hi-
droxiila (OH), talvez apareça abundantemente substit.uÍdo pelo fluo
reto (F ), semelhante ao caso dos anfibótios e minerais da famÍ-
lia da mica (biotita e muscovita). Em al-gumas rochas, especialmen
te aguelas em estágíos tardios de evolução de magmatismo, os
flúo¡-silicatos podem exceder a.quantidade fixada na apatita. Co-
mumente encontra-se fluoreto como constituinte das rochas magmáti
cas,



.41.

Um grande nú¡nero de ¡ninerals contendo fluoreto
provenlentes de hidroxl-silLcatos e boro-sillcatos - são,.produzl
dos através de ação pneunatolftlca, dentro destas condições, es-
tão o topãzio e a turnallna.

5.3.1. o.crtÊtal gufmico do flúor em rel.ação å geogufinica

NaturaLmente, o .flúor é obtldo atravês de uma única
carga do ânion F-, ou ocaslonalmente, conforme componentes seme-

l:hantes a ânions complexos de (BFn) , (AlF6) 3-, (Siru) 2-, em gue

as ligações covalentes são, para alguns, grandeza presente, segun
do GOLDSCHMID? (1958). Em todo caso, pode-se atribulr um raio iô-
nlco de l,33Ao para g átomo do f l-úor. o ãtomo de flúor une-se sim
plesmente por ligações covalentes, em compostos orgânicos, na mo-

Iécula F^, e aí os raios são de 0,65A0.¿'
É de grande importância, para comparàção, o ralo do

Íon fLuoreto com um outro fon, para a discussão de várias possibi
lidades de Ísomorfos substituirem o fluoreto e outro ânl-on.

Observando a semelhança existente entre P (f,33)Ao,
oH-(1,4 ou 1,6)Ao, 02-(1,32.A,0), e a diferença existente entre o

ct-(1,84o), Br-(1r96Ao), r- (2,2oAo), nota-se ser possÍveI , desta
forma, a substltuição entre o íons univalente F e OH no topãzio,
alsio4(oH, F)2, anfibólios e micas, e.o fon fluoreto pode ainda
substitulr o oxigênio em alguns mlnerais e compostos síntéticos.

A semelhança ent.re o ralo Íônico, a carga sinples do
fluoreto, e a carga dupla do oxigênio, torna simples a.construção
de urn modelo estrutural dos compostos de oxigênlo por compostos
de flúor (GOLDSCHMIDT, 1958).

Em compostos que são particularmente ou regularmen-
te dominados por ligações covalentes, como os compostos de enxo-
fre-suLfonados e flúor-sulfonados (Íons) (SO4) 2- e (SO2F), ou nos

2- )-pares (Pon) "- e (Po3F) " , trã difÍciI guÍmíca dos cristais simil-a-
res, prepondera a liderança completa de analogias em estruturas e

átomos distantes entre correspondentes sulfatos, flúor-sulfonados,
ou entre fluorfosfatos, segundo GOLDSCHMIDT (1958).

Menos difÍcies são as reJ-ações entre as cargas sim-
ples dos ânions de fluoreto e hídr6xido, com cloro, bromo, iodo e
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aLguns outros. Para GOLDSCHMIDT (1958) , é duvidoso se considerar
substitutções de isomorfos, nunca aParecem entre flúor e cloro
nos minerais.

Na água do mar, a proporção atômica F:cI é da ordem

de I:20.000, a fluorapatita é precipitâda com somente urn traço de

cloro, Dados estruturais indicam que o flúor e o cloro ocupam di-
ferentes posições atômicas nos minerais do grupo apatita, assim
como no caso da f Iúor-c loro-apati ta as relações não podem ser
substituÍdas por isomorfos.

5.3.2. O

neos é o fato
gttência, eles
ciclo exógeno

ciclo geoquímico do fluoreto

A mais notáve.I caracterÍstj-ca no ciclo dos halogê-
destes formarem poucos saìs insolúveis' Em conse-
não se transformam prontamente sob as condições do
( RANKA]IA, 1963).

O ciclo do ffuoreto é mostrado na figura 8.

I |Þposit-a- se a

J 
sas_nos nraønas

ondensaçao

partir das exalações gaso
de profun¿idade

Escapa juntarentet
pelo seu diârTetro 

I

con a água provavelnente
atô¡niæ pequeno

AÈividâde
\tulcånÍca

F pouæ i¡terfere nos está
giõs ìl-iciais de solidificã
çao

Figura 8. o ciclo do fluoreto. ( RANKA¡4A, l-963)
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5.3.3. Fluoreto em rochas magmáticas e em minerais

O mais importante e comum mineral de flúor em ro-
chas magmáticas ê, a fluorapatita. Pode-se completar o conteúdo

mÍnimo de fh¡oreto nas rochas magnáticas como sendo 8:29 por cento
da quantia de P2O5, assumindo o fl:o:cto o conteúdo da apatita de

3,5 por cento. A média nas rochas Ígneas é de 0,0L5 por cento de

F-, não incluindo o fl-uoreto de outlos minerais, especialmente nos

anfÍbóIios e micas, que são oriundas de substâncias em estágio tar
dlo de evolução magmática. Desta forma' quase um quinto do fliroieto
de rochas magmáticas pode ser fixado na apatita, segundo RANKAM-A

(1963).

Em conÈraste à abundância do flUofeto nas apatitas de

sedimentos fosfáticos, existem algumas evidências da deficiência
do e]ementÒ em al-gumas análises de rochas magmáticas e minerais
reunidos, Em semelhantes apatitas, nenhum flúor sozinho, nem

f l-úor + cl-oro satisfazem as necessidades da fórmuIa convencional
da apatita, nem quando os Íons hidróxido e carbonato estão incluÍ
dos.

É evidente a ocorrência de mais fl-uoreto -e$ afguns gra

nitos e nefelina sienttos e como hóspede em várias situações de

fLuoreto em mineraÍs, em granito, e Pegmatítos de nefelina sieni-
toi por exemplo, a fluorÍta, topázio, micas, turmafinas e anfÌbó-
lios, são ricos em fluoreto. o maior exemplo é a criolita pegmatÍ

tÍca de Ivigtut, perto do su1 da Groenlândia.

5.3.4. Fluoreto em depósito PneumatolÍticos e hidrotermais

Nos minerais PneumatolÍticos do tipo de depõsitos
de cassiterita, ond.e freq{lentemente o fluoreto é muÍto maís con-

centrado e aparenta ser o mais importante na migração dos compos-

tos vofáteis conforme se expressa na equação:

SnF4 + H2O -+ SnO2 + 4HF

o ácido hidrofluorÍdrico assume a re sponsabi I idade do metamorfis-
mo em rochas granÍticas, essencialmente nas misturas de guartzo'
onde pode ocorrer o aparecj.mento de fluoreto nas micas, e no topá
zio .
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São também observados depósitos de minerais pneuma-

tolfticos assoclados com compostos de fluoreto resuftantes de me-

tamorflsmo de contato .

Pode ser possÍveI uma menção de transformação de ro
chas ca.Icárias dentro de misturas de ffuorita, magnetita. Veios
de fluorÍta em zonas de contato de granitos são também f reqtlente-
mente observados.

Em depósitos de ¡ninerais hidrotermais, correlaciona
dos com magmas com grandes concentrações de fluoreto, quase sem-

pre há CaF^ (fluorita). Mas não ê certo atribuir a todo depósito
de fluorita a orÍgem magmática.

5.3.5. Fluoreto en regiões de metamorfismo

certos minerais são essenciafmente compostos de ro-
chas de metamorfismo regional e têm como constituintes hidróxidos
e provavelmente quantidade de fluoreto, por exempLo, muscovita'
biotita e anfibólios. É mostrado gue estes minerais podem facil-
ment.e ser produzidos sinteticamente na aplicação de grande pres-
são hidrostática, na presença de compostos de ffúor, no caso dos

anfíbóIios em presença de baixas temperaturas, segunilo GoLDs-

cHr¡4rDT (1958).

5.3.6. Fluoreto em processo de intenperlsmo e formação de so

Io

E prováve1 algum aparecimento de fluoreto ocupando

o lugar de hidróxidos, nos minerais do grupo da mica ou aparecen-
do em silicatos nos anfibólios e minerais "humitec" (contendo

água). Mas a fluorita é, facilmente dissolvida peJ-a água na super
fÍcie, segundo GoLDSCHMïDT (1958) .

Minerais do grupo da apatita podem talvez pernutar
o fluoreto pelo hidróxido, mas o importante do processo é que, à

medida que se dá o processo, o reverso pode acontecer, em grande

quantidade, isto é, a comprovação da dissolução do ffuoreto atla-
vés da circulação das ãguas na superfÍcíe, que não são fluoreta-
das ou insuf icientemente ffuoretadas com cimento fosfático. o pro
cesso de conversão hidroxi-apatÍta de ossos e outro esquefeto re-
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manescente para a fluorapatita em temPo geológico pequeno, é com-

provada. Em alguns processos, a fixação do flúor por causa da cir
cutação das åguas tambêm transforma fosfatos fecais e fosfatos de

cálcio, resultantes de metassomatismo em rochas catcárias, êllì

minerais comparáveis a fluoraPatita, segundo GOLDSCHMIDT (1958) '

Existem processos naturais com Poder de libertação
do fluoreto em cristais de apatita ou em geral, processos onde po

dem dissolver ou alterar a quantidade de fosfatos. Esses Proces-
sos produzidos na natureza são conhecidos pelo fato de poderem de

senvolver a vegetação em solo natural, mas todas as evidências da

ciência da agricultura convergem no fato do intemperismo ou sol-u-

ções de fluorapatatita na natureza, geralmente, serem produzidâs
muito l-entamente. Soluções aquosas de ácido carbônico produzen

ataque agressivo ã apatita.

É irregular a distribuição de fluoreto nos solos. A

nálises de ffuoreto em solo natural variam entre grandes limites;
as médias regionais são da ordem de poucas centenas de ppm de F-,
isto é, quase idênticas ãs encontradas nas rochas magmáticas-

5.3.7. Fluoreto na seqüêncía de sedlmentação

Nos resÍduos sedimentares, a quantidade de fLuoreto
é certamente pequena, por causa da apatita e da fluorita, dois
dos principais minerais envolvendo o fluoreto' serem muito so1ú-

veis, segundo GoLDSCHMIDT (1958). Mas os fragmentos de apatÍta
são freqtlentemente encontrados como areia e arenito, indicando â

apatita, especialmente a fluorapatita' entre os minerais resisten
tes. Sedimentos residuais certamente retêm uma pequena quantidade

do procedimento d.o el-emento fIúor nos borossilicatost a turmalina'
por ser extremamente resistente ao intemperismo e ao atrito mecã-

nico, e ainda o topázio, irão se comPortar' de maneira idêntica.

Nos arenitos são encontrados clastos grosseiros de

muscovita' especialmente em camadas selecíonadas pelo fluxo da

água. os clastos de muscovita atingem a faixa de 2 a 5 mm. São

efes obviamente em alguns casos derivados do granito e pegmatíto
granitico (próximos a mica - xistos e gnaisses) . Derivados de si-
licaÈos magmáticos podem conter diversas percentagens do fluoreto,
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inclusive pelo extenso poder que o fluoreto tem de reaparecer nos

hidróxidos através da troca iônlca'

Nos sedimentos carbonático6 o aparecimento do ffuo-
reto ê muito prováveI, como constituinte comum, porque em quanti-
dades pequenas, a ffuorita é muito f reqtlente em veios segregados
das rochas calcãrÍas,

Como a fosforita é muito solúvel em comparação com

o caco^, é concentrada em resÍduos de rochas calcárias, havendo
J

consÍderável concentração do f l-uoreto.

5.3.8. Fluoreto em sedimentos de fosforita

um grande número de depósitos fosfáticos, têm sido
originados da acumulação do ¡naterial fosfático primário, contendo
grande quantidade de fluoreto.

Durante a precipitação da fluorapatita, o fluoreto
aparece em excesso, em relação ao íon fosfato, igualmente para as

águas das profundezas enriguecidas em Íons fosfato'

o fato mais notável dessas precipitações é a grande

dissolução ( aproximadamente 1r4 mg F por lÍtro e menos de 0,1 mg

P2o5 por lÍtro, na presença de aproximadamente 20,0 mg de CI por
litro), numa separação praticamente pura de fluorapatif.a (com al-
g,uns excessos de fluoreto) somente com traços de cloro.

Os nódulos de fosforita presentes nos mares contêm

aproximadamente 60 - 70 por cento de fluorapatita, afém de carbo-
nato de cálcio.

5. 3.9. Fluoreto em argilas

A existência de fluoreÈo em argilas pressupõe a

presença, nestas, de minerais acessórios rícos no elemento. Assim

sendo, as apatitas, as mÌcas e a fluorita, mesmo em ¡rroporções mÍ

nimas, podem supostamente estar presentes. A16m destes minerais,
cuja existência ê variãvel segundo a litologia regional , certas
argilas apresentam capacidade para acondicionar íons fLuoreto em

sua estrutura. O mecanismo da substituÍção aniônica explica a pre
sença de Íons fluoreto na formação de argilominerais.
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Os Íons oxigênio e fluoreto apresentam dimensões

muito semelhantes. A únj-ca díferença entre eles advém de suas car
gas (e, naturalnente' da e letronegati vÍ dade de seus ãtomos) . O

Íon F- pode substituir o Íon o2-' acarretando a perda de uma car-
ga positiva (H+) , pois a neutralidade etétrica das estruturas dos

compostos deve ser mantÍda. Portanto, quando o Íon F- substitui o
- _2-lon u no rerlcuro crista.lino dos minerais, ele está, de fato '
substituindo uma OH .

A caolinita, por exemplo, apresenta uma relação de

óxidos isto é, Alror:sio, zïro - l:2:2 (BRowN, 1972), que não per-
mite variações notáveis em sua composição. contudo, é possÍve1
que apresente certa capacidade de troca aniônica, mostrada na fi-
gura 9 (WEISS, 1959). Esta úl-tima dependerá da espessura e do

diâmetro dos cristais que compõem a estrutura da caoliniÈa, mos-

trada na figura 9. A superfÍcie e as bordas dos seus cristais po-
dem apresentar íons oH- trocáveis por Íons F- (BRoWN, f972 e

wErss, 1959) .

fsto significa que, havendo Íons fluoreto disponÍ-
veis e sendo a caol-inita um mineral de argila muito comum nas re-
giões tropicais úmidas, a possibilidade de troca com Íons hidroxi
la é viãvel, mostrada na figura 9. Este mesmo raciocÍnio poderá

ser válido para a hatoisita e para a montmorilonita.

Nas micas (doze átonss de oxigênío) ê também pos-
sÍvel gue ocorra substituição aniônica através do mecanismo des-
crito, de modo parcial ou total (MAUGUIN e GRABER, L928). O mesmo

é vál-ido para as micas de dimensões argilosas, como a iÌIita
(BRoWN, J-972) que "conserva" os Íons F existente.s na mica origi-
na1 e para as cloritas.
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6. OCORRENCIA DE FLUORETO NOS DIVERSOS RESERVATöRTOS DO IUEIO A}'

BIENTE

6.1. Fluoreto na .Água

o f l-uoreto está present.e tanto na água superficial-
como na água subterrânea. A concentração de fluoreto em ãguas sub

terrâneas varia desde <1 até 25 mg/)-t ou mais' dependendo de fato
res geol6gicos, quÍmicos e fÍsicos da ãrea onde esta ãgua se loca
liza. Na água potáveJ- superficiat (águas de rios com tratamento
convenc.Íona1), as concentrações são menores, variando entre 0r01-
o,3 mg/I. Na ãgua do mar a concentração média de fluoreto é 1,3
mS/L. (ALVES, 1986) .

Em algumas regiões da Bacia do ¡qédio Tietê, devido
a escassez de âgua superficial , a população é abastecida com á-
guas de poços profundos, que contém, concentrações de fluoreto de

1,5 a 10,8 ppm, provocando a fluorose endêmica (alterações fisio-
lógicas provocadas por ingestão de fl-uoreto) .

6.1.1. Origem de fluoreto na água subterrânea

A principal- fonte de fluoreto na água é proveniente
da dissolução de fluorita e da apatita. Ainda pode ser encontrada
pela dissolução de hornblenda e certas micas onde o F- substitui
parte do grupo OH- na estrut.ura mineral.

Contrário aos cl-oretos, os fluoretos são menos soLú

veis. A solubil,idade da ffuorita é 8,7 ppm na água pura r = 25oc.

o Íon complexo de fluorsilicato (sÍF;-) parece bem mais solúvel
que a fluorita. A solubilidade da fluorita aumenta com a temPera-
tura e é influenciada pelo pH das soluções, (GoÑI , et al, I97'i).

CaFr.<-
*ca21 + 2F-

f
+

HF

t )-+H ' .<- *CO;
++'
HCO;
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Nas soluções com pH superior a 3,5 forma-se somente

um pouco de HF. Um dos domÍnios favoráveÍs ao transporte do F- é

aquele das ãguas de fumarolas em relação estreita com a atividade
vulcânica (coÑr et aI, 1973).

De acordo com HEM (!970) , concentrações mais eleva-
das que 1 ppm ocorrem nas águas sódicas e águas com fluoreto po-
dem reagir com o cálcio das rochas para formar a fluorita (caF2).

6.L.2. Fluoreto na água do mar

Na água do mar, segundo RANKA-[',IA e SAHÀ-ILA (t963), o

conteúdo de fIúor na água normalmente saLÍna é de 1,4 ppm o val-or
varia de acordo com a proporção dos sais. A quantídade de flúor
na água do mar ê certamente muito maior dc que a guantia m6dia na
água dos rios e fontes do globo, e excede os limites de toxicÍda-
de. A dÍferença do conteúdo de fIúor na ågua do mar e na água do-
ce é evidenciada pela grande quantidade de ffúor contida nos os-
sos e dentes dos animais marinhosr êrn coûrpâração com os animais
da fauna terrestre.

A distribuição do f1úor indica que o elemento foi
intensamente acumul-ado na água do mar durante o tempo geológico,
Existem duas hi¡óteses para tal fato, que são: a adição de flúor
solubitizado no intemperismo das rochas ou da distribuição direta
das exalações vulcânicas.

o conteúdo residual-, hidroLizado, de sedimentos car
bonáticos, ê geral-mente pequeno, quantidades em peso, quase a me-

tade do conteúdo em rochas magmáticas primárias. O principal fa-
tor de remoção do flúor (e íons fosfato) da água do mar são as
precipitações dos sedimentos fosforita e a formação da fl-uorapati

6.2. Fluoreto no Àr

A presença de Craços de f l-uoreto no ar deve-se tan-
to a fontes naturais como ã.s atividades humanas. os vulcões são

responsáveis por grande parte da quantidade de fluoreto na atmos-
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fera, sendo sua contribuição estimacia entre 1a 7 x l-06 toneladas

/ano, Outras fontes naturais são as temPestades de poeira em

áreas onde o solo tem alta concentração de fluoreto, aIém de gotÍ
culas de águas do mar transportadas para a atmosfera pelos ventos.

Em ãreas urbanizadas ou próximo de1as, a rnaior par-
te da quantidade de fluoreto encontrado no ar é proveniente das

atividades humanas, tendo sido estimado que entre 150-155 mil to*
neladas/ano de f l-uoreto são descarregadas na atmosfera por fontes
industriais nos U.S.A. (AI,VES, 1986).

Um levantamento do teor de fluoreto na atmosfera ,

de algumas comunidades dos Estados Unidos, mostrou gue as concen-
trações variam entre 0,O2 a 2,0 vg/^3, valores estes concordantes
com os dados encontrados na Europa.

Nas áreas vizinhas a vulcões em atividade ou fábri-
cas que queimam, manufaturam ou manuseiam materiais contendo fluo
reto, podem apresentar concentrações muito maiores (ALVES, l-986).

6.3. ocorrência de Fluoreto em Alimentos e Bebidas

A ingestão de fluoreto pelos animais e seres huma-

nos é feita, principalmente, através dos al-ímentos e da água. As-
sim, as. plantas representam uma importante fonte do el-ernento no

ecossistema, como pode ser vÍsto na figura I0 (AT,VES, 1986).

Àlimentos e bebidas, junto com a água potáve], são

as prlncipais fontes de fluoreto para os seres humanos, sendo ,

portanto, importante a investigação da ingestão diária de f l-uore-
to derivado de alimentos. Na tabela 2 estão as concentrações de

f l"uoretos nos alimentos e bebidas.
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Tabela 2. Concentração de fluoreto em alimentos de origem animal,
vegetal e bebidas. (ALVES, I986)

Al imento Concentração de Ffuoreto
(ng/kg)

Arroz integral
Arroz
Trigo integraf
Trlgo branco
Centeio
Cevada

Aveia
Batata
Cenoura
Al face
Espinafre
Maçã

Pera
Laranj a

Chá em fol-ha
Café
Vinho branco
Vinho tÍnto
Cerve j a
Carne de vaca
Ca.rne de porco
Ovos

Le ite
Quei j o
Mant,e iga
Baca thau
Cavafa
Camarão
Lago sta
Mari s co

2r,2
0,2 - r0,7
0,2 - r,4
0,1 - 0,9

0,41 - 7 ,r
o,4 - 4,8

0,18 - 0,78
o,I2 - 2,9
0,19 - 0,60
0,r8 - 0,42
o,44 - 6,4
o,6r - 0,64
1,0 7 - 1,11
0,3r - 0,4r
3,2 - 400

0,2 - r,6
o,2o - r,7a

0,084 - 0,944
0,2 - r,2

0,2o - 2,o0
0,20 - I,20

L12

0,084 - o,224
I,62
I,50

3,73 - 4,34
3,l-9 - 3,89
2,27 - 2,53
r,r9 - 2,r8
0,3 - 1,5

a = mg /I
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7. A FLUORETÀçÃO ÀItTTFICIÀI,

7.I. Efeitos Benéficos

o efeÍto benêfico do fluoreto na redução de cãrÌes
tem sido ampJ-amente comprovado através de extensa literatura pu-
blicada. Este efeito, denominada de cariostático tem sido explica
do através dos seguintes mecanismos:

1. Alteração da morfologia dos dentes resultante da

diminuição da solubilidade do esmalte e promoção de remineraliza-
ção.

2. Retardamento do crescimento das placas bacteria-
nas.

3. Favorecinento da precipitação do fosfato de cál-
ci"o sobre os esmalte.

A extensão do efeito cariostático depende fundamen-

talmente do núrnero inicial de cãries, do padrão de higiene bucal
e da quantidade de ffuoreto ingerida diariamente' a qual deve en-
contrar-se na faixa de 1 - 2 mg/ð,ia. A ingestão deve ocorrer prin
cipalmente durante o desenvo.lvimento dos dentes, devendo ainda
ser mantida conti¡uamente, caso contrário, a proteção adquirida
pelo indivÍduo diminuirá gradualmente.

Tem sido estudado o possÍve1 efeito do fluoreto no

tratamento da osteoporose, devido ao fato de ter-se observado um

pegueno índice desta doença e¡n áreas onde a água potâvel contém

altos fndÍces de ffuoreto. Apesar desta observação, não existem
ainda resultados conclusivos sobre a dosagem adequada de fluoreto
(UNEP, 1984).

7 .2. Efej-t.os Tóxicos

A ingestão diária de fluoreto em concentrações a

partir de 1,2 ppm já exerce efeitos tóxicos crônicos sobre os se-
res humanos. Estes efeitos, denominados por fluorose, resultam de

alterações fisiotógicas principalmente nos dentes (fl-uorose den-
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tal) e ossos (fluorose esgueJ-ética) . No primeiro caso, as al-tera-
ções envolvem desde manchas amarel-as no esmalte, até severas de-
formações (EAGENS, 1969), No segundo ocorrem alterações da histo-
logia esquelêtica, tais como aumento da densidade óssea, mudanças

morfométricas e calcificação excessiva das juntas. Estes efeitos
aparecem em regiões que apresentam altas concentrações de fluore-
to no solo erlou na água.

Já a toxÍdade aguda ocorre usuaLmente como resulta-
do da ingestão acidental ou suicida de fl-uoreto, resul-tante em

anomalias grastrinte stÍnai s , hipocalcemia, nefroses e choques
(HODGE , 1965').

À toxidade de fLuoreto agrava-se em indivÍduos gue
apresentam deficiência de cálcio e má nutrição (SINGH, 1984), sen
do, portanto, mais freqtlente em paÍses subde senvolvido s .

7.3. Efeitos do Excesso de Fluoreto sobre Anirnais .e Setes Huma

nos (Àbsorção, Distribuíção e Excreção)

crande parte de fl-uoreto ingerido ou inalado, é ra-
pidamente absorvido . através da região gastrintestinal e dos pul-
mões, respectivamente. O fluoreto absorvido.é transportado pefo
sangue e excretado principalnente pelo sistema renal, ou, fica re
tido em tecÍdos calcificados (UNDERWOOD, l-971) .

As concentrações de fluoreto em tecido moles são
geralmente baÍxas e não aumentam com a idade. Os rins são ricos
em fluoreto, quando comparados com outros órgãos; isto, em parte,
devido ã retenção na urina. No plasma, as concentrações são bai-
xas (0,1 - 0,2 ppm)a após a ingestão, os nÍvei.s variam bruscamen-
te em função do tempo em animais e seres humanos, e por isto, para
que as análises reflitam a dose Íngerida, devem ser executadas 10

go apõs a ingestão.

O fluoreto urinário não se orj-gina apenas da alimen
tação e da água, podendo também ser proveniente dos ossos. Existe
uma correlação entre fluoreto urinário e fluoreto ingerido, de mo

do que um aumento na dose ingerida gera um aumento de excreção ao

mesmo tempo em que aumenta a porcentagem retida, (ALVES, 1986).
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Enquanto o acúmulo de fluoreto em tecidos não cal-ci
f i.cados é pratícamente desprezÍvel-, o mesmo não pode ser dito com

relação aos ossos. Efeitos acumulatívos são observados ¡nesmo onde

a ingestão a partir de alimentos e água ã muito baixa.

7.4. Considerações Sobre a Fluoretação

7.4.L. Fluoretação com a ágTua de abastecimento

Na década de 30 ' foram divulgados os primeiros tra-
baLhos associando a presença de fluoreto na água à deterioração
dos dentes (fluorose), porém nestas mesmas regiões verificou - se
gue o índice de cárie dental era muito pequeno'

Os trabafhos posteriores visaram à determinação da

dosagem diária de fluoreto que reduzisse a cáTj-e dental sem acar-
retar f l-uorose.

Em f945-1947, um estudo sobre fluoretação de ãgua

de abastecimento forneceu o val-or de l-,0 ppm como dosagern 6tÍma ,

uma vez gue a cárie dental em crianças com idade variâvel de 5 -
l-2 anos diminuiu de 50 - 758, enquanto, "apenas" I08 da poputação
estudada apresentou fl,uorose (AZEVEDO NETO' 1966).

Este índice de fluorose deve-se ã existência de

uma est.reita faixa de concentração entre ä dosagem benéfica e tõ-
xica onde lr2 ppm são suficientes para causar manchas nos dentes.

Estes fatos geraram controvérsias entre os pesquisa
dores co¡n- respeito ã fluoretação ou não das águas de abastecimen-
to e sobre qual seria o limite permitido (MACCLURE, 1970).

Em função do grande Índice de redução de cárie den-
tal e "pequeno" Índice de fl-uorose¡ várias cidades americanas pas

saram a fluoretar suas águas na faixa de 0,7 - I,2 ppm. Esta fai-
xa foi estipulada utilizando a seguinte fórmula para cá1cu1o da

concentração de fluoreto em água de abastecimento: O,34/(-0,038 +

0,0062 ¡) m9,/1 , onde F é a média da temperatura máxima em graus
Fahrenheit. Em regiões de clima temperado, considerando-se a in-
gestão direta e indireta de água fÌuoretada, o consumo diário mé-

dio de um indivÍduo encontra-se na faj-xa de 1'2 - 1,6 mg (MAC
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CLURE, l-957]. .

Os vaLores entre I,2 a 116 mg foram estimados nas
décadas de 40 - 50, quando o grau de industrial i zação era pegueno.

Atualmente, este quadro se altera no mundo todo, de modo que o

maior consumo de af i¡nentos industr ial i zados gerou uma grande va-
riabil-idade nos níveis de fluoreto ingeridos, causada pela adição
de aditivos aos produtos. O consumo exagerado destes úItimos pode

explicar os dados da literatura, que demonstram ter ocorrido, nos

últimos 30 anos, uma diminuição de l7-60t no Índice da cárie den-
ta1 em cidade onde a água não é fluoretada e um aumento de 30 -
60? no Índice de ffuorose em cidades em que a água ainda é fluore
tada .

A fluoretação da água iniciou-se em 1950, no Panamá,

e em 1953, no Chile e Brasil. Os programäs de fÌuoretação da água

na A¡nérica Latina surgiram porque os dados pareciam indicar que a

incidência de cáries nesta parte do Continente Americano era no

mÍnimo tão alta quanto o Índice existente nos EsÈados Unidos. No

Br:asi1, a "experiência" da fluoretação teve inÍcio em 1953 na cida
de de Baixo-Guandu (ES). No entanto, o autor frisa que não se dis
punham de informações seguras sobre o consumo real de água potá-
vel em .relação ao clima e hábitos de alimentação e bebida. Apesar
disto, poucos trabalhos sobre os nÍveis de iluoreto no ar, na

água e nos alimentos têm sido publicados (ROLDI , l-981), mas vã-
rias cidades brasileiras tiveram suas ãguas de abastecimento fluo
retadas.

A partir de 1978, a organização Mun lial- de Saúde

adoÈou o seguinte princÍpio, con relação aos teores de fluoreto
para fluoretação da água de abastecimento:
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Tabela 3, Concentração de fluoreto recomendadas para ågua potável

Média anual das
temÞeraturas máxí¡nas
do 'ao (oc)

Limites de F (em mg,/I )

Inferior Supe r ior

10,o - f2,o
I2,l - 14,6
r4,7 - r7,6
!7,7 - 2r,4
2r,5 - 26,2
26,3 - 32,6

0r9
0r8
0r8
0,7
0'6
0r6

L,7
1r3
1r3
L'2
lr0
0,8

o consel-ho Nacional do Meio Àmbiente de f986 deci-
diu que o limite máximo do teor de fluoreto nas águas deve ser de

I,4 ng/I. Este dado é o que há de mais recente em termos de limi-
te para mananciais de classe I (águas para abastecimento sem tra-
tamentos .especiais ) '

7.4.2. FJ'uoretação com o sal de cozinha

O projeto de fluoretação do sal de cozinha, Iançado

pelo MÍnistério da Saúde brasileiro, no dia 19/02/92, é polêmico.

A adição do sa1 fluoretado de acordo com a proposta

do l4inistêrío é uma alternativa para prevenção de cáries em 10-

cais onde a água tratada aÍnda não foi enviada.

Hoje, dos 150 milhões de habitantes do país' aproxÍ
madamente 66 míIhões recebem água com flúor. como se não bastasse
o risco que esses 44? da popuLação corre, com o perido da sobredo

sagem por fluoretação da água de abastecimento, ainda o governo

pretende adicionar flúor ao sa1 através da adição de fluoreto de

potássio, numa proporção de 250 mg por quilo.

O ministério pretende empregar US$ 10 milhões e es-
tender o prograrna de uma só vez a 60 milhões de pessoas. A distri
buição do sal será feita nas regiões Norte, Nordeste e centro-Oes

te.
Atualmente estã sendo utilizado o sal- iodado e fluo

retado no municÍpiq fls Ãrraial do cabo (Estado do Rio de ,faneiro) ,
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em locais onde não hã fluoretação da água de abastecÍmento.

o sal fluoretado não será distribuido nas :i cidades
que dispõem de água tratada. Porém, para tal dlstribuição, não

foi feito nenhum estudo-piloto para se avaliar a alimentação uti-
fizada ou seja, as dosagens de flúor ingeridas naturalmente.

Questionávet, também, é o saf a ser util-izado, pois
o fl-uoreto de potássio, além de ser o Produto mais caro que exis*
te para a fluoretação do sal de cozinha, não é fabricado no Bra-
sil e será comprado de uma empresa alemã.

Com tudo isso, o governo brasileiro conseguirã dei-
r<ar o custo da f l-uoretação do sal próximo ao custo do tratamento
da água. Enquanto que, em outros países, a fluoretação do saf cus

ta menos que a fì-uoretação da ãgua e ainda conseguirá expor a po-
pulação a um risco com relação à sobredosagem do ffuoreto.

Conhecendo-se os vários "depósitos" de fluoretos no

¡neio ambiente, conclui-se que a fluoretação da água de abasteci-
mento poderá gerar uma sobredosagem na ingestão de fluoretos, fa-
to que causará uma série de efeitJs que podem ser evitados. Assim,

o uso de dentifricios fÌuoretados parece ser a medida mais sim-
ples e racionaL de se controlar o processo de cárie.

8. BtsSULTADOS

8.I. Àpresentação dos Resultados das AnãIises Ffsico - OuÍmicas
de Água subterrânea na Bacia do Médio-Tietê

o exame de potabitidade das águas em função da com-

posição e da concentração de sais foi baseado nos padrões estabe-
l-ecidos pela organização -t'{undial- de Saúde (o.M'S., 1978) e Conse-

l-ho Nacional do Meio AmbÍente ( CON.AMA, 1986).

Foram caracterizadas 216 anãtises nas tabelas do a-
nexo 1, que apresentaram os resultados das anátises físico-quími-
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cas das ãguas subterrâneas na BacÍa do Médlo TÍetê e ainda comple

mentando foram listados os elementos que apresentaram teores aci-
ma dos limítes de potabilidade estabefecido pela organização Mun-

dial de Saúde, (1978) (Ànexo 2).

As anãlises bacteriológicas não foram incl-uÍdas vis
to que' na maioria dos poços, as coletas foram feítas antes da de

sinfecção, que é feita no poço, após a perfuração.

8.2. Classificação Eidrogeoqulmica das Águas Subterrâneas
Área em Estudo

A classificação quanto ao tipo de água é feita com

base na predomiriância do cátion e ânion, vafores expressos em m!l/l.

Essa classificação é úti.f d.e uma forma geralr Pârâ indicar a

caracteristica quÍmica da água e Para apontar as semelhanças en-

tre águas.

8.2.L. Tipos hidrogeoquÍmi cos

Em termos percentuais, os tipos hidrogeoquÍmicos en

contrados através dos diagramas citados foram:

- águas bícarbonatadas s6dicas - 66'72

- águas bicarbonatadas câlcicas - 25,0t
- ãguas bicarbonatadas magnesianas - 8r08

Os resultados gerais encontrados estão nos diagramas: ' PIPER'

SCHOELLER-BERKALOFF, e de STIFF (Figuras Il-' 12 e 13).

Foram utilizados três diferentes tiPos de classifi-
cação devido ã diversidade de abrangência ideal para cada tipo
de gráfico.

- o diagrama "Piper" fornece a melhor classificação
quanto ao tipo da água.

- O diagrama "Schoeller-Berkaloff", a nelhor classifÍ
cação quanto à potabi tidade .

- E o diagrama "Stiff", é o mel-hor dos três, para se

poder fazer a localização dos tipos de água sobre o mapa da re-

da
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9ião.

Diagramas trianguJ.ares

adrnitindo a validade das análises, os valores em

mitiequivalente são colocados em porcentagem' no diagrama de Pi-
per (Figura II) para comparação e classificação.

Pode-se através deste diagrama classÌficar todo ti-
po de água proveniente dos aguÍferos da Bacia do Médio Tietê.

Em 66,78 dos casos, as águas são bicarbonatadas sõ-
dicas, e nestes casos elas são originárj-as dos Grupos Tubarão (nor
mal-mente quando há a ocorrência de sills de diabásio) , Passa Dois
(Formação Corumbatai) e São Bento (arenitos da Formação Botucatu).

Diagramas não triangulares

Os diagramas de Schoefler-Berka loff (Figura 12) são

os mais Índicados para estabelecer o grau de potabilidade das

águas analisadas.

As águas de qualidade duvidosa são as encontradas
nos poços dos municípios de Pereiras, Conchas e Saltinhos. Essas

águas foram classifícadas como bicarbonatadas s6dicas, de qualida
de medlocre para a potabilidade (Figura 12).

Através do diagrama de Stiff (Figura l-3) foi pos-
sÍvef localizar as concentrações de cada tipo de água, distribuin
do-as ao longo da Bacia do Médio Tietê. As ãguas do tipo bicarbo-
natadas sódicas são realmente as de maior ocorrência de apareci -
mento, estando concentradas nas regiões dos municÍpios de Vinhedo'
capivari, Tietê (vários poços) ' Saltinho, Rio das Ped.ras, Conchas,

Perefras, Piracicaba, Ipeúna, CorumbataÍ e Rio Claro (distrito de

Ajapi) .

As águas do tipo bicarbonatada cálcica aparecem
nas regiões de Porto Fe1iz, Tietê (alguns poços), Va1inhos, Cam-

pinas, Jaguariúna.

As águas bicarbonatadas magnesianas só aparecem no

bairro Campestre (municÍpio de Piracicaba) .
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8.2.2. Tipologia dos aquÍferos com anomalia de fluoreto noa

f ácies hidrogeoqulnicos

Conforme foi abordado anteriormente (somente 25 B

das águas, são bicarbonatadas cáIcicas), é aceito experimentalmen

te que as águas portadoras de fluoreto são pobres em Ca-'. Assim,

as águas enriquecidas em fluoreto são resultantes da formação de

tipos geoquÍmicos específÍcos' Dentro deste contexto, observa-se
o grande aparecimento das águas bicarbonatadas s6dicas (Hco; -
Na+), devido taLvez à precipitação da fl-uorita, ocasÍonada pelo

excesso de.fl-uoreto que se "conbina" com o ca** retirando-o da

água, Em outras palavras, as condições de equilíbrio e de agres-
sividade destas águas favorecem a precipitação da fluorita e o

aparecimento das águas bicarbonatadas sódicas.

Atém dos aspectos de ordem puramente química e mine

rol-ógica, que intervêem na geração de fácies hidrogeoquímico s po-

tenciais à ocorrência de fluoreto, participam, também, de forma

não menos inportante, a ação de elementos estruturais e morfocli-
máticos sobre as unidades sedimentares. Neste caso, a idade e o

tipo dos eventos e seus efeltos são fatores determinantes no con-
dicionamento hidrogeoquímico dos aquÍferos.

No caso da Bacia do Médio Ttetê, analisando-se os

histogramas (Figuras L5 a 32) e o dendograma (Figura f4), observa

-se que os fatores constantes e os fatores excessivos, levam -nos
a uma água bicarbonatada (em l-00? dos casos), e sódÍca (em 66,7 I
dos casos).

o dendograma (Figura 14) facititou a visualização
dos municÍpios mais problemáticos em termos de excesso de ffuore-
to e de outros íons.

Analisando-se os histogramas (Figuras 15 a 32), ve-
rifíca-se que os parârnetros que encontram-se em excesso, nas á-
guas, de acordo com as anáfises feitas são: ffuoreto, sódio, pH ,

cloÌeto, ferro, carbonato, condutÍvidade elétrica e sílica.

Com o auxílio do dendograma, pode-se I estabelecer
correlaçõeS entre os excessos encontrados através dos histogramas,
as correlações são:
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- O fluoreto ê o parâmetro que aparece em excesso

nas águas, na maior parte dos casos, sempre acompanhado pelos ex-

cessos de sódio, nestes casos os resÍduos filtráveÌs e a conduti-
vidade elétrica também são altos.

- Em proporções menores aparecem águas que contém

aIém dos excessos de fluoreto e sódio, também excessos de ferro ,

sempre com reslduos filtráveis e condutividade elétrica altos e

até teores de carbonato consideráveis.

- o PH dessas águas varia entre I e 9,2.

- Em proporções ainda menores aparecem as águas que

apresentam excessos de fl-uoreto e ferro, mas nesses casos os resÍ
duos fil-trãveis e a condutividade não são excessivos.

- Em casos esporádicos encontrá-se ainda águas com

excesso de ferro e silica, neste caso o pH chega a atingir 6,9
(o limite mÍnlmo encontrado para o pH das ãguas analisadas) .

8.3. Teores de Fluoreto Encontrados nas Águas Subterrâneas da

Bacla do l,{édio Tíetê e suas @rrelações Geológicas

os resultados das anál-ises físico-químicas das amos

tras coletadas mensaLmente, no decorrer de 6 anos (L984 - 1989)

evidenciaram que as águas provenientes de diversos poços da Bacia

do ¡,tédio TieÈê não atendem aos padrões de poÈabilidade, apresen-

tando-se impróprias para o consumo humano, devido aos elevados

teores de fluoreto (mapa de distribuição dos teores de fluoreto )

(Figura 33).
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Figura r5. Diagrama Frequencia ,/ fluoreto
+o

o.ð 1.6 2.1 5'Z 1'O 4.0 9'ø é,1 7,2 !,4 ö ð 9'6 J("4 1l'3
r"J 

<i rærråäeenr.edc¡n;;¡ mclr dr Þ>

Ijtnites est¿beleciòs para potabitÍdade (segrundo organização Murìdial
¿s g¿úds ' 1978) - t
Li.riite I,4 Íg/I e F (segundo oc¡{Al'ß, 1986, 6nselho Nacional dÕ

ItÞio å¡rbiente)

Fisura 16. Diagrama Frequencia,/ Cloretos
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Lùnites estabelecidoil-ara potabitidade (segundo orga¡ização ¡4Lr,ndial

6s s¿fi¿s, 1978)
Segr:ndo CO'iAMA (1986) - 250 rW/L de c1-.
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Fl9ura to Diagrama Frequencia ,/ Carbonatoe
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Diagrama Frequencia ,/ Sodio
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Figura 23.
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Diagrama Frequencia / Calcio
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Figura 25. Diagrama Frequeneia / Ferro
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Figura 26. Diagrama Frequeneia / Boro
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Fisura 27. Diagrama Frequencia / Alcalinidade Toial
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Ffgura 29. Diagrama Froquancia,/ Silica
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Fisura 30. DiagramaFrequencia,/Condut,Eletrica
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a) Teores de fluoreto acíma de 5,2 ppm:

¡t¡nicÍpio Grupo fOr¡naÇão fdade

1. Pereiras n¡barão rtâraré Penþ-carbonífeJro

2. Piracicaba (Sar¡tana) rr:barão ItaraÉ Per¡rp-Carbonífero

3. oorumbataÍ Passa-Þis oorumbataí Perlrliano

4, Rio Claro Plioceno

(,laxdim lücvo Wenzel-

5. Rio Claro (Batovi) Tilbaïão ltararé per¡o-CanbonÍfero

6. önct¡as tr¡l¡a¡ão Itaraé Pernp-Carbonífero

b) Teores de fluoreto entre 5,2 ppm e 1,7 ppm:

M:r¡icípio Grupo norrnação Idade

l-. santa Cærtmdes Passa-Dois corumbataí PerIrliano

2. Araras-SuÍtes bãsicas
(si1I de èiabãsio)

3. Piracicaba (Santâ O]Ím
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os teores de fluoreto encontrados e a geologia refe

rr¡barão Itararé Per¡ro-Carbonffero

T¡barao rtarar6 Perno-CarbonÍfero

5. ougn:arÍrina (= 1,7 prrn) - sill de ðiabásio prote¡ozóico 
l

(Suites cranitóides ) (316 m) Su¡:erior

6. nio claro (Ajapi) rr-ibarão Itãrar.é Per¡rp-CarbonÍfero i

7. Rio Claro ("Assistên - 
i

cia) î¡barão ltarar6 PenÞ-Carbonífero 
,

pia)
4. Salti-nho

8. Vú¡heò (= f,7 F,Ixn) BnlcasaÍÊnto

(Suites C'ranitóides cristali¡to
9. Chargueada

Proterozóiæ
Superior

rrøarão rtararé PêErþ-carbonÍfero
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10. Tietê
11, CanpÌrns

12. Porto Feliz
13. Vali¡tps
14. Ipeúrn

8.3.1. avalfação dos dados existentes

os resultados das análises fÍsico-químicas (Ãnexo l)
de vários poços perfuiados no AquÍfero Tubarão permitem constatar
que o ânion F aparece, predominantemente, em concentrações maio-
res gue 1,5 ppm (Figura 33).

o aquÍfero Tubarão ocupa a parte central da Região
estudada. Encontral-se cortado em diversos pontos por intrusões de

diabãsio que 1ocal ou mesmo regionalmente interrompe a sua conti-
nuidade. Nestes locais os teores do íon fluoreto chegam a atingir
mais de 4 ppm (Figura 33) .

Similarmente aos valores de F referidos' constata-
se que para alguns poços perfurados na ãrea de ocorrência do equÍ
fero Passa-Dois o valor deste ânion chega a atingir 10,8 ppm (rná-

ximo constatado) provavel-mente estes valores estão associados ãs
áreas de tectonismo marcante e, temporal-mente, as manifestações
vulcânicas basálticas e pós-basálticas (FRÀGA, 1990) .

8.3.2. Concepção quÍmica

o enfoque da origem dos F- através de um tratamento
puramente qufmico não é, evidentemente, adequad.o para sustentar ãs

concl-usões apresentadas mais adiante, Entretanto, esta anál-ise é

útÍl- na visualização do problema, porque conduz ao trabalho expe-
rimental a partir do gual podem ser levantadas respostas finais
É difÍcil, também a compreensão de todas as variáveis geológicas
envol-vidas na ocorrência de F na água. Por esse motivo foram in-
cluÍdas pesquisas já existentes que compleÈam o cicLo de ocor-
rênc ias -

c) Teores abaixo de 117 ppm:

.78.

Idade

Proterozõiæ
ProterozóÌoo

P¡pterpzóiæ
P¡oteroz6ico
Jurássico-TYiássi-
CD

G¡:14)o ¡b]ã[aÇao

Ãçungui

Açungui

Äçun$ri

Açì,rngui

São Bento Botucatu
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Há uma correlação entre os valores anômalos dos F

com as faixas de concentrações de Na+ no aqulfero Passa-DoÍs' Nes-

te caso, os fatores condicionantes são: tempo de residência e a

geração de zonas de estagnação de fluxo, decorrentes da comparti-
mentação que a bacia sobre com o soergulmento de estruturas margi

nais e da área central, bem como devido a ocorrência de múItipl-as
fases de injeção magmática ã el-as associadas (FRÀGA, 1990).

As maiores concentrações de F-, em águas subterrâ-
neas, se referem àqueles gue possuem el-evado pH. Esta condição ,

segundo HEM (1959) é necessária para a adsorção e substituição de

ânions por F nas superfÍcies dos minerais. Tal fato ocorre em

águas alcalinas sob grande confinanento.

o equilÍbrio dos íons, em solução depende das condi

ções fÍsico-guÍmicas e dos efeitos de compètividade dos elemen-
)-L )J- + +

tos maiores (ca'- , Mg-', Na' e K'). Entre estes, o ¡nais imPortan-
te é o c.2+. E*bota o processo e os fatores codeterminantes não

sejam ainda ben conhecidas, resul-tados experimentais são bastante
claros para se constatar que: altas concentrações de F- ocorrem

em ãguas relativamente pobres em ca2+.

8.3.3. Proveniência e paragênese do flúor

Apesar de não fazer Parte dos nossos objetivos, a-
chou-se bastante "interessante" mencionar algumas teorias de pro-
veniência e paragênese do flúor.

A gênese das mineralizações de flúor, em termos de

idade e distríbuição, pode ser atribuÍvel, na área em estudo, as

duas fases distintas: neoproterozóica (ftuÍdos residuais - pós -
magmáticos - do magmatismo ácido e alcalino granÍtico, instalado
ao. longo de fraturas de tração no fim da orogênese BTasiliana -
ANGETRAS, TEIXEfRA' 1965) e do perrniano (magmatismo mesozóico con

victivo ascendente; múltiptas fases de injeção magmática originam
depósitos hidrotermais, a partir de intrusões de magmas basáItÍco
e alcaIino, cujas soluções residuaís contém f1úor), segundo estu-
dos anteriores complementares.

Considerando que o assunto ora tratado é extremamen

te complexo e que são muito poucos os trabalhos da geoquÍmica do
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flúor que efetivamente tê¡n contribuido para o esclarecimento dos

mecanismos de mobilização, transporte e deposição deste el-emento,

os autores fundamentaram as concepções das teorias Propostas a-

través da abordagem da seguinte linha de pesguisa: a) comportamen

to do fIúor em função dos efeitos de processos intempéricos, geo-

clináticos e sedimentológ icos (modelo da evolução dos mecanismos

de concentração do flúor no sistema água-rocha) ; b) composição

química. geral das águas subterrâneas fluoretadas (fatores hidro -
geoquÍmicos condicionadores do enriquecímento de ffúor e tíPolo-
gia das fácies hidrogeoquÍmicas i c) aspectos l itoestrat igráf icos
e estruturais do loca1 (tipos de eventos e seus efeitos nos condÍ

cionamentos hidrogeoquÍmicos dos aquíferos).

.A compreensão da análÍse de ocorrência do fenômeno

hidrogeoquÍmico ora em questão pode ser enormemente facilitada pe

1a apresentação de um modelo de evolução dos mecanismos de concen

tração de flúor no sistema água-rocha, que permita as idéias ex-
postas, sobre a proveniência e a paragênese mineralógica do fIúor.

Assim, de conformidade com os fundamentos da teoria
sedÍmentar, se define na tabela 4, a origem da fonte de f l-uoreto
nas águas subterrâneas no aquífero Passa-Doj-s e nos aquíferos ge-

rados em l-ocais de sÍ.11 de diabãsio nas formações geológicas do

crupo Tubarão (nnÀea, 1990).

Através do modelo de evolução dos mecanísmos de con

centração de fIúor, supõe-se a presença de fluÍdos residuais põs-

magmáticos oriundos da granitogênese Brasifiana (do Neoproterozõi
co). que foram transportados para as bacias de sedimentação, ten-
do sÍdo concentrado, por processo geoquímico de amplitude regio-
nal, sob forte influência morfoclinática.

A partir da formação de precipitados e das condi-

ções favoráveis, o fluoreto aParece em excesso nas águas, muitas
vezes proveniente da redissolução de rochas do PerÍodo Ouaterná-
r.io, ocorrendo.a formação de fácies hidrogeoquÍmica Na+(F-) tal-
vez, em função dos aspectos geoestruturais da Bacia do Médio Tie-
rê.



Tabela 4. Modelo de evolução dos mecanismos
(FRAGA, 1990)

Mudança C]imãtica <- guartenário
+ (Pleistoceno)

Redissolução do materÍat ci
mentante das seqtlêncías arã
no sas

+
Formação do ffcies hÍdro-
geoquímico Na' (F ). runção
da geometria e dos aspectos
geoestruturais da Bacia do
Médio Tietê.

de concentração de

Fonte de fIúor
+

Neoprotero zõ ica

+
Per¡ni ano

flúor no sistema água - rocha

+
<- Formação de <--+

pptados quÍmícos

(Presença de fluÍdos residuais pós-
magmátÍcos oriundos de granitogêne
se Brasiliana)

(Flúor transportado para as bacias de
sedimentação tendo sido concentrado ,por processo geoquÍmico de amplitude
regional , sob forte influência morfo-
c limáti ca )

Variáveis catalizadoras do proce-
so de dissolução
- Aumento ila temperatura com a
profundidade de confinamento da
seqtlência pré-vulcânica do Permia
no.

- Tempo de residência da água, as
segurando condições de equilíbrió
iônico .

- Geração de zonas de estagnação
de fluxo, decorrentes da compartí
mentação que a bacia sobre com õ
soergimento de estruturas margi-
nais da área central , bem corno de
vido à ocorrência de múltiplas fã
ses de injeção nagmãtica bãsicaã
a e1a associadas.

@
ts
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8.4, 'correlação Entre os Teores do fon ['Iuoreto e os Demais

fons Encontrados nas Águas Subterrâneas

Dos 37 municÍpios gue foram monitorados neste estu-
do, em 16 deles foram encontrados excessos de f l-uoreto nas águas.
(Figuras 14 e 33).

Na maior pârte dos casos de excesso de fluoreto, o

único elemento guÍmico que aparece s imul,taneanente é o Íon sódio
(Figura 14). Este fato pode ser explicado quimicamente, conside -
rando o fato que o ffúor tem eletronegat ividade 4 e o sódio, e1e-
tronegatividade l, a diferença de 3 na escala de eLetronegativida
de, garante entre o flúor e o sódio uma ligação extremamente po-
.l,ar .

Geoquimicamente, o aparecimento constante do Íon só

dio acompanhando o fluoreto nas águas, comprovam a orígem profun-
da dessas águas, pois o sódio raramente é procedente de eventos
magmáticos; é um elemento muito solúvel e muito afetado pelas rea

ções de troca de base, segundo FRÃGA (1990),

8.4.1. Variação dos teores de fluoreto em função dos teores
de sódio.nas águas subterråneas da Bacia do uédio Tie
rê

os val-ores extrenos de sódio observados nas águas

são de 680 ppm (Município de Conchas) e de 1,6 ppm (MunicÍpio de

Rio Claro - poço 2).

SCHOELLER (1963) para explicar as fortes concentra-

ções de fluoreto, foi pesquisar os teores de sódio exístentes nas
águas, e o produto de sofubilidade (Na) (a). Porém observou que o

teor de fluoreto aumenta nas águas mais ricas em sódio, ou seja ,

o produto de solubilidade da caF, é que acelera maÍs, devido ã

quantidade de ffuoreto na água. ocorre que quando os teores de

sódio na água são baixos, as concentrações de fluoreto ta¡nbém são

baixas, pois o ffuoreto é regulado somente pelo produto de soLubi
lidade da caF^.

¿
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8.4.2. Varlação dos teores de fluoreto ern função dos teores
de sódio nas águas subterrâneas da Bacla do Médío Tie
rê

os valores extremos de cálcio observados nas åguas

são de 38 ppm (Município de Tietê) e de l-,8 ppm (l4unicípio de . r-
peúna) .

Em geral , os teores de cálcio variaram muito pouco,

tendo em vísta o grau de mineralização das águas.

Nas águas onde há . or""".,çá do íon ca++ e do Íon
t

fLuoreto em solução, o produto de solubitidade (Ca) (F)- deve ser
considerado (segundo a reação: c.+* + 2F- Z cal 2)

Segundo SCHOELLER (1963), para cada concentração de

cálcio, na água, o teor de fluoreto corresponde a: (em mg/l)

-t -¡-Ca' 7,2

F8
9,4 12,8 18"5 51

7643
115 210 462 1000

2 I,5 1 016g

74

2r5

Este quadro mostra gue para as fortes concentrações de cáIcio cor
respondem às fracas concenÈrações de fluoreto na água.

9, AJ,TERNATTVÀS PARA SOLUçÃO DO PROBLEMA DO EXCESSO DE FLUORETOS

NÀS ÁGUAS SIJBTERR.ÂNEÀS UTILIZADAS PARA .ABASTECTMENTO

Tendo-se em vista que o teor adequado de fluoretos
em águas destinadas ao abastecímento público depende das médias
das temperaturas máximas anuais, em nosso paÍs o teor ótimo gira
em torno de 0,8 ppm de F

os teores encontrados na Bacia do Médio Tietê são

858 dos casos, maiores que 0rB pprn de F- e 73? dos casos, maiores
que 1,5 ppm, evidenciando a necessÍdade de se encontrar uma alter
nativa para que esses poços possam ser utilizados, ou seja, um ti
po de trat.amento mais adequado å realidade da região.
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Como este trabalho visa o estudo do fluoreto em con

tribuição ao bem estar da população, tornãndo as águas potáveis ,

o íten de maior lnteresse, é aquele gue desenvofve os tratamentos
para tornar a ãgua potável. Neste trâbalho fora¡n incluidos os mé-

todos mais mod.ernos para o tratanento do excesso de flúor.

os métodos são:

a) Método de extração por carvão ósseo;

b) Filtração em resina de osmose reversai

e) Filtração em alumj-na ativada, em temperatura am

biente e a 6 3oc;
d) Sinples diluição.

9.1. Extração do Excesso de Eluoreto da Água pelo uétodo de Ad-
sorção ern Carvão ósseo

9.1.1. rntrodução

O projeÈo que segue apresenta uma tecnologia ainda
não aplicada no país, baseada em pesquisas 1íterárias, de laborat6
rio e de campo.

Träta-se de um projeto piloto, cujos dados ope.racio
naÍs estão relacionados ao equipamento básico, disponÍvel, gue de-
verão funcionar como colunas de adsorção de flúor (teor de F- =

2,5 ppm) .

Este sistema deverá operar em escala real, cujos re
sultados servirão para um Projeto definÍtivo (MEDAGLTÀ, 1985).

9.L-2 - Metodologfa

O processo segundo a bibliograffa consuftada, atual
mente mais utilizado paÌa a remoção do excesso de fIúor de águas

de mananciais, geralmente subterrâneas, é o da troca iônÍca por
adsorção, que ê um fenômeno físico-químÍco que se caracteriza por
uma atividade ao nÍvel- da superffcíe das paÌtÍculas do material
utilizado como intercambiador, no nosso caso, o carvão de ossos

ativado,

Explica-se a escolha deste material , devido ã dispo
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ntbltidade no mercado interno, alta afinidade pelo f1úor, boa po-

rosidade e superffcie de contato, possibllldade de regeneração a-
pós cada ciclo de operação.

o mecanismo quÍmico desse processo está baseado na

reação de troca Íônica entre os Íons fluoreto e os íons hidróxido,
sobre uma base de apatita gue é a principal- constituinte do car-
vão de ossos.

A reação de eguilíbrio é a seguinte:

Ap-OH+F
hÍ droxi - apat ita

*OO-F+OH
ftúor-apatita

O sentido do deslocamento desta reação é que deter-
mina as duas operações básicas do processo, ou seja, no sentido
direto, a remoção do fl-úor da água e sua fixação no carvão; subs

f J-tur-do Pelo aon uH.

A eficiência dessas operações depende dês condi-

ções operacionais, gue foram obtidas através de dados de literatu
ras, e confirmadas nos testes d.e coluna, em escala reduzida, rea-
Ij-zados em campo, dados estes utilizados para efeitos de dimensío
namento deste slstema. (Figura 34).

9.1.3.. Sistema Piloto

Descrição sumária do equipamento básico.

O sistema bãsico consta de doÍs filtros metálicos de

pressão, cilÍndricos, de geratriz vertÍcal com calotas abauladas
providas com boca de inspeção, bocas de injeção e descarga, fundo

com distribuidores pIásticos e pés de sustentação.

As dimensões bãsicas são as seguintes:

- dÌâmetro - I,30 m

- altura cilÍndrica - I,20 m

- área filtrante - 1,33 m2

- área total (2 unìdades) - 2,65 m2
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9.L. 4. Condlções oPeraclonais

O ciclo comPleto do processo de renoção de f l-úor é

composto de 5 (cinco) operações intermediárias gue são:

- filtração (remoção do flúor da água bruta) ;

- retro-lavagem (expansão do leito) t

- regeneração da cofuna;
- enxague i
- neutralização.

9.2. Extração pelo Método de Filtração em Membrana osmótica Re

versa para Retirada do Excesso de Fluoreto

O processo consiste na separação seletiva gue puri-
fica correntes fluídas (1Íquidas ou gasosas) sem mudança de fase.
(Fíqrura 35).

9.2.I. Pré-tratamento

Ouanto ao pré-tratamento depende de:

a)determinaçãope1oprojetodoprocessoepe1acom
posição físico-quÍmica da ãgua de alimentação;

b) substâncias comumente encontradas que causam e-
feito adverso ao desempenho ou vida útil das membranas de osmose

reversa:

- sólidos em suspensão¡ l

- cforo livret ì

1

- alguns compostos orgânicos; 
i- fêrro. 
i

Tal tratamento compõe-se principalmente de filtros 
:

d.e areia, filtros de carvão ativado, filtros de cartucho, de mem- 
"

branas de ultra filtração, etc. ( DOvr oufMICA, 1987).
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Tabela 5. Dados e condições de operação das membranas de osmose

reversa

Tipo

19 ceração

Aramide ' acetato de
cefufose, poliamida,
etc,

23 ceração
Filmtec FT 30 pelícu
la fina composta de
poliamida e polisul-
fone

Pressão máxima (kg /cn" ) 4,5
25Temperatura máxima (oc)

8ro
35

70

45

pH 4,0 - 8,0 1,0 - I2,0

Rejeição I 88,0 - 94 ,0 98,0 - 99,7

Resistência a bactérias má,/regula r boa,/excel ent e

9.2.2. Vantagens do sistema de membrana de osmose reversa em

relação ã troca iônica para produção de ågua ultrapu-
ra

l-. Simplicidade de operação e manutenção
2. Baixo custo operacional e de manutenção
3. InexÍstência de efluentes
4. Oualidade constante da água produzida
5. Processo continuo (sem nenhuma interrupção)
6. MuÍto pouco sensÍvel ao aumento de sais dissolvi

dos na ågua de al-imentação
7. Área muito reduzida para instalação
8. Ftexibilidade para futuras expansões
9. Tempo de tratamento.

9.3. Ensaios Experimentais para Retirada do Excesso de Fluox
por ¡.iltração con Alumina Àtivada em Temperatura .ànbiente
e a 63oc

9.3.1. Introdução

Com a finalidade de avaliar a eficiêncÍa de remoção
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dos fluoretos com ãgua oriunda de um poço poluÍdo, no Estado de

São Paufo, foram realizados ensaios experinentais utllÌzando uma

amostra de água de um poço profundo (l-.800 m) l-ocalizado na re-
gião de Presidente Prudente. (ALCHERÃ, 1987) '

A temperatura da ågua na boca do poço ê de 63oc : ,

aproximadamente. Diante disso, os ensàios de desfluoretação realÍ
zados nessa temperatura, a fim de se avaliar o efeito desse parâ-
metro na eficiência de remoção dos fluoretos. (FÍgura 36)

9.3.2. Desenvolvimento dos trabalhos

os ensaios experimentais foram real-izados em escala
de laboratório, sob regime de escoamento contÍnuo, com fluxo des-
cendent.e, em uma unidade experimental .

Foram empregadas duas colunas de adsorção em parale
10. A primeira, d.e referência, para efetuar os ensaios com água

bruta à temperatura ambiente. A segunda, para realização dos en-
saios com água bruta a 63oc, Para se aquecer a água até essa tem-
peïatura, foi usado um sistema de troca de calor constituído de

umâ serpentina de cob:re imersa num banho termostatizado.

As dimensões das duas colunas de adsorção utiliza-
das no presente estudo foram:

- diâmetro interno - 2,3 cm

- seção transversal interna - 3,46 cm

- altura do l"eito de alumina - 9'0 cm

- volume aparente do leito - 3414 mI

- massa do leito de alumina - 30,0 g
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As condlções de operação são âs seguintes:

Tabela 6. Condições Para Tratamento com alumina ativada.

P aråmet ro Reâtor l- Reator 2

Tempo de detenção hidráulica (minutos)
co (mg F-ll)
Temperatura da água bruta (oc)
pH da água bruta

or7
1rr98

23

5,5

or7
11,98

23

5,5

Co = concentração inicial
t. = tempo de detençãod'
C, R.= coluna de regeneração
c.- = concentracão finaLt'

Os volumes de capacidade de remoção de fluoretos
(Cotuna de Regeneração) índicam, no entanÈo, uma tendência d.e sua
diminuição ao longo dos sucessivos ciclos (Tabela 7A a l-08) .

Tabela 7.A. Primeiro ciclo de remoção de fluoretos. Temperatura da
água bruta = 6 3oc.

Tempo de operação (min, ) C, (mg F ,/1)

1
3

10
15
20
25
30 *
3t
45
60
90

r05
135
335
375
385
400
415
445

0,04
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0r05
0,l-6
0,12
0,11
0,10
0,09
0, l-0
0,3I
0,36
0,40
0,50
0,60
o,6'l

(*) Ensaios interrompido
tU = 0,73 min. ì cò = 11,98 mg î-/Ir c.R. = 5,50 g F ,/J- leito
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Tabela ?8. Primeiro cicLo de remoção de ffuoretos. Temperatura da

água bruta = 22oc

Tempo de operação (min. ¡ C, (mg F-,/1)

3
16
20
30*
43
45
50
55
59
65
75

t40

0, 10
0 ,1-4
o ,20
0, 5Ì
0,75
0 ,66
0, 48
0 ,44
0,40
o,37
0,34
1,0r

(*) Ensaio interrompido
ta = 0,67 min. ¡ c. R. 2, 38 I F-ll- leito

Tabela 84. Segundo ciclo de remoção de fluoretos. Temperatura da

água bruta = 63oc

Tenpo de operação (min. )

IO
15
20
35
50
60
80

L20
150 *
160
I70
190
220
290r,r,
310
345
365
380
395

0,37
o ,32
0 ,28
0 ,23
0,20
O,2I
0, t9
0,23
0,25
0 ,27
o ,27
0,36
0, 65
L t75
2,07
2,84
3 ,37
3,75
4,06

(*) Ensaio interrompido; (**) Break-point
ta = 0,73 min., co = L1,98 mg F /I; c.R. = 5,36 g F-ll leito
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Tabela 88. Segundo ciclo de remoção de f l-uoretos, Temperatura da

água bruta = 28oc.

Tempo de operação (min. ) pH saÍda C, (mg F-,/1)

10
15
20
35
50
60
80
90

120
l_5 0

6 .65

6 ,42

0,35
0,28
0,26
0,27
0,27
0 ,29
0 ,49
0 t64
I, 31
1,41-

c = 1l-,98 nc F- /I¡ C.R. = 2,7s g F-,,/l- feito
o

Tabela 94, Terceiro c.icl-o de remoção de tfuoretos. Temperatura da

água bruta = 63oc'

Tempo de operação (min. ) pIì saÍda C, (mg F ,/1 )

5
15
25
30
40
50*
55
65
70
75
8s
95

120
140
155
200 *
210
245
282
287
292

b, l¿

5r50

5,50

0 ,69
0,68
0 ,62
0,58
0,53
0 ,49
0,36
0 ,37
0,37
0, 33
0, 31
0,30
o ,29
0,28
0 ,29
0,39
0,24
0, 54
I,24
1,50**
r,75

(*) Ensaio interrorripido; .(**) Break point
td = 0,75 min.; Co = 11,98 mg F- /L¡ c.R. = 4,40 g F-lI leito
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Tabela 98. Terceiro ciclo de remoção de fluoreÈo. Tenperatura da

água bruta = 23oc.

Tempo de operação (min. ) pH saÍda c, (mg F-,zI )

5
l-5
40
60
90*
95

135
I7!
185

':'o

':'o

0,35
o ,32
0,26
0, 30
0,33
U,Ll
0 ,43
I,04
r,4B

(*) EnsaÍ<.¡ interrompido
ta = 0,75 min.; co = i1,98 mg s /I; C.R. = 2,76 g F /1 leito

Tabela 1OA. Ouarto ciclo de remoção de fluoretos. Temperatura da

água brutá = 6 3oc.

Tempo de operação (min. ) pH saÍda C, (mg F-lI)

5
15
40
55
80
95

110
135
155
175
195
2L0

'-'o

5,50

-

0,31
o ,29
0,36
0 ,37
0,57
0,69
0,87
f ,06
I,I2
I ,29
I ,49
r ,57

(*) Ensaio j-nterrompido

td = 0,76 ¡nin'; co = 11,98 mg r- /r; c.R. = 3,37 g F /1 leito



o7

Tabela toB. Quarto ciclo de remoção de fluoretos. Temperatura da

água bruta = 2 3oc.

Tempo de operação (min, ) pH saÍda C- (mq F ,/l)t-

5
25r'
40
75
95

125
155
165
L75
200

5,50

'-'o

0 ,23
0,25
O,32
0 ,44
0,84
1,06
I,L7
I ,44
L,7I
r,82

( *) Ensaio interrompj-do
aa = 0,76 min.r co = 11,98 mg F-ll , c.R' = 2,43 g F-lI leito

Os íons contidos na água bruta, adsorvidos parcial-
menÈe pelo leito de alumina ativada, poderiam ser responsãveis por
esta diminuição, já aparentemente nos ensaios. Diante desta ten-
dência, modificou-se a técnica, aumentando a concentração do hi-
drõxÍdo de sódio. A conseqtlência desta alteração pode ser verifi-
cada pelo aunento da coluna de Regeneração no quinto ciclo (Tabe-

la 1IÀ) , à temperatura ambiente.

Tabela IfA. Quinto ciclo de remoção de fl-uoretos. Temperatura da

água = 2 8oc.

Tempo de operação (min. ) pH saÍda C- (mo F ,/1)1"

5
20
40
60

L20
130
150
165
180

5,76

5,75

6 ,44
6 ,72
6 ,78
6,83
6,93

0,L5
0,L7
0 ,16
0,17
0, 35
0 ,32
0,75
1,39
2 t1_6

ta = 0,62 mín. ¡ Co = 11,98 mg F /I; C.R. = 3,47 g F /1 leito

Por outro lado, nos cilos realÍzados à temperatura
de 63oc, verificou-se uma tendência permanente ã diminuição do va

1or da coluna de Regeneração (118, 12, l-3).
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Tabela IIB. guinto ciclo de remoção de fluoretos. Temperatura da

água = 6 3oc.

Tempo de operação (min) pH saída C, (mg ¡. ,zJ- )

5
20
80

r30
r80

5 ,48

5,51

5 ,64

0 ,15
0, 15
0, l-9
0,63
1, 55

tA = 0187 min.; co = 11 ,98 mg F /r; c.R. = 2t!8 g F /f leito

Tabela 12. Sexto cicl-o de remoção de fl-uoretos. Temperatura
água = 2 8oc.

Tempo de operação (min. ) pH saÍda c, (mg F ,/1 )

da

10
)^
40
60
90

L20
150
165
180

5,69

5,70

5 ,72
5,96

6 ,46

0,18
0,19
0,20
0 t20
0,24
0,28
0,57
0,97
r ,43

aa = 0,80 mÍn. i Co = 1l-,98 mg E /I¡ C.R. = 2,89 g F,/1 leito

Tabela 13. Sétimo ciclo de remoção de fluoretos. Temperatura da

água = 2 5oC,

Tempo de operação (min. ) pH saÍda c, (mg F /1)

5
9

32
62

r02
L42
154
180

5r60

S,AZ

0,22
0,24
0,30
0 ,44
0 ,66
0 r 98
fr50
3,26

ì

i.

ta = 0,85 min. i Co = f1,98 mg F-/I; C.R. = 1,83 I F-l1 leiÈo
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Isto é, devído provavelrnentè ã adsorção de fons co-
bre provenientes de incrustações na parede da serpentina utllíza-
da no banho termostatizado. A coluna apresentou uma tonalidade es

verdeada mais intensa ao longo dos ciclos. Tratadas com ãcido nÍ-
trico, as anáLises das águas de lavagem confirmaram a presença do

Íon cobre,

A adsorção de outros Íons que não são eliminados pe

la técnica de regeneração empregada contribuem para a diminuição
de coluna de Regeneração.

A técnica de regeneração utilizada nos ensaios expe

rimentais está na Tabela 14.

Tabela l-4. Técnica de regeneração utilizada nos ensaios experÍmen
tais.

Etapa Vazão (mllmin) Tempo (min)

Ãgua em fluxo ascendente
NaOH 1? em fluxo ascendente
NaOH l-8 em .. f .luxo descendente *

Áqua em fluxo ascendente
Solução pH 2,5.em fluxo. ascendente

1l- 0

6

6

110

I

L0

30

30

60

56

(*) A partir do quinto ciclo utilizou-se NaoH 49.

Este método foÍ implantado para tratar a água sub-
terrânea, responsáve1 pelo abastecimento do MunícÍpio de Pereíras
e tem apresentado bons resultados. Neste caso' a temperatura mé-

dia da água é de 25oc.

Os diagramas das figuras de ne 42 a 53 (Anexo 5 )

mostram os teores de remoção de fl"uoreto em relação ao tempo com

variação de temperatura. Mostrando que à 63oc a remoção de ef l-uen

tes é mais eficíente que a temperatura menores.
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g.4. Extração do Excesso de Flúor por Simples Diluição

Todos os três métodos citados para remoção do exces

so de fluoreto, são substituídos com grande vantagem pela dilui-
ção.

Para se fazer a diluição de uma ãgua com excesso de

flúor, é necessário que exista outra fonte de abastecimento onde

as águas possam ser misturadas. Se houver interesse' pode-se até
obter água fluoretada naturalmente.

O problema reside no fato de 9üe, normalmente, não

existem outras fontes de abastecimento, pois a opção da perfura-

ção de um poçor êITr geral, 6 feita para:

a) bairros afastados onde a rede de água superfi-
cial tratada não atinge;

b) para munJ-cÍpios que se localizam muito distantes
da captação superficial;

c) ou ainda, municípios que não possuam fonte para

captação superficial de quantidade razoãve1 onde,

com um tratamento convencional, possa ser distrÍ
buído à população.

9.5. Comparação entre os tUétodos de Extração de Excesso de FIu
oreto.,nas águas

a) Adsorção com carvão de ossos

Trata-se de uma troca iônica (fluoretos por hidroxi
la) .

Para a região em estudo, este método é inviáve1 de-
vido à sua complexi-dade na operação (muito demorado) e manutenção,

alto custo e grande quantidade de efLuentes.

b) Filtração em resina de osmose reversa

Trata-se de uma simples filtração, onde os íons flu
oreto ficam retidos nos poros de resina. Limites de temperatura 0

a 35oc.

õr e r-octÊt'¡ctas
n I hl I ô ! i c I

USP
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Apresenta vantagem em retação ao método do carvão :

ósseo, pois não possui efluentes e é razoavelmente rnais rápído

mas se mostra inviável para a região devido ao seu altÍssimo con-

sumo de energia elétrica.

c) adsorção com al-umina ativada

Trata-se de uma troca iônica'

É um método de baixo custo, pois em nosso país a a-
Iumina ê abundante e barata. Ainda aPresenta a "vantagem" de ocu-

par uma área reduzida, porém também é um "mêtodo demorado".

d) Simples mistura

SerÍaomelhordosmétodosseexistissemoutrosma-
nanciaÌs de água sem excesso de fluoretos, fato gue dificilmente
ocorre.

Tabela 15. .Ava1iação dos Métodos de Tratamentos Para retirado do l

ffuoreto da água.

Método Local Vantagem Desvantagens

Fittração por ad Rio claro (Pro Bom rendimento Processo compli 
l

sorÇao com car- ¡eto piloto) - cado em termos l

*rãã'à" o""o" de instalação e 
,

tt caro t'

Filtração por ag Dow Química Bom rendimento ExtreÍûamente rèa

sorção com osmo- ro" devido ao 
ì

se reversa consumo de ener 
Igía elétrica -

Filtração por ad MunicÍpio de Método simPfes Tempo de oPera- 
Ì

sorção'com' alumf Pereirãs (Pro- e "barato" ção
na átivada - jeto pnlóto) 

l

Simpl-es dituição Sal-tinho e Barato e extre O municÍplo não 
lCharqueada mamente sim- possuir outra

ples fonte de abaste
cimento para se
poder fazer a
diluiçao
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t o. coNcLusõps r nscoMEuonçõns

Através das Ínformações disponíve1s, ora seleciona-
das, e do procedimento de estudo aqui introduzido, foi possível
chegar-se às seguintes conc lusões :

a) Os teores excessivos de fluoreto nas águas sub-
terïâneas da Bacia do Médio Tietê advêm dos aquÍferos explorados
nos sedimentos do Grupo Tubarão e do Grupo Þassa-Dois e ainda das

fendas do diabásio inÈrusivo do Grupo Tubarão.

b) Os valores extremos de fluoreto observados nas

åguas analisadas, foram de:

- l-0,8 ppm, no municÍpio de CorumbataÍ, onde foi
explorado o aquÍfero Passa-Dois.

- e traços' nos municÍpios de Porto Feliz e Val-i-
nhos onde o aquÍfero explorado foi o cristal-ino.

No aquífero Tubarão, os teores de fluoreto na água .

variaram de 1r5 a 5,2 ppm, sendo que os maiores teores foram en- a

contrad.os em locaÍs onde há intrusões de diabásio.

No aquífero Botucatu não foram encontrados excessos 
1

de fluoreto.

c)osexcessosd'esódioforamosmaísobservados
emaparecimentossimu1tâneos,comosexceSsosdef1uoretonas
águas,devido,posslvelmenteãprecipÍtaçãodaf1uorita

ì

ä) o pH das águas com excesso de fluoreto variou en 
l

tre 8 e 9r2 na maior parte dos casos. Para as águas sem excessos

de fluoreto e com teores de ferro anormais, chegou a atingir 619.

e) As temPeraturas das águas variaram entre 22 a l

25oc.
t

f) o teor à^ "utborrutos 
e bicarbonatos Èem .valor ,

quase constante na água dos poços existentes, independentemente da i

profundidade da água subterrânea

g) Do ponto de vista hidroquÍmico, os sistemas aguí
feros, na Bacia do Médio Tietê, apresentaram três tipos de águas:
(r) águas bicarbonatadas sódícas; (rr) ãguas bicarbonatadas cáIci
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cast (III) ãguas bicarbonatadas magnesianas. 
:

As águas do aquÍfero crÍstalino €ão bicarbonatadas
cálcicas na sua maioria, mas encontrou-se um casof no município
de Vinhedo, onde a água é bicarbonatada sódica e apresenta um

teor de I,7 ppm de ffuoreto.

As águas do aquÍfero Tubarão são bicarbonatadas sõ-
dicas na sua maíoria.

O único poço perfurado no aquífero Passa-Dois (muni

cfpio de corumbataí) apresentou também águas bicarbonatadas sódi-
cas.

As águas do aquífero Botucatu são bicarbonatadas
sódicas.

De maneira geraL as águas da Bacla do Médio Tietê
são um 66,7? dos casos bicarbonatadas sõdicas; 258 bÍcarbonatadas
cálcicas e 8E bicarbonatadas magnesianas.

h) os poços tubulares, poderão eventualmente ser
aproveitados, desde gue se consiga "dil-uir" suas ãguas com outras. :

ra1 dÍluição se faz necessária, principalmente, devido ao elevado :

teor de fluoretos.

i) Deste estudo pode-se tirar diretrizes Para o tra .

tamento das águas subterrâneas com excesso do Íon fluoreto, consi
derando que, dependendo da região, os fatores primordiais para a :

escolha do tratamento variam, 
l

Para a Bacia do l"tédio Tietê foram Pesquisados qua- 
:

trotíposdetratamento,tÍdosigua].menteeficientes.

- A adsorção com carvão de ossos, considerado invÍá t

vel para a região devido ã sua complexidade na operação e manuten

ção, alto custo e grande quantidade de efluentes.

-Afi1traçãocomresinadeosmosereversa,nãofoj
consÍderada adequada devido a9 altíssimo consumo de energia el-ê- 

ì

trica.

- A simples diluição ê o tratamento mais simples e I

eficiente, mas que necessita forçosamente de outra fonte de abas- ì

tecimento.
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- A adsorção con al-umina ativada (muito simÍl-ar ao

método de carvão de ossos) , apresenta a "vantagem" do baj-xo custo,
pequena quantidade de efluentes quÍmicos e ocupar uma ãrea reduzi
da, apesar de ser demorad.o

Nos poços que se locaLÍzam próxirnos a reservatórios
onde exístam águas não comprometidas pelo excesso de fluoreto, é

possÍvel se fazer uma diluição e obter-se un teor ótimo de fluo-
retos, sem grandes "gastos", nos demais casos, há absoluta neces-
sidades de se remover o ffúor das águas obtidas nos poços profun
dos.

Encontrou-se na fil-tração por adsorção com alumina
ativada, o método mais apropriado para tornar as águas potáveis
devido a abundância da alumina em nosso país, ao seu baixo custo
e princj-palmente , por ser um processo rel-ativamente simples.

As águas com excesso de fluoreto não devem ser uti-
Iizadas nos alimentos da população (como bebida ou mesmo no prepa
ro dos alimentos) , devido a seus efeitos tóxicos.

Este estudo procurou abordar todos os pontos de in-
teresse å população, quanto aos riscos e precauções a serem toma-
das, visto que foram constatados excessos de fluoreto nas águas
subterrâneas gue servem ao:. abastecimento de alguns municÍpios.

Em termos de auxíIio aos municÍpios, cabe aos técni
cos ligados ã ãrea de meio-ambiente poupar a população de um abas
tecimento onde ocorram excessos de fluoreto, seja por via subter-
rânea ou por sobredosagem, numa fluoretação com pouco acompanha-
mento.

Por outro lado, al-ém dos técnicos ligados às prefei
turas, o Governo Federal , deveria procurar intêirar-se de maneira
mais abrangente dos perigos do excesso de fluoretos na alimenta-
ção do brasÍleiro e reestudar o projeto de fluoretação do sat de

cozinha, visto que, de região para reglão, os costurnes alimenta-
res variam muito¡ e considerando-se que o fJ.uoreto já entra em

nossa alj-mentação de várias maneiras, a sobredosagem poderá ocor-
rer, com todos os seus efeitos tõxicos.
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ÀNEXO I

Tabela de anáIises fÍsico-quÍmícas de água
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: I : i : i : i ill'ó I i i¿'ó:a'l i a'¿8 ! l'|8¿ | ! | : i :98/çUtl: ltilËS: trnltr¡¡¿:
i : : : i .. I : i_ :r'á i i : z'ó:r't rt'¿8 ! t't8¿ i i : i i isg/$/ : ñlFst tmttü¿:
: : : I i -i I : tl.'ó: : i ¿'ô r a'a: a'a¿ ia'¿l¿ t i i i i | 98tnt9¿ | nl*si ttf¡tÏ¡I¿;
i i ! : i i i i :al'Á i i i I'ó ìl'l ra'8¿ !a'¿c: i : i I i tE/ñÆ¿: fitËsi lrñtJll¡¿:
i i | : i : i ì rí's: t*,'E¿2 ¿'6:l'a: a'r8 ra'tt¡ | i : ì i is8/}l/óa r nitf,tìi twlt¡¡t¡:
i i : : : r i : :ð'8 l ì a¿'ø2 

" 
¿'6:l'l r a'ts lO'¿t i i : i i I s8/h/óa I t lÀts: tQ¡nrud t

i : i i I i i i i : L'ó j i :l'l:l'a: a'r r a'lsl: i i i I t*nua¿: üflIÈst tt']l:r¡¡¿;
ì : I I i : i i r ; tt'ó I i ìa'ó rl'l la'æ il'tóM i ; 't 't wEulz.: nlllmt {tnl]l!I¿:
r i i i i i i : t.a'! i i l ¿'ó il'l: a'â, la'rn| | I I i | ç8tüt¿¿: frtxsi t6Ð¡t¡f¿;
i : i : ; i ¡ : : i'L'l i i i¿'Á ia'l ia'It ia'8t¿ i ! I : i I wzaltz i niltst tfrntJtrtJ i
| : r r ! | : : I :a'Á r : :9'8:t'¡i l't9 ll'lr¿ I i : i I I ç8/tar'tI f st¡Fsi tt3I]üu¡ I

I : : : : : i i : iaa'Á i lr9'æ i t'ó | a't i t'a I l'lE : : : i ! I ç8/ftl9l: nr! si tml¡¡¡¿:
i : i i : : i i : : ra'é i : l a'ó:t't I l'¿8:a'EI I I i : I I t8/tl/al; r ¡rsi tt]IJut¡:
i i : : i : i r i il.'ó: i I t'ó: t'l:l'9ó ra't i I i : i i gfiuat: tätfrsi iff)tlu¿:
i i i i : i : : ; ::I'¿: :oôç.rt'å' ! I | ! : : i i jgr?,/tû I ottlÏs: tr3l?t|t¿:
| 'i ¿'¿| l'E: ¿'l: l i iat'¿ i ic.(]?Àrf'ô¡ ¡ I i i ial't lç'¿l I C!Êl i98/¿tllt r tlllfr.ìsi rd¡lÌ¡t¿;
| :t'¿:8'tt: t'rl: t't¿: ût'l: al'¡i t aa'¿ I :al't iL'8f¡ i|'¿it't ta'a ia'tziE tg9 | å'nt : a'¿t i (t¿t i ¿uatg, I nlsl¡fi¡: tt3lÏ¡t¿:
it¡¿'lr t'l i l')ãl 'o'Ii '0'I: 'o'Ii gfri ¡t8t:.l'ót:s't i ll'çrl:l.'8f ra'8 ia'a! a'6 ra'll' !0¿¡ r ¿l¡ : aa'tó€t rt''l r Étzt i¿slrus¿: i sllliE¿:
I I r i i i I i i it¿'9: i i i : I i I i : i ,t LSlEt t: i slrl¡E¿ I
i : r i I I i i : : tr¿ i ! i ! : : | | : i i I tßlqa/Ia: i $rEE¿ i
i i : : ! lgll9lli ll'll r i ll'I iL'gs l aa'æI: a'¿ il'l I l'a i a'|fl: I i t tçt!¡ iæ/trl9t: : filtrvftr I
! i i : : iEtui at'ti i :re'¿ i aa'n il.'9.1 :s'¿ iI't ra't : a'¿Ef i I : ! | â,t6 i ûlóatit I i uüff:
i I i i ! i. 'o'ri ¿0'll : ;6'¡ : ta'tç : aa'g¿r r l'¿ it't ¡ t't !a't¿Il i : i '! 9¿rß | útfl.tzt i I fitlügfs i
I i i i ¡ | Ga'li sl'li r :r€'l i aa's itl'öt !ç'¿i a'l i l'a r a'r¿¡ ! i i r i¡¡¡a¡ it/fl/9t: i uüEr I
i r : r I I i r : : trl i i | : i i i ! i ! i i ßtLlça I : ütì!¡l:

¡¡¡Ii:rt¡'ti i iiii! i ! i I |ûJtatsai | fi.l1J¡I
iiIii!i:|:al'ai : ii!M i : I |ß/L/gi i IìfB¡¡i
r Et'ü t't I t't¿: a'¿ i t'çt: '0'I| '0' ! ..'9 la¿'a l aß'a i ló'8á rl'¿ la'l la'a I l'Û] ! ¡8t l88l i å'81¿ : a'8] | *tal | fimta ! | ñE¿I ì

! aa'a! t'ó: a'!E ! ¡'t I t't i 6s'a: ta'ti lâ'¿ ìe'a i il't i99'ût r â'¿i a'ait'a i l'çal i 84 iæ i at'tlt r l'l¿ i ât¿l i l8mtat ! | þr{t¡d i

i i I i : : i i : r a¿'ll ! ! r i : ! | I i i i I if/8r/aÉ: : Iv¡.?üntÞ |

i i I i I I t a¿'¡Í : : r8'l¡ | i i i I i i ! i ! lalmlfrtüra,i i Ûlfot¡n¡o:
I : I I : i I l G',lI i ! : l I I l ä¡tl I r8l¡a/ø i : nùgl&:
I aarli t't ! l'rt¿i 

''l 
r t'¿: tta'rr ri at'tt i l.'Il i u'rr l ta't8 : a]'l it'ó l a'r r I'ls i t'ge | ó.l tt¿ i í'aøt i ¡'El i i ßt¿uâ. i i frltg{lE I

| ! M r ! | ! :t¿'ü! r i r : M I i i I : : lïlr&n¡li
I i ó'f :a'¡ri'0'¡:'û'Í a¿a't: ¡a'lraa't: i c'¿ : ta'aar !at'l !a'Éil'a:a'a il's¿l ! all¿ l aaa¿ ! L-lttt ! l'II læralt t&lÁald ! i sÞl{E i
,! i i i I : : i : ilf'¿: I i i : i f i I I i I : ll¡11 tts: lftau¡:
i 'o'Ii ¿'tf l'tt i t'C I l'1 l an'al'0'l! :L'81 I E¿'l ill'I I lI'¿¿ il'8i a'lia't l a'Sf l9l¿ l¿r¿ i l.'tt€ ! ¿'¡t i lltS i ó8/ll/¿¿ i ! IFnlfdl I

I Ef'a: ¿'t I ¡'¿¡ i t'l it'al: af,'ai ¡l'l! : '0'I: 8¿'a i aa'¡ ill'Êt :l'¿il'lil'a I l'tl l¿rt i ¿!Z iaa'8u i iâ.tal i &tûnai 2 s:lll¿¡fl i
I i i i | : i i I il¡'l : I I I I i I : I I i i lgtlva i : s!¡I¿t i

! : : ! : : ttç'ti a¿'ai rta'¿ i lrt's lh'6? il'9it't:t't t¿'t8 ! ! I i t 9¿t9I i9t/Iflg ! : sltldã3 I

I i i ! ! i Úr't: tÊ'ti ita'¿ : | ¡9't i9ç'n :9'lra'tit'a i ¿'81 ! I taa'açt I ittt | 91 t/Ê¿ | i 9x¡¿ú i

i : ! ! : i : : : i.asf-l i I i i i i ! i , i i tutatÊ, i : stdlü:
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:ta'ó i ì t'¿¿ i t'6 : a't : a'tt i t'@ I i ; I ! 'tw!,,nti ltli tml]v¡I¡
:aa'Á ì iaa't9 ; l'ó ra'ttt'8t:t'4: : i : :g/óalat: ¡m: tmþru¡
iaa'¿: iaa'É :¿'óra'aIt')¿ it')æ i : : I i iç8/8a/t¿; lffii tmfJc¡r¿
:al'ó: :L'l€ r ¿'ó:t'tr t'r¿ it')a: I I : I i çtÈata¿, i tËlmt l'ðft¡:¿
:ta'ó | ; :¿'¿: a'a t a'¿¿ it'r¡¿ I i i i : tw¿atl€,i tF¡tsl tfrltltt¿
: $'ó i i : ¿'ó:t't it'al ! t'4¿: : : I I I ç8/¿tla€: ffijÍsl rtlD$t¿
i l|'ó i l ta'æ i t'ó : a'a i t'æ : a'9a¿ ; i I : i iÐ/ru9t i ffl;st rtltJ;ü¿
:¡'ó: iaa'n rt'a ra'a r a'r8 ia'ta¿ i : I i i iÞt/,.nlt ü !ns: rmttt¡¿
io'ó: rta'óc :t'á !t'tt t'tt t a'ft¿ i : i : : : s8/9t/s¿ ! t*läs! ttltïtra j

;ð'Á: : ta'ól : t'ó : t't I t'F i t' ¿ i i | : i i st/r/g¿; filËs: rtxtttr¿
i i i it'ó i a'a | 0't' il'all i i i i i | ç¡tgltæ, i t ltrs; tt]Itnt¿ l

i i i I tt't: t'98:t'¡çt: i : : i 't g/'UB¿, | trl s: tm¡Jrll¿ l

ill'ó I i i¿'ó:a'l i a'¿8 ! l'|8¿ | ! | : i :98/çU : ltilËS: trnltr¡¡¿ |

:r'á i i : z'ó:r't rt'¿8 ! t't8¿ i i : i i isg/$/ : ñlFSt tmttü¿ |

rta'ó : : i ¿'ô r a'a: a'a¿ ia'¿t¿ t i i i i | 98tnt9¿ | nl si ttf¡tÏ¡I¿
:at'Á i i i r'ó ìt't ra'8¿ !a'¿c: i : i I i tE/ñÆ¿: fitËsi lrñtJll¡¿ i

rí's: t*,'E¿2 ¿'6:t'a: a'r8 ra'tt¡ | i : ì i is8/h/óa I nitf,tìi twlt¡¡t¡:
:ð'8 l ì a¿'ø2 

" 
¿'6:l'l r a'ts l0'¿t i i : i i I s8/h/óa I t lÀts: tmnrud j

: ta'ó i i i t'!: t'a: a'r r a'lst: i i i : t*nua¿t üflIÈst tt']l:r¡¡¿;
; n'ó I i ìa'ó rt'l ta'æ it'tóM i i i l ç8/st/l¿: nlllmt {tnl]lll¿:
ttt'! i : l ¿'ó it't: t'æ,4'rt¿; i I I i | ç8tüt¿¿ i frtxsi t6Ð¡t¡f¿ i

i'L't i I i¿'Á ra't ta'rt ia'8t¿ i i I : i I wzaltz i niltst tfrntJtrtJ I

:a'Á r : :9'8:r'¡r l't9 ll'lr¿ I i : i I I ç8/tanI f st¡Fsi tt3Ilu¡:
iaa'Á i l19'æ i t'ó | a't i t'a I l'lE : : : | ! I ç8/ftl9l: nr! si tml¡¡¡¿ |
: ra'é i : l a'ó:t't I l'¿8:a'EI I I i : I I t8/tl/al; r ¡rsi tt]IJut¡ i
il.'ó: i r t'ó: t'l:t'9ó ra't i i i : i i gfiuat I tätfrsi iff)tlu¿:
::I'¿: :oôç.rt'å¡ . I | ! : : i i jgr?,/tû | ortrÏs: tr3l?t|t¿:
iat'¿ i ic.(]?À'f'ô' ¡ I i i ial't lç'¿l I C!Êl i98/¿tllt I t¡llfr.ìsi rd¡lÌ¡t¿:
i :al't ita'8f¡ i|'¿i|.t ra'a ia'tziE tg9 | å.nt : a.¿t i (t¿t i ¿uatg, I nlst*¡: tt3lÏ¡t¿:
:s't i ll'çll:l.'8f ta'8 ia'a! a'6 ra'll' !0¿¡ I ¿t¡ : aa'tó€t tt''l I Étzt i¿sltus¿: i sllliE¿:
it¿'9: i i i : I i | | : i ,t LSlEt t i i slrl¡E¿ |

: tr¿ i ! i ! : : | | : i i I tßlqa/Ia I i $rEE¿ i
i ll'r ita'gs t aa'æI: a'¿ it't I t'a i a'tfl: I : : tçt!¡ iæ./trl9t: : ttrvftr I
:re'¿ i aa'n il.'9.1 :s'¿ i I't ra't : a'¿Ef i I : ! ta€tó i 8e/ólÆI I i uüff:
; lÊ'l : aa'G i'.'ç¿li [r:l'l ¡ l'a : a'91I M I : ç2!¡I I tß]{t7t| | flrrft¡rÍ !

.8TT '- sasTTeuv 'qT tÏêclql, '-f .tât:i
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ii¡!¡ll

cáttflrs

Cl I f l$l lC03 lf.

¡ l|lt
i Ltt

9.tt
9.at
f.5t
r.5t

rfl i 0uaa !

9ó,lt ¡

tss.L ¡

fó4.{ i
t7t.at i

I

¿1t.i !

2t9.at I

¿t3.ál r

stl,at I

t.!a
t.5a
t.5a
t.5l
,,la
a.7t
t.ta
t.{t
r.ta
t.9t
f.2t
f.{.
t.al
LL
1.aa
r.2t
t.¿a
1.2r
1.21

f.3a
!.31
t.{a
t.{
2.â
2.at
2...
¡.1¡
2.04
2.8r
?.81
2,8r
¿.9
2,t
2.aa
2.21

3.ll
3,aa

¡.¡
3.ll
2.â
2-ta
2.aa
¿.21
2.â
r.tr

Tabel-a 17. Análises fÍsiæqr:Ímioqs tb águas sr:bterrâneas
fl.c4.lxll)Ðf ¡

i zt.a i t1.l i t.a i 9.t i

i ?â¿., | 7t,a I t.t ! 9.2 I

f 3{5.t I t.t ! t.l I 7.ó i

i 315.4 I t-t r l.a : ¡.5 I

I At.a I t.t i t.t I 8.¡ :

| 3S6,a i a.t i a.a i t.t :

| | i i7,6i
| æ:i.t ! t.t : t.l ! i

: 3¿2.t.! a.t i a.t I t.ó I

| 2{f.t i ..t : t.a : 8.ó |
| 3ót.t I t.t i a.l : t.ó |

i 35ó.a i l.t : a.a | 7.7 ¡

i 34t.t I a,t I t.t ! t.l :

! 3Át.t : a.0 : t.l | 7.! !

i 3.¿.t ! a.t ! a.a : t.3 i

i !t.a I a.a i t.t i 7.2 i
I 3¡t.t : a.r r t.t ! 7.5 :

i ¡6a.a ! t.a l t.t i 7.3 I

r 3{.t : t.r I a.a | 7.1 I

i r92.t ¡ a.t I t.a I 7,ó :

; 16.a : a.t ¡ t.t i 7.3 :

i 315.t i t.t : t.t i 7.5 :

r 3{9.t : a.a : a.a I t.t I

i {t6.1 : a.r I t.a | 7.7 |

: a21.a i t.t : t.t : 7,ó i
: 315.1 ¡ a.t I l.a : ¡.ó :

¡ 35¡,t : t.a i a.a : 7.5 :

: 3ó8.1 r a.a i t.r i 7.ó :

i 3¿2.t I a.t i a.i r 7.Á i
: tr,a i a.t : t.t : 7.t I

: 35t.t i a.t : a,a I 7.7 i

: 33.r i a.a : t.l : t.7 |
: 33t.r ; t.t i t.t : 7.8 i

: 3n.t : t.l : a.a : 7.5 :

i 31r.a : a.t : r.l i 7.5 ;

: 3ó9.r : l.l : l-r Ì 7.ó :
: 3ó7.a : t., : a.t i ?.ó :

| 345.t : r.t : r.t : 7.7 |
I 3ll.t i a.t r a,a : t,t :

: 3'.t: Ll rt.t I ó.9 :

: 35¿.t I a.t i t.a i t.t I

: 319.4 i l.t i l.a I t.7 |

I 31l.a i t.l I l.l i 7.7 i
: 33ó.a i r.l i t.t i 7.t i

I 31.t I a.t r a.a ! 7,9 :

: 3{9.4 ì t.t ; t.t i 7.8 |

I ¡rs.t : t.t ! a.a | 7,9 |
r35¿.t I t.t r a.t i7,ó i

: t¡ó,t r a.a : r.a r 7.7 i

: 3{7.t l a,l i t.t ! t.ó |

: !sa.t i a.t I a.a I t.ó ;

i 3ó5.1 | l.l : r.r r 7.8 i
: 351.a : a.a : a.a : t.5 i

I õa.t ; a,t i t.t ; 7.5 i

: !st.t : a.t ¡ t.a : 7.ó ;

I lGôC i l3loÍ i l{Cll ¡ C0 i Ol i

: lt- i 5l- ¡q¡ix,l¡- | rEslullF¡tnfia I

r51.ót

ól.al
ntl

oåtr t¡10 | L¡t¡ r vlm¡€

r82.ð
tB¿.
t83.ót
t8ó.x

r!8.t4
f's.ta
tó7.4a
172.â
ta7.3a
taó.¿t
ta.r
!32.44
a2.aa

f71.aa

l5t.at
l5..aa
ts.aa
t8t.ta
,n-â
fa,r
f7t.L
f7t.¡
tË.aa
r€t.¡
t7t.aa
tór.t

isftÌff{¡ : 21tl,t¡6 |

rsfllr{¡ i 2atirr6 i

:str 0.19¡ñ i 26túßa i
:51á tt¡rpla | 26r$t81 |

;sTr ll,¡l'lr i lSAatga i
rsTr (Llp¡l : t3lr/81 |
:srt û-¡rF¡å | ,l^,na I

lsTr 0-¡r9lt I l tatu I

:5rr cIP¡a | ã^u1A i
:5n ft¡p¡r ,, âtlvtta I
rsra ll-In¡r I t?tLzte1 I

:sïr t¡-ItIa i tirnm i
tsra q.tl'lr I tatJuÉ |
:flr ll.¡lçlr : tl/at/6 I
lsrâ ü.ll9¡r i llltlif8s ¡

:sü tl.lrtll | $/ü/t¡ I

:sfr q-¡rta i ÐtQJÉ |
:srr 0-¡l9tr : 2tlt3/E :

rslâ l¡.¡r?¡â | âtJyÉ |
rsla tt.lr?Ir i tìnat?Á |
:slå û.lt?lt I lltl¡'tÉ |
:flr û-¡r?It i ã/aa,/6 r

lstá û-Ir?Ir i ?5tl,.JÉ |
rsh û.IlFtr : talt5/E I

:slr lL¡l9IA ; 11.4tl85 i
:3tá û_¡r9lt i ãr'$/E i
:sTr t-tl?¡a : ã/g/85 !

:sI. û.lr?lå | lltaitË |

rstr ûJP¡a i t6tl7tl5 |

;sÌå û,.Il?Ir i {taÙ?6 |
:s¡r ß¡rPIâ i rta?tÉ |

¡sTå c_Ir9Iá : Ð/a€/t6 i
rsr¡ ILITPIá i zatßtf6 i

:í.0illflr i [/t9/¡5 |

istt u-Ir?Ia i tan9t6 i
:slå û_¡r$¡r i zatJvtß i
isìá RI'*II i 2a/J1ñ i

:slå ot-lrt¡l i s/ll/tr6 i
ìslå t¡,lrfta ¡ a€/r/6 i
:sTA l¡-¡r?n | 2Áuú i

:sm t¡.It?¡â i an{tâ |
lglå tl'lrçta i tvtz6 |

rsrr tl.tptr : ayt?t'5 i

:sfr oLlr0lr | 
'Jn2t6 

|
lstr û.lr?¡â | lÙt2tÉ i
:5U ü-¡l?lr i lalltrló i

:slr ü.ll9¡r i talü/8ó |

:$r û.Ir?Ir i ÌVau8ó I

r sn l¡-IpIå | att2Æó i
ì r û-Irfu i zyazJu i
isü û-lrftA | átata i
is.la u_¡tfn : ti/tvsá |

;sn tr¡l'lt : /ay¡¿ :

lslr q,Il9lå : tt/x/8ó |

;slr {flp¡r i tsr't{./¡ó :

I J{IEIÞI0 í ¡iiÌüÎll/¡rltm i

:a.94
it.a7

:t.ß
:1.1.

:a.fl
¡t.r

ttrâ.

: llrÁclcÆr
i?tr$Ic¡r
i tnâclcr¡t
I PI¡áCTCÆT

I t¡tâclc*t
i nlr¡¡cÆâ
i t¡¡âtlcÆt
iPlråc¡cr¡â
i ?nlctcfr
i ¡IrÈl(¡ô
i tÚåclc¡¡t
TPIITCIC*I
ItnÁclc*,
:?IIErcr3T
l rn€lc¡¡t
: ?t¡flc¡â
: 

'lt¡clcsa: PnÉtcÆr
rrnac¡c¡r
i P¡tÆ¡cr8r
I tnâctf¡t
: ¡åCIt ar
| ?¡IAC¡tÆt
I Pt¡ßtf¡8t
; t¡lrclc*t
: ?IrÉ¡ttar
:lltåctîf,r
l Plr{IcÆt
i tnåclf4t
; ?tlåt¡c¡¡á
:nrrclcrr
:Pl¡.Ctt4r
i ulatlc¡r
: lil{ltst
; ?llâctcst
: Pnaclü¡å
i ?¡tâcItÆá
; ?n*tcr8r
: rtrac¡tÆl
: ?I¡{tc¡r
rlltÆIc¡r
itllâclcÆå
: tnáctcÆr
irllÆIcr8r
i ?nÆtc¡r
I t¡l|c¡ca&
: ?nÆIc*á
i PIr{lUar
Itnac¡t¡r
i ?I¡rctcLt
: t¡táclt{r
i tl¡aclcaa
: rnâclcrr
i?tr¡ctcf,â
rlnaclc¡¡

o.* ì
3a.¡ r

¡.aa I

ta.ll I



Tabela 18. ^Análises fÍsi@químic¡s de áEtas subÞerrâneas

i DÊTå I ¡IO
i nr{¡c¡fi0 i ¡lsrrlto/ta¡0t¡ ¡ i

: laclt¡¡r lslå û-¡i9la
i Plt€IC{¡ isrå ltlt9lt
i tn$¡c¡¡t lslr q.¡lg¡a
I t¡¡âc¡cst rsr. tl.lp¡t
! tnaclcr¡r :$r tr¡t9ta
i t¡ráctü¡r !$r trIp¡t
r tluc¡cÆá lsrr ll¡r¡r
i tlrÉ¡c¡aâ lsTt l¡-lt?lt
i rnâc¡car rsTr q.m¡a
! tnåcrraa :s.tr llt¡tQ¡t
I nâclt*r rÍr {LIP¡i
Í tn€¡cßt :sir tup¡t
I l¡rac¡cr8t t$a t¡_¡tlt
i tnÉrr8â :srr ûJl?ta
i rnÆtt¡r r$r û.¡t¡t
r ?[Æt1Æ¡ :sTr trtp¡r
I tnÁc¡cÆt rstr o.Ir?It
r r¡rcrcìsr isn tt tll¡^
I t¡råclc¡8â lslr o.lttlt
i ?Irttcß^ :srr û.¡lP
! tnåclc¡t :slr l¡_¡t?lt
i ?nåcløtr ' isIr !-Itu
i tnÆlc¡r :sra t ¡l?la
i trråctÊßá SsTr o.¡Plt
: ?lrâclcfr :sra û.tpla
: tlt&lalá lsTå û.lt?n
i 4lac:cflr :sla ll,lt¡t
¡ ¡lrac¡f¡a rsla q.ll'la
i tnrc¡cxt :slr o-ItIâ
: t¡tÆtcÆá isla q,ttta
: ?nåc¡c¡â rslr tul'Ir
I Pnstc¡á tsIå u,¡tta
i lnrc¡Cl¡â isl. O-¡rç¡.
: ?nÆIc*r im lljt¡r
I tÆIC¡¡r rsÌ. lllp¡â
: ?IIÆICflA :SII trIl'Iâ
: tnåclütå ;slr tl-ll?tå
l C¡ffr :srr trlt9lA
I ttt0 FE-r¿ ;

: ?ct0 ftln I

| Ù0 cLlro rrt
i tlo tu¡1) :^Jf t
: l¡0 cL¡o ¡Àlal
l tlo alo r[rll
: lto c¡-flo r^.Írl
I Ù0 o.flo rr¡tl
; u0 ctß) ¡r.xfl
¡ 0 q'-r¡0 |åJPI
I lto clro :á.rtf
: ü0 t¡rl0 iå.TPI
: Ù CLd0 rl¡r¡
I lI0 0..I0 :rlr¡
; 0 ctlo :r,_Pl
i tlo 0-p0 irrfl
i 0 ctro ia.rtl

I tvtal&t
i ntut8É
| 29t]4t8¿
i talat8¿
I t(twBa
i lt/t6tgÁ
i ut,6/u
I tatûßí
I t1ta 8ó

i a{¡08/¡ó
i a1tßJøl
i 2v8ta
I l?/lltu
i l3tluea
| zt/lalg¿
| zvLtu
I ts/lyu
I as'lua
I ta'luu
i tattltu
i til,lw
'i zulvat
i lltuu
i lÁtavt
I J'mtgl
I tutvt
i tatav(l
| $taút
i li/útù
| 2Ata1t87

| 2uaÚtu
I altauú
i AbUBì
I tat,;uE)
i tat,:2JBl
i 15n2t8t
i t6n2tgl
i z\taugl
i t9/latû
i 2J ta3r'tl

¡ ll¡r- sI- !orû,1¡- I r$¡[¡ ntn.Ufl I fl-c{.¡r¡0ro€ i : :

LICA ¡ gfDû¿E :-i_-i ,ll :0¡Et ;æ!-
M6C ¡ fSaoc I lco I CÛ:ltl: | : Cl I f iS8 1 :83:¡t i

-t-:-:-i-i-i-i-;-i-i-:-:-l-;
i r ¡ | 35l.a I a,l ¡ Ll l7.st tn.(i 7ó.al: t.8li i :l.lai
i : ! i 3ól.l I l.l la.l:7,1 ¡t8l.aa I o.ll Ì 2.2l i I il'31 |

¡ ¡ i | !59,1 i a.l !l.l:t.5 Í f8a.aa: 9l.aa i 2.¿l i ¡ ll'31 I

i : I i 3¡9.1 ! a.l l a.a 1 7.{ : ln'$ l : t.8l i i il.5ai
I i i ! 351.1 ¡ a.a I l.l | 7,5:t9a.ll i I l.8l | : il.fl !

i i i i ã6.4 I a.l I l.l : 7.3 ì tn.t ¡ I i ì : i
M i ã;l.a i a,a:a.l:t'3: t7ó.x | gl.t i I i i ¡

i I i i31¿.a i l.a ¡ l.l:t.a l ltó.aa: lll,L l | ì i :

: ¡ i i ¡7.4: l.l: a,a it.7 i tr¿.al ¡ fll.ll I i : i i
i i ¡ 1339.a i l.l il.l i t.a I t7a.t i 8a.L i 2,10 I ì il.8 i
i i i | 3ó.0 I l.a; l.l !l,ai lu.â: 7ó'aa: 2.el i I la.2a i
I ¡ i I æt.l I a.l l a,l l t.l i flá.ll illl.aa ! ¿.81 : ; lt.ló:
i ¡ ! :332.1 I a.l ¡ a.l I t.! ¡ laa.aa i laú.!a i 3.ál I l .!' ¡

! : i i æl.l: a.a I Ll it.5:tó1.01 : ll7.5a | 3.ól ! | L.lz 
"I i ¡ i 33l.l I a.l: a.a: t.5 ifúa.aa; laó.al i 3.04: I ia.35 I

! i i ! gt.l i l.a: a,a iÌ.a: l&.L i tat.L l 3.81 i | :a.l?l
! i i :312.a ! l.a ll.l:7.8 i fá¿.aa: lal.L i 3.al | : !a.!8 ¡

! i ¡ l:l4l.lia.lll.lll.7t162.â i 9t.51 |3.x| : :a.15 i

I i ! 130.1 : a.a I Ll it.5:fó1.21 : ua.?l i l.óa I i ¡ i

¡ I I iStl.li l.a: a.l !t,1 lló4.I i ltf.ll: t.¿l | ! ! i

: i i iit8,aI l.l !a.a:7.1 '. lû.â i ta¿.Úl I 2.¡l: I la. i
! I i ¡ 3 .l i a.l:l.l:t.8; tóa.L l 93..1 i¿.{| : il.2l
i i I | 31a.1 ia.a;l,l 17.ó: tl¿.ll:tf3.5a: l.x: I il.a I

¡ | i r 31{.a: l,a ta.l it.ó:tóó.aa I t8,tl I t.Bl I I 14.56

! ¡ I I Íf.a i l.l la.l i7.é itÄt.r i f3.81 : 1.81 : : ia.ã:
: i i i ?17.a I a.t i l.l ìt.3:tól,aa I 9t.ól i ¡.L l ¡ la.ã
i i i i 311.a ! l.l il.a i ,.. t tn.Ja i l.t:3..li : !a.¿l i

i i ¡ lg.l l a.l l l.a lt.ó ilóó.x: lte.5a | 1.ã | I la.ã
i i ¡ !3L.l: l.l il,a;7.5 rlúa.L ill¿.¿a l t.Él: I i1.23 i

i : I i318.a i a.a i l.l i 7.3 : róé.ll : 1l¿.ól i 2.al; i ia.ll
i i ¡taa.t: l.r il,a:7.{ ir¿a.ll i t8.ól; 2.ã | ì :4.15 |

i i ¡ | 31¿.1 I a,a ia.l i1.7 | ln.â lll2.ól i 2,{ | M,15
I i : t 3t.t: t.r il.a r7.7:t!¡.lr j 9ß.81 : ?.L l ; ia.lt I

i i I t@.li a.a:l.r 17.¡:r78.ra: @.t: ?.al: I :l.aó
. i i i i 3a1.1 i a.a tl.l:7.5 rl7á.al i 81,91 | ¿.al; i :a.lli

i i i l3al,a: a.l:a.r:7.5 i181.{: 75,a1 |2,{i : :1,58
: i | :3{a.r i t,a r l.a rl,5:216.â: 51.2r| 2.21 ¡ : i4.78
i I ¡ : ; ì iB.t lf89.l: 79.31 :2.lli I il.8l

ã.t | 2t2.aa i I : lts.l: t.l la.a;7,5 i 83.{: 3.5l it.o. ir,0. ll'aaia.l7

r59,t i a.t !t.l:t.5 Í f8a.aa: 9l.aa i 2.¿l i ¡ ll,3l I

3¡9.t ! a.t t a.a 1 7.{ : ln,$ l : t.8l i I il.5ai
35r.r ¡ a.a I t.r | 7.5 :

ã6.a I a.t I t.t : 7.3 ì

zt.t i a,a : a.l : t,3 :

31¿.a i l.a ¡ l.l : t.a I

¡7.a : r.l : a,a i t.7 i

339.a i l.l i l.l i t.a I

3ó.t r t.a ; t.l ! t,1 i

ær.r I a.t r a,t I t.l i
332.t I a.l ¡ a.l I t.! ¡

æt.t : a.a I Ll i t.5 :

33t.t r a.t : a.a : t.5 i
gt.t i l.a : a,a i 7.a :

312.a ! t.a I t.t : 7.8 i

:t4t.l i a.l I l.l I t.t r

:t94.{ i : l.8t i i

ìtn.t¡ I i ì

:t7ó.x | 8t.t i I i
l ltó.aa:llt,ta I | ì

itr¿.at ¡ flt.lll I :

r t7a.t i 8a.ta i 2,10 I ì

i tóó.aa : 7ó,aa : 2.el i r

i ftá.å i lll.aa ! ¿.81 : i

¡ taa.aa i laú.!a i 3.át I i
: tót.Ot : lt7.5a | 3.ól ! i

i fúa.aa ; raó.at i 3.0a : i

: fór.Ë i tat.ta | 3.8t i I

i fá¿.aa : tal.L i 3.al | :

r tó2.aa i 9t.51 | 3.x | :

25^1t81
3Lta7 ßa
íta7 ta
It/*/8a
ataLt6
talllrE
,taÚÉ
tyJu6
ayauÉ
aInztÉ

'¿tazrÉaaQt6
ana2J6
ayatÉ

Í3¡
l2tu 3'.t I z¡.È i ftt i 18ó:112.4: a.ail.ai6.li t.2li l.l i1.0. ifl.al: a,al it.D.

| ! i | ; i : i : :l.tll i :

i llt

i a.8
: 5.t

iÞi¡il:
t+¡-i-l

: l9,a ¡ 1.2: :

i2ú.8i t.a: ¡

8rS
la:ã
ntâ
9¡al
la:l
?2tâ
tsaa

.L20 .
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Àtf Exo 2

Tabeta dos parârnetros que aPresentam teores acima

dos l-imites de Potabilidade



a::r-=--&Þ9la?9-.-tr!g1a de Parâæt¡os q"e 
"pr::errÞ¡gi L{EA. ! r

¡-.--t t I

; ifif!¡t¡o r otsn¡m/¡å¡n0 | i cD¡tfÎIglnü il.[l'Il¡m l I
I-l-i--i-i-i-

| 'lIáS i
:m,9¡xás i

r cr?¡xÂs i
ict?t¡ls I

rcrlMs i
tcå¡lr¡f I i

¡ ()Il{Eg i51a uc¡r
:dxrß l
Ittr¡3alt¡ i
ictru¡arr¡ |
i(!r¡3ålå¡ i
:cül¡lllld I

I t¡ítgarâ¡ :

i¡PAfia i

!¡titÍa i

iTPEUT i

: Ditt I

ilPfln i

r-rl*llt i

:J¡eÍtltr r

r J!5t¡tn I

:Jåan¡lla i

iPlf¡rß i

tPtÚlås i

;Pñttâs i

:PIrâClC¡r ¡ ftgm
iPnFICraå tsrllro
:t¡rI¡c¡t isrrntr
: PnÉIC/tr :sflr*
itnåttc{t rsrarfl
lPnf,¡c8a ¡ r*
ifnåc¡09å tsflTHå
iP¡tf,.¡E¡¡r isflls
:rt¡rcttßr :sflTH
iPnÆIc{å rs{T*
:Pnåc¡ø¡r isãtrlr
i P ßtc{r rsflÎ¡$
:Pt¡tltf*r ;sflIH
iP rcIC4ar tsflf*
r?nácIc*l isüln
1P¡trctc¡t isff¡n
i?¡l€tcrr is¡Ûs
i P¡rt¡c¿r isfltfi
:Pl¡ra¡cßr tgffs
;PllÈ¡cÁ¡a is{Îå
tP¡lactclr :slllx
: P¡tt¡c¡r :sgT*
ituåclfÆr :s{I¡ra
:PnIICtr tsltn
:PrrÆlc¡r :srll*
tP¡t¡lcdr ;sfllflr
:?trÆIc¡r ;sl¡n
¡?nftc¡l :s{1ä
i?nÆlc¡r :sÍrn

i gtutlÐ | ;

iãÚtui i

i átrLt9á i

i 2l tlllBr I

i wutg 2

l ¡yr6/89 :

l Jltt

zlnnÀ
zIt$tal
3tlrv¡l
{twu
ßtaav
l21l1tg
wauú
waug
JS/l,./li'
t6twâ
aJwS
ßtânt
tu''14
avayú
lltyøI
ãtaw
¿itJltg9
a1tÍyu
aTtwQß
laltll¡s
fit,1t6
t6tavP6
t6ta'/l6
ÐtatÉ
zl ta7t6
2tltvt5
Ðta3t?6
iv.¡.tá
a9ta4¡6
ã/aa16
wa1t6
11/G/õ
tatJSt?6
¡8tastÉ
zetastÉ
ä/wÉ
átutæ
tualt86
t6tau0Â
utaÙ6
u/a7lÉ
nlßt?6
2tlt€/6
tatJlttS
tat¡'tÉ

PÀRÂAMETROS
ü¡Er ! cr

-¡-i- 

j-i-!-l- i

i : i 3.5. ¡ i ! i
! ¡ 1.3ól I l.lll ! ! I

¡ i i ¡ l.sat i i i

teorres acira .t's Limites de potabilidade

: f. i Í | l I StU¡
$st!{¡

2.lt
7.2t

!t,Ð
fl.
$,!t
L.7a
tl,2t

t,3
t.3
t.t
9.t
9.t
3.ó
?.2
1.2

t.t
9.2
i.2
9.1
9.2
9.¿
t.2
?.t

?Á¡.aat

t.ú

r.8'

L.7a
7,lt
ó.2t
ó.s

2.ta
2,t2
t.l.
r,ll
9.aa
9.t
,...
7.â
9.at
t.at
8.aa
8.r
9.ra
?..l
9.at
t.lt

r,ta
9.l.
t.t
9.aa
9.aa
9.l.
9...
9.ta
9.at
t.r

t.ll

.L23.

t.t
?.1
9.t
9.f
t.2
9.2
t.?
9.2
t.f

,- 9.2

ct

¿t



Tabelã 21. Tabela & parâÉtJos que æresentaram teores aci¡a dos limit€s de potab^ilidade
:-æ-#

I [æ& I i PARÂMETROSI tæ& I

----; 
DåT¡ i

:rllât¡c¡¡r lsfllrâra
:P¡lrc¡ù5r :Sáft¡rü
i?nrt¡¿¡¿r :$t û-Ir9Iâ
I Pil¡ctc-¡A :slr trlgIt
:tltÁc¡tÆa isrtft.lr?¡.
: P¡UCtt{r :sfa t¡.tf n
it¡t*ItÆr islâ &IãPn
: PnÍtc¿¡ rsTå û.IfIa
t?nÆtcÆr isTA tt ¡t9Iâ
i F¡rÆ¡csr :slr lllr9¡â
irlrÆ¡tllr islå ùlr9lr
iP¡lr.Ic¿â i sfr t ¡Prt
I IÆICßI l5rr o-¡rf L
rP¡tlltfr :s¡r trl,ell
iP¡tclt¡r :5Tr q-¡l?¡a
I P¡üC¡CÆI :flt lt.¡plt
i tÆ,lcra¡ isn l!-ltPll
:PnÈlcft :str tf¡r9tt
rrlmclc¡¡r isTr t-¡lfn
r P¡rrctcaâ i slá rLtl?¡r
:?¡lÉtcdr rs o-Ill
: Pnß¡cr¡r rsTi tl-¡tr
:¡lrcttx¡ :s tr¡pla
i PttÆIc¡¡t ! slr û.I19¡t
:t cttft :sIr ll.¡?u
¡ nlElc{r : sTr û-¡t?¡a
;PnÉmxâ tÍr û.lf ¡r
:PtrfIC¡¡ ;SfT IUI?Iâ
iPIlÆlcL :srt &¡p¡r
tP!ÆICIt :srt t¡J?la
l?IlÆlcx. islr ü-¡ Ir
:?nÆ¡c¡r : sri tl.¡rflå
:P¡üCtC¡r tsrr ¡¡.¡l?lr
: PnÆIC¡r tslt !J,9¡á
: tÉtc*r :sTâ llII'Ia
i PnÆIcIr :$r È¡Pu
iPllÉ$rar :sÌr ùIEu
:Ptratc{¿ : sla û-tl?¡â
rPIl{¡cßr rslt lLlrf lâ
tP¡EIüar :slr l¡-¡r"l¡
:ntÉIclr rsfâ (¡-t u
:PltItuaa isn û,ttu
¡?¡tÉttll :sTr û,I9¡a
: ?IEIC¡á islr tl'ttu
:Ùt{¡cflr :slr 0-¡l9¡r
¡Prutc¡¡ :stå û¡t¡r
:tnrlt¡r :sTr ßtl'la
: PllÆtcxlr :sTa t¡-t9¡a
:?ttrctcÆá :sTåt¡-¡r9lå
: Prlctc¡r lslr f¡-tt9u
:t¡ttlc¡r :sÎt t ¡t9¡â
r?trrlc¡r ;flâ tt.lplå
:t¡tÍ¡E¡t :sr. 0'¡,?¡â
:?nf,Icdr :slr cltlá
:?Il[¡clr :ír ûItIr

0å1t i r iÞ : sfct I

9.at I

9.at i

tÊsn , I

f.5.
1.5a

t.5a
r.5,

f.L
t.at

t.'l
r.2t
t.{l
t. {t
1.$
1.L
r.2t
l.ll
l.2t
!.21
l.3l
t.x
l.{
t.1l
2.â
2.ta
2...
2.ra
?.t
2.8r
2.84
2,
2.óa
2-e
t.2r
2.ar

3.ta
3.at

3.al
3,aa
2.tl
2.al
2.20
e.aa
2.2t
t.Ð

.124.

t.n

t.{



Tabela 22. Tabeka de ¡nrânretros que apreserÉaram teores acira dos limites de potabilidade

iPtl¡CItiBâ islå 0.ll9lâ : tslt{/& i
iPluclcrlá :5:á tlltlt i llutat i
¡?;tátlt¿l¡r iÍå q-liç¡r 

" 
?94Ueó i

! P:!ÉIC*A :SIr û-!tla I ralas/8ó |
i¡¡Æ¡cÆa tsTr &¡ttt : taltälDó ¡

;Fllrc¡cJ.á :ír ùjl'¡a t avwS¿ I
f?¡¡âclt ¡a :sIå ü.Itçtt : ut$raó i
! PItEtCr¡t isrâ û-ttlr i ßla Qó i
i?¡¡rcrc¡r rstå t-Itçta i rualtla i
:P¡rsrtÁ¡á ;stå {t IlP¡r i utßn¿ i
ItnÆErlr lsla t¡_tt¡t i ll/a8/tó I
;PrcICCt :51â û,ltn i zvâta I
:r¡trcttfr islr È¡l9 i lvralt¿ :
inrÆrc¡a¡ ¡str turtt i fvra/8ó i
:tn*¡c¡¡r t$â &¡t?¡a | ?vnr?6 |
t?nÆIcâ¡å :s û,¡;tt i 2vfru i
:tn|ctctfá :sTâ t¡.ll'tr i wtut6 i
! PnÈIC{r :Ía tuttt i 75/Luu i
iPllrclc{rå isTt tut?It ,: ta^tt86 i
iPnß¡c¡lr ig¡r ûJtta i tat tu i
tt¡rÆ¡ct{ is tl-¡l'n I l9^v4'l
:P¡lÆlcflr rslr utla ì ¡lr'tu&a i
i?trÉ¡cf,r rSTt o-¡t?u i ßtata I
rPnE¡c¡¡r rsrâ û-Ipta I fJtyú'l
:?¡r,.¡0¡å :sTt tt.¡t¡a i Jstaltg i
f ?tÆIc¡å :$â q.¡ptr i luauEt i
i?¡tåc¡cl¡á :sta (Llttu i tan,/ú i
i P¡ttlc¡r ig¡a û,.¡l'¡r i t'taltg t
llnÆrctr lsra û.tt"lâ 't t9mtú i
lPtrEttfla tslr oll9¡â i ¿Natrf' i
lt¡tÉ¡t¡å :slt ILISIá i zuavg, i
i mÆIc¡¿ rslt ctl't¡t I r4'ta2lg I
ftltÆIt¿å istt tL¡¡?¡â i atQJE, i
rPnÆIc¡at :slr lllt¡a i Ltazltt I
i?¡lrctcá8å :stâ &Il?¡r I nta2-ß1 |iPru¡c¡¡ :sra &ll?n i $tazÃt :,

l¡¡lrc¡fÆA :sta tLIt?Ia i t6tazßi' i
:PnÆIC¡ar iÍá &¡to¡t | 75ra2/81 i
lt¡Ito FtIn i I titratæ i
l?l|t0 FIuz | | ttayg9 |
:l¡0 0-rt0 :Â.a i i
itn 0.,¡0 ;r,p¡ i â/a t¿1 i
:ll0 o_xB lr_9rl i zvaltàa I
t¡¡0 Èâ¡0 ir.JpI ,t 3,/alt8{ |
ruo qÆ iâ.rfl I rtla8/8a :

:tF c¡-áto :ÀP¡ i ârÁrÉ i
I0 U.-*0 :ÀX9t : 3t/lt/85 ;

int! cLA¡o :r*I i 3''taltÉ i
f ¡I0 trflo iupt 

" 
at/azJ8Â |

il¡l tlr¡o lanfl i at/aztr6 |
il¡o q.¡ro il_Pt i a1ta2t6 |
rfll o.rr0 ¡^JrI I aulpt?A' I

;tI0 0|,j0 ia¡t] | aul2tgf :

I ¡ ttA¡0 iarll ,, a2taz/É i
:l¡0 u-l¡o irfl ; aya2l85 i

r f,¡rlntmÉf,I,llr¡iÆ i rtl

-¡-

i o{iEza i cl
l-:-

F. | ç i I | Þ | StC0 I

I t.8l
| 2.?r
i 2.2t

,.lr i r.8t
a.5l i t.3r

I tEsl¡l¡ i

2.¡
2.?a
2.Ð
3.9
3.óa
3.¡r
3,84
3.1
3.ta
t.ór
r.ót
¿.{
2.L
r.¡
f,Ð
1.8t
3,at
3.at

t,ót
2.2r
e.2a
¿.at
2.4,
2.4
2.{l
2.2t
2.{r
2.L

t.s

.I¿5..

t.5r
t,{7
1.4¿

TN
a.út
t.8a

1.9r
t.r6
1.78
l,ó!
f.t8
1.fr
t.n
?.L
t.9ó
1.tó
1.9ó
f.t{
1.qt
t.tó
t.93



Tabela 23. Tabel-a de ¡,aråretJos que apresentaram teores acima dos lj¡i tes de potabilidade

| f,ì;c¡il0 : 0lsntÌullÌro i

i 

--:---i+i_:
frf0 tu¡o n¡¡¡ i a1/0'rr i i
!t¡0 aa¡o |^.HPI ¡ a3/t¿tú ì i
:l¡fÌ 0,¡¡0 taJ¡¡l i Anugs I i
rn¡o clAr0 ialpt i aatÈtÉ i I
illo 0l¡0 :å,Jáf I i wauÉ, i ¡

ilto q.lto iÀ-P¡ i wauÉ i ¡

i 0 (ua0 iA.P¡ i as/a?,/¡f I i
¡n¡9 0-fl0 ilJp¡ i asrQ.lÉ i ¡

lll0 c-ll|, tÀI I tÁlt¿l!ã i ¡

ft¡a ÈA¡0 lA.t l i aôtcJgÉ i I
¡ll0 0.,.0 IA.l i l6tl'-tÉ t i
r¡l¡ o.âm iartl t at/a216 | I
:tlo 0.nr0 iÀtp¡ i a Qt6 t Ì
:t¡l cLâ¡û ¡Àrtl i a1^2t'Á | :
it¡o o-||ft la-PI i aaluã i I
tRIe ÈÂ¡0 ¡ | âtlzlÉ i i
ir¡o û.r0 :¡sstslfi¡^ i i I
:¡t0 û-flo i¡rlull i zJMtß i i
itlo Èfl¡ i¡r$.¡ÍflE.lß | t1la54á I I
In¡! clfl! i¡ n¡ €øi ! | i
nlo q¡ll l¡ f,¡Æ Et¿E, I Q/ay8t i i
I m¡ û.flo ¡Pq! 2 i ta/a Ít | !
ir¡o clm tPm ? i {ll'na i I

i¡10 0ás N ßr i avlvSt 
" I

islaEonúEs I i : i
is1¡E€tnr6 i : : i
rtTr68ntD€5 ! i i I
r llEE tIË m f¡rlt ; tôla7lr ¡ 3

iT¡m t¡¡.tG 00 ¡IEE i tú,/t|./p I i
I nnÊ ¡t.ÍE ú m i t¡latlt? ¡ :
f lreE ¡tæ0 f i ?vltrú i i
ilIflE ttE t iÐrwÙi i
illElÊ iPtEo 2 i 2vl,r18 't Ilnm t?t2 tzllaw| i Ifl¡EE tPtE0 I I titruû, ::lflE tÌÞI |ntwr; :flIElE i?mI | ûtratt" ilnm r?ü! ? iÐtwÊt :tT¡rTE i?tx0 tr | z3t15Jtt i iirrE :Püt t5 i ¿ttlut I i
irlEl! iPm 15 i ¡3tt5tú i ¡rInE |ltüt tt i 2votû i ¡lm il0t7 ial$ßt | |rnnE tñIt t? i ?yâtt I il¡ErE I D) f9 i 27røo I irElt t?co ã i2ltotæ | :nm i E021 iT tyæ i I
î¡lt :Pfi! 2! i wãr6 i iltEE !?t8 u i z1/li/9' :

th¡r t%

:tt=É*-ææ

: PÀRÀMETROS I i

qxM ruIo¡€ |-can¡¡a[

isla EonúEs I

isÎ¡ E€tnr6 i
rtTr 68ntD€5 !

:¡fl
i+:

8.¿ i

: D{.EUrD{.EUr i

z.ra i

t.óa:

tnm t?m
iT¡rTE i?tx0 fi
i rrE :Püt t5
31IEl! iPm 15

rInE |ltüt tt
r m iI0t7
innE tñIt tt
il¡ErE I D) f9

ti

-i

: lEtf t?co ã
inm i E0 21

itt¡tt :Pfi! 2!

}¡

lllEE !?t8 u

: tt9torF
i sr¡

flltE Ûø a7

rllEt¡ :flEft a7

!!r¡r{E i
ivlt{¡t} i

t tÌ?/tl
t9¡tat!¡
lvaltgl
altwÐ

.126 .
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ANEXO 3

cálculos para o dendograma



n¡exc,-o3- Þbe]â 24. CãIcr¡lo para as collelações
Ír ?l?C¡¡fTÊÉ!r 9t !Ià!:Í3 lÉÊ P0llSlLIlXlX rfl

: Lgiå ! lflnÞ ! Sl- :C|ì6UI¡' i IESttlß FILn$ft ì !l- I eäl0l3 | C¡TII S !

i----_...--r mtt I Il0 ! Llct lvtDÂ0€ l---: : i : ) :----l-- ---l
i lliJlllc¡Pfß ;l'fm¡lc/fåItt0 i : i ! : l6o-C I tSbC i Ì C¡ i I ìS0aiCÛ3: tÊ ;li :C¡:ñ9;r¡:I :t :

I -_- 

- 

i 

- 

: 

- 

i 

- 

i 

- 
- i 

- 

i 

- 

i 

- 

j 

- 
i - - 

i 

- 
i - - 

i 

- 

i 

- 
: 

- 
l 

-- 
i 

- - : 

- 
i 

- 
i

j*A¡Âs ¡ :3t4óÆ7 I 3

: c4r?¡l{rs : i 23At/ü i 16.15 i

: c¡lçI¡ls i I es/tfl8ó i lóis i
:îrrP¡xAs I iu^uBt| !

r tjrçtxås i I ,uaÙg i tat{ |
: t¡P¡vt¡I i i z3n5t8' i trâ i
r ffá¡t{fffi :sÎå Lltr¡â I i !

I dlfltfts
i dnuSåIåI
: cmnoalt¡
: d¡ua¡IåI
i mu¡¡lt¡
: qnuoâra¡
I l?€l,la
: ¡?ntå
: ¡?nna
; IÆUN
: llÊUt
i Jâq¡*ltta
i -Hú lwá
: ¡Ê1fi¡lÌa
r .ncu l¡tå
I ?tlÈ-I¡AS
l PEtt¡las
: ?nEtrâs
I tItá¡ICâ8r
i ?Itáctcå8r
r ?Itåclcâ8å
i ?Irlclcátå
r?¡tail[ÆA

:?nÆIcâ8Á
:PITACICâ8A

: n?Âcfcå0r
: nac¡câ8a

: ,¡râctcsâ
; ?¡tåcltÆá
i ?IRåCIT'8â
: PItáClCr8â
l ?¡raclc¡3r
: ?¡tåctB¡t
i t¡¡âctc$a
: ?t¡å¡¡cá¡å
: Pll,.tü8r
r lltâc¡cÁaå
: 

'lnáclü0år?Itåc¡t¡8â
: Plráclc¡8å
I P¡taclcá8á
; ?InáÊtc*r
Ifltâ¿tct8r
:?tÎáctc{r
:tl¡rafc*¡

I

¡ÈîfÊmt
:s{,ÎItl}
lsfl-TIto
ìsfltTH
rsfllr
:s¿lllåt
rsåÌT*
:5{t1fl¡
isx{låI¡
:såIÌflå
rs¡aftålå

:sfltfß
rstriI*
isflfTs
:s4lllgt
:âlìldå
iscal*
;s lflå
rs4r{lt|A
:sflts
:sâfl*
:sá{ItM
:sdT*
:såtTcrû
:sgln
:sll1*
;sålín
r!{t*

i 1ÙJìt8t i Lt{ i

25.ltt a.tt| t.|:; t.tr: t0 to I a.Íl: 337.t1 l.l¡i a.a:i l.l:l l.nl a.lt: l.lll a.l¡: l.lli l.l!l
a,tti a.ati t.tzl t.lli l.r: r.l:: l.l!: l.lt: l.a¡; l.l:i 2l.az: a.l:i a,lll a,l:r l.l:: l.ll: a.lti
l.lli l.lt: l.l¡i l.l!i -ó.:: a.U¡ a.l!i a.ül l.lli l.l¡: l.a:l l'ü; l.l¡; a.ll; l.l:i a.ll: a.a:i
l.lt: t.t¡; a.a!i l.a!ì m xc I l.lti l.a:: a.a:: a.l:i l.l:: l.aIl a.ltl a.lt: l.il: a.ll: a.lli
l.l!l a.r! a.lr; l.rll r.r: r.ll; l.l:i l,l!; 5 : l.lll l.l:: a.lll l.tl: a.l!: l.all l.ü; l.n:
t.l:: t,t¡: t.l!: a.ali l.a: l.a¡: l.a:i a.lr: l.0zl l.lrl m : a.l¡l l.ll: a.ll: l.ll: l.l¡: þ I

a,a¡: t.t¡r a.lr: a-11: l¡ Þ i a.l¡r f6¿.tl l.ll: l.l:l l,a!l a.a:i a.lt: a.l¡i l.all a.al: a.ali
l.a:: 528.rt; 3aa.lri 3ll.r¡i 1.0¡ l.l:: óa.a:r gcl.l¡; a.ll: a.l!: a.l¡: a.a:l to I lþ :ltz.lll l.tl: a.a¡:
a.al: l.l:: a.at: a.a¡: ltr E i l.ll: r175.ltl l.all a.lli l.a!: a.a:: a.ll: a.n: l.a:l l.l¡: l.aEi
a.at: 15t.a¡r a8.8ui rt,8t: a.r: a.ül a.l:; f2t.5¡i l.l!l l.al: l.t¡: Llr; l.l¡l l.ll; 5,ó¡: a.lll l.lli
t.lr: t.t¡: a.ü: l.[: |(r lo I a.l!l f2r2.5:i l.lti a.l¡: l.a:i l.a:l a.lll l.all l.a¡: a'G: a.all
a.üi t.al: a.a¡: l.trl lê t I a.llr lzsl.ltl l.lll l.lll 113.3¡l l.l¡: l.ll: l.ni l.lr: a.fl: t'a¡l
t.tti t.ar t.tui t,a¡: rfi ro i l.l!i tf75.l¡: a.,l: l.arl l-ü: a.l:: l.lll l.ll: l.al: a.lli l.lli
t.t!i t.tt¡ t.tr: l.r¡r l.r¡ l,a!i a.l¡r a.l¡r l,l¡: a,ui l.Ë!: Ll:l l.ll: l.lr: l.a¡: a.l¡: l.lli
2t,a¡: r,a:i Lt!ì a.tri a-a: a.lz: a.l¡i l.ll: a.tzi a.l¡: m I m : l.l¡: l.lll l.a:: a.al: a.l¡l
a.at: l.a¡: l.lli l.l¡ì l{) m i a.ltl l.l:; l.lt: l.a:: l.a:: l.lli a.lli l.atl a.l¡; a.l¡: a.ll:
a.l¡: l.a¡: l.atl i.ll: ro ro : a.a:i a.ll; a.al; Ll:: Ll¡l a.ü: l.l¡i a.al; a.l:l l.ll: a.lt¡
a.¡¡i t.t¡i t.l!; r.ati ro ro : l.llr a.lt: a.lti a.a¡; Ll:l l.l¡i l.a¡; l.a:; l.li; l.l¡i l.ll:
a,ü! a.a!i a.tti t.tr: l.at l.lt: l.a¡: 5.lz: a.a¡l l.ari l.f¡t a.ì¡i l.l¡ì l.ll: a.lr; l.ll: a.lli
t.üt t.t¡i a.a:; t,a:i r.r¡ r,a:i a,r:: f33,8t: r.l!: r.nl a.l:t to : l.al: l.a¡: l.l:: a.lzi l.ü:
t.t!i t.ati t.a:t a.ari r.r¡ r.l:: t.llj tñ.llr l.l¡r l.lÍ 33.rln.cflsi a.ll: l.a:: a.l:: a,l l.lti
l.l¡i t.t¡i r.l:i Ll¡: l.ß r,l:i l.l:r 112.t: l.f¡; r.r¡: a.a::nr(!si l.ll: a-l¡: a,l¡l l.l¡i a,G:
a.llì t.a! l.lli Lll. rir lo r l-a:i 70.5li a.l:l a.rt: a.r:: r,l:i a,a¡; l.llr l.l:i a.l:: l.¡::
t.at t.tzi t.nt a.üi tÐ rÉ : t.üi ó75.fi; l.l:l t.tt: a.a:i l,all l.lz: l.l¡i l.l¡: l.f:: a.fl
a.l¡l t'8.lll 83.C; 79.¿¡i l.l¡ l.l:: a.lt; 7t8.8Il a.lll ó1.l:: l.üi n : þ ; lf, : óç,ó:: I'lli a.lt:
t.a:i a.ui t9.üi ló.a¡i r.r: r.l¡: t.l¡i t.ui a.lll t.t¡: z&.nt a.ll: l.al: a.l¡i l.f¡; l.al: l.a¡i
a.l¡i 1l.lll l.l¡i a.ü: l.l: r.l¡l l.l:; 1ó2.tr l.lli a.a¡: a.tll t.l¡ì l.a¡l l.l¡i l.ll; l.fli a.a::
l.at| Lt¡t a.a:l a.t¡: t.r! :.t:i t.r!i 1ó5.üi a.tz: t.flt r.l:: l.ll; l.l2: l.a:i a.l¡l a.a¡i l,í:
a:lti t.a:: a.l¡: l.r¡r r.a: a.all a.l¡r rã.1¡: t.ll: r.a:: a.a:r l.ar: l.l¡l a.all a.l:i l.lz: a.ll:
l.a!: l.r¡: r.l:r l.lr: r.a: a.ui a.nr Úã.1¡r r.ll: r.a:¡ l.l:: l.l:Ì r.l:: a.ll: l.ll: l.f¡i l.lti
t-t¡: a.tt: a.t!i t.tr1 t.t: t.lr: t.t:i t|ls.trr t.t¡: Ll¡i a.l:t l,l:l a.al: a,ll: a.ll' l.at: l.ll:
t.l:i t.a:i r.l:; a.r:i l.ü a.l:: a.fi: ll25.1¡; a.lli a.l!i a,a¡l a.a:r a.l¡: a.l¡l l.l¡l l.ali a.n:
l.a¡: l.l¡l l.l:i a.l¡: .-l: a,l:l a.ll: t75.lli a,l¡: t.atl a.l¡; a.ll: l.lli l.al: l.a¡: a.a¡i a.lli
a.|:i l.llt a.l:; l.l¡i l.l: l.lli l.lll z5.al; l.lzi l.G; a,f¡: a.l¡¡ ..fl¡ l.l¡: a.all l.lli a'll¡
a.a¡i r-ar: a.t:i a.a¡i r.l: a.rÍ a.tzi taa5.l!t a.lzi a.l:l a-a:i a.l¡i l.a¡: l.l¡: a.ü l.l¡: l.lt:
a.lli a.a¡: l.l:i a.al: l-a: r.ali l.llt fl25.l!i a.l¡: l.|:; l.llì a.l!; a.ll: l.l¡l l.l: l.ll: a.ü:
l.l!r r.ll; a.lll a.alr l.li r,ll: l.l:l 9al.lli r.a:i l.l:: t.all l.l¡: l.l¡i l.a¡ì a-l!r I'l¡: l.atl
a.a:l a.atl a.tzr e.t:l r.al r.l¡: a.a:: 9ü.ll: a,l¡i l.l:; l.al l.l1: l.al: l.l¡; l.l:r l.l:: l.f¡:
a.a:: t.al: r.a:i l.l:: Ll! r,lli a.üi ll37.tr l.l¡r i.a¡: l.al; l.lll l.ll: a.lll l.l:l a.lti a'a¡!
t.ali r.a:: l.a:i r.r¡i t.r: l.l¡: l.l:r 1125.fli l.llr l.ll; r.l:r l.lz: a.lll a.lli a.ltl a.a:: l.ni
t,a¡i r.a¡: t.t;i t.rli l.r: r.ni t.ü: lal¡.ü: l.r¡: a.ll: l.l:: l.lli l.ll: l.ll: l.a:; a.lll a.ali
a.a:: r.tr; a.a:ì a.a!: r.ri r.l:i t.a:i la:s.a¡: t.r!i a.l:l l.l:; a.lt: a.ll: l-lti l.f¡: Lf¡: l.arl
a.l¡: a.l¡ì a.llÌ l.l¡: Ð m : l.ni l.l¡: a.ül l.a¡l a,a:; a.l¡: a.t¡: l.ll: l.a¡: a.ll: l.t¡:
t.ttl t.ll: a.ali r.tt: a,ü r.l¡r a,tll a.lr: t.l!l a.al: r.l¡: t.ll: l.l¡i a.lt: a.l¡; a,Gi l.ll:
a.al: t,r¡i l.rli a.lli r.a¡ l.lzr a.üi tl¿5.a¡: a.l¡: a.t¡i a.r:: r.alr l.n: a.a¡r l.ali a.a¡: a.Í:
a.a¡r a.üi t.ari t.üi t.t: r.lt: t.flr tlzs,t¡i a,a¡: a.a¡: a.t:ì r.l:: l.al: a.ü: r.al: l.ü: a.lli
a,ül t.al: t.a¡i t.lz: r.l: r.a¡i t.üi ftz5.ur t.ll: a.az: a,rr; t.lli l-a¡: a.r¡; a.ü l.al: l.l¡i
a.ali t.a¡r t.tl; t.tti t.t: l.tr: a.ül faã.ati a.|:: a.|l: r.t:: r.a:: t.alt a.|:: t.a:ì l.l:: l.a::
l.l¡: a.l¡i l,a:r a-l¡i t.l: a.l¡; t.t:; rz:.t¡; LtzÌ a.l:i t.l:i a.a¡l l.lli l.l:i l.l:i a.G: l.a¡i
a.t:Ì t.ari t.ati t.tl; t.t: a,l!ì l.t¡: 1tã.t¡: a.u: a.a:i a.t:i t.ll: a.t!l t.t¡t t.t:: Ll¡: l.ali
a.ar; a.ari t.lli a.t!i a.t: r.t:; a.t:: llõ.a¡; !.a¡; t.l:i r.ü: r.l:t t,|li a.at: r.a:. a.a:: a.üi
r.ll: a.t:: a.l¡i r.tti Lt¡ r,t!ì t,a¡: 1a25.t2. a.t¡: a.ür a.lli a.l:i l.ll: l.a¡: a-r¡: r.ll: a.ll:
r.tf; t.ar: t.tl t.ati t.t! t.t!i t.l¡r taas.tr. a.a¡: a.lli t.a:: t.t:i a-ll: a.t¡: t.all a.t:: a.l¡;

: Itßta i
| ¿'lt€/8¡ | Is:at
i Ðtßna i tuta
i 3,tßta I

i lutztu i l7t,
i Ð;t2Áa I lt É
i ttlÇy8 i
I Jstatõl i
i wava i

I t¿ltó/E : llr$
i tzt€l!8 | ürã
: t3/l-c/8 i 9!X
: rurtÆt ! t'l5
i )ußnt I

I tTtaStt i
i 6^3tE I t2.t
i !ya9t8 i t2tâ
: atlt2l8ó i t5!x
I atlQla i
; [/]1Æ5 !

r ll/t1lE !

I ró/lt/85 r

i tulvÉ i
i 27/a2tË, i
| 2la2tÉ i
: 2r/lv6 i
: 2tlt3,f85 :

i a9/t1l85 i
I aiJl,!.tú i
r ¿5/I/85 :

| ûtavf6 i

: 1al45/85 i

i raltslE :

: 28/t5/¡6 :

i ¡8115/85 :

: ¡f/aó185 !

i 25/aól95 :

: t6/a7rú i
I t6taltF' I

: 3t/t7lt5 i
i un?lÉ i
; ð/t8l85 :

i ¡/18/85 :

i tatt9tÉ i

.r28 .



:r'a :¡a'a r¡a'a l¡,'a :l'a ::a'l i:l'l :ll t :rl'l :la'vl ::a'a Ì¡l't ¡l'a :ta'a :¡l'l :¡a-a ll.'l
:t¡'a :¡t'a itl'a l:a'a r:t'a ::l'r :¡a't ita'a ::r'a i¡a'aç9 ir'a r:t'r :a'r rr'a i¡a'a :ta'a -'iÐ'l
r:t'a :!t't ita'a ill'l :¡a'l :u'f :E'et l:l'l :Il'l :¡s'z9l ::a'l ila'a :l'a ::l'l :¡a'a ill'a lza'l
:r'a :ü'a lta'a : 'l :a'l '!a'¡ r¡a'a i¡r'r i¡a'r :¡a'agf l:a'l rra'r ¡l'r rll'r ìta'l ila'a :¡a'a
:¡t't i¡t', l!t'l r¡a'a : 'l r!l'l :¡a'a :la'l l¡l'l ìla'çr¿ :¡a'l :¡l'l la'r ::l'a i:l'l :¡l'l ill'l
:¡t'a ilt't :¡a'a :¡a't t:t't r¡f'a :ta'a :¡a'a :¡t'f r:l'tr¿ i:l'a i:t'l !,'l i¡a'a lra'l :¡l'a iL'a
l!t't ;:a't t¡t't :¡t'a ::a't ::t't llt'a :l l ill'l ill'l l¡l'l i¡a'l ¡l'a :ll'a i¡a'f :¡a'a l¡a'a
::t'a r:t't jta't ;!a'a r:l'l :¡t't :r'ra¿ lla'l r:a'a ::l'l l¡a'l t¡a'a ll'a i:a'l i:a'a l¡l'a l¡l'l
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t.tl; t.ll: t,a¡ a.tz: t.at: t:f.a¡: r.ü: a.alr Et.3¡i t.t:i t.lli a.t:r t.at a.al| a.t¡:
t.fl: t.l¡: t.a¡ a.t¡: a.üi ,ã.a:i Lüi a.l:: t.üi t.t:: t.ari a.l:: t-Ùl a.at: a.f¡:
a.ll: r.ü: a.ll a.r¡: l.l:r 275.t¡; r.r!i a.alr a.r¡: r.r:i Ll¡r t.ü; Lr:r a.üi t.l¡:
l,a!: a.al: t,a: t.t¡r t.t!: ?,T.a:i t,üj t.|:l t.|ll t,t:i a.ür t.l¡: t.fl: t.at: t.|l:
t.ar: t.a:l t.ll a.ct t.Gi 5l.ü: r.l!: t.a:r a.ui t.rii a.lti a.l:: t¡t: t.t¡: t.ll:
a.Ë: t.a¡: a.t! a.llr a.at: taa.al: t.üi a.at: t.t¡r t.l:r t.t¡Ì t.llr t.ll: a.]¡i t.n:
a.l:r t.ll: t.r: t.ali t.l:l 1'5.t¡: t.t:: a,Gr a.t:l r.r:r a.t:i a.t:: Ltl: t.tt: t.Íl
a.Í: t.ü: t.ü t.a:i t.a¡r 175.a:r t.tl; t,í: r.t¡t t.t¡: t.t!: a,ar: a.ül a.a:: t.al:
..lli a.a¡: t.l¡ t.t¡: t.ali 2ü.a:r r.l:r a.ui st.t:r t.r¡i t.ü: a.a:: t.a¡ì t.ll: t.ül
l,a¡: a.Í: r,l: t.u: t.at] ?ta.at: r-'l: Ltt: Jó.zi a.t-¡r t.|:: t.ati a.í: t.a¡: a.|::
a.t:: t.ft: t.t¡ t.t:: t.t:r 2 -aIr r.tz: a,u: t3.3lr t.r:: t.r¡i t.a! t.üi t.a¡: t.lll
l.ll; a.l¡: a.l: l.al: l.alr 2L.l¡: l.l¡: a.l¡; a,lll a.l¡: l,a:: l,l¡l l.al: a.ll: a.|:i
a.ut a.a¡: t.ü Lt¡: a.ür z¡t.t¡r t.t¡; a.tz: ?3.3li l.a:i l.t:ì t.l:l t.t¡i a. ; t.t¡:
1.,:i a.t¡i t.tI a.a:: a,at: 175.üi t.l¡; t.t:: l¡t.a¡t t-t:: a,l¡i a.tl: a,ü: a.ü; t.Í:
a.llr a,l¡: a.l! t.at: t.üi 2ra,at:. t.tt: a.t¡¡ tÁó.nr a.ür t.all a.a¡: t.a¡r t.lli a.lt:
a.l¡: t.ü; Lt: l.lli a,a¡Ì tl) ; r8 i t.l:i a.tz: ro : t.a¡: a.ati a.ati a.afl t.aÌ
a.a:; t.t¡: t.|l t.t¡: t.t:: þ r t.at t.ü: ro i þ i t.ni t.l¡: t,tzi t.t¡i a.t:
t.t:: a.l¡r m þ : a.alt lt2.5¡i a.ü: a.t¡i a,all a.t:r l.a!i t.Í: a.üt a.ü: t.tt!
l.l:: l.lli lO þ : l.lli tzl.a¡l t.a¡: a.l¡: a.l:l l.l!: a.lli a.a¡l a.a¡: l.a¡; a.all
a.a:: t.lli lo ro i t.r¡r t2?.5¡: l.lli t.az: a.alr t.t!ì t.í; a.arl l.n: r.r¡: l.lll
a.a¡: t.ü: to to i t.t¡: Itó.31: t.a¡i t.fli a.ll; t.ari l,a¡r a.l¡: a.a¡: a.a¡; a.l¡:
a.a:: t.t:: tD þ : a.a:: læ.s¡i r.üi a-fl t.a:; t.l:: a.llt a.üt Lt¡i t.t¡l a.ali
a,t:: t.tri to ro ; t.t¡; l{8.81; l.l:i t.t:i l.a¡r t.a:i a.a:r a.l:; t.a!ì l.ll: l.tl:
l.t:; Ltri m ú I t.ü; fió.31i l.az: a.l:: l,a¡: a.l:: a.lri l.lll a.a¡: a.l¡: l.al:
t.a:i a.|l: to to I a.a¡l 1s5.f¡: a.È: a.ür a.a¡: a.llj t.lli l.a¡r a.l¡r l.ll: l.ll:
l.l!i a.|:: m þ i a.f:i tas.t¡r l.al: a.t¡: t.l!ì a.t:; l.l¡i a.fl: l.a:: a.ll: l.fl:
a.ll: t.ati to rl) i a.tt: 145.1¡i t.t¡: a.llr a,üj t.t:r a.ür a,a¡, t.t¡r t.a¡i a.a¡i
a.r:: a.ü; ro rú i t.rt; la5.lr t.ü: a.ü: a.ll: a.a:: r.üi t.t¡; a.lli a.a¡r t.ll:
a.l¡; t.ati þ þ r a-üi 1a2.5:r t.t:: t.t¡; t.t!; t.t!l t.t!. t.t¡: t.|l: t.í: a.ll:

ta,p¡
;Àntl
iAJåPT

râJâp¡

:âJåPl
:IJìPI
:AJ{PI
IÀJâPI

iAJå?¡

:4Xp¡
:a.Jpl
:UIPI

âlalt?r'.
3Va7tA
Sl/an9a
a nfi!1
?3¡altÉ
NIITTSI
unvÉ
ava2tÉ
autz!É
at/lztÉ
atat6

ll:at
t2!r

.130.

;ës
i la3ã
i þlt
: 9r¡



Tabela 27. Cãtcr.¡lo para as correla$es
n¡ PfIlÉfl,å68; DE t-¡illts m¡å ?0TÁ8lt-ttrå0t lr

r tû:¡r i : tná- i s!- :colüt'T¡- i t€sl a FltTrå¡]t! I:---i mfå | t¡0 i L¡t, : vI0â0Ê i---l ¡ (

: mfirc¡PlÍ) : DIsnITo/8â¡¡¡0 i ¡ | ¡ i 1l5a.C : t8toc i

I rI0 0-ât0 irJáPt
: tlo cr.å¡o :ÀJl¡¡
i rtl) tu¡o ,Jå¡l
; 0 ùr10 iåJt¡t
i t¡0 ûl¡0 :ÀJå¡t
I TIl) CLA¡ll iA¡¡¡
I ¡10 û,¡¡0 ;aJ¡t¡
r tlo cLáro iA¡¡t
i ¡¡0 È_á¡0 tâJåt¡
r ¡¡0 (I¡¡0 tâJå¡t
: ¡IÛ CLTO |AJIPI
i ¡¡0 û.t¡0 :â¡P¡
I t¡0 0_n0 ¡aJp¡
i ¡¡0 E-Il} tÀl¡Pt
l Í¡0 0.Æ0 ;Ànlt
r ¡¡0 9.fl0 iarP¡
r 0a.0 iA¡fl
! NIl¡ d.|l|} :A.P¡
i lI0 ûlm 3lJflt
¡ ¡I0 clm :ålstslÐr¡t
¡ u0 0,tt0 ;¡áttM
: l¡0 clá¡o iIr6L uæ.I ¡r
: 0 ûLr¡o i¡ t{u0 *l@.
: lr0 ar¡l] i¡ ¡0w mt
I tll] 0.¡¡0 ¡?m f
: lI0 o.¡¡0 :PæÛ 2

I ¡I0 tâs ?ãtasl
l sIA €[¡nutÊ! i

r slr 6Êtnm€s i
: $r 6nnD€s i
: llErt i{"IG m nõt
; lEìi l,.llË 0'i nEn
: IIEIE :fl.ÎG Ú IIETT
ì llEf¡ íPtE0 It
: ll[rl lrofÐ tt
;ri€n iPmQ
r Ilû¡ iPoa¡ t?
r TtEtE :Ptu¡ a€
r rlm :PtuÌ ¡
; riEr! rP(Þ It
: I¡€IT IPÍES 

''r TIm tPm
i ltEtt tPm t5
r Ttgrt i?ü! 15
: 't¡tTt ir ¡ t7
: llÛE :?F t7
I lltn :?c0 19

: trÊ :Ptf,u 19

: ütTt :?m 2t
I Ett :rm 21
: tl¡tt :?ttr8 2t
I lttÎ! i?m ¡2
: IIÛt ;Ptfû 17

I Im :Pm {7

i_- t- t+l_
I l2ta2t6
i a2Ía2/ú
I avaztÉ
i axß¿tÉ
| ß/,2t?Á
i utazlPÃ
I Lta2tl6
I aan2/6
i fJta2l6
| ,snuÉ
i tsraztÉ
I aua2nß
i *ta2tP6
| *tQ.t6
I at ta2tÉ
i at ta2t6
i a1tu2t6
| ßtazt?6
i ßtlutÁ

lrlll i a.t¡i
22:t i a,üi
9:|| .ui
la:ll 3 a.ll:
atç i t.lli
i:5a i a.ali

taltt i t.a¡l
Atâ | l,ali
8354 | a. t¡i

f+21 i t.t¡l
a,â i a.ati

l.lIr
a.t¡r
Lt¡i
a.l:i
t.lli
t.tt:
t.lli
t.tt:
a.t¡i
l.lll
t.tt:
a.a¡r
t.ali
a.at:
t.t8t
a.at:
a.t¡i
a.ati
t.ar:
a,a::
t.lÍ
a.ll:
t.ll:
t.u¡
Ltt i

t.üi
a.Íl
a.ll:
t.lli
a.ati
t.t¡l
t.n:
t.t¡r
t.lI:
a.ll:
a.t¡l
a,a¡:
a.a¡:
a.l:l

ll.a¡:
lt.ól:
t.lli
a.al I

t.al i

t.lli
a.t¡r
a.ü:
a.ü:
t.a¡:
a.ü:
a.tri
t,l::
a.tti
t.a¡:

8!S i a.ll:
tå.at : t.a¡:
2rQ i a.ll!
t:{. i t.a:i

t.tzr
a.t¡;
a.at:
t.at l

t.at:
a.ül
a.at i
l.r¡i
t.at:
t.rt I

t.at:
a.l::
l.lIi
t.all
t,atl
l-a¡l
t.at:
a.flr
a.Èr
a.tri
Lüi
t. t¡;
t.a¡i
t.ü:
a..Ir
t.at:
a.n;
a,at:
Lt¡i
t.uI
t.t¡l
a.ül
a.t¡l
a.aI:
t.a¡ |

a,t¡r
t.a¡:
a.azi
r.at;
t.a¡i
a.t¡ |

t.|:i
a.a¡l
t.at l

t,al ¡

a.l¡ i

r.ar:
a.lll
t.t: i

t.a¡:
r.t¡:
a.fli
4.fl;
c.l::

_ í _ Ì _ 
: _ I _ _ _ i _ i _ i _ i_¡__ì_

a.lt; ro It: t.ur 115.t¡i t.l:i t.lli Lüi t.t¡r L i t.fli Lt:; t.t¡t a.t:i

t1:21 i t.lli
2tâ | a.lli
?¡ ! t.t¡i
órI i a.ati

I a.t¡l
: t.ü:

ÞHl Axlll,ç : CtllùrS

a.tz: rð l[ Ì a.t:r l{r.3li r.t!r t.t¡i a.lt¡ t.üi t.t:ì t-t:: a.t:i a,t¡i Lt¡;
l.al: m $ I a.l¡: f .3t: r.t¡t t.t¡; t.a!: t,ô:; a-ll: t.t:: t.r¡r t.t¡i t.tt;
a.a¡; ro ro i a,a¡; rQ.slt a,ali t.t¡: t.ll: a.ttÌ t.ll: t.t¡r t.r¡: a.ü: a.lli
l..Ii Eì ro ¡ l.tl 137.t; a.fli t.t¡i a.ati t.ttl a.lli t.t:l t.ll: t.t¡: t.ü:
l,alr ro ro : a.r¡: f:7,51; Lt¡r a.t¡i t.t¡: t.a¡l t.t!i a.t¡i t.l!t t.tt: t.t¡:
l.a¡r r0 rú: t.al: tG.az; r.t¡r a.alt t.lli t.a¡l t.ll: t.üi t.r:; t.t¡i a.ll:
t.tr: m lf : t.a¡r t3s,a¡i ¡.lli t.tr; t.ll: t.a:l t.t¡: Lll; t.ll: a.ll: t.t¡:
t.ü; þ t[, r t.a! 13;,5:; a.all a.al: t.üt t.ü; Llli t.t:: t.tt: a,tiì a.l¡i
a.üi m ú : a.a:; ta¡.gl t,ui a,a¡i t.fl! l.t:t a.tt: t.lti t.t¡i t.ll: t.ll:
r.l¡: r0 r0; ..tlt t52.!: r,ni a.ati a,lli t.llt a,|l: a.t¡: a.t¡; t.t¡i a.üi
t.l:i m 16 ; a.ati tsr.t!: r.[i t.a¡t a.a¡i a.a:i a.t¡t t.ü; t.tti t.tti a.nl
a.lli ro ro : t.lt; raa.at; r.t¡: a.t¡: Ltti a.at: t.a¡: a.a¡: a,at: t.l:i t.ü:
L.'l: ú m i t.ü: llt.at¡ a,i!i t.t¡: Lll: a.ati a-tt; l.ti: a.t!: a.t¡t t.t¡l
a.tt: ro ro : a.ll; ta3.8¡i ..l:t t.a¡: t.lli t.a¡i a,t¡: t.t:t a.ll: Lt¡i t.t::
a.üi m þ l r.t¡i 112.9: É.lll a,a¡i a.lI: t.t¡i Ltt: t.t:t l.tt: t.tti l.l:t
a.ll; m lo : a.i¡; 1t3.[: (.tE: a.a¡: a.tti l.a¡Í l.a¡; Lt:; t.a!: t.tti t,a¡:
t,ú¡l ¡ù ìo i t.ati $2,5t: f.t¡; t.a¡¡ t.t¡i t.t:ì t.a:: l.t:t a-t¡: t.t¡i t.ft:
a.ali t0 ñ.' : Lt¡i rlt.a:: r.atì a.a:: a.alt-t,t¡; Lt:: t.l:: t.a:; a.au; t.ttll.lli n þ r r.a¡; is..a¡t t.l:i a.ali a.ali t.az; t.t¡t t.l:, a.a:; l.tti Lt¡ia.lli f,i ro : a.a¡: 5Ft.üÍ r,a!; t.t2: t.tt: t.tt; t,¡¡r l.a:t a.tt: t.at: t.lt:l.ali l.al ro ; t.at: 5.lll t-t!t a,a!i t.ü: t.ft; a.a!: t.l:i t.t¡: t.t¡: f.n:l.lti ro rD ; a,llr ttÍ.nr t.t¡i t.f¡: t.tti a.llt t.ft: t.ll| t.ü: t.fti a.at:
a.lli r0 16 i t.u: 6t.t:: a.a:: t.a¡: a.n: t.a:; Lt¡: l.t¡i Lt¡l t.u: a.a:;
a.ll¡ -7.n l.ui a,a¡: t.|ll ti : t.a:i t.üi l.tt: Nr : to ; a.tr: a.nì t.Íl
l.a¡: t.at t.lli t.t¡i t.fl: f,u: a.ati a.ü; t.llÌ a.t¡: a.a¡i t.a¡: t.tt| a.tt:
l.l¡: lo ro i a.ll: t.ü: t.t:: t.ü: a,l:i t.a¡; t.t¡t t.az: a.ati a.n: a.tti
l.l¡i ro l0 ; t.t!: 1t2.5¡r 0.ui Lt¡: a.at: l,ati t.ü; a.üi t.ll; a.ll; t.ft:
a.a¡: f) ro i t.atí tt2.5¡: t.a:: t.|:: t.Íi a.t¡i t.t¡: t.E: a.a:t t.tt: t.ll:
a.lz: l) lo I a.t¡t r1ó.3¡; r.t¡: t.t¡l a.llt t.l:i t.a!¿ l.tu i t.ñ: a.t¡: a.t¡:
a.a¡: Lll r.l¡i r,t¡r t.a:; e.a¡t a.tt: ót3.3!t l.f¡i t.a¡i t.ü: a.n: a-t¡i Lfll
a.a:r l.ll r.r:r a.a:t t.a:i !.t¡; t.t:: á¡?.¡t: t.tti t.t!; t.t¡t r.l:: t.tt; a-at:
r.l¡: a.ü t.ll: a.atr a,lli f.t¡: t.t¡: a33.3l| a.aI: a,a¡: t.t¡t t.a:: a.d: þ :

l.lI: a.t¡ t.u: r.llr ro : i,al: a.a¡: a,all a.lli a.a:: a-ar: a.t!: t,a¡: þ it.a:i l-ll t.ü: a.t¡: m i ú.lz; t.t¡: þ I t.tti a.a!: a_a!; a.a:: t,l¡t n il.l¡: a.a¡ t.ttì a.a:i a.üi a.t¡l a.t¡: t,al; t.t¡: a.t:l t.t¡; t.a:i t.|ll a.al:
l.l¡i l.ll t.tti t.al þ i l.|:i a.t:i þ i a.ü; a-a:t a.atr a.aIt a.alt þ I4.fl: t.t¡ t.ll: r.a:i ú i n.a¡; t.tli a,tt; tD I t.l:: r.l:; a.t:: t.t¡: þ il.all a.a¡ a.al: t.a¡i a.al: (.ati t,ati a-a¡i 5 I a.a:; t-üi t.a:j a.a¡; to :l.lll l.l¡ a.ati t.tti a.tti f.t¡: a.üi a.Bi þ ; t.l:: to i a_a¡t t.t!i to il.t!: t.at 2.a: t.|l: a.at: (,at: t.lÎ þ : to ; t.a¡: t.at: a.a:i a.t:; É i
l.rl; l.a¡ a,r¡r t.t¡i to : r.a¡i t.tti þ i L'I; Ltli a.lri t.t¡r a.l¡: n :

l.a¡i -ó.4 t.t¡t a.ui r,aIi r.tzi t.ci Lt¡i a.a¡r a.a¡t t.t:; a.a:i l.lt: t) i
a.rl: l.a¡ l.tli t.fll t.t¡i to i t.at: þ : t.llt a.t¡¡ t.t:; t.t:; t.|l: þ :

a.a¡: a.o l.rti t.at: to : a,üt t.ar t.lt! t.atl t.t¡: a.t¡t t.lrt t.t¡l n I

l.al: a.n a.ati t.a!: n ; d0 ; t.fl: a.tlt þ r t.t¡: a.a:t t.at: t.a:: n :

l.a¡: l.al t.a¡i a.ati t.ür r.üt t.l:ì t.al; t.a¡t t.a¡r a.t:i t.tt| t.tti a.a¡Ì
a.l¡i a.l: t.a;i a.t¡i r0 ; t.lzi a.al; n : a.a¡i a.t¡t t.t:: t.tti t.f¡l ¡ :

l.l¡: t.a¡ a.|lt a.tlr LtIt Í,at: a.a¡: a.tti a.ü: t.atÌ t,t:: t.t:t a,|l: t.t¡:
l.l¡r a.al a.t¡l a,ali to : l.t¡i t.t¡i to i a.l¡t t.t¡i t.tli a.ttì l.t:: þ ;
l.l¡r l.ll a.t¡t t.ü; m : .-a¡t a.tz: þ : t.a:r a.atl t.a¡: r.t:i a.atl F :

l.l¡: l.t¡ t.tt: t.t¡r ro : ¡.t¡t a.a:: þ ; t.tzt a.üi Ll¡t t.t:r t,,t; p ¡

a.l¡r t.t¡ a.c; t.alt a.lli a.l¡; a.a:i t! i to i to : þ : ro : a.ll: lt i

l,u; a.l! a.a¡r l.l¡l t.a:: r.fli t.ni t-all r-|:: t.ttj r,rr: r-|l: r.r:r n I

BIQIÚ
11/'Á'tfß

autStE)
tat,9l8ì
LtÌltgi
altarn:t

Cl i F lstllÊû3¡ t. i¡ i t¡: ie:È¡ it : !

9t5. i

Í33¿l
: t4¡aa

a.at:
a,ar:

tuat tgt
tô¡at t8ì
l6ta7tû
?LTô1lÁ
z a3ttl
2rrJ ô
2fta1tÈ9
t9ltl/E8
n/43t8
t9tLt0¡
o /l3tt,
zy6tû
8^ltÊ
l3la5/89
2!tJ'tPB
wßß,
21t}itú
ntaxt||
?ltaitt
2t taSrú
t]/avct
21/aX/89
li/Lltû
8taltú

l.a¡:
a.al:
l.a::
t.t¡i
a.tz:
a.a:l

ß!t
f2:I
t5:I
93ll

tó:
12!l.
t5¡r
trll

ll{5g:l
l3:L
0:ta
3t¡
8¡a5

t:tr
ltr..
ll!ll
1t:r
It:ll
,1¡lt

':Tt5:t5
ll:ll
I t:15

¡ t.üi
i t,a¡:
i a.l:l
: t.3u i
I a,ü!
I t.ali
i t.rtl
i t.at:
i 5.t¡i
¡ t.all
: a.a¡i
: t,a¡:

¡ t2.5t;
: t2a.ati
: ta.a::
| 15.rt:
: a.'l:
I a.tt:
I t.a
: t.a!i
I a.tt;
: t.a¡i
: a.'llr r..ii

. t3l.



Tabela 28. Cãlculo para as ærr:etações
ll¡ r'0tcExreì D€ Lfillts t,tå ?tlü8¡tlt)l0t .rl

i [fi¡¡. i lfinA-: S¡- lU¡OtTl- I ËS¡ot$FI[nß{a,: ?fi i åìtolls I UTlm ì
i-i oAlt lll0:llcâ i Vloâfi i-i l( !) l--i-:
¡ lR{¡Cltl0 i l,ISntT0/lAIl¡0 I i : i I l6ac i tËoc I lcl i F i581:û,3i t. i I I t¡ i ãr i þ I t i ¡ :

i-i-i-:-i-:-t-¡-
itráLIllF i ! ava?¡gl i ÉtíÐ i a.lzt t.t:i t.at: t.a:: t,âl t.üi L.|f t.llr þr a.ll! t.at: a.t:: a.at: a.at: a.atr t.í: ni
: rr¡l{ul ¡ I lalló/g7 r :5t i a.l¡l a.cli ..t!: LtI: l.tl t.t¡: l.t:; tt8.B¡i t0 r a.a¡i t.lll t.l¡i t.llr t.ur a.ati t.ül t.f¡t

. 13,2 .



ANEXO

Correlações por anál-ise



:48/6a/at i üËrËs:
i 9/8tla¿ | rËtrãsi
: ç8/8t/a¿ : llùIfrs:
: w¿ala€ i ï{lJlrs:
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Tabela 33. 6r:::e1ação por anãl-ise
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Îid. (Po(o ft) - Alßßj

icllottu- i rEsl0i[ ;ILnâlEi :
I UltrAl)€ i-i t ( l)
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ÀNEXO 5

Diagramas - teores de remoção de fluoreto Por filtração com

alumina ativada com variação de temperatura
(23o , 28o e 630)
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Figura 38
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\ Ðiagnarrra
Figura 4l-

ern reïacao ao ternpo

.Ë
E

ooop
0,
ô_o
rU!
o
o.ct-
OJ

t--

5m

250

2m

150

1m

50

0

Teones de Remrocao de F'

0.69 0.62 0.53 0.36 0.37 0.31 0.29 0.29 0.2+ 1.2+ r.75
0.68 0.58 0.49 0.J7 0.33 0.30 0.æ 0.39 0.54 1.50

Cmcentrocoo de Fh.loreto

S,ciclo

H



Fígura 42

Ðiagnallra

errt nelacao

.Ë
E

ooo
g
q)oo
o
T]
o
o-
E(u
F

Teones de Renrocao de F

ao tempo

û.26 0.33 0.450.52 0.5û o.17 1.04

Ccncentrocoo de Fluoreto
P



! agura ¿r J

\ Ðiagnam-a

eÍì'l- nelacao

.Ë
E

oo(]
P(u
0o
(U
!
oÊ
E(u
F

Teones de

ao tempo

Rem.ocao de F'

0.32 û.84 1.170.25 0.44 1.06 1.44

Cmcenbocoo de Fluoreto

1.82
P
o



Figura 44

Ðiagrarna , Teores de Rerrrocao de F
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\ Diagram"a

ern ne[acao

Figura 45
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\ Ðiagrarna
Figura 46
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