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Resumo

A

exploração

de

água

subterrânea

no

município

de

Rio

Claro

ocorre

predominantemente no aquífero Itararé que, além de se situar a profundidades superiores a
150 m, possui baixa produtividade. Devido a esses fatores e ao aumento da necessidade de
abastecimento na região, diversas indústrias vêm explorando água do aquífero Rio Claro,
representado pelos arenitos Cenozóicos da Formação Rio Claro, cujo potencial e
características hidráulicas são pouco conhecidas. Por este motivo, faz-se necessário o estudo
de possíveis pontos de contaminação do aquífero, com vistas a possibilitar a gestão adequada
deste reservatório de água subterrânea e para permitir a continuidade do abastecimento.
Assim, este estudo visa à avaliação da vulnerabilidade à contaminação da água subterrânea do
Aquífero Rio Claro, de forma pontual, na mineração Mandu, localizada no Distrito de Ajapi,
município de Rio Claro – SP, empresa que explora e comercializa areia industrial. O risco de
contaminação da água subterrânea depende da relação entre as características hidrogeológicas
dos estratos do aquífero (vulnerabilidade à contaminação) e a da carga poluente. Para a
avaliação da suscetibilidade à contaminação aplicou-se o método G.O.D. (FOSTER e
HIRATA, 1987; FOSTER et al., 2002) e foram realizados ensaios de campo e laboratório para
determinação da granulometria dos estratos, da condutividade hidráulica e de alguns índices
físicos, para tornar a avaliação mais assertiva e detalhada. A vulnerabilidade pontual à
contaminação encontrada do aquífero Rio Claro, foi moderada. Isto significa que o aquífero é
vulnerável a alguns contaminantes, porém quando continuamente lançados ou lixiviados.
Desta forma, a mineração possui grande papel para a prevenção na emissão de contaminantes
no processo de lavra e beneficiamento da areia. O método se mostrou eficiente na avaliação
pontual da vulnerabilidade do aquífero Rio Claro, porém para ampliar as considerações de
vulnerabilidade para o referido aquífero, como um todo, será necessário a investigação em
locais diferenciados onde afloram a Formação Rio Claro para assim gerar um mapa de
vulnerabilidade.

Palavras-chave: Vulnerabilidade, Contaminação, Mineração Mandu.
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Abstract

Groundwater in the Rio Claro district is predominantly extracted from low
productivity wells on the Itararé Aquifer, from depths greater than 150 m. These factors in
conjunction with increasing demand for water supply have stimulated many industries to
exploit the Rio Claro Aquifer, constituted by Cenozoic sediments of the Rio Claro Formation,
where hydraulic properties are poorly known. For this reason, it is necessary to study the
possible vulnerable to contamination punctual locations of the aquifer, in order to enable
proper management of these groundwater reserves and to allow continuity of supply. Thus,
this study aims to assess the vulnerability to groundwater on contamination Rio Claro
Aquifer, punctually in Mandu mining site area, located in the District of Ajapi, Rio Claro SP, the company which operates and sells industrial sand. The risk of groundwater
contamination depends on the relationship between the hydrogeological characteristics of the
aquifer layer (vulnerability to contamination) and the pollutant load. To evaluate the
susceptibility to contamination it was applied the method GOD (FOSTER and HIRATA,
1987; FOSTER et. al., 2002) and, in addition, field and laboratory tests were performed to
chacacterize the granulometry of the strata, hydraulic conductivity and some physical indices
to make the evaluation more assertive and detailed. Punctual contamination vulnerability
found in the aquifer Rio Claro, was moderate, which means that the aquifer is vulnerable to
some contaminants, but when continuously discharged or leached. Thus, Mandu mining has a
great role on preventing the emission of contaminants in the process of extraction and
processing of sand. The method was useful on the punctual assessing of the vulnerability of
the Rio Claro aquifer, but in order to extend the considerations of vulnerability for the aquifer,
as a whole, it will be necessary to investigate hydrogeological characteristics on different sites
where the Rio Claro Formation outcrop, to generate a vulnerability map.

Keywords: Vulnerable, Contamination, Mining Mandu
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
As características naturais do solo e rochas de determinada região, associadas ao seu
uso e ocupação, são utilizadas para prever possíveis ocorrências de contaminações das águas
subterrâneas, uma vez que fatores naturais, como espessura, formação geológica,
granulometria e estruturas, determinam sua fragilidade através de suas características de
permeabilidade e capacidade de retenção e filtração de possíveis cargas contaminantes no
solo.
A fim de planejar adequadamente o uso e a ocupação do solo, bem como dos recursos
naturais, em especial dos recursos hídricos, é importante conhecer as condições regionais de
fragilidade ambiental. Desta maneira, prever possíveis pontos de contaminação dos aquíferos
é muito útil, uma vez que proporciona a priorização das investigações nas áreas mais frágeis e
que apresentam suspeitas de contaminação; a adoção de medidas preventivas à qualidade dos
aquíferos, e, portanto da saúde pública; além de viabilizar a contenção de plumas
contaminantes (ESCADA, 2009).
Localizado na porção Sudeste do Brasil, o Município de Rio Claro (SP) tem a
exploração de águas subterrâneas principalmente no aquífero Tubarão, em rochas do
Subgrupo Itararé. Na região, esta unidade litoestratigraficamente encontra-se relativamente
profunda (200 a 500 m) e se caracteriza por apresentar baixa produtividade. Além disso, em
porções

mais

profundas,

apresenta

alta

salinidade

(aproximadamente

1000 ppm),

comprometendo sua qualidade (OLIVA, 2002).
De acordo com (OLIVA, 2006) esses fatores, somados ao incremento na demanda do
abastecimento doméstico, industrial e agropecuário na região de Rio Claro, conduziram várias
empresas do município a utilizarem água subterrânea extraída do aquífero Rio Claro,
constituídos por arenitos da Formação Rio Claro, assentados sobre os siltitos e lamitos da
Formação Corumbataí.
Segundo Oliva (2005), o Aquífero Rio Claro atende de maneira satisfatória à
demanda, contudo um incremento muito elevado na exploração deste aquífero poderia gerar
problemas no suprimento de água. Por este motivo, faz-se necessária o estudo de possíveis
pontos de contaminação do aquífero, com vistas a possibilitar a gestão adequada desta reserva
de água subterrânea, minimizando a exploração predatória e ampliando o uso sustentável ou
mais racional de seu potencial.
Assim, este estudo visa à avaliação da vulnerabilidade à contaminação da água
subterrânea do Aquífero Rio Claro, contudo de forma pontual, na mineração Mandu,
1

localizada no Distrito de Ajapi, norte do município de Rio Claro – SP, empresa que explora e
comercializa areia industrial.
O conceito de análise de vulnerabilidade pode ser formalizado como sendo o conjunto
de características intrínsecas dos estratos entre a zona saturada e a superfície do solo, o que
determina sua suscetibilidade a sofrer os efeitos adversos de uma carga contaminante que é,
será ou pode ser aplicada na região acima do nível freático (FOSTER e HIRATA, 1987).
A determinação da vulnerabilidade está relacionada à capacidade de atenuação da zona
vadosa, através da avaliação e integração de diferentes atributos litológicos e hidrogeológicos,
tendo sido desenvolvidos diversos métodos de análise (TAVARES, 2009).
Os métodos de índices baseiam-se na análise de alguns parâmetros do aquífero,
classificando cada característica de acordo com faixas de valores (índices) e distribuídos
espacialmente. Podem-se citar alguns métodos de índices: GOD (FOSTER e HIRATA 1987);
DRASTIC (ALLER , 1987) e EPIK (DOERFLIGER & ZWAHLEN,1995).
Para determinação da suscetibilidade à contaminação das águas subterrâneas, adotouse o método GOD(FOSTER e HIRATA, 1987; FOSTER et al., 2002) que consiste na
avaliação baseada em dados da vulnerabilidade natural dos aquíferos e da carga poluidora de
superfície, cuja interação entre ambos, resulta na caracterização preliminar das áreas de risco
à contaminação.
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2. OBJETIVOS
O estudo tem como objetivo avaliar a estimativa do grau de vulnerabilidade à
contaminação das águas subterrâneas do Aquífero Rio Claro, pontualmente na Mineração
Mandu (Rio Claro-SP).

3

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Análise de vulnerabilidade
Foi pela década de 1970, na França (ALBINET e MARGAT, 1970) que a ideia de
vulnerabilidade começou a ser usada de maneira intuitiva. Mais tarde na década de 1980
(HAERTLE, 1983; ALLER et al, 1987; FOSTER e HIRATA, 1988) esta ideia tomou
proporções maiores (FOSTER et al., 2006).
Segundo Hirata et al.; (1997), a análise de vulnerabilidade dos aquíferos à
contaminação antrópica é, seguramente, uma das formas mais adequadas de se encarar a
preservação da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos. Tendo-se mostrado fundamental
na tomada de decisões e direcionando a escolhas de áreas para realizações de atividades
potencialmente poluidoras, pois a determinação dos índices de vulnerabilidade fornece
subsídios para a prevenção e reconhecimento de áreas mais sensíveis à contaminação,
assegurando a qualidade das águas subterrâneas para gerações atuais e futuras.
O risco de contaminação da água subterrânea depende da relação entre as
“características naturais dos estratos que afastam o aquífero da superfície terrestre”
(vulnerabilidade à contaminação), e a carga poluente (Figura 3.1). Deste modo, pode ter-se
“alta vulnerabilidade, mas nenhum perigo de poluição, por causa da ausência de carga
contaminante significativa, e vice-versa” (FOSTER et al., 2006). Apesar de ser possível
controlar ou alterar a carga poluente, no caso da vulnerabilidade do aquífero, nada se pode
fazer, esta depende das condições hidrogeológicas que constituem o meio onde se encontra o
aquífero. Para avaliar a vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação, realizam-se mapas,
através da aplicação de metodologias, que ajudam a estimar qual o risco de contaminação do
aquífero. Este risco pode ou não reverter numa ameaça à qualidade da água subterrânea
(FOSTER et al., 2006).
As escalas em que são realizados o levantamento e o mapeamento dos vários
componentes necessários para avaliar o perigo de contaminação da água subterrânea variam
consideravelmente segundo o objetivo principal do trabalho – proteção ao abastecimento de
água ou proteção à reserva do aquífero, sendo que maiores escalas são consideradas para o
primeiro objetivo.

4

Figura 3.1 – Importância de comparar a vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação. Fonte:
FOSTER et al., (2002).

3.2 Metodologia “G.O.D.”
Para trabalhos de vulnerabilidade à contaminação de aquíferos, usualmente trabalha-se
com o método GOD, termo resultante do acronismo dos três fatores básicos avaliados, que em
inglês seriam: Ground water ocurrence, Overall aquifer class, Depth to ground water table
(Grau de confinamento da água subterrânea; Ocorrência de estrados de cobertura; Distância
até o lençol freático ou teto do aquífero confinado).
De acordo com trabalho publicado pelo Banco Mundial e posteriormente traduzido
pela Servmar – Serviços Técnicos Ambientais Ltda (FOSTER et. al., 2002) o método
GODapresenta simplicidade conceitual e de aplicação, levando em consideração dois fatores
hidrogeológicos para determinar a vulnerabilidade do aquífero à contaminação, quais sejam:


O nível de inacessibilidade hidráulica da zona saturada do aquífero;



A capacidade de atenuação dos estratos de cobertura da porção saturada do aquífero.
A Tabela 3.1 apresenta os fatores necessários e os normalmente disponíveis

relacionados à inacessibilidade hidráulica e à capacidade de atenuação dos contaminantes.
5

Tabela 3.1 - Fatores hidrogeológicos que controlam a vulnerabilidade do aquífero à contaminação.
Fonte: FOSTER et. al. (2002).
COMPONENTE DE

DADOS HIDROGEOLÓGICOS

VULNERABILIDADE
IDEALMENTE DISPONÍVEIS

NORMALMENTE DISPONÍVEIS

INACESSIBILIDADE

Grau de confinamento do aquífero

Tipo de confinamento da água
subterrânea

HIDRÁULICA

Profundidade até o lençol freático
Condutividade Hidráulica vertical e
teor de umidade da zona vadosa ou
camada confinante

CAPACIDADE DE

Profundidade até o lençol freático ou o
teto do aquífero confinado

Distribuição granulométrica dos
sedimentos e fissuras na zona vadosa

Grau de Consolidação/Fissuração desses
estratos

Mineralogia dos estratos na zona
vadosa

Característica litológica desses estratos

ATENUAÇÃO

Entretanto, muitas vezes não se dispõe de todas as informações citadas, sendo
necessária a simplificação dos fatores para a execução da pesquisa de mapeamento da
vulnerabilidade do aquífero à contaminação. Portanto, os autores Foster (1987) e Foster e
Hirata (1988) apontam as seguintes informações que geralmente são utilizadas no método
GOD, mesmo quando simplificadas as variáveis:


Confinamento hidráulico da água subterrânea no aquífero em questão;



Os estratos de cobertura (zona vadosa ou camada confinante), em termos da
característica hidrogeológica e do grau de consolidação que determinam sua
capacidade de atenuação do contaminante;



A profundidade até o lençol freático ou até o teto do aquífero confinado.

A Figura 3.2 representa a proposta original para estimar a vulnerabilidade do aquífero
à contaminação apresentada por Foster e Hirata (1987).
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Figura 3.2 - Sistema de Avaliação do Índice de Vulnerabilidade do Aquífero através do Método
GOD, Foster e Hirata (1987).

A Figura 3.3 representa o esquema aperfeiçoado por Foster et. al., (2002) da primeira
proposta apresentada por Foster e Hirata (1987).
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Figura 3.3 - Sistema GOD modificado para avaliação da vulnerabilidade do aquífero à contaminação. Fonte: FOSTER et. al., (2002).
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Note-se que a Figura 3.3 apresenta algumas modificações em relação à versão
original (Foster e Hirata, 1988), como reflexo dos resultados obtidos com as experiências de
aplicação desse método durante a década de 1990. As modificações incluem segundo Foster
et. al. (2002):


Uma pequena redução nos índices do parâmetro “distância até a água subterrânea”;



Uma simplificação na caracterização geológica da “ocorrência de estratos de cobertura
para “rochas potencialmente fraturadas de vulnerabilidade intrínseca intermediária”;



Elucidação do fator “grau de confinamento da água subterrânea”, com respeito aos
aquíferos semiconfinados;
O método GOD, de modo geral, consiste na hierarquização de índices relativos à

maior ou menor fragilidade à poluição da zona não saturada ou perfil geológico e se
fundamenta nos mecanismos de recarga da água subterrânea e na capacidade natural de
atenuação de contaminantes, variando conforme as condições geológicas (FOSTER el. al.,
2002).
O método GOD é um sistema de avaliação subdividido em três fases sucessivas e
correlacionadas, sendo o resultado final o produto das fases. A 1ª fase consiste na definição do
Grau de Confinamento da Água Subterrânea, com intervalos de 0 – 1; a 2º fase identifica a
Ocorrência de Estratos de Cobertura (característica litológica e grau de consolidação), com
intervalos dos índices de 0,4 – 1; a 3ª fase determina a Distância (profundidade) até o nível de
água, com escala de 0,6 – 1. O produto das três fases apresenta o índice da vulnerabilidade
natural à contaminação das águas subterrâneas, sendo expressa numa escala de 0 – 1
(ESCADA, 2009).
Para tanto, cada classe de vulnerabilidade apresenta uma faixa de índice e definições
quanto à vulnerabilidade aos contaminantes (Tabela 3.2). Para cada índice há diferenciação
quanto ao processo de contaminação. Nas vulnerabilidades extremas, além da área ser frágil a
diversos contaminantes, o impacto causado ocorre rapidamente. Já nas áreas de
vulnerabilidade moderada, a contaminação só ocorre quando a carga é lançada ou lixiviada
constantemente, conforme observado na referida tabela.
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Tabela 3.2 - Definição prática das classes de vulnerabilidade do aquífero. Fonte: FOSTER et. al.,
(2002),adaptado por ESCADA, 2009).
Classe de vulnerabilidade

Índice

Definição Correspondente

Extrema

0,7 – 1,0

Vulnerável à maioria dos contaminantes com impacto rápido em muitos
cenários

Alta

0,5 – 0,7

Vulnerável a muitos contaminantes (exceto os que são fortemente
adsorvidos ou rapidamente transformados) em muitas condições

Média

0,3 – 0,5

Vulnerável a alguns contaminantes, mas somente quando continuamente
lançados

Baixa

0,1 – 0,3

Vulnerável somente a contaminantes conservadores, em longo prazo,
quando contínua e amplamente lançados ou lixiviados

Insignificante

0 – 0,1

Presença de camadas confinantes sem fluxo vertical significativo de
água subterrânea

Tavares (2009) considera que os fatores limitantes do método GOD correspondem à
avaliação do perigo de contaminantes despejados abaixo do subsolo, pois de acordo com
Foster et al. (2006) os mapas de vulnerabilidade servem apenas para avaliar o perigo de
contaminação da água subterrânea associado às descargas de substâncias que ocorrem na
superfície do terreno em fase líquida dissolvida.

3.3 Outros métodos de análise a vulnerabilidade dos aquíferos
Encontram-se na bibliografia outros métodos de avaliação da vulnerabilidade do
aquífero à contaminação. O mais conhecido dentre esses métodos é o DRASTIC,
desenvolvido por Aller et al., (1987), apoiado pela EPA. O método tenta quantificar a
vulnerabilidade relativa pela soma dos índices ponderados obtidos para sete variáveis
hidrogeológicas:
 D _ profundidade do nível da água subterrânea (depth);
 R _ recarga do aquífero (recharge);
 A _ tipo de aquífero (aquifer);
 S _ tipo de solo (soil);
 T _ topografia (topopgraphy);
 I _ impacto da zona não saturada (impact);
 C _ condutividade hidráulica na zona saturada (hydraulic conductivity).
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Estes índices variam de 1 a 10, sendo que, a vulnerabilidade mínima corresponde ao
índice 1, e a vulnerabilidade máxima ao índice 10. Além destas características, o método
DRASTIC também avalia atividades agrícolas.
Segundo várias avaliações (HOLDEN et. al., 1992; BATES et. al., 1993; KALINSKI
et. al., 1994; ROSEN, 1994 apud FOSTER et. al., 2002) considerou-se que o método tende a
gerar um índice de vulnerabilidade de importância bastante vaga. Isso se deve à interação de
um excesso de parâmetros ponderados, alguns dos quais apresentam forte correlação e
sobreposição (FOSTER et. al., 2002).
Outro método bastante utilizado é o EPIK que foi elaborado exclusivamente para
avaliar a vulnerabilidade das águas subterrâneas em aquíferos cársticos. Este método foi
desenvolvido por Doerfliger e Zwahlen (1997) e avalia os seguintes parâmetros:
 E _ Epicárstico (epikarst): zona próxima da superfície com alta permeabilidade e
intensa carsificação;
 P _ Cobertura de proteção (protective cover): constituída pelo solo e outros materiais
de cobertura;
 I _ Infiltração (infiltration);
 K _ desenvolvimento da rede do aquífero cárstico (karst network development).
Os índices de vulnerabilidade em aquífero cárstico podem alternar entre o valor de 9
(alta vulnerabilidade) e 34 (baixa vulnerabilidade) (AUGE, 2004).

3.4 Caracterização da área de estudo
O local do estudo compreende uma mineração (Mandu Ltda.) que explora areia para
fabricação de vidros e uso em fundição.
A mineração localiza-se na Avenida 01, nº 903, no Distrito de Ajapi, ao norte da área
urbana de Rio Claro, município localizado no centro do Estado de São Paulo (Figura 3.4). O
acesso à mineração se faz pela Estrada Municipal Corumbataí – Rio Claro.
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Figura 3.4 – Localização da área de estudo. Fonte: Adaptado de PUPIM (2010).

3.4.1

CLIMA

As condições climáticas da região caracterizam-se pela ocorrência de duas estações
bem definidas, uma chuvosa, que vai de Outubro a Março, variando entre 1.000 – 1.200 mm
de precipitação, e outra seca, de Abril a Setembro, variando entre 150 – 200 mm de chuvas.
Penteado (1976) considera o clima da região de Rio Claro como sendo Aw (clima tropical
chuvoso, com chuvas no verão).

3.4.2

VEGETAÇÃO

Segundo o trabalho de Pupim (2010), em Rio Claro podem ocorrer as formações
vegetais: Florestal Estacional Semidecidual, cerrado/ cerradão ou floresta paludosa.
Localmente, a vegetação está representada pela Floresta Estacional Semidecidual, que está
condicionada a estacionalidade climática (verão chuvoso e inverno seco ou clima subtropical
sem seca, mas com intenso frio, temperaturas médias abaixo de 15ºC) e pela queda das folhas
durante o período seco, em 20 a 50% das árvores caducifólias da floresta.
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Na região de estudo, encontram-se matas ciliares, ao longo das margens dos cursos
d’água, compostas por um mosaico de diferentes espécies vegetais, sendo essa uma zona de
transição entre vegetação estacional semidecídua, onde alagamentos não são constantes, e
campos higrófilos nas planícies de inundação (PUPIM, 2010).
Na área de estudo nota-se a presença de um fragmento de vegetação natural
remanescente e uma área que foi recuperada através do plantio aleatório de espécies arbóreas.
A área possui 0, 22 ha e constitui-se em Área de Preservação Permanente da margem direita
do Córrego Mandu, que atravessa a propriedade da Mineração.
.
3.4.3

GEOMORFOLOGIA

A área de estudo está situada na Depressão Periférica Paulista, na Zona do Médio
Tietê, que Almeida (1964) descreve com predomínio de colinas baixas, de formas suavizadas,
separadas por vales jovens, sem planícies aluviais importantes, determinados pela intersecção
dos perfis convexos das vertentes. Toda a zona é coberta por rede de drenagem bem
organizada, em cuja hierarquia se salienta três rios: o Tietê, e seus dois afluentes, os rios
Piracicaba e Sorocaba.
.
3.4.4

HIDROGRAFIA

A principal calha de drenagem da área é a Bacia do Ribeirão Claro, que compreende
uma área de 280 Km2 dentro da média Depressão Periférica Paulista. Está contida na Bacia
do Rio Corumbataí, que por sua vez, encontra-se dentro dos limites da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos 5 (UGRH – 5) Piracicaba, Capivari, Jundiaí (CETESB,
2006).
A Bacia do Ribeirão Claro corta os municípios de Corumbataí, Leme, Rio Claro,
Araras e Santa Gertrudes. Esse Ribeirão é utilizado para o abastecimento público, para a
irrigação, adução de água para criação de peixes e manutenção de açudes de “pesque e pague”
e também para a recepção de efluentes domésticos e industriais (OLIVA, 2002).
O Córrego Mandu, que atravessa a Mineração de areia em estudo é afluente do
Ribeirão Claro, é o principal corpo hídrico da área e tem como nascente o açude Mandu.
No processo de beneficiamento da areia lavrada ocorre a lavagem que utiliza uma
lagoa de decantação, em circuito fechado. Quando o nível dessa lagoa abaixa, devido a
evaporação ou infiltração – especialmente nos meses mais secos – a empresa recorre a uma
captação de água do açude Mandu até que a lagoa de decantação atinja níveis mais
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satisfatórios. Assim, não existe lançamento de água de lavagem de areia no Córrego Mandu,
mas somente captação, quando é necessário.

3.4.5

HIDROGEOLOGIA

Com base no esboço da distribuição espacial dos sistemas aquíferos definidos pelo
DAEE (1981), a cidade de Rio Claro está assentada sobre os grupos Passa Dois e Tubarão e
intrusivas básicas. As zonas aquíferas que ocorrem no Grupo Passa Dois armazenam água
tanto por porosidade de interstícios como de fissuras, dependendo da litologia e situação
estrutural local.
Segundo DAEE (1981), a capacidade específica nas zonas aquíferas do Grupo Passa
Dois variam de 0.05 a 1.25 m3/h/m. A transmissividade está abaixo de 10 m2/dia.
No município de Rio Claro, ocorrem duas unidades aquíferas importantes.. A primeira
unidadeconsiste em um aquífero livre pouco profundo, com vazão entre 17 m3/h e 25 m3/h,
constituído pelos materiais pouco consolidados da Formação Rio Claro. A segunda consiste
em sedimentos do Grupo Tubarão, mais especificamente da Formação Tatuí e das camadas do
Subgrupo Itararé, que consiste em um aquífero confinado, com profundidades que variam em
torno de 200 m, com vazão entre 20 m3/h e 37 m3/h (OLIVA, 2002).
Segundo o trabalho de Oliva et. al., (2005) o principal constituinte do arcabouço
mineralógico do aquífero Rio Claro é o quartzo (arenitos da Formação Rio Claro). Os
feldspatos provavelmente sofreram diagênese, lixiviação e transformação para argilo
minerais, A matriz é constituída por cutículas de argila, cuja composição é caulinítica, e pode
conter fragmentos líticos, principalmente os sedimentares. Segundo a classificação proposta
por Folk (1968), considerando quartzo, feldspato e fragmentos líticos e à grande quantidade
de matriz, os arenitos da Formação Rio Claro são classificados como quartzo-arenito imaturo.
Além desses sistemas aquíferos ocorre também uma ampla distribuição, na região, de
rochas intrusivas básicas de diversas formas (mais comuns diques e sills). Dessa forma,
corpos profundos de diabásio também contém água em suas fraturas, com vazão entre 5 m3/h
e 30 m3/h (OLIVA, 2005).
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3.4.6

GEOLOGIA REGIONAL

A área de estudo localiza-se, geologicamente, no setor paulista do flanco nordeste da
Bacia Sedimentar do Paraná, representada por rochas sedimentares e vulcânicas das eras
Paleozóica (Grupo Itararé; Formações Tatuí, Irati e Corumbataí), Mesozóica (Formações
Pirambóia, Botucatu e Serra Geral) e Cenozóica (Formação Rio Claro e depósitos recentes),
como mostra a Figura 3.5.

Figura 3.5 – Estratigrafia local da Bacia do Paraná na cidade de Rio Claro (SP). Fonte: Perinotto &
Zaine (1996).

A seguir são descritas as principais características geológicas das Formações presentes
no contexto regional.
3.4.6.1

Grupo Itararé

Oliveira (1916, apud SCHNEIDER et al., 1974) usou, pela primeira vez,o termo Série
Itararé para nomear os depósitos glaciais que ocorrem na Bacia do Rio Itararé, região sul de
São Paulo. A partir dos trabalhos de Gordon Jr. (1947) e de Maack (1947, apud SCHNEIDER
et al., 1974), a unidade passou à categoria de Grupo, havendo,até hoje, divergências quanto à
classificação adotada.

15

Segundo Zaine (1994) o Grupo Itararé atinge espessura de até 1.400 m no sudoeste do
Estado, adelgaçando para nordeste. Na região a sua espessura varia de 600 a 1.200 metros
(DAEE, 1981).
Constituído predominantemente de arenitos com granulação variável, desde fina a
conglomerática, argilosos, ocorrendo também pacotes expressivos de diamictitos e sedimentos
pelíticos, apresentados por siltitos cinza, folhelhos e ritmitos (SAAD, 1977).
A origem dos sedimentos do Subgrupo Itararé está associada a ambientes:
flúvioglacial, fluvial, marinho raso e leques aluviais (LANDIM e SOARES, 1980).
Estudos bioestratigráficos (DAEMON & QUADROS, 1970) posicionam a
sedimentação no intervalo entre as idades Stephaniano - Kunguriano (Neocarbonífero –
Eopermiano) e estudos mais recentes (SOUZA et al., 1990) indicam que o início da
sedimentação se deu durante o Westphaliano (Carbonífero Superior).

3.4.6.2

Formação Tatuí

Formação Tatuí foi originalmente descrita pela Comissão Geográfica e Geológica de
São Paulo (1917, apud BAPTISTA et al., 1984) e sua localidade-tipo encontra-se na região de
Tatuí, no estado de São Paulo.
A Formação Tatuí marca o início do ciclo de deposição pós-glacial, de idade Permiana
da Bacia do Paraná, segundo Perinotto (1992) a distribuição desta Formação é uma das mais
constantes dentro da Bacia do Paraná.
No Estado de São Paulo a espessura da Formação Tatuí varia entre 50 e 130 metros,
atingindo sua espessura máxima no sul do Estado, diminuindo para norte e nordeste em
direção à borda da bacia sedimentar da Bacia do Paraná (SCHNEIDER et. al., 1974;
ALMEIDA et. al., 1981).
Soares (1972) dividiu a Formação Tatuí em dois membros, após estudar a região do
Domo de Pitanga, sendo eles, o Membro inferior, composto de siltitos de cor marromarroxeado, escuro, às vezes branco, com acamamento fino a espesso, e localmente, arenitos
finos com estratificações plano-paralelas, delgadas camadas calcárias de coloração cinzaarroxeada e sílex; e o Membro Superior, constituído por um pacote de siltitos cinzaesverdeados, com intercalações de arenito fino, maciço, e pequenas concreções calcárias. Há
ocorrência de lentes de arenitos de granulação média a grossa, micáceos, com estratificação
cruzada acanalada na base deste membro.
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O ambiente de deposição é definido, por Fulfaro et al. (1984) e Perinotto (1987), como
representando uma plataforma marinha, um sistema costeiro e, localmente, um sistema de
leques deltaicos.
Para Soares (1972), o contato entre as formações Tatuí e Irati (Membro Taquaral) é
dado pela descontinuidade L4, marcada por níveis de conglomerados, que ocorrem como
depósitos residuais transgressivos, contudo Assine et. al (2003) enfatiza que este nível é
estratigraficamente diferente dos conglomerados e arenitos grossos com clastos de sílex que
ocorrem inseridos na parte superior da Formação Tatuí e que informalmente são referidos
como "fácies lbicatu".

3.4.6.3

Formação Irati

Segundo Zaine, (1994) a Formação Irati constitui a unidade litoestratigráfica da Bacia
do Paraná com maior homogeneidade e identidade em toda a sua extensão areal, apesar da
pequena espessura (em média 40 m e não ultrapassando os 70 m), sendo adotada em diversos
trabalhos como um "horizonte-guia", correspondendo, ainda, a uma fase de grande
estabilidade tectônica da bacia (GAMA JR. et al. ,1982).
Esta Formação é composta basicamente por folhelhos pretos, dolomitos e calcários em
camadas alternadas em direção ao topo.

Na maioria das vezes esses folhelhos são

betuminosos, de modo que pela fragmentação e em superfícies não intemperizadas exalam
sempre odor de petróleo (SCHNEIDER et al. 1974).
A Formação Irati foi dividida em dois membros: Taquaral e Assistência, para
sequência basal e de topo, respectivamente (BARBOSA & GOMES, 1958).
Segundo Hachiro (1991), o Membro Taquaral consiste principalmente de folhelhos
siltosos cinza escuro. Esses folhelhos, por vezes são físseis ou apresentam laminação paralela
como única estrutura sedimentar. Já o Membro Assistência compreende a seção de folhelhos
cinza escuros e folhelhos pretos pirobetuminosos, associados a carbonatos.
O ambiente de formação corresponde ao ápice do evento transgressional que afetou a
sequência Permo-carbonífera da bacia, sendo admitido ambiente marinho de águas calmas
para a porção basal, e marinho de águas rasas para o membro superior (SCHNEIDER et al.,
1974).
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3.4.6.4

Formação Corumbataí

A denominação desta formação foi descrita pela primeira vez em 1916 pela antiga
Comissão Geográfica e Geológica, embora alguns autores tenham atribuído a José Bonifácio
de Andrada e Silva a introdução desse nome em 1820 (MELLO & SOUZA, 1985).
Litologicamente, é constituída por argilitos, siltitos e folhelhos arroxeados e marromavermelhados, às vezes esverdeados, com intercalações de arenitos, leitos carbonáticos e
coquinas. Seus espessos e contínuos pacotes lamíticos são alvos de intensa atividade de
mineração, sendo cada vez mais explorada para fabricação de cerâmica vermelha (ZAINE,
1994).
A espessura da Formação Corumbataí, junto a sua faixa aflorante, em território
paulista, é da ordem de 130 m. Na região de Rio Claro é admitida uma espessura máxima de
130 m (LANDIM, 1970).
Suas características faciológicas indicam um ambiente deposicional associado a
planícies de maré, interpondo-se, esporadicamente, depósitos de "offshore", sendo admitidas
condições mais continentais para o topo (GAMA JR., 1979).

3.4.6.5

Formação Pirambóia

O termo Formação Pirambóia foi utilizado pela primeira vez por Pacheco (1927, apud
SCHNEIDER et al., 1974) para designar os arenitos de origem eólica/fluvial que ocorrem na
porção basal do Grupo São Bento, com área-tipo nas imediações da cidade de Pirambóia,
Estado de São Paulo.
A Formação Pirambóia estende-se de maneira contínua por todo Estado de São Paulo,
aflorando ao longo de toda Depressão Periférica Paulista (CAETANO – CHANG & WU,
2003). Com espessura variável, seus depósitos chegam a atingir 300 m na Bacia do Rio Tietê,
diminuindo-se para sul e para nordeste do Estado, sendo medidos cerca de 150 m para a
região de Rio Claro, onde ocupa, praticamente, todo o quadrante noroeste da Folha Rio Claro
(SOARES & LANDIM, 1973).
Constitui-se por espessos corpos de arenitos com níveis conglomeráticos
avermelhados ou rosados, constituídos por arenito de granulação fina e média, possuindo
maior proporção de fração argilosa na porção inferior. Estruturas sedimentares, como
estratificação cruzada de grande e médio porte, são elementos característicos da unidade
(ZAINE, 1994).
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Caetano Chang et al., (1991), Caetano-Chang & Wu (1995) e Brighetti & CaetanoChang (1995) apontaram a dominância eólica na sedimentação da Formação Pirambóia, em
que associações de fácies de dunas, interdunas (úmidas e secas) e lençóis de areia, cortadas
por fácies de canais fluviais temporários, compõem uma sucessão de subambientes interrelacionados lateral e verticalmente.

3.4.6.6

Formação Botucatu

O termo Botucatu foi introduzido por Campos (1889 apud PERROTA et. al., 2005), ao
descrever as exposições de arenito, que afloram na serra de Botucatu (SP).
Ocorre no Estado de São Paulo, acompanhando ou próximo à linha de cuestas, ou seja,
junto ao degrau de relevo formado entre a Depressão Periférica e o Planalto Ocidental
Paulista, com espessuras variáveis, máxima de 150 m e média de 60 m. Na região de Rio
Claro, as exposições situam-se na Serra de Santana e em morros testemunhos (ZAINE, 1994).
Segundo Caetano-Chang & Wu (1992) a Formação Botucatu possui termos
classificados como quartzo-arenitos e subarcóseos, com grau de seleção bom a muito bom e
maturidade textural variando de maturo a supermaturo. Localmente podem ocorrer arenitos
argilosos, mas sempre com uma porcentagem de material síltico-argilosos inferior a 5%, e
estratos lenticulares grosseiros (conglomerados e arenitos conglomeráticos), depositados por
correntes torrenciais efêmeras e arenitos grosseiros, interpretados como lençóis de areia, na
base. A presença de magnetita e ilmenita pode ser devido à contribuição do magmatismo jurocretácico na deposição da unidade. Nas partes mais profundas da unidade a calcita e a
dolomita são os cimentos mais abundantes.
Estes arenitos foram interpretados como monótonas sucessões de depósitos de dunas
eólicas, em ambiente desértico, com contribuição, na parte basal, de sedimentação fluvial
(SCHNEIDER et al., 1974).
Com base nas relações estratigráficas, é atribuída uma idade juro-cretácea
(SCHNEIDER et. al., 1974) e admitida uma contemporaneidade entre o topo da Formação
Botucatu e o vulcanismo básico, que é evidenciado por uma passagem transicional entre as
duas unidades.
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3.4.6.7

Serra Geral e Intrusivas Associadas

O termo Formação Serra Geral foi utilizado por White (1908, apud SCHNEIDER et.
al., 1974) para designar as exposições de lavas vulcânicas que ocorrem na Serra Geral, com
sua área tipo na estrada entre Lauro Müller e São Joaquim, Estado de Santa Catarina.
Segundo

Sousa

(1997),

na

região

existe

um

conjunto

de

derrames,

cronocorrelacionados à Formação Serra Geral, constituídos de basaltos toleíticos de espessura
individual bastante variável, desde poucos metros a mais de 50 m e sua extensão também
individual pode ultrapassar a 10 km. Os derrames são formados por rochas de coloração cinza
escura a negra, na sua maioria afaníticas. A zona central dos derrames de maior espessura é
maciça, microcristalina e fraturada por juntas subverticais de contração (disjunção colunar).
Os sills aflorantes na região de Rio Claro são caracterizados por corpos tabulares de
grande persistência lateral, e se encaixam entre siltitos, diamictitos e arenitos do Supergrupo
Tubarão. Ocorrem sills intrudidos nos arenitos síltico-argilosos pertencentes à Formação
Pirambóia. Os xenólitos encontrados nos corpos magmáticos intrusivos foram formados pelo
fluxo do magma, onde extensos blocos de rocha encaixante são engolfados por este. Há
ocorrência de diques, menos comuns que os sills, e são encontrados em maior quantidade na
adjacência aos dois principais domos da região, Pitanga e Anhembi (MACHADO, 2007).

3.4.6.8

Depósitos Cenozóicos

Segundo Pupim (2010) na área de estudo os depósitos quaternários são caracterizados
pela pequena espessura, rara presença de litificação e estrutura sedimentar, constituído por
material detrítico localmente remobilizado (coluviões) ou sedimentos presentes no fundo dos
principais vales fluviais (aluviões), geralmente de idade Quaternária.
Na área, as coberturas superficiais que possuem destacada distribuição espacial são os
depósitos colúvio-eluvionares, presentes tanto em topos como nas encostas, capeando as
demais unidades litológicas, e os depósitos aluvionares, presentes nas margens dos principais
cursos d’água, como o rio Corumbataí e Passa- Cinco (MELO, 1995).
Além destes, pode-se citar os depósitos rudáceos de talús e leques aluviais; cascalhos
aluviais em terraços; de fundo de voçorocas; colúvio aluviais em rampas; e lacustres em
depressões fechadas (PUPIM, 2010).
Soares & Landim (1976) associam estes depósitos a superfícies erosivas, ao
soerguimento continental (a partir do Terciário Superior) e a bacias hidrográficas regionais,
que estabeleceram o nível de base local, a partir de condicionantes litológicos ou estruturais.
20

3.4.6.9

Formação Rio Claro

Provavelmente, o primeiro a fazer referência aos finos depósitos areníticos situados na
porção ocidental do compartimento geomorfológico da Depressão Periférica Paulista,
arredores da cidade de Rio Claro, foi Moraes Rego (1932). Porém, apenas a partir da década
de 60, principalmente nos estudos de Bjornberg et al. (1964), Bjornberg e Landim (1966), que
foi dada maior atenção para tais depósitos, na tentativa de conhecer sua distribuição,
constituição dos materiais e sua gênese (PUPIM, 2010).
A Formação Rio Claro, termo proposto por Bjornberg e Landim (1966), tem área tipo
situada no entorno da cidade de Rio Claro, constitui-se de arenitos mal consolidados e mal
classificados de coloração amarela, arenitos conglomeráticos e argilitos avermelhados ou
brancos, exibindo litificação em geral incipiente. Dados obtidos de descrição de amostras de
afloramentos e análise granulométrica indicam que os arenitos possuem granulometria que
variam de areia fina à média. Alguns desses arenitos apresentam alto teor de argilas, outros
são conglomeráticos, coerentes com sua sedimentação em ambiente fluvial, no qual os níveis
mais argilosos correspondem a planícies de inundação e os níveis conglomeráticos aos canais
(OLIVA, 2002).
De acordo com os estudos de Zaine (1994) a espessura máxima registrada da
Formação Rio Claro é da ordem de 30 m e a unidade capeia os principais interflúvios,
formando extensos tabuleiros. Em dados de sondagens realizadas em indústrias do Distrito
Industrial para monitoramento do lençol freático, verificaram-se espessuras da ordem de 25 a
30 m, com o nível de água subterrânea, estando sempre na base da Formação Rio Claro, ou
seja, no contato com a Formação Corumbataí. Em poços situados próximos entre si, num raio
de 100 m, podem-se notar algumas irregularidades do contato basal da Formação Rio Claro,
assim como diferentes vazões para poços vizinhos.
Fulfaro & Suguio (1968) apresentaram uma divisão da Formação Rio Claro em duas
sequências: uma basal, com sucessão de estratos arenosos e intercalações de leitos argilosos,
interpretada como calha de paleocanal fluvial; e outra de topo, onde dominam argilas, com
brechas intraformacionais e lentes arenosas subordinadas, interpretada como depósito de
planície de inundação. Os mesmos autores interpretaram que esses depósitos têm sua origem a
partir de um sistema fluvial que corresponderia ao paleocanal do rio Corumbataí, barrado a
jusante pela reativação e alçamento da estrutura de Pitanga.
Melo (1995) interpreta a sedimentação da Formação Rio Claro como originada por um
sistema fluvial mendrante em clima úmido.
21

A Formação Rio Claro possui quatro litofácies principais (MELO et al., 1997):
 Lamitos de processos gravitacionais (ocorre principalmente próximo aos relevos mais
acidentados do limite leste da Depressão Periférica, junto ao Planalto Atlântico);
 Cascalhos e areias de canais e barras fluviais;
 Areias finas de rompimento de diques marginais;
 Argilas de transbordamento em planícies de inundação.

Além destas quatro litofácies principais, também são encontrados depósitos
indiferenciados e ainda um horizonte delgado de conglomerados basal, cuja constituição
reflete a contribuição das rochas sedimentares do substrato. A distribuição espacial das
diferentes fases da Fm. Rio Claro propostas por Melo (1995) pode ser observada na Figura
3.6, assim como a distribuição dos depósitos quaternários.

Figura 3.6 - Distribuição dos depósitos da Fm. Rio Claro e depósitos quaternários no município de
Rio Claro – SP, segundo MELO (1995). Fonte: PUPIM (2010)
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De acordo com os trabalhos de Oliva (2006) a espessura da Formação Rio Claro, na
escala de município como na de detalhe, varia consideravelmente de um local para outro. O
mapa de iso-espessuras da unidade, na escala de município, mostra variação de 5 m a
aproximadamente 45 m. Observa-se ainda que, neste intervalo, prevalecem espessuras entre
25 m e 35 m. Essa ampla variação na espessura da Formação Rio Claro, em ambas as escalas,
revela um substrato bastante irregular.
Quanto às relações estratigráficas, a Formação Rio Claro aparece principalmente
sobreposta à Formação Corumbataí. Na borda Leste da Depressão Periférica, os sedimentos
estão sobrepostos ao Subgrupo Itararé e à Formação Aquidauana e, em Vargem Grande do
Sul, aparece diretamente sobre o embasamento pré-cambriano (MELO, 1995).
O conteúdo paleontológico da Formação Rio Claro não é escasso, mas ainda não
permite avançar muito com relação a interpretações cronológicas e paleoambientais,
necessitando de estudos específicos (MELO, 1995).
Os primeiros fósseis registrados na Formação Rio Claro foram descritos por Björnberg
et. al. (1964) como restos vegetais, comparados a representantes de angiospermas atuais das
famílias Nymphaeaceae, Potamogetonaceae e Alismataceae, que podem ser encontradas como
parte da vegetação aquática das lagoas da região. O gênero Nymphaea, um representante atual
da família Nymphaeaceae, conforme exemplificado pelos autores, apresenta hábito aquático,
com entrelaçamento dos pecíolos e folhas flutuantes.
A idade da Formação Rio Claro tem sido alvo de ampla discussão na literatura.
Bjornberg et al. (1964) admitiram idade recente. Bjornberg e Landim (1966), assim como
Fúlfaro e Suguio (1968), atribuíram idade neocenozóica.
Ferreira (2005) posicionou a Formação Rio Claro no Pleistoceno, com
retrabalhamento coluvionar na passagem para o Holoceno. Esta datação foi conseguida por
meio da técnica de Termoluminescência. Esta técnica vem sendo aplicada com êxito em
sedimentos quaternários, principalmente em climas subtropicais (alta temperatura e umidade)
que favorecem a destruição da matéria carbonada, tornando impraticável a utilização do
método Carbono 14 (OLIVA, 2006).

3.5 Conceitos fundamentais dos ensaios de campo e de laboratório
3.5.1 ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
O conhecimento dos valores e da variação espacial da condutividade hidráulica é de
suma importância para o entendimento de um aquífero e para o planejamento das
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consequências de quaisquer ações sobre este. Por exemplo, na avaliação hidrogeológica de
uma área contaminada, a determinação precisa dos valores de condutividade hidráulica é
necessária para estimar a velocidade de fluxo da água subterrânea, no cálculo das taxas de
transporte dos contaminantes, na análise de risco da área impactada e na escolha dos métodos
de remediação (PEDE, 2004).
Os valores de condutividade hidráulica de sedimentos, rochas e solos podem ser
determinados por diferentes métodos. Todos apresentam vantagens e inconveniências e se
baseiam em hipóteses simplificadas. Os métodos podem ser efetuados em laboratório,in situ e
por métodos indiretos
Entre os ensaios de campo existem ensaios em nível constante que são realizados
através da manutenção do nível d'água, numa posição constante ao longo de toda duração do
ensaio e podem ser realizados através da introdução de água (ensaios de infiltração) ou da
retirada de água (ensaios de bombeamento). Nos ensaios de infiltração é aplicada uma carga
(constante), medindo-se a vazão injetada necessária para manter tal nível constante. Em
ensaios realizados nas porções não saturadas dos solos (acima do lençol freático) admite-se
apenas sua realização por injeção de água (OLIVA, 2002).
O outro ensaio em campo que permite determinar inicialmente a condutividade
hidráulica saturada, o potencial matricial de fluxo, e a sorção do solo no campo é o ensaio
com o permeâmetro Guelph (Figura 3.7). Consiste em um permeâmetro de carga constante,
que trabalha sob o princípio do tubo de Mariotte, e permite a partir da condutividade
hidráulica saturada e o potencial matricial de fluxo, estimados com o permeâmetro no campo,
avaliar a função da condutividade hidráulica não saturada, com uma lei de variação dessa
função baseada em Gardner (1958) e utilizada por Reynolds e Elrick (1985) neste método
(SOTO, 1999).
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Figura 3.7 – Esquema do permeâmetro Guelph. Fonte: SOTO, 1999

|Entre os métodos indiretos na determinação da condutividade hidráulica, a partir da
análise granulométrica é aplicada com frequência em sedimentos inconsolidados, no qual se
obtém uma boa resposta. Os sedimentos da Formação Rio Claro não podem ser considerados
totalmente inconsolidados, mas, por possuírem pouco cimento, forneceram excelentes
resultados.
O método de Hazen (1911 apud FETTER, 2011) é aplicado a sedimentos em que o
diâmetro efetivo do grão (d10) situa-se, aproximadamente, entre 0,1 e 3,0 mm.
3.5.2 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
O termo “análise mecânica de solos” foi introduzido na literatura no primeiro ano do
século XIX (KRUMBEIN, 1932). Este termo é hoje conhecido como análise granulométrica
de solos e pode ser definido como a distribuição do tamanho das partículas primárias de sua
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fase sólida, baseada nos diâmetros equivalentes destas partículas. Aquelas menores que 2 mm
são geralmente divididas em três frações: areia, silte e argila. Vários sistemas de classificação
têm definido diferentes limites para estas frações. Uma grande variedade de técnicas em
análise granulométrica de solos está disponível na literatura. Cerca de 400 métodos são
atualmente conhecidos (ALMEIDA, 2008).
De modo geral, os diferentes métodos incluem: peneiramento; peneiramento
combinado com sedimentação e métodos de sedimentação (RYŻAK et. al., 2007), cujos
procedimentos podem ser resumidos em três etapas: o pré-tratamento das amostras, para
remoção de agentes cimentantes e floculantes; dispersão das amostras e quantificação das
frações do solo (ALMEIDA, 2008).
A análise granulométrica é uma das mais comuns determinações em físicas de solos,
frequentemente utilizada na classificação textural de solos, curva de distribuição do tamanho
das partículas (GEE; OR, 2002). A granulometria influencia em diversas características do
substrato como a porosidade e a condutividade hidráulica, assim estes resultados subsidiam os
próximos ensaios.

3.5.3 ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA DOS SÓLIDOS

A massa específica dos sólidos de uma amostra é função dos minerais constituintes e
da percentagem de ocorrência de cada um deles no solo. O conhecimento da massa específica
dos sólidos se faz necessário para caracterizar o solo quanto aos valores de seus índices físicos
em um dado instante (NOGUEIRA, 1998).
A massa específica ou a determinação da densidade de partículas do solo possui
grande relevância como indicativa da composição mineralógica, cálculo da velocidade de
sedimentação de partículas em líquidos e determinação indireta da porosidade (FORSYTHE,
1975).
A densidade de partículas de solos tem sido determinada, predominantemente, pela
medição do volume de sólidos via deslocamento de líquidos e normalmente usa medidas
volumétricas para essa quantificação (GUBIANI et. al., 2006).

Entretanto,

na

prática,

desde os métodos pioneiros, o maior desafio ressaltado pelos pesquisadores é a determinação
do volume total do solo, fator crucial na exatidão dos resultados .
Dos métodos baseados no deslocamento de líquido, o método do picnômetro e
similares geralmente utilizam água (FORSYTHE, 1975; KIEHL, 1979; FLINT & FLINT,
2002), podendo também ser usado querosene (FORSYTHE, 1975). Tais métodos utilizam
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câmara de vácuo ou submetem a amostra à fervura para a retirada do ar do interior da
suspensão (GUBIANI et. al., 2006).

3.5.4 POROSIDADE
Em qualquer tipo de formação geológica (magmática, sedimentar ou metamórfica) os
interstícios, ou poros são caracterizados pela forma, tamanho e distribuição e dependem do
tipo de litologia.
A porosidade do solo é a característica que diz respeito à quantidade de poros que uma
determinada amostra de solo tem, sendo também uma das características essenciais no que se
refere a suas propriedades aquíferas. Esta quantidade varia de acordo com a granulometria do
solo, e a disposição em que seus grãos se encontram (CHIOSSI, 1975).
Em análise à Figura 3.8 pode-se ver como a granulometria e a disposição dos grãos do
solo estão relacionadas com a porosidade. Na figura da esquerda tem-se uma amostra de
granulometria mais bem distribuída que a da direita, de maneira que os grãos menores
preenchem os vazios deixados por grãos de diâmetro maiores, o que conferem a amostra da
esquerda uma porosidade menor que a da direita (CHIOSSI, 1975).

Figura 3.8 – Influência da granulometria na porosidade de uma amostra. Fonte: CHIOSSI (1975)

A Tabela 3.3 apresenta intervalos de porosidade total obtidos para sedimentos, rochas
sedimentares e cristalinas. Pode-se observar nesta tabela, que estes parâmetros foram obtidos por
autores de outros paises e que, portanto, as informações não fazem parte de sedimentos e litologias
encontradas no Brasil.
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Tabela 3.3 – Porosidade total em porcentagem para algumas litologias
SEDIMENTOS

POROSIDADE TOTAL (%)

Cascalho grosso

24 - 36

Cascalho fino

25 - 38

Areia grossa

31 - 46

Areia fina

26 - 53

Silte

34 - 61

Argila

34 - 60

ROCHAS SEDIMENTARES

POROSIDADE TOTAL (%)

Arenito

5 - 30

Siltito

21 - 41

Lamito, dolomito

0 - 20

Lamito cárstico

5 - 50

Folhelho

0 - 10

ROCHAS CRISTALINAS

POROSIDADE TOTAL (%)

Rochas cristalinas fraturadas

0 - 10

Rochas cristalinas sem fraturas

0-5

Basalto

3 - 35

Granito intemperizado

34 - 57

Gabro intemperizado

42 - 45

Fonte: Baseado em Davis (1969) e Johnson & Morris (1962) in Domenico e Schwartz (1990).

Matematicamente tem-se que a porosidade total é a relação entre o volume de vazios
(poros) e o volume total da amostra. Assim, tem-se:

Onde:
n

=

Porosidade, expressa em porcentagem;

e

=

Índices de vazios, adimensional.

Neste estudo a porosidade total foi calculada a partir dos índices físicos.

3.5.5 ÍNDICES FÍSICOS

Os índices físicos são relações entre volumes ou entre massas ou entre massa e volume
das fases constituintes de um solo. A finalidade da determinação destes índices é caracterizar
as condições existentes no solo, no instante de sua amostragem (NOGUEIRA, 1998).
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Os seguintes índices físicos foram calculados: massa úmida e seca, teor de umidade,
massa específica seca, índice de vazios e grau de saturação, utilizando-se as amostras
indeformadas coletadas.
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4. MÉTODOS E ETAPAS DE TRABALHO
Este trabalho baseou-se no levantamento de dados sobre o confinamento hidráulico da
água subterrânea no aquífero Rio Claro, característica hidrogeológica e do grau de
consolidação dos estratos de cobertura (zona vadosa) e a profundidade até o lençol freático.
Estes dados possibilitarão a aplicação da metodologia G.O.D. (FOSTER e HIRATA, 1987) e
o G.O.D. modificado (FOSTER et. al., 2002) na análise pontual da suscetibilidade à
contaminação das águas subterrâneas na Mineração Mandu.
Alguns destes dados estão dispostos na bibliografia e outros foram coletados e/ou
confirmados nas etapas de campo na mineração.
Este estudo levantou ainda, através de ensaios de campo e laboratório, os dados que
idealmente deveriam estar disponíveis, pois controlam a vulnerabilidade do aquífero à
contaminação (Tabela 3.1, capítulo da Revisão Bibliográfica), são eles: condutividade
hidráulica, teor de umidade e granulometria, bem como, outros índices físicos como a
porosidade, massa específica e grau de saturação, com o intuito de detalhar e aprimorar a
avaliação da vulnerabilidade.

4.1 Etapa de campo
Os trabalhos de campo foram realizados entre os meses de agosto a outubro, na
Mineração Mandu, que explora areia para fabricação de vidros e uso em fundição.
A etapa de campo compreendeu o levantamento de uma seçãogeológica na área
(Figura 4.1) e a identificação das litofácies da Formação Rio Claro, com a descrição do perfil
geológico. No perfil foram observadas a espessura dos estratos e as características litológicas
(cor, textura, estrutura e granulometria). Procedeu-se a coleta de amostras dos diferentes
estratos e a realização do ensaio de condutividade hidráulica in situ.
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Figura 4.1 – Vista Geral da mineração Mandu (em detalhe amarelo: local da seção geológica
levantada). Imagem modificada do Google Earth (2007).

4.1.1 AMOSTRAGEM
Foram realizadas coletas de amostras deformadas e indeformadas das fácies da
Formação Rio Claro no perfil levantado na mineração Mandu.
As amostras indeformadas foram coletadas em uma trincheira de aproximadamente
1,0 m2 de área, sendo que uma espátula e uma enxada foram utilizadas para moldar uma
bancada horizontal na profundidade de 30 cm da superfície.
Para a amostragem de todas as fácies usou-se quatro conjuntos de cilindros que foram
inseridos na camisa de um amostrador Uhland Modificado (1950) (Figura 4.2) e mais seis
conjuntos de cilindros que foram inseridos na camisa de um amostrador Tipo modelo japonês
(Figura 4.3) e cravados, utilizando-se o peso do amostrador até o nível demarcado na parte
externa da camisa. A Figura 4.4 apresenta em detalhe o amostrador Tipo modelo japonês.
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Figura 4.2 – Amostrador Uhland Modificado Figura 4.3 – Amostrador Tipo Modelo Japonês

Figura 4.4 – Detalhe do amostrador Tipo , modelo japonês

Posteriormente, as camisas cravadas no solo foram retiradas tendo-se o cuidado de não
danificar a amostra, e posteriormente os cilindros foram retirados da camisa do amostrador.
Estas amostras foram utilizadas para a determinação dos índices físicos dos estratos.
Já as amostras deformadas (Figura 4.5) foram coletadas com pá manual, previamente
limpa com álcool e água destilada, armazenadas em embalagens apropriadas e encaminhadas,
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juntamente com as amostras indeformadas até o Laboratório de Remediação de Áreas
Impactadas por Hidrocarbonetos (RAIH).

Figura 4.5 – Coleta de amostra deformada do arenito fino com manchas vermelhas

4.1.2 ENSAIO DE CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
O permeâmetro Guelph modelo 2800 (Figura 4.6) foi utilizado na determinação
expedita da condutividade hidráulica da zona não saturada da Formação Rio Claro in situ.
O procedimento do ensaio requer, após a análise e seleção dos locais a serem
ensaiados, a realização de furos a trado com fundo plano.
Quando se estabelece um nível d'água (carga hidráulica) constante no interior do furo
de trado, origina-se um "bulbo" de saturação d'água a partir de sua base. O volume d'água que
se infiltra no solo por unidade de tempo (taxa de infiltração) se torna constante após
determinado tempo de estabilização. As características e dimensões deste "bulbo" de
saturação d'água, uma vez atingida a condição de estabilidade, variam com as características
do solo ensaiado (OLIVA, 2002).
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Figura 4.6 – Aplicação de carga (injeção de água) no Permeâmetro Guelph

O fluxo permanente é definido por uma equação onde a vazão Q é composta por duas
parcelas, sendo que a primeira corresponde ao fluxo saturado e a segunda ao fluxo não
saturado (REYNOLDS e ELRICK, 1985), dados pela equação:

Onde:
Q = Vazão;
= Condutividade Hidráulica Saturada em Campo;
A= fluxo saturado
= fluxo não saturado
ɸGm = = “potencial matricial de fluxo”;
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C = um parâmetro denominado “fator de forma”, que depende da relação H/a e do tipo de
solo.
= altura de água
Para a obtenção dos parâmetros (kfs, ɸGm ) correspondentes à solução apresentada na
equação acima são disponíveis diferentes métodos de procedimentos de ensaio e cálculos. No
caso, o permeâmetro Guelph foi utilizado com aplicação de uma única altura H constante no
furo de sondagem, assim os equacionamentos utilizados para determinação dos parâmetros
kfs e

Gm são obtidos a partir da equação (ELRICK et. al., 1989):

Este procedimento inicia-se realizando uma estimativa inicial de α, proveniente da
avaliação do solo. Uma vez determinado, é feito o ensaio com uma altura H constante onde os
parâmetros são calculados com as expressões mostradas anteriormente.
A Tabela 4.1 mostra dados do parâmetro α sugeridos por ELRICK et al. (1989).
Tabela 4.1 - Parâmetros α sugeridos por ELRICK et al., (1989)
α (cm-1)
0,01
0,04
0,12
0,36

TIPO DE SOLO
Argilas compactas (aterro, liners, sedimentos lacustres e marinhos)
Solos de textura fina, principalmente sem macroporos e fissuras.
Argilas até areias finas com alto a moderada quantidade de macroporos e fissuras
Areias grossas, inclui solos com macroporosidade e fissuras evidentes

O método de Hazen foi aplicado apenas quando não foi possível a utilização do
permeâmetro Guelph, no caso, para avaliar a condutividade hidráulica do estrato C (arenito
com granulometria média) da Formação Rio Claro.
Os cálculos de condutividade hidráulica por meio da análise graulométrica (Hazen,
1911) foram os seguintes:

Onde:
Condutividade hidráulica (cm/s)
Coeficiente de Hazen
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Diâmetro efetivo dos grãos em 10% do que passa na peneira
Diâmetro efetivo dos grãos em 60% do que passa na peneira

Para o cálculo da condutividade hidráulica total do perfil na zona vadosa utilizou-se a
condutividade equivalente, que é uma correlação dos valores de condutividade hidráulica de
cada estrato com as respectivas espessuras no perfil, para assim gerar um valor geral de
condutividade hidráulica para todos os estratos em conjunto.
A fórmula da condutividade hidráulica equivalenteé:

Onde:
Condutividade equivalente do perfil com todos os estratos
Condutividade hidráulica de cada estrato litológico
Espessura de cada estrato litológico

4.2 Ensaios de Laboratório
Os ensaios em laboratório compreendem as análises granulométrica, massa específica
dos sólidos das fácies da Formação Rio Claro.
A seguir são descritos alguns métodos e conceitos básicos empregados para a
realização destas análises.

4.2.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
A análise granulométrica foi realizada no Laboratório de Remediação de Áreas
Impactadas por hidrocarbonetos (RAIH) no Departamento de Geologia Aplicada, Instituto de
Geociências e Ciências Exatas da UNESP de Rio Claro – SP.
O método de análise granulométrica foi baseado na ABNT NBR 7181 de Dez/1984 e
nas adaptações de Nogueira (1998).
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O objetivo do ensaio é a obtenção de pares de valores, tamanho da partícula e sua
percentagem de ocorrência, para resultar em uma curva de distribuição granulométrica do
material que é utilizada posteriormente para a classificação textural do solo.
Realizou-se a análise granulométrica de forma conjunta, compreendendo as técnicas
de peneiramento e as de sedimentação (Figura 4.7), para as frações areia e as frações silte e
argila, respectivamente.

Figura 4.7 – Provetas com amostras, defloculante e água destilada (ensaio de sedimentação).

Com um densímetro (Figura 4.8) realizou-se a leitura da sedimentação da amostra.

Figura 4.8 – Detalhe do densímetro utilizado
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Os resultados oriundos das diferentes etapas do ensaio foram processados para geração
da curva de distribuição granulométrica.
Após o cálculo dos pares de valores, percentagem acumulada de material retido, para o
peneiramento e o diâmetro equivalente, para a fase de sedimentação, os dados resultantes
foram plotados em um gráfico semi- logarítmico, gerando uma curva representativa da
granulometria da amostra, com a distribuição das percentagens que passam e são retidas pelas
diferentes malhas das peneiras.
Esta análise granulométrica permitiu a obtenção de valores de diâmetro efetivo e dos
demais diâmetros.

4.2.2 ENSAIO MASSA ESPECÍFICA DOS SÓLIDOS
A análise da massa específica foi realizada no Laboratório de Remediação de Áreas
Impactadas por Hidrocarbonetos (RAIH), no Departamento de Geologia Aplicada, Instituto
de Geociências e Ciências Exatas da UNESP de Rio Claro – SP.
O método de ensaio foi baseado na ABNT NBR 6508/1984 e em Nogueira (1998),
com algumas adaptações.
A massa específica dos sólidos, média, representativa das massas específicas dos
minerais componentes do solo, foi calculada pela equação:

Onde:
= Mass específica dos sólidos
Massa seca de sólidos;
Massa de (água + picnômetro + sólidos) para uma temperatura T°C;
Massa de (água + picnômetro) obtida através da curva de calibração do picnômetro.
Massa Específica da Água (T °C)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Geologia Local
A maior exposição da Formação Rio Claro na região ocorre da Mineração Mandu, que
é uma antiga voçoroca. No local aflora também a Formação Corumbataí, contudo focou-se
nas características da Formação Rio Claro, que é o objeto de estudo deste trabalho.
A relação de contato entre estas Formações é abrupta, contudo, estratigraficamente a
Formação Rio Claro está assentada sobre a Formação Corumbataí, mas em muitos
afloramentos encontrados na área, a Formação Corumbataí encontra-se no mesmo nível ou
acima da Formação Rio Claro, indicando possíveis movimentações na área.
Segundo Zaine (2000) no local foram descritas falhas, bem definidas nos pelitos
laminados e também foram observadas descontinuidades, interpretadas como falhas, em
arenitos conglomeráticos. Outra observação é quanto à existência de irregularidades no
substrato da Formação Rio Claro, como um “pequeno alto da Formação Corumbataí”.
A geologia local foi observada através de um corte na área (seção geológica), onde foi
possível descrever as características litológicas dos diferentes estratos da Formação Rio Claro
na zona não saturada do aquífero e montar um perfil litológico da área (Figura 5.1).

(m)
11,56

S
6,56
6,26

A

B
4,26
3,76
2,16
1,96

C

B
A
C

0
Figura 5.1 – Perfil Litológico da Mineração Mandu

39

5.1.1

ESTRATO “S”

Este estrato possui cerca de 5 m de espessura e constitui-se de um solo arenoso de
coloração marrom escuro (Figura 5.2), com presença de matéria orgânica e muitas raízes. Os
grãos de quartzo são subarredondados a arredondados e possuem granulometria de média a
fina. É marcado por um nível argiloso, provavelmente o horizonte B.

Figura 5.2 – Estrato S: solo arenoso marrom escuro

5.1.2

ESTRATO “A”

O estrato A compreende um camada pouco espessa de argilito maciço
avermelhado/arroxeado (Figura 5.3),. Este estrato está em meio aos arenitos friáveis da
Formação Rio Claro e sua espessura varia de 0,3 m a 0,2 m.
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Figura 5.3 – Estrato A – argilito maciço avermelhado entre os estratos de arenito

5.1.3

ESTRATO “B”

O estrato B do perfil apresenta-se como um arenito amarelo avermelhado (Figura
5.4), com crostas de ferro envolvendo os grãos de quarzto, granulometria fina com grãos
subarredondados, presença de grãos de diversos tamanhos (seixos de quartzo e pelotas de
argila), com estratificação cruzada acanalada. Este estrato se repete ao longo do perfil,
possuindo espessura 2 e 1,6 m.

Figura 5.4 – Estrato B – arenito amarelo avermelhado fino com estratificação cruzada acanalada
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5.1.4

ESTRATO “C”

O estrato C possui litologia de um arenito friável amarelo acinzentado, grãos de
quartzo subarredondados, médios a finos, com seleção média, níveis com seixos de 2 cm de
diâmetro (Figura 5.5), com estratificação plano paralela de pequeno porte. A espessura deste
estrato varia de 1,96 m na base do perfil e mais acima o estrato possui uma espessura de
0,5 m.

Figura 5.5 – Estrato C – arenito amarelo acinzentado com nível de seixos de até 2 cm.

Não foi encontrado conteúdo fóssil nos estratos do perfil levantado, contudo sabe-se
que estudos realizados por Zaine (1994), na seção colunar da Mineração Mandu, encontraram
restos vegetais em níveis lamíticos mais acinzentados, sob a forma de pequenos
fragmentos e alguns maiores (até 5 mm de largura e 30 mm de comprimento), semelhantes
aos pecíolos de Nymphaeaceae descritos por Björnberg et. al. (1964).
A seção hidrogeológica analisada (Figura 6.6) com as variações do nível d’água
(dados oriundos dos poços de monitoramento PM-03 e dos outros poços próximos PM-01 e
PM-02) está disposta a seguir.
Através desta seção é possível visualizar a distância dos diferentes estratos da
Formação Rio Claro até o nível d’água do aquífero, bem como a zona não saturada, objeto
deste estudo.
42

Figura 5.6

– Seção hidrogeológica levantada na mineração Mandu

5.2 Análise Granulométrica
O perfil levantado na mineração Mandu, conforme apresentado no item anterior,
mostrou de forma geral, estratos arenosos intercalados por lentes de argilito. Assim, os
resultados do ensaio de granulometria irão confirmar e detalhar melhor as características
observadas em campo.
A granulometria resultante de cada uma das amostras dos referidos estratos pode ser
observada na Tabela 5.1.
Tabela 5.1 – Granulometria predominante dos estratos da Formação Rio Claro

Estrato S
Estrato A
Estrato B
Estrato C

Pedregulho Areia Grossa Areia Média Areia Fina
% Participação
0,1
2,4
34,5
34
0,1
0,3
2,5
5
3,3
3,3
26,4
46
0,9
6,1
35
50

Silte Argila
7
24
5
4

22
68
16
4

Classificação
Areia- argilosa
Argila - siltosa
Arenoso fino
Arenoso médio
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O estrato S apresentou um solo arenoso-argiloso com grãos de quartzo, médios a finos,
com uma porcentagem significativa de finos, de acordo com o gráfico da Figura 5.7.
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Figura 5.7 – Curva granulométrica da amostra representante do estrato S.

O estrato A apresentou granulometria preponderante de finos (68% de argila e 24% de
silte), resultando numa argilo - siltosa, de acordo com a curva granulométrica (Figura 5.8).
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Figura 5.8 – Curva granulométrica da amostra representante do estrato A.

O estrato B apresentou uma rocha arenosa com pouca porcentagem de finos (21%)
(Figura 5.9).
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Figura 5.9 – Curva granulométrica da amostra representante do estrato B.

A amostra do estrato C apresentou predominantemente grãos de granulometria areia
média, além de uma porcentagem insignificante de finos (8%), como mostra a curva
granulométrica a seguir (Figura 5.10).
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Figura 5.10 – Curva granulométrica da amostra representante do estrato C.

5.3 Condutividade hidráulica e Índices físicos
Os resultados dos ensaios de condutividade hidráulica saturada na zona vadosa de cada
estrato da Formação Rio Claro são mostrados na Tabela 5.2 e são oriundos dos ensaios in situ
com a utilização do permeâmetro Guelph e por métodos indiretos a partir da aplicação da
análise granulométrica com aplicação do método de Hazen (1911), no caso, apenas para o
cálculo da condutividade do estrato C (que possui o diâmetro efetivo d10 próximo de 0,1 mm)
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e porque a superfície do afloramento não era plana e não permitia a introdução do
permeâmetro, nem a preparação de uma trincheira.
Tabela 5.2 – Resultado da condutividade hidráulica para cada estrato
Estrato
Litologia
S
Solo arenoso
A
Argilito siltoso
B
Arenito fino
C
Arenito médio

2,5E-03
2,8E-05
1,1E-03
1,89E-03

Os valores de condutividade obtidos in situ através do Guelph e pela análise
granulométrica não mostraram discrepância, obtiveram mesma ordem de grandeza (10-3),
exceto o argilito, que possui uma condutividade esperada bem menor que os outros estratos
(2,8E-05 cm/s).
Os resultados dos cálculos dos índices físicos são dispostos na Tabela 5.3 abaixo.
Apesar dos resultados de condutividade hidráulica e dos índices físicos não fazerem
parte da análise do método G.O.D para avaliação da vulnerabilidade, estes foram utilizados
para verificar algumas especificidades hidrogeológicas de cada estrato.
Tabela 5.3 – Resultado dos índices físicos
ÍNDICES

Estrato S
Estrato A
Estrato B
Estrato C

Massa
específica
seca (g/cm3)
1,765
1,592
1,937
1,9713

Massa
específica dos
sólidos (g/cm3)
2,644
2,313
2,636
2,662

Índice
de
Vazios
0,49
0,45
0,36
0,35

Porosidade Teor de
Grau de
Total (%) Umidade Saturação
(%)
(%)
33,2
5,5
29,6
31,1
10,0
51,2
26,5
3,6
26,5
25,9
3,8
28,8

O Estrato S, que constitui um solo arenoso com alto teor de finos e presença de raízes,
apresenta o maior grau de saturação (29,55%) e o maior índice de vazios e com isso
proporcionalmente, a maior condutividade hidráulica.
O Estrato A, que compreende as lentes de argilito, possui baixa condutividade (2,8E-05
cm/s), apesar de sua alta porosidade total que explica o alto grau de saturação (além das

condições do local – precipitação intensa na época de amostragem).
O Estrato B constitui-se um arenito fino, amarelo avermelhado apresenta
condutividade de 1,1 E-03 cm/s e uma porosidade de 26,50%.
O Estrato C é um arenito médio a fino, amarelo acinzentado, e possui valor de
porosidade de 25,9% e uma condutividade de 1,89E-03 cm/s.
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A seção geológica abaixo (Figura 5.11) mostra a variação do nível d’água na
Mineração Mandu e permite realizar a análise da condutividade hidráulica somente na zona
não saturada. Contudo, como os estratos não exibem espessura constante ao longo da seção,
foi necessário realizar uma análise considerando para cada caso a infiltração vertical nos
respectivos estratos aflorantes na zona não saturada. Foram feitas sete análises diferentes onde
a ocorrência e espessura dos estratos, bem como a condutividade equivalente (Tabela 5.4)
variaram.

Infiltração

Figura 5.11 – Seção Geológica mostrando diferentes níveis de análise da condutividade hidráulica
Tabela 5.4 – Condutividade hidráulica equivalente e espessura total para cada análise
Análises

1

2

3

4

5

6

7

Cond. Equiv - Ke(cm/s) 2,03E-03 1,94E-03 1,72E-03 1,20E-03 1,33E-03 1,28E-03 1,89E-03
Espessura total (m)

7,2

6,3

6,9

4,1

2,9

2,7

1
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No caso da primeira análise, os estratos aflorantes foram os S, A e B, contudo o estrato
B, não aflora com sua espessura máxima de 2 m, devido ao contato do nível d’água. O valor
encontrado da condutividade hidráulica equivalente foi de 2,03E-03 cm/s, sendo o maior valor
dentre as análises. Contudo, neste perfil o nível d’água está mais profundo (7,2 m), reduzindo
assim a vulnerabilidade à contaminação do aquífero, apesar da maior condutividade.
Na análise 2 os estratos aflorantes na zona não saturada são os mesmos da primeira
análise, contudo a espessura total diminuiu e com isso o valor de condutividade hidráulica
equivalente foi alterado para 1,94E-03 cm/s.
Na análise 3 os estratos aflorantes são o S, A, B (duas vezes) e C, adquirindo uma
condutividade total de 1,72E-03 cm/s e uma distância do nível d’água de 6,9 m.
Na análise 4 os estratos aflorantes são o B, C e B e condutividade equivalente para
este caso foi de 1,20E-03cm/s e uma distância do nível d’água de 4,1 m.
Na análise 5 os estratos aflorantes são o C, B, A e C e a condutividade equivalente
para este caso foi de 1,33E-03cm/s e o nível d’água encontra-se mais próximo, em uma
profundidade de 2,9 m.
Na análise 6 afloram os estratos B, A e C e a condutividade equivalente para este caso
foi de 1,28E-03cm/s e uma distância do nível d’água de 6,9 m.
Na análise 7 afloram os estratos B, A e C e a condutividade equivalente para este caso
foi de 1,89E-03cm/s e neste o nível d’água se encontra muito raso, a 1 m de profundidade.
Calculando o índice de vulnerabilidade à contaminação com aplicação do método
GOD para cada nível de análise da condutividade hidráulica, os valores de saída para as
análises 1, 2 e 3 é 0,336; e os valores de saída para as análises 4, 5, 6 e 7 é o valor 0,378,
obtendo-se o resultado de uma Vulnerabilidade Média para todas as análises. O que fez mudar
o valor de saída, foi o distanciamento dos estratos ao nível d’água, assim a partir da análise 4
o nível d’água estava a menos de 5 m de profundidade, por isso o valor de entrada passou de
0,8 (nível d’água de 5 a 20 m) para 0,9 (nível d’água menor que 5 m).
A vulnerabilidade à contaminação do aquífero é proporcional principalmente ao
distanciamento dos estratos em relação ao nível d’água, mas varia também segundo o tipo de
cobertura litológica.
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5.4 Aplicação do Método “G.O.D.”
Para fins de comparação aplicou-se a metodologia G.O.D. versão original (FOSTER E
HIRATA, 1987) e o método adaptado (FOSTER et. al., 2002).
Os resultados da correlação (produto) dos diferentes parâmetros: grau de confinamento
do aquífero, característica litológica e grau de consolidação da zona vadosa e distância até o
lençol freático podem ser observados na Tabela 5.5, resultando na vulnerabilidade do
aquífero segundo as duas versões do G.O.D.
Tabela 5.5 – Aplicação do método G.O.D original (FOSTER E HIRATA, 1987) e o adaptado
(FOSTER et. al., 2002)
Método
G.O.D.

Confinamento
Aquífero

Litologia e Grau de
Consolidação

Distância até o
lençol freático
NA
Entrada
(m)

Vulnerabilidade do
aquífero
Saída

Tipo

Aquífero

Entrada

Litologia

Entrada

Livre
(coberto)

0,6

Arenitos

0,7

7-2

0,85

0,357

Moderada

Livre
(coberto)

0,6

Arenitos

0,65

7-2

0,80

0,312

Moderada

Foster et.
al. (2002)
Foster e
Hirata
(1987)

A aplicação dos diferentes métodos resultou numa mesma vulnerabilidade do aquífero
à contaminação. Apesar do valor de saída ter sido diferente para ambos os métodos, devido
aos valores de entrada da litologia e do NA (m) diferentes.
Na litologia optou-se por escolher um valor que estivesse entre as areias fluviais não
consolidadas e o arenito bem consolidado no caso da aplicação no método mais recente. Já no
método antigo escolheu-se um valor entre as areias e cascalhos e os arenitos consolidados,
isto porque o método não inclui areias fluviais na avaliação. No caso do NA, os valores de
entrada se tornaram mais rigorosos, pois em Foster et. al. (2002) o valor de entrada para uma
variação de NA de 5-20 m é de 0,8 e para Foster e Hirata (1987) o valor de entrada para a
mesma variação é de 0,7.
O aquífero Rio Claro, avaliado pontualmente na mineração Mandu, obteve assim uma
vulnerabilidade Moderada à contaminação. De acordo com Foster et. al., (2002) isto significa
que o aquífero é vulnerável a alguns contaminantes, porém quando continuamente lançados
ou lixiviados.
Este risco pode ou não reverter numa ameaça à qualidade da água subterrânea, pois
dependerá de uma carga contaminante significativa oriunda do processo de lavra e
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beneficiamento da areia na mineração. Porém, a vulnerabilidade não pode ser alterada, pois é
dependente das características hidrogeológicas intrínsecas do aquífero.

5.5 Eficiência do Método
Uma dificuldade observada na aplicação do G.O.D. foi a questão do índice referente à
litologia e grau de consolidação, pois a Formação Rio Claro constitui-se de arenitos mal
consolidados, ou seja, não podem ser considerados sedimentos inconsolidados, mas também
não são rochas bem consolidadas. Com isso optou-se por escolher um valor que estivesse
entre as areias fluviais não consolidadas e o arenito bem consolidado para representar este
parâmetro, porém isto é passível de controvérsias.
No caso estudado, os estratos de argila não foram contabilizados na avaliação do
G.O.D., pois os arenitos de origem fluvial são os estratos predominantes da Formação Rio
Claro. Entretanto, a argila interfere na condutividade hidráulica total ou equivalente da zona
não saturada, podendo reduzir a suscetibilidade à contaminação.
Em relação ao uso da metodologia G.O.D. versão original (FOSTER E HIRATA,
1987) e o método adaptado (FOSTER et. al., 2002), este último foi mais eficiente, pois
detalha melhor as características litológicas e de gênese dos estratos, por incluir areias fluviais
na análise, e por determinar maiores valores de entrada para os índices de nível de d’água
(intervalo de 5 a 20m) do aquífero, tornando a avaliação mais rígida.
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6. CONCLUSÕES
A vulnerabilidade do aquífero Rio Claro à contaminação na mineração Mandu, de
acordo com metodologia do G.O.D. foi Moderada para ambos os métodos (FOSTER E
HIRATA, 1987 e FOSTER et. al., 2002), em termos práticos isto significa que o aquífero é
vulnerável a alguns contaminantes, porém quando continuamente lançados ou lixiviados.
Este risco pode ou não reverter numa ameaça à qualidade da água subterrânea, pois
dependerá de uma carga contaminante significativa oriunda do processo de lavra e
beneficiamento da areia na mineração. Advém disto o papel fundamental que a mineração
representa na prevenção da emissão de contaminantes na área. Entretanto, a vulnerabilidade
não pode ser alterada, pois é dependente das características hidrogeológicas intrínsecas do
aquífero.
Em relação ao uso da metodologia G.O.D. versão original e o método adaptado, este
último se mostrou mais eficiente, pois detalhou melhor as características litológicas e de
gênese dos estratos e determinou índices mais altos quanto ao intervalo de 5 a 20 m do nível
d’água do aquífero, tornando a avaliação da vulnerabilidade à contaminação mais rigorosa.
A metodologia empregada (G.O.D.) se mostrou adequada para a avaliação da
vulnerabilidade do aquífero Rio Claro, pontualmente na Mineração Mandu, pois mesmo com
a aplicação do método nos diferentes níveis de análises da condutividade hidráulica, bem
como na aplicação geral (considerando a variação total do nível d’água na seção geológica)
obteve-se o mesmo resultado – Vulnerabilidade Média. Contudo a mesma não considera os
estratos de argila, pois avalia de forma global a Formação Rio Claro, avaliando a litologia
predominante. Conforme dados levantados, estes estratos argilosos reduzem a condutividade
hidráulica total, com isso podem diminuir a suscetibilidade à contaminação.
Como sugestão para ampliar as considerações de vulnerabilidade para o referido
aquífero, em escala maior, se faz necessária à investigação em locais diferenciados onde
afloram a Formação Rio Claro para assim gerar um mapa de vulnerabilidade, para fins de
planejamento do abastecimento público.
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