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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo realizar estudos de campo e desenvolver técnicas

para avaliar o perfil de espalhamento do efluente de uma fossa séptica, assim como a propagação

de contaminantes no solo. Também foram realizados ensaios de infiltração no solo e estudos da

qualidade da água subterrânea subjacente à área de drenagem de efluentes.

A metodologia aplicada para o estudo da zona não-saturada consistiu na instalação de

tensiômetros e lisímetros de sucção ao longo de uma vala de infiltração para aquisição de dados

de potencial matricial do solo e de parâmetros da qualidade da água à medida que o efluente

percola no solo.

Foram abertos poços de monitoramento para estudos da água subterrânea sob o sistema

séptico local. Também foi desenvolvido um permeâmetro de carga constante, tipo Guelph, para

realização de testes de infiltração e comparação da performance desses testes com o ensaio de

infiltração recomendado pela norma ABNT para disposição de efluentes de fossas sépticas.

O trabalho apresenta as vantagens e dificuldades das técnicas empregadas no estudo,

assim como a limitação imposta à  análise de dados pelo restrito número de pontos de observação.

Os resultados deste estudo têm aplicação no fornecimento de parâmetros para simulação

matemática do fluxo de água e transporte de contaminantes em meios porosos. 
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ABSTRACT

The purpose of this work is to carry out field studies and to develop techniques to assess

the dispersion profile of a septic tank effluent as well as the contaminant propagation. Infiltration

tests and  ground-water quality studies underneath the drainage field were also carried out.

The metodology applied for unsaturated zone studies consisted of tensiometers and

lysimeters placed alongside an infiltration trench for acquisition of  matric potential data and

water quality parameters as the effluent percolates into the soil.

Monitoring piezometric wells were opened to carry out ground-water studies beneath

the septic system. A constant head well permeameter similar to Guelph Permeameter was

developed to perform infiltration tests, and to compare their performance with tests from brazilian

standards for disposal of septic tank effluent. 

The work presents the advantages and drawbacks about these techniques and the

limitations imposed to the data analysis by the limited number of observation points. The results

of this study can be applied in providing parameters for mathematical simulation of water flow

and contaminant transport in porous media. 
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1- INTRODUÇÃO

1.1 - APRESENTAÇÃO 

A utilização dos recursos hídricos subterrâneos com a finalidade de suprir o

abastecimento de água tem sido uma alternativa cada vez mais adotada, principalmente em

regiões não servidas por sistemas de abastecimento de água, assim como o uso de sistemas

sépticos tem sido uma medida destinada a resolver problemas relacionados à ausência de coleta

e tratamento de esgoto. No entanto, o uso desses sistemas em determinadas condições

hidrogeológicas pode ser conflitante, pois os sistemas sépticos podem causar a contaminação dos

lençóis subterrâneos devido à percolação do efluente através do solo, e consequentemente expor

as pessoas que consumam essa água a uma série de doenças, principalmente relacionadas à

transmissão de microorganismos patogênicos e ingestão de contaminantes químicos. Além da

contaminação dos lençóis subterrâneos, o uso inadequado dos sistemas sépticos pode também

aumentar a eutrofização de corpos hídricos superficiais como rios e lagos.

Um aspecto a ser considerado, além da questão da contaminação, relaciona-se ao

funcionamento em geral desses sistemas e ao modo de disposição de seus efluentes. Deve-se

considerar que o usuário, em geral, apresenta-se mais preocupado com o funcionamento

adequado dos sistemas de absorção de efluentes através do solo, como sumidouros ou valas de

infiltração, do que propriamente pelas questões ambientais relacionadas à poluição do solo ou

da qualidade do lençol freático subjacente a esses sistemas.

Os sistemas de saneamento caracterizados por fossas sépticas, embora sejam

considerados de pouca importância, quando analisados individualmente, podem  apresentar

grande importância em um contexto regional, pois, em geral, são construídos em áreas não

servidas por sistemas de coleta e tratamento de esgotos municipais ou privados. Provavelmente

a maior causa da contaminação da água subterrânea nos Estados Unidos é devida a efluentes

provenientes desses sistemas. Nesse país, aproximadamente 25% das unidades habitacionais

dispõem o efluente através de fossas sépticas e sistemas de absorção através do solo (US EPA,

1980). No caso específico do Distrito Federal, onde existem muitas residências que utilizam

sistemas sépticos, existe a preocupação da contaminação dos recursos hídricos, uma vez que

muitos desses sistemas estão próximos a fontes de captação de água subterrânea, ou então
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localizam-se próximos às margens do Lago Paranoá, possibilitando acelerar a eutrofização do

mesmo.  

1.2 - OBJETIVOS

Os objetivos desta dissertação visam a realização de estudos de percolação e

propagação de contaminantes provenientes de efluentes de fossas sépticas aplicados no solo,

através de uma vala de infiltração. Outro aspecto a ser abordado é o desenvolvimento de

equipamentos e técnicas para obter dados e determinar parâmetros para futuros estudos de

simulação matemática. Os estudos foram  realizados em uma área restrita, no caso em questão

na Universidade de Brasília (UnB), onde está sendo realizado um trabalho em conjunto entre o

Departamento de Engenharia Civil da UnB e a Companhia de Água e Esgotos de Brasília

(CAESB), para estudos de disposição controlada de efluentes de fossas sépticas. 

Como objetivo secundário pretende-se também realizar: i) uma análise comparativa

entre os resultados das medidas efetuadas no campo dos coeficientes de permeabilidade do solo

com diferentes tipos de ensaios de infiltração e ii) avaliar as possíveis interferências da infiltração

do efluente com o lençol freático subjacente à área de estudo, provocando alterações de nível e/ou

da qualidade da água.

1.3 -METODOLOGIA

Durante a fase de estudos desta dissertação foram instalados dois conjuntos de

tensiômetros e de lisímetros de sucção ao longo de uma vala de infiltração, com o objetivo de

avaliar a variabilidade do potencial matricial do solo e coletar amostras de água a diferentes

profundidades na zona não-saturada. Paralelamente, foi efetuada a medida da vazão média de

descarga do efluente na vala de infiltração.

Foram construídos sete poços de monitoramento em diversos pontos da área de estudo,

atingindo o aquífero freático subjacente ao sistema séptico. Estes poços permitem analisar a

variabilidade do nível do lençol freático para a determinação de superfícies piezométricas, como

também a qualidade da água subterrânea, com a verificação da concentração de constituintes e

possível detecção de uma pluma de contaminação.
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Também foi desenvolvido um permeâmetro de carga constante, com características

similares ao Permeâmetro de Guelph (Reynolds et al., 1983; Reynolds, 1993). Este permeâmetro

foi utilizado em testes de campo para a determinação da condutividade hidráulica saturada e da

taxa de infiltração da água através do solo. Os resultados desses ensaios de campo foram

utilizados para comparação com o ensaio de infiltração recomendado pela Norma ABNT NBR

7229/82, para avaliação das vantagens e desvantagens dos mesmos. 

1.4 -ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação foi dividida em 6 capítulos, que podem ser sintetizados da seguinte

forma:

Capítulo 1: (Introdução). O presente capítulo.

Capítulo 2 : (Revisão Bibliográfica).  É apresentada uma revisão bibliográfica  com

relação aos aspectos mais relevantes desta pesquisa, na qual são caracterizados os principais

aspectos dos sistemas sépticos, principalmente quanto à disposição de seus efluentes; também

são descritas as características gerais do fluxo de água, tanto em meios porosos não saturados

quanto  em meios saturados, os processos de transporte de contaminantes e aspectos da qualidade

da água subterrânea subjacente a sistemas sépticos.

Capítulo 3: (Aspectos da Área de Estudo). Faz-se uma descrição geral da área escolhida

para fins de estudo, principalmente quanto às características principais do sistema séptico,

aspectos geológicos, pedológicos e hidrogeológicos da área.

Capítulo 4: (Metodologia): Faz-se uma abordagem geral sobre os métodos e técnicas

empregados para obtenção de dados e determinação dos parâmetros necessários ao objeto de

estudo. 

Capítulo 5: (Análise e Interpretação dos Resultados). São apresentados os resultados

obtidos, assim como a interpretação e discussão dos mesmos.

Capítulo 6 : (Conclusões e Recomendações). São apresentadas as conclusões do

trabalho e sugestões para futuras pesquisas.   

 



4

   



4

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1 - SISTEMAS SÉPTICOS

2.1.1 - Características gerais dos sistemas sépticos

 

A estrutura  básica de uma sistema séptico é constituída, em geral, por uma fossa séptica

e um sistema de absorção de efluentes no solo, em subsuperfície, como é ilustrado na Figura 2.1.

A fossa séptica pode ser definida como um reservatório construído ou pré-fabricado, geralmente

feito de concreto, que é projetado para receber águas residuárias, principalmente de residências.

Estes reservatórios apresentam as funções de sedimentação e digestão anaeróbia do efluente, nas

quais a fração sólida é removida do líquido mediante um processo de separação gravitacional,

acumulando-se no fundo dos mesmos (Metcalf e Eddy, 1991; Batalha, 1989). Em seguida, os

sólidos sedimentáveis, retidos no fundo da fossa, transformam-se em substâncias parcialmente

mineralizadas mediante processos de digestão anaeróbia. O efluente clarificado, no entanto,

necessita de uma disposição adequada e segue, portanto, para destinação final, que pode ser um

campo de drenagem subsuperfícial, através do qual ele percola pelo solo.

Figura 2.1 - Sistema séptico e seus componentes principais
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Os sistemas sépticos que são adequadamente planejados, construídos e mantidos em

boas condições de funcionamento, representam alternativas adequadas para disposição de

efluentes sem causar maiores riscos de poluição ao lençol freático. No entanto, tais sistemas não

são isentos de  falhas, principalmente quando o campo de drenagem torna-se sobrecarregado ou

quando o solo torna-se excessivamente saturado, reduzindo a infiltração do efluente através do

solo. Canter et al. (1987) e DeWalle  (1981) enfatizam que a performance de um sistema séptico

pode depender de diversos fatores, tais como: planejamento do sistema, técnicas de construção,

características do esgoto, carga hidráulica, clima, hidrogeologia, composição do solo,

manutenção e idade do sistema.

O efluente proveniente de uma fossa séptica que percola através do solo representa uma

fonte potencial de contaminação de águas subterrâneas, uma vez que a composição de seus

constituintes, em geral, é típica de uma água residuária doméstica. A Tabela 2.1 apresenta

concentrações representativas de efluentes provenientes de fossas sépticas.

Tabela 2.1 - Concentrações de um efluente de fossa séptica

Canter et al.

(1987)

Metcalf e Eddy

(1991)

Whelan e

Titmanis

(1982)

Fetter (1993)

* ** * **

Sólidos suspensos

(mg/l)

75 18-53 237-600 50-90 22-47 44-69

DBO (mg/l) 140 28-84 210-530 140-200 52-316 120-272

DQO(mg/l) 300 57-142 291-542 

N total (mg/l) 40 35-80  25-60 74-237 31,6 - 76,3

NH4 (mg/l) 20-60 63-201  20,1 - 45,6 

NO3 (mg/l)   < 1 0,01-0,03  0,16 - 0,83

P total (mg/l)   15  10-30   11 - 31,4 

Condutividade (:s/cm) 1340-2850

pH 6,6 -7,4

Coliformes (no/ml) 104 - 108  10 - 104  2310 - 27931 

* efluente bruto
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** efluente que percola até o lençol freático

 Segundo Canter et al. (1987), entre outros constituintes de importância que podem ser

encontrados neste tipos de efluentes estão os vírus, substâncias orgânicas sintéticas, metais

(chumbo, estanho, zinco, cobre, ferro, cádmio e arsênio) e inorgânicos (sódio, cloretos, potássio,

cálcio, magnésio e sulfatos). Conforme os dados apresentados na Tabela 2.1, pode-se observar

que a fossa séptica apresenta uma maior eficiência em termos de remoção de sólidos suspensos,

DBO e coliformes. Segundo Batalha (1989), o grau de remoção desses constituintes pode

aumentar através do prolongamento do tempo de detenção do efluente no interior da fossa.     

2.1.2 - Disposição dos efluentes no solo

A disposição do efluente de uma fossa séptica no solo pode ser realizada através de duas

maneiras: em subsuperfície, através de sumidouro ou  valas de infiltração, ou então diretamente

sobre o solo. O sumidouro consiste em um poço destinado a receber o efluente proveniente da

fossa séptica e facilitar a sua infiltração subterrânea, enquanto que as valas de infiltração são

valas ou trincheiras destinadas a receber o efluente da fossa séptica através de uma tubulação

convenientemente instalada e permitir a sua infiltração nas camadas subsuperficiais do terreno.

A Norma ABNT, NBR 7229 (1982) estabelece padrões e dados técnicos tanto para construção

quanto para o dimensionamento de sumidouros e valas de infiltração. Com relação à  disposição

direta do efluente sobre o solo, esta exige maiores cuidados, uma vez que esse tipo de disposição

de efluente pode levar a uma maior exposição ao contato direto das pessoas, além da questão da

proliferação de vetores transmissores de doenças, entre outros fatores.

Diversos estudos têm sido realizados quanto à avaliação da performance de um sistema

séptico e sua adequabilidade para a instalação em determinados tipos de solos. Bouma (1975)

estabeleceu uma classificação geral de quatro tipos de solos (areias, siltes arenosos, siltes e

argilas), baseada nas características hidráulicas através de um monitoramento in situ de 12

sistemas sépticos e avaliou as implicações práticas dessas classes no critério de planejamento de

tais sistemas. Entre os resultados obtidos, observou-se que os solos arenosos aceitam quantidades

significativas de efluentes, tanto através de áreas adjacentes quanto subjacentes às valas de

infiltração monitoradas; nos siltes arenosos, constatou-se maiores problemas de obstrução dos

poros quando comparados aos solos arenosos; nos siltes argilosos, os sistemas sépticos
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apresentaram melhores performances desde que as superfícies de infiltração não estivessem

compactadas, sendo preferível a utilização de sistemas superficiais nesses tipos de solo; os solos

argilosos apresentaram taxas de infiltração aceitáveis desde que também não tenham sido

afetados por processos de compactação nem obstrução dos poros dos solos.

Entre outros estudos sobre a disposição de efluentes em alguns tipos de solos, Whelan

(1988) observou que solos caracterizados por areias de composição calcárea, embora tenham sido

considerados razoavelmente adequados para a instalação de fossas sépticas, apresentam algumas

limitações tais como o fato de que, na presença de efluentes ácidos, tendem a liberar poluentes

previamente retidos, além de desenvolver caminhos de fluxo preferenciais, necessitando assim

uma maior densidade de poços de monitoramento para melhor avaliação da geometria da pluma

de contaminação. Com relação a saprólitos (rochas totalmente decompostas que não sofrem

processos de transporte mecânico), Williams et al. (1994) conduziram um estudo de transporte

de solutos nesses tipos de rochas com veios de quartzo de aproximadamente 0,5 a 1,0 centímetro

de espessura, e concluiu que esses tipos de litologias  são aceitáveis com certas restrições para

a disposição de efluentes de fossas sépticas, uma vez que os valores da condutividade hidráulica

medidas em saprólitos com veios de quartzo, e aqueles caracterizados apenas pela matriz rochosa

(sem veios de quartzo), apresentaram uma diferença mínima desse parâmetro. Estudos

desenvolvidos por Cooger et al. (1988), para avaliar a performance de um sistema séptico em

uma região de barreiras de ilhas costeiras, avaliaram que nesses tipos de ambientes a variação

sazonal do lençol freático apresenta uma importância significativa para a alteração da

concentração dos constituintes no próprio lençol freático.

2.2 - FLUXO EM MEIOS POROSOS

2.2.1 - Introdução

O meio poroso pode ser definido como uma matriz de partículas sólidas. Quando o

efluente proveniente de uma fossa séptica migra através dos meios porosos, este atravessa

inicialmente uma região em que os poros são ocupados por quantidades variáveis de ar e água

(zona não-saturada). O fluxo nessa região depende das condições do solo sendo

predominantemente vertical devido à ação da gravidade. O efluente continua a migrar
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descendentemente até atingir a região na qual os poros estão totalmente preenchidos por água

(zona saturada). Nessa zona, os contaminantes do efluente tendem a espalhar-se horizontalmente,

na direção do fluxo de água subterrânea, e verticalmente, devido à ação da gravidade (Figura

2.2).

Figura 2.2 - Seção transversal esquemática de um sistema séptico incluindo uma fossa

séptica, um campo de disposição e o movimento dos contaminantes através das zonas não-

saturada e saturada  (Wilhelm et al., 1994 - modificado).

Os primeiros estudos relacionados ao fluxo de águas através de meios porosos datam

do ano de 1856, quando o engenheiro francês  Henry Darcy publicou um artigo descrevendo um

experimento de laboratório em que analisou o fluxo de água através de colunas de areias. Os

resultados de seu experimento podem ser generalizados em uma lei empírica que leva o seu nome

(Freeze e Cherry, 1979; Rawls et al., 1993). A Lei de Darcy pode ser expressa como:

ou também sob a seguinte forma diferencial:
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onde Q é a descarga volumétrica da taxa de fluxo (L3/T) através de uma área de seção transversal,

)H é a diferença entre as cargas hidráulicas entre duas extremidades de uma coluna de solo de

comprimento )L (L), e o parâmetro K, que representa uma constante de proporcionalidade,

denominada condutividade hidráulica ou coeficiente de permeabilidade, possui altos valores para

areias e cascalhos e baixos valores para argilas e para a maioria das rochas (Tabela 2.2). Na

equação 2.2, a variável qe (L/T) representa a descarga específica ou taxa de fluxo por unidade de

área de seção transversal e dH/dL é o gradiente hidráulico. A Lei de Darcy é válida para o fluxo

laminar, que é uma condição encontrada na maioria dos ambientes hidrogeológicos. Algumas

exceções incluem rochas cársticas (calcários), basaltos  e rochas fraturadas, onde o fluxo pode

ser de natureza turbulenta (Freeze e Cherry, 1979; Smith e Wheatcraft, 1993).     

Tabela 2.2 - Valores representativos de condutividade hidráulica para diferentes tipos

litológicos (Smith e Wheatcraft, 1993)

 

Litologia Condutividade hidráulica (m/dia)

Argilas 10-7 a 10-3

Siltes 10-4 a 100

Areias finas a coesas 10-2 a 10+3

Cascalhos 10+2 a 10+5

Tilitos glaciais 10-8 a 10+2

Folhelhos (matriz) 10-8 a 10-4

Folhelhos (fraturados e intemperizados) 10-4 a 100

Arenitos (bem cimentados) 10-5 a 10-2

Arenitos (friáveis) 10-3 a 100

Carbonatos 10-4 a 10+7

Sal 10-10 a 10-8
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Anidrita 10-7 a 10-6

Rochas ígneas e metamórficas não-fraturadas 10-9 a 10-5

Rochas ígneas e metamórficas fraturadas 10-5 a 10-1

Basaltos 10-6 a 10+3

2.2.2 - Propriedades físicas e hidráulicas dos meios porosos

A utilização do perfil natural do solo como um meio de purificação de resíduos é

reconhecida há muito tempo. No entanto, nem todos os perfis apresentam a mesma eficiência para

remoção dos contaminantes. Segundo Lewis et al. (1982), a preocupação com a poluição dos

lençóis subterrâneos por sistemas sépticos se relacionam principalmente a aqüíferos freáticos e

semiconfinados. Nos casos em que o abastecimento de água provém de poços em aqüíferos

profundos ou confinados, os sistemas sépticos só se constituem em um problema de maior

importância quando os poços tiverem sido construídos de tal modo a não impedir o acesso de

água via escoamento superficial até o interior do poço. 

O desempenho da maioria dos sistemas sépticos depende fundamentalmente do estudo

das características hidráulicas do solo. Tais características hidráulicas estão intimamente

relacionadas às propriedades físicas do solo e  podem determinar o grau de umidade, os processos

de fluxo e as características de dispersão dos poluentes. 

Propriedades físicas do solo: As propriedades físicas dos solos podem ser classificadas

em dois tipos principais: granulométricas e morfológicas. As propriedades granulométricas são

aquelas determinadas a partir da distribuição das partículas em uma amostra individual (Rawls

et al., 1993). Partículas que apresentam diâmetros inferiores a 2 mm são divididas em três grupos

texturais: areia, silte e argila. As propriedades morfológicas, no entanto, são relacionadas à

estrutura do solo, sendo a massa específica do solo seco uma destas propriedades. A massa

específica do solo seco corresponde à razão entre o peso dos sólidos secos e o volume total do

solo (volume dos poros + volume da parte sólida) enquanto que a massa específica dos grãos do

solo, normalmente situada entre 2,60 a 2,75 g/cm3, dependendo da composição mineralógica do

solo, pode ser definida como a razão entre o peso e o volume das partículas sólidas do solo. A
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porosidade pode ser definida como a relação entre o volume  ocupado pelos poros e o volume

total do solo e  pode ser calculada a partir da massa específica do solo seco e a massa específica

dos grãos do solo através da seguinte equação (Rawls et al., 1993):

onde n corresponde a porosidade e Ds e Dg as massas específicas do solo seco e dos grãos do solo

respectivamente.  

Propriedades hidráulicas do solo: Entre as propriedades hidráulicas do solo, podem

ser destacadas o conteúdo de umidade do solo, a condutividade hidráulica e as características de

retenção de água. A condutividade hidráulica pode ser definida  como a capacidade de

transmissão de água de um determinado meio, sendo um parâmetro que depende tanto das

características do meio poroso quanto do fluido. Entre as propriedades do meio poroso que

afetam a condutividade hidráulica destacam-se a porosidade total, a distribuição granulométrica

e a continuidade dos poros, enquanto que as propriedades do fluido que afetam esse parâmetro

são a massa específica e a viscosidade.  A condutividade hidráulica no ponto de saturação é

denominada condutividade hidráulica saturada (Ks), enquanto que aquela para conteúdos de água

abaixo do ponto de saturação é denominada condutividade hidráulica não-saturada (KR). 

 A determinação da condutividade hidráulica pode ser feita tanto em laboratório quanto

no campo. Ensaios com carga constante ou variável em laboratório são descritos por Klute e

Dirksen (1986). Para a determinação da condutividade hidráulica saturada em campo acima do

nível do lençol freático, os métodos podem ser agrupados em duas classes principais: testes de

infiltração e testes em furos. Os testes de infiltração, em geral, são realizados através de

infiltrômetros de anel simples e de anel duplo. Amoozegar e Warwick (1986) e Bouwer (1986)

discutem de forma detalhada o uso desses testes. Quanto ao segundo tipo de teste, um furo é

realizado no local e preenchido com água, sendo medida a taxa de fluxo, mantido um nível

constante de água no furo. Para os testes em furos usualmente são empregados permeâmetros.

Diversos métodos existentes para a determinação de  Ks, tanto acima quanto abaixo do lençol

freático, são revisados por Bouwer e Jackson  (1974), Amoozegar e Warwick  (1986) e Reynolds

(1993). Daniel (1989) apresenta uma ampla discussão sobre alguns testes para medir a

condutividade hidráulica em solos argilosos.
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A Tabela 2.3   apresenta uma discussão simplificada sobre os tipos de ensaios de campo

para determinação de Ks acima do nível do lençol freático, descrevendo as  respectivas

aplicações e inconvenientes desses testes.

Tabela 2.3 - Métodos para determinação de Ks in situ acima do lençol freático 

 Método Aplicações e vantagens Desvantagens

Permeâmetro Cilíndrico

(Amoozegar e Warwick, 1986;

Bouwer e Jackson, 1974)

K medido na direção horizontal Pode consumir até 100 l de água

Não aplicável em solos arenosos

Baixo volume de solo testado

Permeâmetro de Carga Constante

ou Permeâmetro de Guelph

(Daniel, 1989; Reynolds, 1993)

K medido principalmente na

direção horizontal

Aparato de baixo custo

Baixo volume de água (pode

requerer até 2 litros por teste)

Fácil instalação

Teste relativamente rápido   ( ½

até 2 horas em média)

Considera a natureza não-saturada

do solo

Não aplicável para medidas de K

inferiores a 10-7 cm/s

Baixo volume de solo testado 

Permeâmetro de Entrada de Ar

(Daniel,1989; Amoozegar e

Warwick, 1986)

Teste rápido

Baixo volume de água  (em média

10 litros)

Medida de K na direção vertical

Alto custo

Baixo volume de solo testado
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Permeâmetro de Boutwell

(Daniel, 1989)

Baixo custo

Fácil instalação

K medido na direção horizontal e

vertical

Pode medir baixos valores de K  

(< 10-9 cm/s)

Baixo volume de solo testado

Desconsidera as propriedades não-

saturadas  do solo

Teste demorado 

Infiltrômetro Aberto de Anel

Simples

(Daniel, 1989)

Baixo custo

Fácil instalação

K é medido na direção vertical

Não aplicável para valores de K

inferiores a 10-6 cm/s

Necessita de correção para

evaporação

Baixo volume de solo testado

Infiltrômetro Aberto de Anel

Duplo

(Daniel,1989)

Baixo custo

K é medido na direção vertical

Testes longos 

Não aplicável para valores de K

inferiores a 10-7cm/s

Necessita de correção para

evaporação

Baixo volume de solo testado

Com relação às características de retenção de água em meios porosos, estas descrevem

a capacidade de um determinado tipo de solo em armazenar e liberar água, sendo relacionadas

ao conteúdo de água do solo (2) e ao potencial matricial do solo (Rm). O potencial matricial ou

capilar, que equivale a um potencial de pressão negativa, é uma conseqüência da afinidade da

água às superfícies das partículas do solo e aos poros capilares, ou seja, representa as forças

capilares e adsortivas da matriz do solo (Hillel, 1980). O potencial matricial está relacionado ao

estado de energia da água no solo, sendo um componente do potencial total de água no solo, que

é considerado uma soma de diversos potenciais, como se segue:

Rt = Rg + Rm + Ro +.....          (2.4)

 

onde : 

Rt - potencial total de água no solo

Rg - potencial gravitacional

Rm - potencial matricial

Ro - potencial osmótico
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Para a medida do potencial matricial, usualmente utiliza-se o tensiômetro, que é um

aparelho que consiste basicamente de uma cápsula porosa (geralmente de cerâmica) conectada

a um sensor de pressão através de um tubo preenchido com água e cuja instalação deve ser

realizada de tal modo que se estabeleça um equilíbrio hidráulico entre o material poroso e o solo.

A norma ASTM D 3404 (1991) fornece instruções sobre o uso desse equipamento, além de

informações adicionais para a sua instalação e operação.

Quando o solo apresenta-se saturado, ou seja, quando todos os poros do mesmo

apresentam-se preenchidos por água, o potencial matricial pode deixar de ser negativo. A

quantidade de água retida no solo é uma função da distribuição dos poros do mesmo, como

também do potencial matricial.  Um dos métodos utilizados para estimar o conteúdo de umidade

do solo é através de curvas de retenção de umidade ou curvas características de água do solo

(Figura 2.3a). A determinação destas curvas é realizada através de um processo de drenagem de

uma amostra de solo inicialmente saturada ou da saturação de uma amostra de solo em estado

seco (Rawls et al., 1993). Deve ser observado que as duas curvas produzidas não são idênticas,

caracterizando assim um fenômeno denominado histerese.

Um aspecto importante com relação às curvas de retenção de água no solo é a sua

variação conforme o tipo textural do solo analisado. A Figura 2.3b apresenta uma curva de

retenção  para dois tipos texturais de solos distintos. Nos solos arenosos, a maioria dos poros

possuem dimensões relativamente grandes, e, quando esses solos são drenados, apenas uma

pequena quantidade de água permanece retida no interior dos poros. Nos  solos argilosos, como

há uma maior distribuição do tamanho dos poros, um aumento na sucção causa um decréscimo

gradual no conteúdo de água. Estimativas da forma dessa curva, em função de características

físicas do solo, foram desenvolvidas por diversos autores - Brooks e Corey, (1964); Campbell,

(1974) e van Genutchen, (1980) (Rawls et al., 1993). O uso dessas curvas aproximadas deve ser

feito com cautela, uma vez que as mesmas estão sujeitas a erros significativos, além de

desconsiderar os efeitos da histerese.
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Figura 2.3 - a) Curva de retenção de água no solo. b) Curva de retenção da água no solo

para solos de diferentes texturas  (Silveira et al., 1993).

2.2.3 - Fluxo na zona não-saturada

A zona não-saturada, caracterizada como sendo a região do meio poroso na qual o

espaço dos poros é preenchido por quantidades variáveis de ar e água, é aquela onde se

desenvolvem os principais processos de percolação de efluentes de fossas sépticas. A carga total

de água na zona não-saturada (Rt) corresponde à energia por unidade de peso do fluido e pode

ser definida essencialmente como a soma das cargas de pressão matricial (Rm) e gravitacional

(Rg):

Rt = Rm +Rg          (2.5)    

O fluxo não-saturado obedece às mesmas leis que governam o fluxo saturado.

Buckingham apresentou a equação de Darcy para o fluxo não-saturado, unidimensional (Rawls

et al., 1993):
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onde K R  representa a condutividade hidráulica não-saturada e pode ser expressa tanto em

função do conteúdo de água 2, quanto do potencial matricial Rm. A condutividade hidráulica em

solos não-saturados cresce com o conteúdo de água no solo e tem como valor máximo a

condutividade hidráulica do solo saturado. Assim, é usual representar a condutividade hidráulica

do solo não-saturado como KR = Ks kr, onde kr é a permeabildade relativa. Charbeneau e Daniel

(1993) apresentam uma série de referências relacionadas tanto para estimativa quanto para

medida da permeabilidade relativa.  Outra maneira de estimar a condutividade hidráulica não-

saturada é através de equações empíricas. Dentre alguns tipos de modelos existentes na literatura,

destacam-se os trabalhos de Mualem (1978) e van Genutchen (1980), que desenvolveram

equações para a condutividade hidráulica não-saturada em função das características das curvas

de retenção de umidade do solo.    

A relação entre a condutividade hidráulica e a sucção nos poros é um fator que depende

tanto da estrutura quanto da textura do solo. Solos arenosos apresentam uma condutividade

hidráulica saturada relativamente elevada a baixas sucções, a qual se reduz rapidamente com o

aumento da sucção no solo. No entanto, os solos argilosos, que apresentam uma condutividade

hidráulica relativamente baixa próximo à saturação tem seu valor reduzido lentamente à medida

que a sucção aumenta (Figura 2.4). Pode-se observar que em solos de diferentes granulometrias,

quando o solo se apresenta saturado, os mais condutivos são aqueles que apresentam poros mais

largos e contínuos enquanto que os solos menos condutivos são aqueles em que o volume de

poros totais consiste de numerosos microporos. Consequentemente, um solo arenoso saturado

conduz a água mais rapidamente que um solo argiloso. No entanto, o oposto pode ser verdadeiro

para solos não saturados (Hillel, 1980). Mualem (1986) apresenta uma discussão dos trabalhos

realizados por diversos autores que analisaram o efeito da variação do tamanho dos poros na

condutividade hidráulica.
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Figura 2.4 - Relação entre a condutividade hidráulica e o potencial matricial em solos de

diferente textura (Hillel, 1980 - modificado).

Os processos de fluxo na zona não-saturada, em geral complexos, determinam a

capacidade do solo em absorver efluentes em sistemas de percolação subsuperficiais. Um dos

fatores que podem reduzir consideravelmente a performance do sistema de absorção do solo é

a obstrução ou colmatação dos poros do solo durante uma infiltração intermitente de um efluente

de fossa séptica, levando assim à diminuição da capacidade de percolação através do sistema.

Este fenômeno de colmatação dos poros pode ser minimizado através de reduções tanto na taxa

de infiltração quanto nas concentrações de efluentes (Siegrist, 1987). Estudos realizados por

Bouma (1975) examinam a teoria do fluxo não-saturado de efluentes de fossas sépticas através

de barreiras (obstruções), e a avaliação de medidas tensiométricas in situ em uma gama variada

de solos ao redor de sistemas de infiltração de efluentes, examinando as implicações práticas de

tais dados  para o planejamento de disposição de esgotos e a importância do fluxo não-saturado

na purificação do efluente de uma fossa séptica. Através de estudos de percolação de efluentes

de fossas sépticas em colunas de areias, Jones e Taylor (1965) constataram que a zona de

obstrução dos poros é mais susceptível na transição de solos de maior para menor

permeabilidade. Solos mais permeáveis (ambientes aeróbios)  apresentam maior porcentagem de

decomposição orgânica e menor de obstrução dos poros, decorrente da sua melhor capacidade

de aeração.

2.2.4 - Fluxo na zona saturada

A água subterrânea se move em resposta à diferenças da pressão do fluido e da



18

elevação. A força que governa seu movimento é medida em termos de carga hidráulica h, através

da seguinte equação, que também é válida para a análise do fluxo na zona não-saturada:

h = z + R          (2.7)

onde z corresponde à carga de elevação e  R é definida como sendo a carga de pressão, não

negativa. O fluxo volumétrico de água subterrânea através da zona saturada é calculado mediante

a Lei de Darcy  (Equações 2.1 e 2.2), e também pode ser representado através da seguinte

equação:

Q =  qe  A          (2.8)       

onde Q é a taxa de fluxo volumétrico (L3/T), A é a área da seção transversal ao fluxo (L2) e qe é

a descarga específica, ou fluxo por unidade de área (L/T). A descarga específica, às vezes, é

referida como fluxo de Darcy ou velocidade de Darcy (Smith e Wheatcraft, 1993). 

A velocidade média da água nos poros v (L/T) é relacionada à descarga específica

através da seguinte equação:

onde n (adimensional) corresponde à porosidade efetiva. Sob condições naturais de fluxo, em

rochas sedimentares permeáveis, as velocidades de água subterrânea variam de dezenas a

centenas de metros por ano.

O relatório da US Environmental Protection Agency (US EPA) do ano de 1994 sobre

proteção de águas subterrâneas apresenta uma discussão ampla sobre medidas e estimativas de

parâmetros de aqüíferos para sua utilização nas equações de fluxo, como, por exemplo,

porosidade,  condutividade hidráulica, entre outros, apresentando inclusive diversas referências

sobre o assunto. As normas da ASTM D 4044 e D 4050, ambas do ano de 1991, indicam diversos

testes para determinação de propriedades hidráulicas de aqüíferos.

Uma das implicações decorrentes da implementação de sistemas sépticos, com relação
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às propriedades da zona saturada, é a elevação do nível do lençol freático sob campos de

drenagens de efluentes. Tais processos geralmente ocorrem quando o aqüífero é limitado por

unidades geológicas de diferentes permeabilidades. Neste caso, o efluente percola até o lençol

freático formando uma suave elevação quase horizontal na zona saturada. Segundo Finnemore

e Hantzsche (1983), a elevação do nível do lençol freático pode eventualmente saturar a região

subjacente ao sistema, produzir indesejáveis condições anaeróbias e permitir que o efluente

percole diretamente à água subterrânea. Convém observar que este fenômeno é mais acentuado

quanto mais raso for o nível do lençol freático com relação ao campo de drenagem dos efluentes.

2.3 - PROCESSOS DE TRANSPORTE E DISPERSÃO DE CONTAMINANTES 

2.3.1 - Dispersão de contaminantes ao redor de sistemas sépticos

Os sistemas sépticos, embora representem uma forma alternativa de tratamento de águas

residuárias domésticas, apresentam um risco para a poluição dos lençóis subterrâneos, mesmo

tomando-se todos os cuidados necessários durante a fase de construção e manutenção de tais

sistemas. Os contaminantes contidos nos efluentes desses sistemas sofrem uma evolução

geoquímica durante o processo de percolação sendo resultado de reações de oxi-redução e

variações de pH (Wilhelm et al., 1994). Abaixo do campo de drenagem, na zona não-saturada,

as principais reações se referem à utilização de oxigênio por microorganismos para transformar

carbono orgânico em dióxido de carbono e nitrogênio amoniacal (NH4) em nitrato (NO3)

(Wilhelm et al., 1994). Entre essas transformações, o nitrogênio, sob a forma de nitrato, pode ser

o de maior potencial para contaminação dos lençóis subterrâneos, sem desconsiderar a

possibilidade de contaminação biológica por microorganismos.

Portanto, o estudo da caracterização da dispersão de contaminantes de sistemas sépticos

fornece um melhor detalhamento quanto à movimentação e distribuição espacial dos mesmos ao

redor de tais sistemas. Uma das formas possíveis para detectar tanto os processos de transporte

de um contaminante quanto a quantificação dos mesmos é através da amostragem da água, tanto

na zona não saturada quanto na zona saturada. As técnicas usuais de amostragem da água na zona

não-saturada se baseiam, em geral, em lisímetros de sucção, embora existam outras técnicas.
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Candela e Varela (1993), Wilson et al. (1995) e a Norma ASTM 4696 (1992) fazem uma

abordagem sobre os critérios de seleção de amostradores, cuidados requeridos durante

procedimentos de amostragem na zona não-saturada e preservação das amostras.

Diversos estudos têm sido conduzidos para avaliar a dispersão em áreas adjacentes e

subjacentes de campos de drenagem de efluentes. Wilhelm et al. (1994) apresentam uma análise

comparativa sobre a evolução geoquímica dos contaminantes de um sistema séptico, tanto na

zona não-saturada quanto na zona saturada, localizado em depósitos de areias carbonáticas. Os

resultados desse trabalho indicam que as zonas não-saturada e saturada apresentam diferentes

papéis no tratamento do efluente. Na zona não-saturada, a disponibilidade de oxigênio produz

a oxidação aeróbica de elementos químicos como o carbono, o nitrogênio e o enxofre, sendo que

a oxidação de nitrogênio orgânico e amoniacal pode  resultar em altas concentrações de nitratos.

Na zona saturada, o efluente percolado sofre poucas modificações do ponto de vista geoquímico

devido à baixa difusão de oxigênio.

Quanto ao movimento de nitrogênio ao redor de sistemas sépticos, Brown et al. (1984)

analisaram amostras de percolados em três classes de solos distintos (marga arenosa, argila

arenosa e argila) coletadas em lisímetros situados a profundidades de 1,5 a 2,0 m para avaliação

do movimento de espécies de nitrogênio (NH4 e NO3). Os resultados do estudo caracterizaram

que, em sistemas localizados em solos arenosos, as  maiores concentrações de NH4 alcançaram

profundidades em torno de 1,8 m, enquanto que em outros tipos de solos (areias argilosas e

argilas), as concentrações máximas não foram verificadas a profundidades superiores a 0,5m,

sendo que nos solos argilosos verificou-se um maior espalhamento lateral, provavelmente em

função da falta de fluxos preferenciais de água neste tipo de solo. Quanto às concentrações de

NO3 ao redor destes sistemas, os estudos avaliaram que o  NH4 tende a se oxidar para NO  3 nos

períodos mais secos e que tais transformações costumam ocorrer em média a 0,75 m de distância

lateral das valas. Whelan e Barrow (1984a) observaram que  a zona de oxidação de NH4 em NO3

em solos de planícies costeiras ocorre também a baixas profundidades, mais precisamente abaixo

da zona de colmatação.

Com relação ao movimento e dispersão do fósforo próximo a estes sistemas, Whelan

e Barrow (1984b) fizeram um estudo comparativo entre valores de fosfatos analisados no efluente

e nas concentrações amostradas na solução intersticial de solos arenosos grosseiros. Os resultados

do estudo caracterizaram que, em sistemas mais antigos, a concentração de PO4 na solução do

solo até uma profundidade de 6m abaixo do campo de drenagem apresenta valores relativamente
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altos quando comparados a valores obtidos para o efluente descarregado através do solo.

      

2.3.2 - Transporte de contaminantes através da zona saturada

2.3.2.1 - Princípios gerais

Nos aqüíferos subterrâneos (zona saturada), o fluxo de água apresenta uma maior

tendência ao movimento horizontal. Quando os contaminantes provenientes de sistemas sépticos

atingem a zona saturada, podem apresentar uma série de formas diferentes de plumas de

contaminação conforme o meio hidrogeológico que atravessam. Segundo Lewis et al. (1982), é

difícil fixar uma distância segura entre os sistemas de disposição de efluentes e poços de captação

de água, uma vez que pode existir heterogeneidade nos aquíferos, caracterizada por camadas de

diferentes permeabilidades, mesmo em áreas de dimensões reduzidas, fazendo com que a

velocidade de fluxo possa variar até algumas ordens de magnitude.

Portanto, o estudo de parâmetros que quantifiquem as características de fluxo e

transporte de contaminantes na zona saturada é importante para avaliar o possível tempo de

viagem de um contaminante e o grau de dispersão através da zona saturada. De um modo geral,

os processos de transporte de contaminantes através da zona saturada podem ser governados por

três mecanismos gerais que são a advecção, a dispersão hidrodinâmica e o retardamento. Os dois

primeiros processos constituem os principais fatores que governam a forma e a extensão de uma

pluma de contaminantes, enquanto que o último inclui uma série de processos que podem atenuar

determinados constituintes como por exemplo reações de sorção, precipitação/dissolução e

decaimento  (Mercer e Waddell, 1993).

A aproximação matemática clássica utilizada para determinar o transporte de solutos

num meio poroso é a equação de advecção-dispersão. Esta equação é escrita na forma

unidimensional como:

onde D é o coeficiente de dispersão, v é a velocidade de Darcy, Cs é a concentração do soluto,

x é a coordenada espacial e t é o tempo. O primeiro termo da equação representa a dispersão

enquanto que o segundo termo representa a advecção. Esta equação representa uma expressão

do balanço de massa de um contaminante dentro de um aquífero como resultado da dispersão,
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advecção e alterações no armazenamento, respectivamente (Palmer e Johnson, 1989).

2.3.2.2 - Advecção

A advecção pode ser definida como o movimento de um contaminante como

consequência do fluxo de água. Este processo geralmente é considerado o mecanismo mais

importante  de transporte de solutos a partir da fonte de origem, exceto para meios de baixa

condutividade hidráulica (K < 10-8m/s), nos quais o transporte difusivo de contaminantes pode

ser maior do que o advectivo (Neuzil, 1986).

2.3.2.3 - Dispersão hidrodinâmica

O fenômeno da dispersão refere-se ao espalhamento e à mistura de dois fluidos

miscíveis que deslocam um ao outro em um meio poroso (Schwartz, 1977). A dispersão

hidrodinâmica pode ocorrer tanto em escala microscópica quanto macroscópica (Figura 2.5). A

dispersão em escala microscópica geralmente é causada por diversos fatores, tais como: variações

na geometria dos poros, processos de difusão molecular e alterações nas propriedades dos fluidos,

como densidade e viscosidade (US EPA, 1994). A dispersão em escala macroscópica resulta de

contrastes de condutividade hidráulica  em larga escala dentro de um meio. Estudos realizados

por Schwartz (1977) relacionam o comportamento da dispersão macroscópica em função da

condutividade hidráulica e avaliam que quanto maiores esses contrastes forem, mais significativa

será a dispersão. Geralmente os fenômenos de dispersão macroscópica são causados por

determinadas feições, como a interdigitação de camadas de diferentes condutividades hidráulicas.

Outras feições macroscópicas, como, por exemplo,  fraturas em rochas cársticas, podem

contribuir para o avanço da dispersão de um contaminante (Figura 2.6).
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Figura 2.5 - Processos de dispersão hidrodinâmica: a)Microscópica, causada por variações

na orientação dos poros (Fetter, 1993). b) Macroscópica, causada pelo interdigitamento de

camadas de diferentes condutividades hidráulicas (US EPA, 1994- modificado).

Figura 2.6 - Movimento de contaminantes de uma fossa séptica através de fraturas em uma

rocha cárstica (US EPA, 1994 -modificado).

O processo de dispersão pode ocorrer  tanto no sentido longitudinal (na direção do fluxo

de água subterrânea) quanto transversal (perpendicular ao fluxo de água subterrânea). Estudos

sobre o coeficiente de dispersão indicam que ele varia conforme a velocidade da água

subterrânea. A baixas velocidades, o coeficiente de dispersão é relativamente constante, mas

aumenta linearmente com a velocidade à medida que esta aumenta (Palmer e Johnson, 1989). O

coeficiente de dispersão (D) (L2/T) pode ser considerado como uma soma de dois termos: o

coeficiente de difusão molecular (Dd) (L2/T)e o coeficiente de dispersão mecânica (Dm) (L2/T)

relacionadas na equação abaixo (Palmer e Johnson, 1989; Custodio e Llamas, 1983):
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D = Dd + Dm         (2.11)

O coeficiente de difusão molecular é uma função do coeficiente da difusão da solução

e da tortuosidade do meio, enquanto que o coeficiente de dispersão mecânica é uma função da

velocidade da água e da dispersividade do meio, como é representado na equação a seguir:

Dm = F v                (2.12)

onde F corresponde à dispersividade (L) e v à velocidade da água (L/T). O termo dispersividade

é freqüentemente confundido com a dispersão. No entanto, a dispersividade não inclui a

velocidade e para converter a dispersividade em dispersão, requer-se a multiplicação da mesma

pela velocidade (US EPA, 1991). Segundo Palmer e Johnson (1989), observações de campo

utilizando estudos de traçadores constataram que os valores de dispersividade longitudinal são

usualmente maiores que os valores de dispersividade transversal em uma ordem de 10 a 30 vezes.

O emprego de traçadores tem sido freqüentemente utilizado para a medida do

coeficiente de dispersão. Custodio e Llamas (1983) e  US EPA (1991) apresentam uma discussão

geral sobre os principais tipos de traçadores e suas características, como também os requisitos

mais importantes que um traçador deve apresentar. Aravena et al. (1993) estudaram a aplicação

de isótopos estáveis de nitrogênio e oxigênio como traçadores na tentativa de diferenciar plumas

de nitratos de sistemas sépticos e aquelas causadas por outras fontes de origem como, por

exemplo, fertilizantes. 

2.4 - QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA SUBJACENTE A SISTEMAS

SÉPTICOS

2.4.1- Microorganismos patogênicos

Uma das maiores consequências da implementação de sistemas sépticos é a

possibilidade da contaminação de aquíferos por microorganismos patogênicos (bactérias e vírus).

Diversas doenças estão relacionadas à transmissão destes microorganismos, como a hepatite,
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cólera, febre tifóide e diarréias. No entanto, nos meios porosos, os microorganismos patogênicos

são normalmente eliminados com rapidez durante o processo de penetração no solo, pois muitos

deles encontram nesse meio um ambiente inóspito à sua vida e reprodução (Custodio e Llamas,

1983), sendo geralmente reduzidos a números mínimos após em torno de dois a três meses, em

função de diversos fatores como umidade do solo, tempertaura e pH (Gerba et al., 1975).

Diversos estudos sobre o transporte de vírus em meios porosos (Vaughn et al., 1983;

Lance e Gerba, 1984; Powelson et al., 1990) constataram que a zona não-saturada apresenta uma

maior eficiência na remoção destes microorganismos do que a zona saturada, constituindo assim

uma importante barreira contra a poluição de aquíferos por microorganismos patogênicos. Entre

os principais mecanismos de retenção de microorganismos patogênicos destacam-se a filtração

e a adsorção. A filtração apresenta-se mais efetiva com relação às bactérias, quando a proporção

de argilas no solo é elevada, enquanto que a adsorção, que é um processo mais eficiente sobre

os vírus (pois apresentam menor tamanho), ocorre principalmente em argilas saturadas com

excesso de cátions (Custódio e Llamas, 1983).

Entretanto, na zona saturada, os mecanismos de retenção não parecem afetar fortemente

o movimento de microorganismos, exceto nos casos em que a velocidade das águas subterrâneas

seja reduzida (inferior a 1m/dia), ou seja, em meios porosos com baixa permeabilidade (Lewis

et al., 1982). Ao penetrar em outros tipos de terrenos, como solos arenosos grosseiros, rochas

fissuradas e áreas cársticas, as bactérias e vírus podem ser transportados a vários quilômetros de

distância (Gerba et al., 1975). Com relação ao movimento e transporte de bactérias na zona

saturada, algumas considerações gerais podem ser feitas (Custodio e Llamas, 1983):

- As bactérias viajam segundo o fluxo de água subterrânea.

- A taxa de eliminação de bactérias é uma função da capacidade de filtração do aqüífero.

- Os meios porosos constituídos por solos argilosos ou solos arenosos finos são os que

produzem uma melhor eliminação de bactérias.

- A distância máxima percorrida por contaminantes biológicos na zona saturada varia

entre 15 e 30 metros. Em meios porosos não-saturados esta distância raramente ultrapassa 3

metros.

- As bactérias podem percorrer maiores distâncias em águas com nutrientes.

Chapelle (1993) apresenta uma classificação dos processos microbiológicos baseada

nos ambientes subsuperficiais, dividindo inclusive a zona saturada em três tipos de sistemas: (i)

local, caracterizado por forte recarga de água, velocidades altas do fluxo de água e predominância
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de bactérias aeróbias; (ii) intermediário, pouco influenciado por eventos de precipitação, baixas

velocidades do fluxo de água e predominância de microorganismos anaeróbios e (iii) regional,

isolado de eventos superficiais, baixas velocidades do fluxo de água e também predominância

de microorganismos anaeróbios.  Lewis et al. (1982) apresentam uma ampla revisão sobre

diversos estudos realizados, tanto sobre a penetração e remoção de bactérias na zona não-saturada

quanto ao deslocamento das mesmas na zona saturada, observando inclusive que a qualidade do

lençol freático sob tais sistemas pode ser alterada após períodos de altos índices pluviométricos,

que podem liberar microorganismos retidos no solo.  

2.4.2 - Contaminantes inorgânicos

Embora uma grande variedade de contaminantes inorgânicos estejam presentes num

efluente proveniente de um sistema séptico, o nitrogênio e o fósforo são os que apresentam o

maior potencial para degradação do meio ambiente. Segundo Reneau et al. (1989), entre estes

constituintes, o nitrogênio é o que apresenta maior preocupação para a saúde humana, em função

da alta mobilidade do nitrato (NO3 ) no solo, pois a contaminação de águas para abastecimento

por nitratos provoca uma série de doenças, como a metahemoglobinemia, e formação de

nitrosaminas cancerígenas. Com relação aos principais impactos ambientais decorrentes da

aplicação de fosfatos via sistemas sépticos, citam-se a eutrofização de lagos e corpos hídricos

superficiais, principalmente em áreas residenciais próximas aos mesmos (Harman et al., 1996).

A Tabela 2.4 apresenta valores de dados geoquímicos de aquíferos localizados sob sistemas

sépticos em rochas arenosas.

Tabela 2.4 - Hidrogeoquímica de aqüíferos localizados sob sistemas sépticos

Constituinte Wilhelm et al., (1996)

Sist. séptico Cambridge

Wilhelm et al., (1996)

Sist. séptico Muskoka

Harman et al., (1996)

Sist. séptico Langton

* ** * ** * **

Alcalinidade 168 280 13,1 23,2 190 217

Cálcio 106,6 92,5 9,8 47,2 76 234
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Cloreto 20,0 26,9 3,6 38,2 9,4 191

DQO 44 79 12,4 47,9 0,7 1,1

Ferro 0,247 0,163 0,019 0,042 <0,02

Magnésio 15,7 15,1 1,2 4,3 10,1 28

NH4 <0,05 0,09 0,18 0,48 <0,05 0,2

NO3 28,1 26,7 3,9 40,4 4,2 112

PO4 <0,01 5,6 <0,01 0,04 0,03 1,5

Potássio 1,4 10,8 1,1 13,9 5,8 50

Sódio 4,4 90,9 2,3 45,5 4,9 97

SO4 15,4 20,4 2,4 11,4 2,5 71

pH 7,4 7,1 5,9 4,9 8,0 7,1

Condutividad

e

(:mhos/cm)

475 2160

 

* Valores amostrados de poços background ou a montante do sistema séptico

** Valores amostrados no nível do lençol freático sob o sistema séptico

Obs:Valores em mg/l, exceto pH e condutividade

2.4.2.1 - Nitratos

 Estudos realizados sobre a concentração de nitrogênio indicam que no efluente de uma

fossa séptica tem-se aproximadamente uma distribuição de 25 % de nitrogênio orgânico e 75%

de NH4 solúvel. Em estudos sobre o ciclo biogeoquímico dos principais constituintes do efluente

de uma fossa séptica, Wilhelm et al. (1994) indicam que na zona não-saturada os

microorganismos utilizam o O2  para a transformação de NH4 em NO3 através da seguinte reação:

NH4
+  + 2O2  Y NO3  + 2H+  + H2O

Segundo Wilhelm et al. (1994), um dos requisitos necessários para a realização desta

reação é a presença de condições aeróbias pois, em campos de drenagem, a completa oxidação,

tanto do nitrato quanto de outros constituintes, ocorre porque existe uma difusão de oxigênio

proveniente da atmosfera até a zona não-saturada.
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Em  estudos geoquímicos realizados em dois aquíferos arenosos localizados sob

sistemas sépticos, a profundidades de 2,0 e 2,5 metros respectivamente, Wilhelm et al. (1996)

constataram valores médios de 25 mg/l para concentrações de nitratos, sendo que em um desses

sistemas esse constituinte avança pelo menos 100 metros juntamente com a pluma do efluente.

Harman et al. (1996) observaram valores de nitratos que excedem os padrões de potabilidade,

definindo plumas  com até 110 metros de extensão; valores altos de nitratos (112mg/l) foram

detectados neste estudo, possivelmente atribuídos aos altos valores de nitrogênio total

encontrados no efluente (128mg/l).

A desnitrificação parece ser o mecanismo mais provável para reduzir o NO3 em solos

utilizados para absorção de efluentes provenientes de fossas sépticas. Um dos requisitos

necessários para a desnitrificação é a presença de bactérias que possuam capacidade metabólica

para tal (Korom, 1992; Chapelle, 1993). Segundo Reneau et al.(1989), aqüíferos localizados sob

solos mais permeáveis são os mais sujeitos à contaminação por nitratos, pois apresentam

potenciais limitados de desnitrificação.

2.4.2.2 - Fosfatos

Quanto à concentração de fósforo, a maior parte dos estudos de campo indica que a

contaminação por fósforo em áreas subjacentes a sistemas sépticos é limitada a locais onde o

nível do lençol freático é pouco profundo, pois o fósforo é frequentemente imobilizado a poucos

metros a partir das valas de distribuição do efluente (Reneau et al., 1989). Algumas exceções

podem ocorrer, como, por exemplo, em sistemas localizados em áreas costeiras, conforme

verificado por Cooger et al. (1988). Nesses  ambientes, onde predominam solos arenosos e

úmidos, a capacidade de retenção de fósforo é baixa, permitindo que este constituinte apresente

uma alta mobilidade, principalmente em função da velocidade da água nos poros do solo, da

composição do solo e do tempo de utilização do sistema de infiltração. 

Quanto aos estudos relacionados ao comportamento do fosfato na zona saturada,

Harman et al. (1996) detectaram plumas deste contaminante com até 75 metros de extensão e

avaliaram que as concentrações desse constituinte, remanescentes na água subterrânea do

aquïfero arenoso estudado, permaneceram inalteradas até uma distância de aproximadamente 60

metros, decrescendo abruptamente após tais distâncias, caracterizando assim uma baixa

capacidade de sorção de fosfato por solos arenosos saturados.
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2.5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão bibliográfica apresentada sobre os principais aspectos do estudo desta

dissertação  indicou que, apesar de existir uma ampla literatura sobre as características gerais dos

sistemas sépticos e os processos gerais de fluxo de água e transporte de contaminantes em meios

porosos, o número de publicações sobre a percolação de efluentes na zona não-saturada ainda é

bastante restrito.

O estudo das características físicas e hidráulicas dos meios porosos é fundamental nesse

tipo de estudo uma vez que a performance da capacidade de absorção de efluentes de sistemas

sépticos, assim como a análise do fluxo depende de tais propriedades. A zona não-saturada

merece um maior destaque, uma vez que os principais processos de fluxo e transporte de

contaminantes se desenvolvem nessa região para este tipo de problema. A zona saturada, no

entanto, apresenta uma maior importância quando o nível do lençol sob o campo de drenagem

está próximo a superfície ou quando a zona não-saturada é constituída por litologias de alta

condutividade hidráulica.

Com relação ao movimento de contaminantes ao redor de sistemas sépticos, pode ser

caracterizado que as técnicas de amostragem utilizadas em alguns estudos são fundamentais  para

a análise da dispersão dos constituintes na zona não-saturada e, quando utilizadas em conjunto

com procedimentos de amostragem na zona saturada, pode-se verificar a variação da

concentração de contaminantes conforme a profundidade. A qualidade da água subterrânea sob

sistemas sépticos parece ser mais influenciada por determinados fatores como: nível do lençol

freático, características físicas dos solos e idade do sistema, ou seja, aqüíferos rasos, localizados

sob solos permeáveis e sistemas mais antigos tendem a ser mais facilmente contaminados. 
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5 - METODOLOGIA

Neste capítulo será abordado sobre a metodologia a ser empregada no presente estudo,

principalmente para medida de parâmetros hidrogeológicos como a condutividade hidráulica

saturada e o coeficiente de dispersão, respectivamente importantes para avaliar a capacidade de

infiltração e propagação de solutos
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5.2 Metodologia para medida de coeficiente de dispersão 

. Segundo Reynolds & Elrick (1986), diversos autores citam a capilaridade como sendo uma

importante força dominante nos testes de percolação.

2.4 Simulação matemática dos fenômenos

A utilização de modelos no estudo em questão pode ser de relativa importância

principalmente para a simulação de parâmetros de transporte de contaminantes. Entre estes

parâmetros a serem simulados pode-se destacar o tipo da fonte, na qual para finalidades de

simulação, uma fonte pontual entra na água subterrânea como um simples ponto e pode ser

simulada com um modelo de 1, 2 ou 3 dimensões 
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3 - ASPECTOS DA ÁREA DE ESTUDO

3. 1 - ASPECTOS GERAIS

3.1.1 - Localização 

A área onde foram desenvolvidos os trabalhos deste estudo está localizada no Centro

Olímpico da Universidade de Brasília, Asa Norte, próxima aos blocos dos alojamentos estudantis

(Figuras 3.1 e 3.2). Entre os fatores que levaram a escolha desta área para a realização dos

estudos  destacam-se: o local é de fácil acesso e situa-se no próprio campus universitário,

facilitando o transporte de equipamentos para instalação no campo, assim como o transporte de

amostras para análise em laboratório; facilidades em termos de obtenção de água, fundamental

para realização de ensaios de infiltração; segurança para manutenção de equipamentos no campo,

necessários para a realização do trabalho de monitoramento e de coleta de dados.

3.1.2 - Descrição do sistema séptico

O conjunto dos alojamentos estudantis é constituído por dois blocos denominados  A

e B. Em cada bloco existem 46 apartamentos, sendo que cada apartamento é ocupado por até 4

estudantes, totalizando um máximo de 184 pessoas por bloco. Para cada bloco existe uma fossa

séptica de concreto armado do tipo câmara em série, de forma prismática retangular, na qual são

realizadas as etapas de decantação e digestão anaeróbia do efluente. Os sistemas de disposição

de efluentes dos dois blocos são distintos. Para o bloco A, o efluente proveniente da fossa séptica

é canalizado por um sistema de tubulação em subsuperfície até uma distância de

aproximadamente 200 metros do bloco, onde é disposto diretamente sobre o solo. Para o bloco

B, onde foi concentrado o objeto deste estudo, o efluente é disposto em subsuperfície, através de

um sistema composto por três valas de infiltração (Figura 3.3a), operadas alternadamente uma

de cada vez, na qual o efluente parcialmente tratado infiltra-se através do solo. Essas valas de

infiltração têm aproximadamente 1 metro de profundidade, onde foram instaladas tubulações de

cerâmica perfuradas de 15 cm de diâmetro. O fundo da vala é preenchido com 10 cm de brita sob

o tubo de distribuição. Uma camada adicional de brita é colocada sobre o tubo, sendo
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posteriormente recoberta por uma camada de 5 cm de areia grossa e então por filme de plástico

(Figura 3.3b).

Esse sistema foi construído no último trimestre do ano de 1995 em um projeto em

conjunto da CAESB e do Departamento de Engenharia Civil da UnB, em substituição a um

sistema antigo de disposição direta sobre o solo. Poços de visita foram instalados ao longo do

sistema. No poço PV0 existe uma grade, cuja função principal é a remoção de sólidos  grosseiros

remanescentes no efluente da fossa séptica. Nos poços PV1, PV2 e PV3 é possível  determinar

a vazão do efluente para cada vala de infiltração. Essas medidas são realizadas em um canal

retangular de concreto com dimensões de aproximadamente 21 cm de profundidade por 18 cm

de largura, na qual está instalado um vertedor triangular (Figura 3.4). Os outros poços de visita

(PV4 a PV9), situados ao longo da vala de infiltração, permitem acompanhar a evolução do grau

de saturação da vala de infiltração durante o despejo do efluente através da mesma. Através do

monitoramento do nível do efluente nesses poços de visita, é possível determinar quando a vala

de infiltração em funcionamento atinge o grau máximo de absorção de efluentes, sendo

necessário o direcionamento do efluente para uma nova vala.   
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Figura 3.4 - Aspecto do poço de visita PV3 com detalhe do canal.

3.2 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

3.2.1 - Clima

O Distrito Federal apresenta um clima quente e semi-úmido, com duas estações bem

nítidas, uma seca e uma chuvosa. Segundo a classificação de Köppen, para o Distrito Federal

predominam os tipos climáticos tropical (Aw) e tropical de altitude (Cwa) e (Cwb). O período

mais chuvoso ocorre no verão, principalmente entre os meses de novembro a janeiro, enquanto

que o período mais seco ocorre no inverno, especialmente nos meses de junho a agosto

(CODEPLAN, 1984).

Com relação as condições locais de precipitação e temperatura no Distrito Federal, a

variação da temperatura no Distrito Federal apresenta-se condicionada às variações altimétricas

locais (CODEPLAN, 1984). Segundo Morais (1993), a média pluviométrica anual varia entre

1500 a 1750 mm, enquanto que a média térmica anual varia entre 22 a 24oC, sendo que a média

máxima, no verão, ultrapassa 25oC e a média mínima, no inverno, atinge menos de 18oC. A

Tabela 3.1 apresenta valores de precipitação, evaporação e temperatura mensais referente ao ano

de 1996, registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 

 

Tabela 3.1 - Dados de precipitação, evaporação e temperatura mensais referentes ao DF do

ano de 1996. (Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia).

Mês Jan Fev Ma

r

Abr Mai Jun Jul Ag

o

Set Out No

v

Dez

Precipitação(mm) 84,7 90,7 203,5 88,7 16,6  0  0  38,2  24,8 107,3 208,8 251,5

Evaporação

(mm)*

190,8 185,0 147,9 130,9 183,5 277,2 340,2 351,2 368,1 222,3 177,3 178,5

Temperatura (oC) 22,4  22,6  21,9  21,0  20,3  18,4  19,0 20,6 22,2 22,5 20,9 21,5
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*Determinado através do evaporímetro de Piché

3.2.2 - Vegetação

A vegetação predominante no Distrito Federal é o cerrado, com suas variações (Cerrado,

Cerrado Ralo, Campo Sujo e Campo Limpo). O cerrado é constituído por uma vegetação

caracterizada por árvores baixas, inclinadas, tortuosas com ramificações irregulares e retorcidas.

As folhas são rígidas e os troncos possuem casca bastante grossa. As raízes em geral são

profundas, pela adaptação ao longo período seco, em função do aprofundamento do lençol

freático (CODEPLAN, 1984).

Na área de estudo, pode ser constatado dois tipos de vegetação distintos: i) Na área das

valas de infiltração, onde devido a alterações antrópicas superficiais a vegetação atualmente é

caracterizada por gramíneas com algumas árvores típicas de cerrado remanescentes; ii) À cerca

de 20 metros da extremidade final das valas de infiltração, onde predomina uma área de

vegetação preservada, sendo caracterizada por um cerrado típico com uma densidade moderada

de árvores baixas (4 - 5 metros em média) e um estrato arbustivo. 

 3.2.3 - Geologia

O Distrito Federal é uma área cuja geologia necessita um maior detalhe com relação ao

ponto de vista estrutural e estratigráfico em função do mascaramento das unidades litológicas por

extensas áreas de solos. De um modo geral, o Distrito Federal é constituído por rochas

pertencentes a dois grupos principais: Canastra e Paranoá, de idade Proterozóica Média a

Superior, além de coberturas detrítico-laterítica de idade Terciária e aluviões recentes do

Quaternário (Faria, 1989; Barros, 1993) .

O Grupo Canastra, segundo Barros (1993), é constituído principalmente por xistos de

baixo grau de metamorfismo, com intercalações de quartzitos e lentes calcárias. Ocorrem

principalmente na porção sudoeste do Distrito Federal.

O Grupo Paranoá é composto por rochas metassedimentares de baixo grau metamórfico

(fácies xisto verde), de idade Proterozóica Superior. Faria (1989) apresenta uma síntese
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litoestratigráfica do Grupo Paranoá no Distrito Federal, dividindo-o em cinco unidades

denominadas A,B,C,D e E, respectivamente da mais antiga para a mais recente, que podem ser

sintetizadas da seguinte maneira:

Unidade A - (Ardósias). Constitui a porção basal da seqüência deposicional do Grupo

Paranoá. Esta unidade apresenta espessura de 150 metros e é caracterizada por ardósias roxas a

vermelhas com intercalações de leitos centimétricos de metassiltitos e quartzitos finos na porção

superior.

Unidade B - (Metarritmitos Arenosos). Esta unidade é caracterizada pela alternância de

camadas arenosas e argilosas com predomínio do primeiro tipo. Constam também de bancos de

quartzitos finos a médios que podem atingir até 8 metros de espessura na base da unidade, sendo

que os demais correspondem a intercalações centimétricas e raramente ultrapassam dois metros.

A espessura desta unidade é de aproximadamente 150 metros.

 Unidade C - (Quartzitos). Esta unidade é constituída por quartzitos médios, bem

selecionados, localmente microconglomeráticos, constituído de quartzo e sericita.

Ocasionalmente apresentam intercalações de lentes de metarritmitos. Esta unidade é bem

caracterizada nos topos das chapadas no Distrito Federal e possui espessura de até 50 metros. 

Unidade D - (Metarritmitos Argilosos). Representam metassiltitos, metaargilitos e

quartzitos finos em camadas centimétricas. A espessura desta unidade é de aproximadamente 100

metros.

Unidade E - (Argilo-Carbonatada). Esta unidade corresponde ao topo da Seqüência

Deposicional do Grupo Paranoá, sendo constituída por metaargilitos, ardósias, metassiltitos,

lentes de calcários e calcarenitos. Lentes de quartzitos médios a microconglomeráticos estão

presentes nesta unidade. Esta unidade apresenta espessura de 150 metros.

Faria (1995) apresenta duas novas unidades litoestratigráficas referentes ao Grupo

Paranoá (Quartzito Microconglomerático (Q2) e Metassiltitos Argilosos (S)), que constituem a

base da Seqüência Deposicional deste grupo. No entanto, estas unidades descobertas não

modificam a seqüência proposta por Faria (1989) quanto à descrição das unidades anteriores.

Com relação aos aspectos geológicos da área de estudo, as investigações realizadas

neste estudo, tanto em superfície quanto em subsuperfície, esta última através de sondagens até

uma profundidade de aproximadamente de 12 metros, não caracterizaram nenhuma das unidades

referentes aos grupos Canastra e Paranoá, pois a área apresenta uma grande extensão de solos,

tanto lateralmente quanto em profundidade, dificultando assim o reconhecimento das mesmas nas
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suas proximidades.

3.2.4 - Solos

Os solos são produtos da alteração física e química das rochas ou minerais situados

próximos à superfície da Terra. Diversos fatores podem influenciar na formação de solos como

o clima, topografia, geomorfologia, geologia e vegetação. 

Com relação aos solos do Distrito Federal, estes representam bem os solos do cerrado.

A melhor fonte de informações sobre os solos do DF atualmente é o levantamento realizado pelo

Serviço Nacional de Levantamento de Solos (SNLS) (EMBRAPA, 1978). Nesse trabalho, tem-se

classificada a distribuição de solos do DF (Tabela 3.2). Conforme se observa nesta tabela, os

solos de maior extensão no DF são os latossolos vermelho-escuro e vermelho-amarelo e

cambissolos, que representam aproximadamente 85% da extensão territorial.

Tabela 3.2 - Distribuição dos solos no Distrito Federal (EMBRAPA, 1978 - modificado)

Classe de solo Área (km2) % da área

Latossolos

        Vermelho-Escuro

        Vermelho-Amarelo

2.246

921

38,65

15,83

Podzólico Vermelho-Amarelo

        Álico  

        Eutrófico

48

120

0,82 

2,06

Terra Roxa Estruturada 75 1,29

Cambissolos 1.804 31,02

Areia Quartzosa 31 0,53

Solos Hidromórficos 241 4,16

Zona Urbana, Águas Internas 328 5,64

Área Total 5.814 100,00
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Os latossolos, segundo Haridasan (1993), são solos em estado avançado de

intemperismo, desenvolvendo-se em superfícies de relevo plano ou suavemente ondulado,

apresentando mantos de intemperismo com espessura de dezenas de metros. Os latossolos,

desenvolvidos sob clima tropical, apresentam lixiviação de elementos básicos,  além da

acumulação de óxidos de ferro e alumínio. Os cambissolos apresentam características distintas

dos latossolos, uma vez que estes tipos de solos desenvolvem-se em condições de relevo mais

acentuado. Segundo Morais (1993), os cambissolos apresentam-se mais propensos a erosões

devido ao seu pouco desenvolvimento.

O tipo de solo que representa a área do Centro Olímpico da UnB é caracterizado por

latossolos argilosos, bem homogêneos, de coloração predominantemente vermelho-escura. O

horizonte orgânico é bem superficial, raramente ultrapassando 20 centímetros de espessura.

Durante a fase de sondagens para caracterização da geologia de subsuperfície da área, constatou-

se que a variação textural deste tipo de solo é mínima nas porções superiores do perfil (0 a 6

metros). No entanto, a profundidades de 6 a 8 metros, os solos apresentam uma ligeira gradação

textural, com presença de concreções lateríticas de diâmetro em torno de 0,5 -1 cm, constituídas

por seixos de quartzo e óxido de ferro.

3.2.5 - Hidrogeologia

A caracterização hidrogeológica de uma determinada região está intimamente

relacionada à sua geologia e aos seus aspectos fisiográficos. No Distrito Federal, a hidrogeologia

é classificada em dois domínios principais: fissural e poroso.

Domínio Fissural: Ocorre nas rochas de idade Proterozóica Média a Superior, sendo

restritos a zonas de falhas/fissuras ou áreas cársticas. Nas zonas onde não ocorrem fissuras, a

porosidade é baixa, assim como a permeabilidade. Os maiores valores de porosidade são

encontrados em zonas onde existem altas concentrações de fraturas, principalmente quando estas

não se encontram preenchidas. Os valores mais altos de permeabilidade, no entanto, estão

condicionados em áreas de interconectividade de fraturas (Silva, 1992). O Domínio Fissural pode

ser individualizado em dois sistemas (Barros, 1993):

a) Sistema Aqüífero do Grupo Paranoá: Este sistema é o de maior predominância no
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Distrito Federal. Apresenta-se dividido em quatro subsistemas (quartzito, metarritmitos, ardósias/

metaargilitos e calcários). Desses quatro subsistemas, os quartzitos são os que se apresentam

como os melhores aqüíferos da região, tanto em vazão específica quanto em qualidade da água.

b) Sistema Aqüífero do Grupo Canastra: Neste sistema, os aqüíferos apresentam-se

condicionados a filitos e xistos, sendo considerados de pouca importância hidrogeológica.

Domínio Poroso: O Domínio Poroso, relacionado às unidades geológicas de idades

Terciária e Quaternária, é dividido também em dois sistemas, considerados abaixo (Barros,

1993):

a) Aqüíferos de Rochas do Quaternário: Os aqüíferos pertencentes a esse sistema

ocorrem em aluviões. Constituem aqüíferos contínuos, livres, de águas rasas, com altos valores

de porosidade e permeabilidade. Embora apresentem boa qualidade físico-química das águas,

esses tipos de aqüíferos estão sujeitos a altas possibilidades de contaminação devido à baixa

profundidade do lençol freático.

b) Aqüíferos do Manto de Cobertura Terciário-Quaternário: Os aqüíferos deste sistema

apresentam-se relacionados às lateritas juntamente com os latossolos. Constituem aqüíferos

livres, contínuos, com águas rasas. A porosidade é média a elevada e a permeabilidade

geralmente é baixa. Quanto à qualidade físico-química das águas, esta é considerada regular a

boa, podendo ocorrer, no entanto, altos valores de ferro, alumínio e sílica e baixos valores de

fosfato. As vazões esperadas apresentam valores normalmente inferiores à 1000 litros/hora.

Nestes tipos de aqüíferos a possibilidade de contaminação deve ser considerada, uma vez que

também apresentam-se localizados a baixas profundidades.

Conforme os estudos realizados durante a fase de sondagens, pôde ser constatado que

o aquífero presente na área de estudo é constituído por solos argilosos, apresenta natureza freática

e com um nível médio do lençol freático em torno de 9,5 metros abaixo da superfície topográfica.

A espessura do aqüífero, no entanto, não foi determinada em função da limitação do método de

sondagem utilizado. Conforme as classificações de Barros (1993), o tipo de aqüífero presente na

área de estudo pode estar relacionado ao Domínio Poroso, mais precisamente ao Sistema de

Aqüíferos no Manto de Cobertura Terciário-Quaternário. No entanto, é necessário um estudo

mais aprofundado de suas características físicas (porosidade e permeabilidade), assim como a

qualidade físico-química de suas águas, para definir com maior precisão a sua classificação.
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3.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo escolhida para a realização dos experimentos apresenta-se favorável

para este tipo de estudo, uma vez é de fácil acesso e segura para instalação e manutenção de

equipamentos em campo. O sistema composto pelas três valas de infiltração é de fácil operação,

além de permitir um acompanhamento detalhado da vazão do efluente além da coleta direta de

amostras para análise química de parâmetros. 

Quanto aos aspectos fisiográficos, o tipo de solo da área é propício para a realização de

furos de sondagem, tanto para instalação de equipamentos na zona não-saturada, quanto para

abertura de furos até o nível do lençol freático, não exigindo métodos complexos de sondagem.

Com relação ao nível do lençol freático, como este não é demasiadamente profundo, é possível

a realização de etapas para determinação do nível e coleta de amostras.   
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4 - METODOLOGIA 

No presente capítulo serão apresentados os métodos utilizados no desenvolvimento

desta dissertação. Quanto aos procedimentos metodológicos, inicialmente realizou-se um estudo

preliminar das características físicas do solo da área de estudo. O monitoramento ao longo da vala

de infiltração consistiu de um acompanhamento periódico da vazão do efluente e da variação do

potencial matricial do solo, esta última realizada mediante o uso de tensiômetros. Para a

quantificação  da concentração dos constituintes foram coletadas amostras tanto do efluente bruto

quanto na zona não-saturada, esta mediante a utilização de lisímetros de sucção. Os estudos de

água subterrânea subjacente ao sistema séptico foram caracterizados por técnicas de

acompanhamento do nível do lençol freático e coleta de amostras em poços de monitoramento

para quantificação dos constituintes. Finalmente, para a realização de testes de infiltração e

determinação da condutividade hidráulica saturada do solo, entre as diversas metodologias

existentes, optou-se pelo desenvolvimento de um permeâmetro de carga constante tipo Guelph

para comparação dos resultados e do desempenho desta técnica com ensaios de infiltração,

segundo a Norma ABNT NBR 7229/82. Os itens seguintes apresentam um maior detalhamento

desses métodos utilizados.  

4.1 - ENSAIOS FÍSICOS DOS SOLOS

4.1.1 - Ensaios de Caracterização 

Foram selecionados quatro pontos na área de estudo para coleta de amostras de solos

para a realização de ensaios de caracterização dos mesmos. Nestes locais selecionados foram

coletadas duas amostras deformadas de cada ponto a profundidades de 1 e 3 metros,

respectivamente. Os ensaios de caracterização dos solos da área foram realizados no Laboratório

de Geotecnia do Departamento de Engenharia Civil / UnB, conforme as normas da Associação

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). Os ensaios realizados nesta fase e as respectivas

normas utilizadas foram as seguintes:
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• Umidade Higroscópica (Wh): Corresponde à umidade do solo determinada através da

secagem em estufa a temperatura de 105 a 110oC após este ter sofrido uma secagem prévia ao ar.

Os procedimentos desse ensaio apresentam-se detalhados na Norma ABNT 6457/86.

• Massa Específica dos Grãos (Dg): Ensaio realizado segundo a Norma ABNT 6508/84.

•Análise Granulométrica: Determinada através do método de sedimentação e

peneiramento fino conforme os procedimentos descritos na Norma ABNT 7181/84.

4.1.2 - Ensaios de porosidade

Para a realização dos ensaios de porosidade, as amostras foram coletadas em dois pontos

na área de estudo, a uma profundidade de aproximadamente 50 centímetros. Em cada ponto

foram retiradas quatro amostras indeformadas. As amostras foram acondicionadas em sacos

plásticos para preservação da umidade, sendo imediatamente transportadas ao Laboratório de

Geotecnia/ ENC - UnB e recobertas com parafina.

Para a determinação da porosidade de um solo é necessária a realização de alguns

ensaios preliminares, como descritos em normas da ABNT, além da utilização de determinados

equacionamentos conforme apresentado a seguir:

• Umidade Natural do Solo (Wn): Corresponde a umidade do solo sem a realização de

qualquer processo de secagem. Este ensaio é determinado conforme os procedimentos da  Norma

ABNT/ NBR 6457/86.

•Massa Específica Aparente Natural (Dn): É definida como sendo a razão entre a massa

de um determinado volume de solo pelo seu próprio volume. Pode ser determinada com o

emprego de balança hidrostática conforme os procedimentos descritos na Norma ABNT/ NBR

10838/88.

• Massa Específica Seca (Ds): Obtido através da fórmula:   Ds = Dn x 100/(100+Wn)

• Índice de Vazios (e): Obtido através da equação:   e = Dg/Ds - 1

• Porosidade (n): Obtido através da equação:   n = e/(1+e) 
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4.2 - DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DO EFLUENTE

Conforme mencionado no capítulo anterior, nos poços de visita situados na extremidade

inicial de cada vala de infiltração está instalado um vertedor de acrílico de forma triangular, no

canal em que o efluente é direcionado para as valas de infiltração. Para obter uma estimativa da

contribuição diária do efluente através de cada uma dessas valas, foi confeccionado um aparato

composto de uma régua metálica graduada em milímetros, sendo sustentada por um suporte de

madeira. Para a determinação dos valores da carga hidráulica do efluente, este aparato deve ser

instalado de tal modo que o suporte permaneça apoiado no topo do canal. Em seguida a régua era

ajustada de tal maneira que a extremidade inferior da mesma tocasse a superfície da água,

fornecendo assim uma medida direta do valor da carga hidráulica do efluente através do canal

(Figura 4.1). Com os resultados de carga, o cálculo estimado das vazões pode ser obtido através

da fórmula de Thomson, empregada para vertedores de forma triangular, com ângulo de 90o:

Q = 1,4 (Ho - Hf) 5/2 (4.1)

onde: 

Q = Vazão em m3/s.

Hf = Carga hidráulica medida na superfície da água em m.

Ho = Carga hidráulica medida no vértice inferior do vertedor em m.
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4.3 - MONITORAMENTO DA ZONA NÃO-SATURADA

4.3.1 -  Determinação do potencial matricial do solo.

4.3.1.1 - Tensiômetros - Princípios gerais.

A determinação do potencial matricial do solo foi obtida através da utilização de

tensiômetros, que foram instalados na área de estudo em dois conjuntos principais ao longo da

terceira vala de infiltração, esta escolhida como objeto de estudo para o monitoramento da zona

não-saturada do solo. A localização destes instrumentos com relação a esta vala de infiltração e

sua profundidade de instalação no solo apresentam-se ilustrados na Figura 4.2. O padrão de

distribuição adotado teve como principal objetivo a análise de dados em diferentes trechos da

vala de infiltração. A distribuição de equipamentos em ambos os lados da vala 3 não foi adotada

em função da limitação da disponibilidade de equipamentos e também por esperar-se que o lado

esquerdo da vala 3 não haja interferência das outras valas.

Os tensiômetros, de um modo geral, são aparelhos constituídos por um tubo conectado

a uma cápsula porosa, geralmente feita de material cerâmico, em sua extremidade inferior e um

manômetro em sua extremidade superior, sendo o interior desse tubo totalmente preenchido por

água. Após a instalação conveniente do tensiômetro no local onde deseja-se fazer a medida do

potencial matricial, o líquido situado no interior da cápsula entra em contato hidráulico com os

poros do solo estabelecendo assim um equilíbrio hidráulico com o mesmo. Quando esse aparato

é instalado inicialmente no solo, a água contida no interior do tensiômetro geralmente está sob

pressão atmosférica, enquanto que a água situada no interior dos poros do solo está geralmente

a uma pressão negativa, exercendo assim uma sucção de tal modo que parte da água situada no

interior do tensiômetro migre para o meio externo, causando uma queda na pressão hidrostática.

As medidas de sucção com tensiômetros na prática são normalmente inferiores a 0,8 bar,

constituindo assim um valor limite para a sucção máxima (Hillel, 1980). 

Foram utilizados na área de estudo dois tipos distintos: tensiômetros de manômetros à

vácuo (T1-T2; T5-T8) e de manômetro de mercúrio (T3-T4) (Figura 4.3). O tensiômetro de

manômetro à vácuo, produzido pela Soil Moisture Equipment Co. (Sta. Barbara, California,

EUA) consiste basicamente de um tubo de acrílico, sendo limitado em sua extremidade superior

por uma tampa rosqueável e em sua extremidade inferior por uma cápsula de cerâmica porosa
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(Figura 4.4a). O manômetro instalado próximo à extremidade superior do tensiômetro permite

uma leitura direta da pressão da água no tubo em centibars, e assim, indiretamente do potencial

matricial do solo. Os valores do potencial matricial foram posteriormente transformados na

unidade metros de coluna d’água. O tensiômetro de mercúrio (Figura 4.4b), produzido pela

APAGER LTDA (Charqueada, SP), consiste de um tubo de PVC fechado, do qual a extremidade

inferior é conectada a uma cápsula porosa e a extremidade superior  a um manômetro de

mercúrio.

4.3.1.2 - Método de instalação dos tensiômetros

Para a instalação dos tensiômetros na área de estudo foram adotados alguns

procedimentos que estão descritos a seguir:

a) Para obtenção de medidas mais precisas, um dos testes realizados com os

tensiômetros de manômetro à vácuo antes de sua instalação foi completar os mesmos com água,

fechar a tampa e submergir o segmento poroso do mesmo em um recipiente contendo água. Caso

o tensiômetro e a cápsula estejam em bom funcionamento, o manômetro deve indicar um valor

de sucção correspondente à coluna de água desde o manômetro até o nível da água.

b) Durante a fase de instalação no campo foram adotados os seguintes procedimentos:

inicialmente, foi realizado um furo a trado manual de aproximadamente 4 centímetros de

diâmetro até a profundidade desejada. Após o término do furo, preparou-se uma mistura pastosa

composta por água destilada e solo peneirado em peneiras de 300 microns, que foi colocada no

furo antes da instalação do tensiômetro. Após a instalação do tensiômetro, o espaço anular

existente entre o aparelho e o furo foi preenchido com solo do próprio local até o nível da

superfície.

c) Para a colocação de água no interior dos tensiômetros, foi adotado o seguinte

procedimento após sua instalação no solo. Inicialmente abre-se a tampa do mesmo e em seguida

o tensiômetro é preenchido com água destilada e deareada por ebulição até o topo com auxílio

de um pissete e um bastão de vidro. A utilização de água deareada proporciona um melhor

funcionamento do aparelho, minimizando a presença de bolhas de ar, que podem contribuir para

falsear os dados de potencial matricial. Periodicamente, após a instalação dos tensiômetros,

observou-se havia presença de bolhas de ar no interior dos mesmos ou queda do nível d’água na

coluna. Nos casos em que ocorreu este problema, utilizou-se um bastão de vidro para eliminação

de bolhas e reencheu-se novamente os tensiômetros com água deareada.
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4.3.2 -  Coleta de água na zona não-saturada

4.3.2.1 - Lisímetros - Princípios gerais.

Os lisímetros são aparatos designados para amostragem in situ de água da zona não-

saturada, com o objetivo de detectar contaminantes, assim como quantificar a concentração dos

mesmos. Segundo Wilson et al. (1995), quando um lisímetro é instalado, a água acumulada nos

poros do solo entram em contato com o líquido dentro dos poros do amostrador. Quando um

vácuo maior do que a tensão do líquido nos poros é aplicado dentro do amostrador, um gradiente

hidráulico é criado em torno do mesmo. Consequentemente, o líquido situado no interior dos

poros do solo tende a migrar para uma zona de menor pressão, nesse caso, para o interior do

amostrador. 

A capacidade de um lisímetro de resistir a  vácuos aplicados é limitada pela pressão de

borbulhamento da superfície porosa do amostrador (Everett e McMillion, 1985 apud Wilson et

al., 1995). A pressão de borbulhamento é medida através da saturação do meio poroso do

amostrador imergindo-o em água e pressurizando o interior do mesmo com ar. A pressão com

a qual o ar inicia sua passagem através desse meio poroso é definida como sendo a pressão de

borbulhamento. Normalmente, a pressão de borbulhamento é equivalente ao potencial matricial

máximo de água no solo que um lisímetro teoricamente pode amostrar antes de permitir a entrada

de ar no amostrador. Alguns amostradores podem falhar durante a fase de coleta caso ocorra

entrada de ar através do meio poroso (Wilson et al., 1995).

4.3.2.2 - Confecção dos lisímetros

Durante a fase de confecção dos lisímetros, inicialmente foram realizados alguns testes

prévios com velas de filtro para água como meio poroso. O teste para avaliação da pressão de

borbulhamento consistiu em uma imersão inicial da vela em um recipiente contendo água

destilada para a saturação por completo da mesma. Após a saturação da vela, foi aplicada uma

sucção de aproximadamente 50 centibars e verificado se os valores de sucção aplicados se

mantinham constantes ou quase constantes no decorrer do tempo.Três marcas de velas foram
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testadas: VÊNUS (modelo V2), POZZANI e STEFANI, sendo que com a primeira marca foram

obtidos os melhores resultados. As duas outras marcas não apresentaram resultados satisfatórios,

apresentando uma queda brusca da sucção logo após a aplicação da mesma, caracterizando assim

baixos valores da pressão de borbulhamento. Cabe ressaltar que, em quase todas as velas, de

todas as marcas, observou-se vazamentos na conexão da parte de plástico com a cerâmica,

necessitando a vedação com adesivo de silicone desta parte para realização dos testes. 

Após os testes realizados para a determinação da pressão de borbulhamento, as velas

selecionadas foram submetidas a um processo de descontaminação com o objetivo de retirar

compostos contidos no interior das mesmas. Com relação aos procedimentos de descontaminação

do meio poroso, recomenda-se o emprego de uma solução ácida, normalmente HCl, seguida por

uma posterior lavagem da cerâmica com água destilada, conforme os procedimentos decritos por

Santos (1996). Para este trabalho, no entanto, não foi utilizada a lavagem preliminar do recipiente

poroso com ácido, uma vez que essa lavagem apresenta uma melhor eficiência para retirada de

compostos metálicos, como Fe, Ca, Mg e Na, e a análise desses constituintes não foi objeto deste

estudo. O método empregado inicialmente consistiu na imersão completa da vela em um

recipiente contendo água destilada, sendo conectada a um frasco (kitasato) e a um aparato de

sucção. Posteriormente  foi aplicada uma sucção para fazer com que a água destilada migrasse

através dos poros da parede do recipiente poroso e se dirigisse até o frasco. Em seguida, a

qualidade da água era controlada através da análise do parâmetro condutividade elétrica. Após

cada etapa de limpeza, a condutividade elétrica da água era medida até apresentar valores

próximos aos da água destilada, ou seja, em torno de 1 a 1,5 :s/cm.      

No estudo em questão, foram confeccionados lisímetros de sucção em duas dimensões

distintas: a) comprimento de 1 metro / diâmetro de 2,5 polegadas; b) comprimento de 2 metros

/ diâmetro de 2 polegadas (Figura 4.5). O recipiente poroso utilizado consistiu de uma vela de

filtro para água, conforme citado anteriormente, esta sendo montada na extremidade inferior de

um tubo de PVC. A vela de filtro foi conectada ao tubo através de um furo em um cap de PVC

e o conjunto selado com fita teflon e adesivo de silicone. A extremidade superior  do tubo foi

fechada com um cap de PVC, onde foi instalada uma válvula de gás para retirada do ar. No

interior dos lisímetros foi inserido um tubo de latão de 5/32 polegadas de diâmetro externo para

auxiliar na coleta de amostras. Este tubo seria utilizado para retirar amostras de dentro do

lisímetro. No entanto, esses tubos de latão foram substituídos por mangueiras de polietileno de

2 milímetros de diâmetro externo. A razão para esta substituição é que, com o passar do tempo,
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os tubos começaram a apresentar rachaduras, permitindo a passagem do ar através do mesmo e

inviabilizando assim a coleta de amostras. 

4.3.2.3 - Procedimentos de instalação dos lisímetros

Na área de estudo, foram instalados 14 lisímetros ao longo da 3 a vala de infiltração, a

maioria distribuída em dois conjuntos, em profundidades que variam desde 50 cm até 2 m abaixo

da superfície do terreno  (Figuras 4.2 e 4.6). Um desses lisímetros (L14) foi instalado

aproximadamente a 40 m de distância da vala 1 nas proximidades da cerca que divide a área das

valas de infiltração e os blocos de alojamentos estudantis para coleta de amostras de referência,

ou seja, sem interferência da percolação do efluente através das valas. 

 O método empregado para a instalação dos lisímetros foi a utilização de um trado

manual de 4 polegadas de diâmetro. Os furos foram realizados até a profundidade desejada de

instalação. Em seguida, preparou-se uma mistura pastosa conforme os procedimentos descritos

para a instalação dos tensiômetros, que foi colocada no furo até uma profundidade suficiente para

cobertura total da vela de filtro. Finalmente, preencheu-se o espaço anular existente entre a

parede do furo e o tubo de PVC com solo do próprio local que foi retirado durante a abertura dos

furos, até o nível da superfície.

4.3.2.4 - Amostragem de água da zona não-saturada  

Para a obtenção de  amostras de água dos poros do solo, inicialmente deve ser aplicada

uma sucção preliminar com uma bomba de vácuo manual, para que se crie um gradiente de

pressão para dentro do lisímetro e, consequentemente, a água escoe para dentro do recipiente

poroso. A bomba de vácuo empregada para tal finalidade consistiu em uma bomba de pressão

para pneus de bicicleta, com algumas adaptações (Figura 4.7). Inicialmente foi retirada a válvula

de retenção da bomba e em seguida foi desenvolvido um aparato em forma de T constituído

basicamente de conexões de PVC. Na derivação lateral foi instalado um manômetro para

monitoramento da sucção aplicada. O aparato de PVC é conectado com mangueiras em uma de

suas extremidades a uma válvula unidirecional do aparato para a bomba, e na outra extremidade,

à válvula de gás do amostrador, que, aberta, permite que se crie pressões negativas dentro do

amostrador.

Após um período de aproximadamente 2 a 3 horas após a aplicação da sucção no

interior do lisímetro, este é aberto e conecta-se a bomba de vácuo ao frasco de amostragem



52

(kitasato) e este à mangueira instalada no interior do lisímetro. Após o término das conexões é

aplicada uma nova sucção e a água situada no interior da vela de filtro é sugada para o interior

do frasco de amostragem (Figura 4.8).        

4.4  - MONITORAMENTO DA ZONA SATURADA

4.4.1 - Poços de monitoramento

Na área de estudo, foram abertos 7 poços de monitoramento (poços piezométricos) com

o objetivo de permitir tanto um melhor controle do nível do lençol freático e suas flutuações ao

longo do tempo, como também possibilitar a  realização de coleta de amostras para avaliação da

qualidade da água subterrânea subjacente ao sistema séptico (Figura 4.9a). A maior parte desses

poços foram abertos próximos à extremidade final das valas de infiltração, com o objetivo de

amostrar a água a jusante da locação das valas de  infiltração. A Figura 4.9b apresenta a estrutura

geral de um poço de monitoramento aberto na área com seus principais componentes. Quanto à

metodologia empregada na fase de construção dos poços de monitoramento podem ser destacadas

as principais etapas:

   • método de abertura dos furos

   • material de revestimento

   • filtro e pré-filtro

   • material para selagem

Quanto ao método empregado para a abertura dos poços foi utilizado um trado manual

de 4 polegadas de diâmetro, com hastes de aproximadamente 85 centímetros de comprimento.

A utilização desse equipamento para essa etapa foi suficiente, uma vez que a geologia da área é

constituída basicamente por solos argilosos e não oferece maiores resistências durante a fase de

abertura, minimizando assim a utilização de métodos mais sofisticados, como por exemplo uma

sonda rotativa, ou o emprego de pessoal mais capacitado para a execução da tarefa. Os furos

foram abertos até uma profundidade variando entre 1 a 2 metros abaixo da superfície freática.

Apesar do tipo de solo existente não ter causado maiores dificuldades para a execução do método,
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a utilização do trado manual não apresentou-se muito eficiente quando os furos ultrapassaram 10

metros, em função do peso do conjunto, tornando cada vez mais lenta a execução da tarefa, além

de contribuir também para o desgaste físico do material, pois quanto maior o comprimento total

das hastes, maior a susceptividade a quebras nas junções.

O material de revestimento utilizado para os poços constituiu-se de tubos de PVC para

instalações prediais de água, de 2 polegadas de diâmetro, em função dos fatores de baixo custo,

fácil aquisição e alta resistência química com relação à maior parte dos compostos orgânicos e

inorgânicos, não interferindo assim nas análises a serem realizadas após a fase de amostragem.

Segundo a US EPA (1991), o PVC só não apresenta uma alta resistência química com relação

a determinados compostos, tais como: cetonas de baixo peso molecular, aldeídos e solventes

clorados.

Foi utilizado no fundo do poço um filtro comercial de PVC (linha geomecânico para

poços tubulares) de 2 polegadas de diâmetro, 2 metros de comprimento e 0,75 milímetros de

ranhura. Quanto ao pré-filtro, a função do mesmo é manter estruturalmente as paredes do furo.

No caso em questão foi utilizada uma areia de composição quartzosa e grosseira (diâmetro médio

das partículas em torno de 0,2 a 0,5 cm). O material deve ser previamente lavado e

posteriormente colocado de modo uniforme no espaço anular existente entre o revestimento (tubo

de PVC) e a parede do furo. Convém observar que o volume de areia necessário foi calculado

previamente de tal modo que  a extremidade superior do pré-filtro permanecesse a uma

profundidade de pelo menos 1 metro acima da extremidade superior do filtro, evitando assim que

o material argiloso posteriormente reintroduzido entre para o interior do poço.

Quanto aos materiais de selagem, o objetivo dos mesmos é prevenir a entrada e

posterior infiltração de água de chuva e de escoamento superficial, possibilitando, assim, a

diluição ou contaminação da água subterrânea. No caso em questão, antes de utilizar o material

de selagem  apropriado para este fim, o espaço anular dos poços foi parcialmente preenchido com

solo retirado do próprio furo, e sobre este colocado o material de selagem. O material de selagem

utilizado para esta finalidade foi a bentonita, que foi colocada em forma de pasta, desde

aproximadamente 1 metro abaixo da superfície. Junto à superfície foi colocada uma camada de

argamassa acima da bentonita para uma melhor proteção dos poços.

4.4.2 - Determinação do nível do lençol freático
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O nível do lençol freático foi determinado através de um sensor elétrico desenvolvido

no próprio Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. Este sensor é  composto

basicamente de um tubo de PVC com 17cm de comprimento e 1 polegada de diâmetro, cheio de

chumbo para servir de lastro, fechado com epoxi; instala-se nele duas extremidades descobertas

de fio elétrico. Para a determinação do nível do lençol freático, o sensor deve ser descido no

interior do poço pendurado em uma trena, mantendo-se na superfície a outra extremidade do fio

elétrico. Em seguida, a extremidade do fio elétrico, situada na superfície, é conectada a um

multímetro. Assim, a posição do nível do lençol freático pode ser detectada através de um

parâmetro como por exemplo  a resistividade elétrica, ou seja, quando a extremidade do fio presa

ao lastro toca a água, o circuito é fechado e consequentemente o valor da resistividade decresce

bruscamente. Neste momento, o valor do nível do lençol pode ser lido diretamente na trena, com

uma precisão de aproximadamente 1 centímetro.

4.4.3 - Coleta de água na zona saturada

A coleta de água da zona saturada foi realizada com um amostrador constituído

basicamente por um tubo oco de aço inoxidável, com 60 cm de comprimento e 3,2 cm de

diâmetro. A extremidade inferior do tubo é fechada por uma tampa de nylon com um pequeno

orifício e em seu interior existe um cone do mesmo material que a tampa, que apresenta a função

de uma válvula de retenção de saída de água de dentro do amostrador.

Assim, para efetuar uma coleta de água no interior desses poços, o amostrador deve ser

rebaixado até que atinja a água. Quando isto ocorre, a água entra no amostrador. Ao subir o

amostrador, o cone desce bruscamente travando a saída de água que entrou no  amostrador.

Para assegurar um melhor qualidade do processo de amostragem, algumas medidas

preventivas foram tomadas para obter uma amostra de água mais representativa. Inicialmente,

é importante a descontaminação antes do início de cada campanha de amostragem. A etapa de

descontaminação consiste na lavagem do mesmo com uma solução ácida de HCl 10%, segundo

metodologia indicada na Norma ASTM 5088 (1990). Em seguida, deve-se proceder uma etapa

de retirada da água estagnada no dia em que antecede a coleta. Durante a fase de coleta, as

amostras foram acondicionadas convenientemente de modo a não sofrerem alterações, sendo

posteriormente transportadas ao Laboratório de Análise de Águas da Engenharia Civil da UnB.



56

No laboratório, as amostras foram refrigeradas a uma temperatura média de 4oC para uma melhor

preservação dos constituintes.   

4.5 - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DAS AMOSTRAS 

As amostras coletadas, tanto através dos lisímetros instalados na área de estudo quanto

através dos poços de monitoramento, foram analisadas no Laboratório de Análise de Águas do

Departamento de Engenharia Civil - UnB. Entre os parâmetros determinados no trabalho em

questão foram analisados pH, condutividade, nitrogênio amoniacal, nitrato e fosfato. Os

métodos/equipamentos de análise utilizados estão apresentados na Tabela 4.1

Tabela 4.1 - Resumo dos métodos de análise dos constituintes químicos 

Parâmetro Método

pH Método potenciométrico (pH-metro B221, marca

MICRONAL)

Condutividade Condutivímetro marca SPRITE

Sólidos Totais Dissolvidos Condutivímetro marca SPRITE

Nitrogênio Amoniacal Método colorimétrico (Turbidímetro Aqua

Analyzer 2, marca Hellige e reagente de Nessler)

Nitrato Método da redução de cádmio (Standard Methods, 

APHA, AWWA, 1992)
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Fosfato Método do cloreto de estanho (Standard Methods,

APHA, AWWA,1992)

4.6 - ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO 

4.6.1- Metodologias existentes

Em estudos de disposição de efluentes de fossas sépticas, os resultados dos ensaios de

infiltração ou testes de percolação são necessários para determinar as dimensões requeridas para

planejar e construir campos de drenagem de efluentes. Porém, uma das finalidades principais

destes testes é a determinação da condutividade hidráulica saturada do solo (Ks).

Diversos métodos têm sido desenvolvidos para determinar a condutividade hidráulica

saturada (Ks), tanto em campo quanto em laboratório. Os métodos de campo, que são objeto de

estudo desta dissertação, são subdivididos quanto à localização do lençol freático, ou seja, estes

testes podem ser realizados: i) abaixo do nível do lençol freático ou ii) acima do nível do lençol

freático. Entre os testes realizados abaixo do nível do lençol freático destacam-se o método do

furo a trado e o método piezométrico (Amoozegar e Warwick, 1986). Quanto aos testes

realizados acima do lençol freático, existe um grande número de métodos, entre os quais podem

ser citados: o método do tubo duplo, o método do bombeamento superficial, técnica do gradiente

hidráulico, permeâmetro cilíndrico e permeâmetro da entrada de ar (Amoozegar e Warwick,

1986); permeâmetro de carga constante e infiltrômetro de carga constante (Reynolds, 1993).

Quanto aos testes recomendados por normas técnicas para estudos de disposição de

efluentes de sistemas sépticos, os  ensaios com carga constante realizados em furos de sondagem
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geralmente são os mais utilizados. A US EPA (1980) descreve alguns procedimentos gerais para

a execução deste tipo de teste. No Brasil, a Norma ABNT/NBR 7229/82 também apresenta uma

metodologia para a realização do ensaio de infiltração para esse tipo de estudo. Resumidamente,

o teste pode ser descrito do seguinte modo:

a) Na área de estudo deve ser aberta uma cova de seção quadrada de 30 cm de lado e

30 cm de profundidade, sendo que o fundo desta deve estar entre 60cm a 1m de profundidade em

relação ao nível do terreno. Raspar os lados e fundo da cova, retirar todo material solto e cobrir

o fundo da  mesma com uma camada de brita no1.

b) No primeiro dia de ensaio, saturar as covas com água durante 4 horas. No dia

seguinte, encher novamente as covas com água e aguardar a infiltração total da mesma. Em

seguida, encher as covas com água até a altura de 15 cm e calcular o tempo de rebaixamento de

15 para 14 cm. Quando este tempo de rebaixamento ocorrer em menos de 3 minutos, refazer o

ensaio cinco vezes adotando o tempo da quinta e última medição.

c) Com os tempos determinados no item anterior, determinar o coeficiente de infiltração

(l/(m2 dia)), mediante o gráfico ilustrado da Figura 4.10.
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Figura 4.10 - Gráfico para determinação do coeficiente de infiltração. Fonte: Norma ABNT

NBR 7229/82 - modificado. 

4.6.2 - Seleção da metodologia

Para a realização dos ensaios de infiltração foi selecionada uma metodologia para

confronto de seu desempenho, tanto em termos de procedimentos quanto de resultados, com a

metodologia descrita na Norma ABNT NBR 7229/82. Nesse procedimento de seleção, foram

analisados alguns dos métodos citados anteriormente, comparando as vantagens e inconvenientes

desses testes. Inicialmente foram descartados os testes realizados abaixo do nível do lençol

freático, uma vez que, na área de estudo, o lençol freático encontra-se em profundidades

relativamente grandes (aproximadamente  9 metros abaixo da superfície do terreno). Entre os

métodos analisados para a determinação de Ks acima do nível do lençol freático optou-se por

desenvolver um permeâmetro de carga constante tipo Guelph (Reynolds et al., 1983; Reynolds,

1993). Entre os motivos que levaram a seleção do aparato incluem: baixo custo de fabricação,

baixo consumo de água por teste e fácil operação por uma pessoa.

O permeâmetro de carga constante ou Permeâmetro de Guelph é um aparato cujos

principais componentes são: a) o reservatório externo graduado b) o tubo de água e c) o tubo de

ar (Figura 4.11). Na extremidade inferior do tubo de água existe um dispositivo perfurado para

a saída de água do interior do permeâmetro. O tubo de ar atravessa toda a extensão do

permeâmetro e tem como função manter constante o nível d’água no interior do furo através do

princípio do vaso de Mariotte (detalhes do vaso de Mariotte podem ser encontrados em diversas
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publicações, e.g., Libardi, (1995); Klute e Dirksen, (1986)). O ensaio com o Permeâmetro de

Guelph consiste em estabelecer um fluxo de água constante através de um furo em solo não-

saturado onde é mantida uma carga de água de pequena altura, geralmente inferior a 25 cm.

Quando essa carga de água constante é estabelecida no furo de sondagem, é admitida a existência

de um bulbo de solo saturado localizado na região adjacente ao furo.  Segundo Daniel (1989),

o uso do Permeâmetro de Guelph é mais adequado para a determinação de Ks na direção

horizontal; no entanto, este é considerado um método em que pode-se assumir valores de Ks

equivalentes tanto na direção horizontal quanto vertical, quando os solos não apresentarem forte

anisotropia.

4.6.3 - Desenvolvimento do permeâmetro

Para a confecção do permeâmetro foram adotadas as dimensões e características

descritas por Reynolds et al. (1983), com pequenas modificações. As dimensões dos componentes

são apresentados na Tabela 4.2. Para a confecção dos tubos reservatório e de ar foram utilizados

tubos de acrílico. O reservatório foi selado em sua extremidade superior por uma placa de acrílico

e em sua extremidade inferior por uma redução de PVC de 1 polegada de diâmetro. Na

extremidade superior do reservatório foram abertos dois orifícios, um para colocação de água e

outro para a passagem do tubo de ar. Neste último orifício foi inserido um O-ring para vedação

do espaço tubo-orifício, evitando assim a passagem de ar para o interior do reservatório. Para a

confecção do tubo de água foram utilizados tubos de PVC. Na extremidade inferior do tubo de

água, acima do dispositivo de saída de água, foi inserida uma membrana de borracha com um

orifício central para permitir a passagem de água para o dispositivo de saída de água. Na

extremidade inferior do tubo de ar foi instalada uma ponteira vazada para bloquear o orifício da

membrana e vedar a saída de água quando o permeâmetro não estiver em operação.

O dispositivo de saída de água, situado na extremidade inferior do tubo de água,

consiste de uma seção de tubo perfurado com seu interior preenchido por areia grossa, cuja

função é reduzir os jatos de água e assim evitar a erosão das paredes do furo de sondagem durante

a operação. A extremidade inferior do tubo de água é selada por um plug de PVC. Um tripé é

utilizado para fornecer uma melhor estabilidade ao permeâmetro protegendo-o inclusive da

oscilação com a ação de ventos.    
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Tabela 4.2  - Dimensões dos componentes do permeâmetro de carga constante

Diâmetro interno (cm) Espessura da parede

(cm)

Comprimento (cm)

Tubo de entrada de ar 0,6 0,1 200

Tubo de saída de água 2,1 0,2     145  *

Tubo reservatório 4,5 0,4 40

Dispositivo de saída    

     Comprimento

     Perfurações

     Areia   

5 cm

0,2 cm de diâmetro

granulometria média, com diâmetro de 0,2 a 0,5 cm

* sem incluir o dispositivo de saída de água

4.6.4 - Procedimentos de campo

Quanto aos procedimentos para a realização dos ensaios de infiltração com a utilização

do permeâmetro, foram adotados aqueles descritos por Reynolds (1993), que podem ser

subdivididos em cinco fases principais, descritas abaixo.

a) Com o auxílio de um trado manual faz-se um furo cilíndrico até a profundidade

desejada do ensaio. Quando os solos testados apresentarem textura fina,  evitar furar quando estes

estiverem úmidos demais, para não causar a compactação dos mesmos. Após o término do furo

realiza-se um procedimento de raspagem das paredes e do fundo com um aparato desenvolvido

para este estudo, composto por uma haste de alumínio, conectada a um conjunto de rodas

dentadas.

b) O permeâmetro deve ser inserido cuidadosamente no furo e sustentado por um tripé

para fornecer uma melhor estabilidade. Quando os solos apresentarem baixa permeabilidade, é

conveniente preencher o espaço anular do furo com um material de alta permeabilidade. O

objetivo é prevenir o colapso do furo que pode ser causado pela água que sai do permeâmetro.
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c) A saída de água do permeâmetro deve ser fechada empurrando o tubo de ar contra

a membrana de borracha. Em seguida, o permeâmetro deve ser preenchido com água em

temperatura ambiente até o topo do reservatório, não deixando nenhum espaço de ar em seu

interior. Fecha-se a entrada de água.

d) Levanta-se o tubo de ar permitindo a passagem da água pelo furo da membrana. O

tubo de ar deve ser levantado lentamente para prevenir um escoamento repentino de água, que

pode levar à erosão no furo. A carga hidráulica desejada no furo (H) é obtida pelo

posicionamento da extremidade do tubo de ar, pelo princípio do frasco de Mariotte. O

permeâmetro está operando adequadamente quando as bolhas de ar estiverem ascendendo

regularmente através do reservatório, o que pode ser observado, pois este é de acrílico

transparente.

e) A vazão que sai do permeâmetro é medida através do monitoramento da taxa de

queda do nível d’água no reservatório do permeâmetro (utilizando a escala do permeâmetro e um

cronômetro). A operação é mantida até a vazão se tornar constante.

4.6.5 - Resolução analítica de Ks

Os métodos para o cálculo de Ks em testes de infiltração em furos foram inicialmente

baseados em várias condições de simplificação relacionadas às propriedades do solo e condições

de contorno, desconsiderando assim os efeitos capilares do solo (Stephens e Neuman, 1982a, b

e c). Novas soluções foram desenvolvidas considerando os efeitos de sucção do solo (Philip

,1985; Stephens et al.,1987; Reynolds 1993).

A solução de Philip (1985) é utilizada para calcular Ks em um teste em furo:
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onde:

Ks (cm/s) = condutividade hidráulica saturada 

q (cm/s) = taxa de fluxo

r (cm) = raio do furo

H (cm) = profundidade em equilíbrio de água no furo

R = H / r

B =  ½" r

" (cm-1) = sorptividade do solo.

A sorptividade é um parâmetro que pode descrever as propriedades de capilaridade do

solo, e  apresenta valores de 0,2m -1 para solos finos e 5m-1 para solos grosseiros (Philip, 1985).

Stephens et al. (1987) elaboraram uma equação para Ks através de uma análise de

regressão utilizando simulações numéricas, conforme apresentada abaixo:

na qual Cn corresponde a uma taxa de fluxo adimensional definida através da equação:

log Cn= 0.653 log R - 0.257 log "v - 0.633 log H + 0.021 R0.5 - 0.313N-0.5 + 1.456r + 0.453   (4.6)

onde N e "v são parâmetros da equação de van Genuchten (1980), obtidos por regressão.

Uma nova equação para cálculo de Ks, especificamente aplicada para o permeâmetro

de carga constante, foi apresentada por Reynolds (1993):
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onde:

C = fator de dimensão (Figura 4.12)

A (cm2) = área da seção transversal do permeâmetro

"* = um parâmetro de estrutura / textura do solo (Tabela 4.3), que pode ser comparado

a ", citado na primeira análise. 

Figura 4.12 - Gráfico fator C versus H / a. Fonte: Daniel, (1989).

Tabela 4.3 - Tipos de solo para estimativa de "*  para o método do permeâmetro de carga

constante (Reynolds, 1993).

Classificação textural / estrutural de solo "*(cm -1 )
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Solos argilosos compactados, sem estrutura, sedimentos lacustrinos e

marinhos, etc.

Solos argilosos de textura fina e não-estruturados.

Maioria dos solos estruturados desde argilas até margas; também

incluem areias finas e médias; Constitui-se na primeira escolha para a

maioria dos solos.

Areias e cascalhos grosseiros; pode incluir alguns solos altamente

estruturados, com grandes macroporos. 

0,01

0,04

0,12

0,36

Segundo Reynolds et al. (1985), o cálculo de Ks pode ser feito também através da

realização do ensaio em dois estágios, utilizando duas cargas hidráulicas distintas H 1 e H2, sendo

H2 > H1, possibilitando a resolução de Ks através da seguinte equação:

Ks = G2q2 - G1q1         (4.8)

na qual:

q1 = taxa de fluxo no primeiro estágio

q2 = taxa de fluxo no segundo estágio
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5 - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 - ENSAIOS FÍSICOS DOS SOLOS

Os ensaios físicos dos solos da área de estudo tiveram como objetivo uma melhor

caracterização das propriedades dos solos na área de drenagem dos efluentes do sistema séptico.

Conforme descrito nos procedimentos do capítulo anterior, as amostras retiradas para estes

ensaios foram coletadas em quatro pontos distintos nas profundidades de 1 e 3 metros. A Tabela

5.1 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização física  (análise granulométrica, umidade

higroscópica e massa específica dos grãos), enquanto que a Figura 5.1 ilustra as curvas de

distribuição granulométrica para os solos coletados às duas profundidades.

Tabela 5.1 - Resultados dos ensaios de caracterização física dos solos da área de estudo

1 metro de profundidade 3 metros de profundidade

Granulometria

Fração argila (%) 85 91

Fração silte (%) 3 2

Fração areia (%) 12 7

Umidade Higroscópica (%) 2,0 2,8

Massa Específica dos

Grãos (g/cm 3)

2,63 2,56

Conforme os resultados apresentados acima, embora o número de amostras coletadas

e analisadas seja pouco representativo, pode-se constatar que o solo presente na área do Centro

Olímpico é predominantemente argiloso, com baixos valores de fração silte. Comparando os

valores obtidos para as duas profundidades, observa-se que o teor de argila, assim como a

umidade higroscópica, apresenta um pequeno aumento à medida que se aumenta a profundidade.

De acordo com as curvas granulométricas levantadas, verifica-se uma descontinuidade nas

mesmas, caracterizando assim uma gradação não-uniforme do solo (Figura 5.1) . No entanto, essa

descontinuidade presente em ambas as curvas corresponde ao ponto de intersecção da

granulometria por sedimentação com a granulometria por peneiramento, uma vez que ocorre uma
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alteração granulométrica ou desagregação das partículas do solo ao se lavar na peneira número

200, o material oriundo da etapa de sedimentação. Segundo Carvalho et al. (1996), a presença

dessa descontinuidade constitui um problema na análise de solos tropicais; os mesmos autores

sugerem uma nova proposta de metodologia para análise granulométrica, que praticamente

eliminaria esta descontinuidade, sendo constituída de duas etapas principais:

i) Lavagem inicial do solo em peneira número 100 e a fração retida é submetida ao

ensaio de granulometria por peneiramento.

ii) O solo que passa na peneira número 100 é decantado, seco e destorroado para

utilização no ensaio de sedimentação.

A determinação da porosidade foi obtida através de alguns índices físicos, cujos

resultados estão apresentados na Tabela 5.2. Os valores apresentados nessa tabela correspondem

à média de 8 amostras indeformadas coletadas na área de estudo a uma profundidade de

aproximadamente 50 centímetros abaixo da superfície.

Tabela 5.2 - Resultados dos ensaios de porosidade

Parâmetros  Valores médios dos

resultados 

Desvio Padrão

Massa Específica do Solo (g/cm3) 2,60 0,048

Umidade Média (%) 32,8 1,280

Massa Específica Seca  (g/cm3) 1,051 0,041

Massa Específica Natural (g/cm3) 1,396 0,051

Índice de Vazios  (adim.) 1,47 0,096

Porosidade (%) 59,51 1,570

Apesar do solo apresentar uma textura fina e argilosa, o valor médio da porosidade é

bastante alto, sendo próximo a 60%. Segundo Carvalho et al. (1996), o manto superficial do perfil

de solos do Distrito Federal geralmente apresenta uma estrutura porosa em função dos processos

de laterização. Nesses tipos de solos, determinados fatores, como a presença de argilominerais

tipo caulinita, óxidos de ferro e alumínio, processos de lixiviação de bases e baixos valores de

pH  (4,5 a 5), tendem a favorecer então a agregação de partículas, conferindo, assim,

características de elevada porosidade e valores de permeabilidade em torno de 10-3 a 10-4 cm/s.
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5.2 - CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE

5.2.1 - Vazão

A vazão do efluente foi monitorada no período de 05/12/1996 a 07/04/1997 no qual

observou-se uma vazão média em torno de 0,30 l/s (Figura 5.2a). De uma maneira geral,  90%

dos valores obtidos situam-se entre 0,05 a 0,50 l/s. Apesar da frequência de medida ter sido quase

diária, apenas foi registrado um valor de leitura em cada dia de análise, normalmente entre as

10:00 e 16:00 horas. No entanto, determinados valores observados podem não corresponder a

dados representativos, como, por exemplo, os dois picos verificados nos dias 49 (22/1/1997) e

56 (29/01/1997), que apresentaram valores em torno de 1,50 l/s. A possível explicação para esses

valores anômalos é que a vala em operação nesse período esteve próxima da sua capacidade total

de absorção de efluentes, com o vertedor em estado de afogamento, fornecendo assim uma falsa

leitura. Quanto à relativa diminuição das vazões ocorrida entre os dias 60 a 80, essa pode ser

atribuída ao período de férias, que ocorreu entre os meses de fevereiro e março.

Um aspecto a ser considerado nesse tipo de monitoramento é que, embora a vazão tenha

sido medida ao longo de um período extenso, é importante determinar como essa variação ocorre

em um período de 24 horas. Para a realização dessa verificação alguns pontos foram

considerados. Primeiro, o monitoramento deveria ser realizado em um dia de estação mais seca,

evitando assim qualquer interferência causada por precipitações pluviométricas ocasionais. Outro

aspecto considerado é que o monitoramento deveria ser realizado no período letivo da

universidade e de preferência no meio da semana por justamente concentrar uma maior

quantidade de estudantes nos blocos de alojamentos estudantis. Assim, o monitoramento por 24

horas foi realizado entre os dias 7 e 8  de maio de 1997, entre 4a e  5a feira, resultando no gráfico

ilustrado na Figura 5.2b. Quanto à freqüência de dados, inicialmente foi estabelecida uma

determinação da vazão a cada meia hora durante o dia, enquanto que à noite, esta freqüência foi

tomada a cada 1 ou 2 horas. De acordo com o gráfico obtido podem ser diferenciadas 5 fases de
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variação da vazão do efluente:

a) Na primeira fase (10:30-14:00 horas), ocorreu um ligeiro crescimento dos valores de

vazão, variando desde 0,15 l/s até 0,30 l/s. Este crescimento é caracterizado pelo fato de uma

parte dos alunos que residem nas dependências do alojamento retornaram ao mesmo para o

horário de almoço.

b) Na segunda fase (14:00 - 18:00 horas), ocorreu um decréscimo dos valores de vazão

atingindo um valor mínimo próximo de 0,10 l/s. Esta variação era esperada uma vez que a maior

parte dos residentes saem dos alojamentos.

c) Na terceira fase (18:00 - 24:00 horas), ocorreu um alto crescimento dos valores de

vazão desde 0,10 até aproximadamente 0,30 l/s e estabilizando neste valor a partir das 21:30. Tal

crescimento também era esperado já que a maior parte dos residentes retornam das aulas de volta

aos alojamentos.

d) Na quarta fase (00:00 - 06:00 horas), ocorreu um decréscimo abrupto a partir de

01:00 com valores de vazão decrescendo até 0,05 l/s e estabilizando esse valor até as 06:00 horas.

Provavelmente este valor mínimo de 0,05 l/s pode estar relacionado a vazamentos ou infiltrações

no bloco, fato que sugere uma melhor investigação, pois uma vez detectada, deve ser solucionada

para, não apenas evitar maiores desperdícios de água, como também diminuir a vazão do efluente

através da vala.

e) Na quinta fase (06:00 - 11:00 horas), é apresentado um crescimento bem abrupto dos

valores de vazão das 06:00 até as 08:00, na qual atinge o maior valor da campanha de 24 horas,

próximo de 0,80 l/s, caracterizando assim o período de maior utilização das dependências dos

alojamentos estudantis, antes dos alunos saírem para as aulas de manhã. Em seguida, os valores

declinam a partir das 08:00, flutuando entre 0,30 a 0,40 l/s. Deve ser observado que a não

coincidência dos valores tomados no início da campanha com os valores obtidos no fim da

campanha caracteriza que a rotina de cada dia pode ser diferente em função da frequência de

aulas que os alunos possuem no decorrer da semana.

 Uma consideração a ser feita é que a média da vazão obtida nesta campanha de 24

horas situa-se em torno de 0,25 l/s, ou seja, não difere muito do valor médio de 0,30 l/s obtido

ao longo da campanha realizada entre os meses de dezembro/96 e abril/97, constatando-se assim

que os horários utilizados para sua determinação, no caso em questão, entre 10 e 16 horas, são

representativos para o estudo em questão. Essa vazão de 0,25 l/s corresponde a uma taxa de

aplicação na vala de 0,36 m3/dia , por metro de vala.   
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5.2.2 - Qualidade

O objetivo da determinação da qualidade do efluente do sistema séptico é a avaliação

da  concentração média de alguns parâmetros no efluente, assim como o potencial de

contaminação que o efluente apresenta ao percolar no solo. Outro aspecto a ser considerado é a

comparação posterior desses resultados com os obtidos através da coleta de amostras de água na

zona não-saturada para determinar o grau de diluição e retenção dos contaminantes através do

solo. A Tabela 5.3 apresenta os valores médios dos contaminantes analisados do sistema séptico

do Centro Olímpico de três amostras coletadas entre os dias 22/04 a 15/05/1997. 

Tabela 5.3 - Valores dos contaminantes do sistema séptico do Centro Olímpico

Constituinte Valor Médio Valor Mínimo Valor Máximo

pH 7,3 7,0 7,6

Condutividade (:s/cm) 683 637 731

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) 470 437 503

Nitrogênio Amoniacal (mg/l) 82 60 95

Nitrato (mg/l) 0 0 0

Fosfato (mg/l) 14,1 11,4 16,7

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que o pH do efluente apresenta um

valor médio de 7,3, sendo praticamente neutro com uma tendência levemente alcalina. Whelan

e Titmanis (1982), em trabalhos que analisaram a variabilidade do efluente de sistemas sépticos

da cidade de Perth, Austrália, constataram que os valores do pH dos efluentes analisados variam

em torno de 7,0, mais precisamente entre 6,4 a 7,8. Ou seja, em termos de pH, o efluente do

sistema séptico da área de estudo apresenta características similares aos encontrados na literatura

pesquisada. A condutividade apresentou valores médios de 683 :s/cm, atingindo um máximo de

731 :s/cm, ou seja, valores que são duas a três vezes menores aos encontrados por Whelan e

Titmanis (1982), que se situam entre 1340 e 2850 :s/cm, caracterizando assim que o efluente do
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sistema séptico da área de estudo não apresenta uma elevada concentração de íons dissolvidos,

provavelmente por se tratar de um alojamento.

Com relação ao nitrogênio amoniacal, os valores encontrados no sistema séptico do

Centro Olímpico apresentam valores médios em torno de 82 mg/l, correlacionando portanto, com

os valores de  NH4 apresentados na literatura (Tabela 2.1), que variam aproximadamente entre

20 a 200mg/l. Quanto ao nitrato, a análise revelou que esse constituinte é ausente, indicando

assim que o nitrogênio do efluente praticamente apresenta-se sob a forma amoniacal. De um

modo geral, as concentrações de nitrato de efluentes de sistemas sépticos são usualmente baixos,

situando-se entre 0 a 0,20  mg/l.

Quanto ao fosfato, a concentração média desse constituinte (14,1 mg/l) também é

comparável com valores indicados nos estudos anteriormente citados (10-30 mg/l), sendo

relativamente baixa, o que sugere que o efluente não deve receber uma carga muito elevada de

poluentes potencialmente poluidores de fosfato, como detergentes, por exemplo.    

5.3 - VARIABILIDADE DO POTENCIAL MATRICIAL 

5.3.1 - Variabilidade temporal

O objetivo deste estudo é observar a variação do potencial matricial do solo através do

monitoramento de dois conjuntos de tensiômetros instalados ao longo da terceira vala de

infiltração (vala 3), ou seja, avaliar como evolui a frente de umidade da vala de infiltração ao

longo do tempo. Nesse tipo de análise, um aspecto a ser considerado é a influência das

precipitações ocorridas nos períodos de observação. Foram analisadas três campanhas de

monitoramento: a primeira entre os meses de novembro e dezembro, a segunda entre os meses

de fevereiro e março e a terceira durante o mês de maio.

 O período de cada campanha corresponde a aproximadamente 30 dias, no qual nos

primeiros cinco dias avalia-se o comportamento do potencial matricial do solo antes do efluente

ser lançado na terceira vala de infiltração. Os doze a quinze dias subseqüentes correspondem a

um período de análise do potencial matricial do solo quando o efluente é lançado na vala de

infiltração monitorada. Os últimos dez dias correspondem a um período em que o efluente é

transferido a uma nova vala de infiltração e acompanha-se a variação do potencial matricial do
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solo. As Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 ilustram a variação do potencial matricial do solo para as três

campanhas analisadas, com a correspondente pluviometria. 

1a Campanha de Monitoramento: 26/11/1996 (dia 0) a 23/12/1996 (dia 27)

Para o conjunto A de tensiômetros, localizado em um trecho intermediário da vala de

infiltração, deve ser observado que durante esta campanha estavam instalados apenas os

tensiômetros T1 e T2, de manômetro à vácuo, pois os tensiômetros T3 e T4, de manômetro de

mercúrio, foram instalados posteriormente. De acordo com a Figura 5.3 podem ser observadas

três fases da evolução do potencial matricial do solo conforme estão apresentadas a seguir:

Na primeira fase (dias 0 - 5), corresponde ao período em que a vala 3 estava prestes a

receber o efluente, ou seja, não havia percolação de efluente na vala e também os índices

pluviométricos diários foram relativamente baixos (entre 0 a 10mm). Nesse período, os valores

de potencial matricial (Rm) para T1 e T2 situaram-se em torno de -0,70 a -0,80 m , sendo que

para o tensiômetro T2 os valores de Rm foram mais constantes por estar instalado a uma

profundidade maior, e consequentemente sofrer uma menor interferência das condições

climáticas locais. Com relação ao conjunto B, onde nesta primeira campanha já haviam sido

instalados todos os tensiômetros (T5-T8), os valores do potencial matricial do solo registrados

apresentaram baixas oscilações antes do direcionamento do efluente para a vala 3.

A segunda fase (dias 5 - 18) corresponde ao período em que o efluente foi despejado

na vala 3. Para o conjunto A, o tensiômetro T1, mais superficial, apresentou uma queda nos

valores de potencial matricial (Rm) nos primeiros 5 dias dessa fase até um valor mínimo de -

1,5m, provavelmente em função da não ocorrência de precipitação entre os dias 7 e 10. Para o

tensiômetro T2, os valores de Rm mantiveram uma oscilação entre -0,70 a -1,00 m no início
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dessa fase. No final dessa fase (dias 10 -18), correspondente ao período de maior influência do

efluente na vala 3, observa-se para o conjunto A um aumento abrupto de Rm  registrados em

ambos os tensiômetros, atingindo valores máximos de -0,50 e -0,06 m para T1 e T2,

respectivamente. Esse aumento de Rm pode ter ocorrido tanto pela influência dos índices

pluviométricos no período quanto pela percolação do efluente através do solo. 

 Para o conjunto B, os valores do potencial matricial nos primeiros 5 dias dessa fase

ainda são relativamente baixos; no entanto, observa-se um ligeiro aumento dos valores de Rm

para os tensiômetros do conjunto, possivelmente causado pelo início da percolação do efluente.

No fim dessa fase (dias 10-18), observa-se também um aumento dos valores do potencial

matricial em todos os tensiômetros, sendo que T5 e T6 apresentaram uma maior sensibilidade a

esta variação por estarem a profundidades de 0,25 e 0,50 m respectivamente, e conseqüentemente

sofrerem uma maior influência da precipitação. Inclusive, o tensiômetro T6 atingiu a saturação

(Rm = 0) no dia 13, que prolongou-se  por um período de 5 dias, provavelmente devido à

precipitação. O tensiômetro T7, após ter atingido Rm = 0 no dia 10, mantém valores  do potencial

matricial em torno de -0,20m, até o fim dessa fase. O tensiômetro T8, apesar de estar situado à

mesma profundidade de T7, sofre um aumento de significativo de Rm a partir do dia 15, quando

apresenta valores de Rm próximos a zero. Esta resposta tardia de T8, quando comparado à de T7,

possivelmente pode ser atribuída à sua distância com relação ao eixo da vala, uma vez que T8 é

o mais afastado de todos os tensiômetros do conjunto e por este fato, o efluente percolado demora

a atingir a região do solo em que está inserido. De uma maneira geral, uma questão importante

é definir o quanto a pluviometria foi responsável pela variação do potencial matricial nessa fase,

uma vez que houve dois eventos significativos, nos dias 11 (37mm) e 14 (22,6mm). O fim deste

período (dia 18) também é caracterizado como o fim da canalização do efluente para esta vala,

sendo transferido, portanto, para outra vala de infiltração. 

Na terceira fase (dias 18 - 27), após a transferência do efluente para a segunda vala de

infiltração, verifica-se que, para o conjunto A, o valor de Rm tende a diminuir com ligeiras

oscilações, conforme é observado em T1. Para o conjunto B, pode ser observado um decréscimo

geral do potencial matricial do solo, no qual os tensiômetros apresentaram os menores valores

de potencial matricial obtidos durante a campanha, atingindo -1,60, -1,48, -0,75 e -0,50m, para

T5, T6, T7 e T8, respectivamente. Este decréscimo também foi acentuado pela ausência de

precipitação entre os dias 18 e 23. No entanto, a partir do dia 24, um evento pluviométrico de
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35,8 mm provocou um aumento de Rm nas regiões superficiais do solo conforme verificado em

T5 e T6, que são os tensiômetros mais superficiais do conjunto. Portanto, este evento

pluviométrico isolado não foi suficiente para alterar o valor de Rm a 1metro de profundidade

conforme observado no comportamento de T7 e T8.  

  

 2a Campanha de Monitoramento: 07/03/1997(dia 0) a 03/04/1997 (dia 27)

Nessa nova campanha de monitoramento, ao conjunto A foram acrescidos dois

tensiômetros de manômetro de mercúrio (T3 e T4), para uma melhor avaliação dos resultados,

principalmente quanto a variabilidade espacial dos valores de potencial matricial. Para a análise

destes resultados também foram estabelecidas três fases, discutidas a  seguir:

A primeira fase (dias 0 - 5) caracteriza o período em que o efluente não estava sendo

lançado na vala 3. No gráfico apresentado (Figura 5.4) pode ser observado que os valores do

potencial matricial em alguns tensiômetros, em ambos os conjuntos, foram afetados por dois

eventos pluviométricos significativos registrados nos dias 0 (55mm) e 1 (31,6mm).

 A segunda fase (dias 5 -18) corresponde ao período em que o efluente foi transferido

para a vala 3. Nos primeiros 7 dias dessa fase pode-se observar dois comportamentos distintos

do valor do potencial matricial para os tensiômetros do conjunto A. Em T1 e T2, observou-se um

ligeiro decréscimo dos valores do potencial matricial. Como estes tensiômetros são os mais

afastados da vala, e também os mais superficiais, seu comportamento está intimamente ligado às

condições de precipitação e evaporação. No entanto, para os outros dois tensiômetros (T3 e T4),

o comportamento foi distinto, e os valores do potencial matricial já indicaram condições de

saturação, atingindo valores próximos de zero. Provavelmente esse aumento do potencial

matricial pode ter sido causado inicialmente pelos valores de precipitação ocorridos na fase
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anterior e a saturação foi mantida através da infiltração da água de chuva. A percolação do

efluente através do solo manteve os valores da variável altos, uma vez que estes dois tensiômetros

estão bem mais próximos do eixo da vala, tendendo assim a sofrer uma maior influência da

mesma. No fim dessa fase (dias 12 - 18), que caracteriza o período de maturação da influência

do efluente através da vala, podem ser constatados os valores mais altos do potencial matricial

para os tensiômetros do conjunto A próximos ao dia 15. Neste período ocorreram dois eventos

principais de precipitação nos dias 14 (34,8mm) e 15 (36,9mm), o que provavelmente provocou

o aumento dos valores do potencial matricial.

Para o conjunto B, no início da segunda fase, observa-se uma diminuição dos valores

do potencial  matricial para todos os tensiômetros do conjunto até próximo ao dia 7, sendo mais

acentuada para T5, que é o tensiômetro mais superficial do conjunto, e que portanto deve ter sido

influenciado pelas condições climáticas, visto que entre os dias 2 e 6 verificou-se uma ausência

de chuvas. A exceção é verificada para o tensiômetro T7, onde ocorreu um aumento de Rm a

valores próximos de zero, o que pode ter sido causado por eventos pluviométricos anteriores ao

período de observação, além da saturação dos poros do solo devido à  percolação do efluente. A

partir do décimo dia, os valores aumentam acentuadamente para os tensiômetros T5, T6 e T8,

provavelmente em função da saturação do solo de áreas adjacentes à vala de infiltração, causada

pelo fluxo progressivo do efluente através do solo. No fim desse período, observa-se um aumento

geral do potencial matricial para todos os tensiômetros do conjunto, com T5 oscilando entre  -

0,50 a -1,00 m, enquanto que para todos os outros tensiômetros do conjunto (T6 - T8), os valores

do potencial matricial praticamente se mantêm próximos a zero, indicando assim uma região

praticamente saturada entre as profundidades de 0,5 a 1,00 m nas proximidades da vala.

Na terceira fase (dias 18 - 28), correspondente ao período de transferência do efluente

da vala 3 para a vala 2,  pode-se observar para o conjunto A que os tensiômetros T1 e T2 mantêm

uma flutuação dos valores de potencial matricial entre -0,60 e -0,30 m respectivamente, sofrendo

um ligeiro aumento nos dias 24 e 25, possivelmente associado aos eventos pluviométricos desses

dias (22 mm em ambos os dias). Após o dia 25, o potencial matricial do solo a 0,50 m diminui

um pouco, apesar da precipitação. Com relação ao conjunto B, observa-se uma variação dos

valores de Rm para os tensiômetros T5, T6 e T8, diminuindo entre os dias 18 a 21 e  aumentando

no dia 24 devido aos eventos pluviométricos, uma vez que a região do solo nesse trecho se

mantinha em condições próximas de saturação. Para o tensiômetro T7, não foi observada
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nenhuma variação dos valores de Rm durante esta fase. Como esse tensiômetro é um dos mais

profundos do conjunto, além de ser relativamente próximo da vala, a saturação foi mantida pela

percolação do efluente remanescente na vala de infiltração, auxiliado pelas  precipitações

ocorridas entre os dias 21 e 25.  

        

3a Campanha de Monitoramento: 30/04/1997 (dia 0) a 31/05/1997 (dia 32)

 

 Esta campanha foi realizada em um período em que as precipitações foram bem menos

freqüentes, permitindo uma melhor análise da influência do efluente na umidade do solo. Para

esta campanha de monitoramento também podem ser distintas três fases da variação do potencial

matricial, conforme estão descritas a seguir:

Na primeira fase (dias 0-5), correspondente ao período de pré-lançamento do efluente

na vala de infiltração, pode ser observado um constante decréscimo dos valores de Rm para todos

os tensiômetros em ambos os conjuntos. No conjunto A, o tensiômetro T1, o mais superficial do

conjunto, apresenta um decréscimo do potencial matricial de -1,90m a -2,70m nos primeiros

cinco dias, enquanto que para os três tensiômetros restantes (T2 - T4) as oscilações do potencial

matricial situam-se em torno de -1,00m a -1,50m. No conjunto B, o tensiômetro T8 foi descartado

para efeito de interpretação, pois apresentou problemas de funcionamento. No entanto, para os

tensiômetros T5, T6 e T7 é observado um decréscimo constante dos valores do potencial

matricial, sendo mais negativos para T5, T6 e T7, nesta ordem, o que era esperado uma vez que,

como o tensiômetro T7 está instalado à mesma profundidade da vala, ou seja, mais profundo que

os outros tensiômetros, ele tende a sofrer uma maior interferência da percolação do efluente.

Na segunda fase (dias 5 -21), pode ser caracterizado um decréscimo nos valores do

potencial matricial de ambos os conjuntos nos primeiros dias. No conjunto A, a resposta à

infiltração de efluentes é mais pronunciada para T3 e T4, uma vez que estes situam-se mais

próximos da vala. Quanto aos outros tensiômetros desse conjunto, o tensiômetro T1 apresenta

um aumento mais abrupto dos valores do potencial matricial a partir do dia 15, atingindo

aproximadamente -1,80m. Esse aumento  verificado em T1 pode ter sido parcialmente afetado

pelo evento pluviométrico ocorrido nos dias 16 e 17, porém o início da ascensão do valor



82

verificou-se antes da precipitação.  Quanto a T2, seu comportamento é bem parecido com o de

T3 e T4, mostrando o aumento do potencial matricial alguns dias após, uma vez que a distância

deste com relação ao eixo da vala é maior.

No conjunto B, o tensiômetro T5, o mais superficial de todos do conjunto, o valor de

Rm praticamente não se altera nesta fase, oscilando entre -1,70m a -2,00 m e indicando assim que

não existe uma interferência considerável da percolação do efluente. Para T6, ocorre um aumento

de Rm em torno do dia 15 atingindo -0,20m no dia 19. Para T7, o aumento do potencial matricial

ocorre antes de T5 e T6 atingindo a saturação no dia 15. Provavelmente o aumento dos valores

referentes aos tensiômetros T5 e T6 pode ter sido acentuado pelos eventos pluviométricos.

Na terceira fase (dias 21-32), com a mudança do efluente para uma nova vala de

infiltração, os valores do potencial matricial voltaram a diminuir em todos os tensiômetros.

Apesar de ter sido registrado um evento pluviométrico neste período, não foi suficiente para

alterar os valores do potencial matricial nos tensiômetros dos dois conjuntos.    

5.3.2 - Variabilidade espacial

O objetivo desta análise é a verificação dos valores do potencial matricial do solo ao

redor da vala 3 para avaliar o grau de saturação do solo durante o período de percolação do

efluente e avaliar a formação de bulbos de umidade ao redor da vala. Para realizar esta análise

foram traçados mapas de contorno mediante interpolação determinística dos dados obtidos com

o uso do método do inverso do quadrado da distância, uma vez que os pontos de observação são

poucos e não apresentam uma distribuição espacial ampla, sendo importante avaliar a influência

que cada ponto apresenta com relação a outro. Para a realização desses mapas de contorno foi

utilizado o software SURFER (Golden Software, Inc.).

As Figuras 5.6 e 5.7 apresentam a evolução da frente de saturação para os conjuntos de

tensiômetros A e B, durante as duas últimas campanhas de monitoramento. Neste estudo apenas

não foram analisados os dados referentes a primeira campanha de monitoramento, devido ao

reduzido número de tensiômetros instalados na ocasião para o conjunto A (dois). Nos demais

casos, tem-se quatro tensiômetros por conjunto, número ainda muito baixo para fornecer uma

distribuição espacial significativa. Apesar disso, optou-se por traçar as curvas de isopotencial

apenas para que se estimasse a tendência de espalhamento da umidade.

Para efeito de análise de dados, também foram assumidos dois valores de Rm = 0 na
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borda inferior da vala de infiltração. Esta condição de simplicação é razoável, uma vez que, após

o início da operação da vala, rapidamente há acúmulo de água no tubo de infiltração indicando

condições de saturação no fundo da mesma. Para a análise da evolução do potencial matricial

foram selecionadas três datas nas quais o efluente esteve direcionado para a vala 3, sendo

denominadas etapa inicial, intermediária e final, respectivamente. Na etapa inicial não foi

considerado Rm = 0 na borda inferior da vala, por ainda não haver influência significativa da

infiltração. Em função do limitado número de pontos onde observou-se o potencial matricial, nas

figuras apresentadas a seguir restringiu-se a área onde são apresentadas as isolinhas de potencial

para evitar extrapolação excessiva. No entanto, a área mostrada na figura foi mantida constante

para permitir uma melhor visualização do conjunto. Na etapa inicial, como não foram atribuídos

valores de Rm na vala, não foram traçadas isolinhas próximo a ela.

2a Campanha de Monitoramento: Efluente lançado na vala 3 entre os dias 12 e 24/03/1997

Para esta campanha, foram avaliados os trechos intermediário e final da vala 3, junto

aos quais estão instalados os conjuntos A e B de tensiômetros. Nesta campanha, as etapas inicial,

intermediária e final correspondem aos dias 14, 19 e 24 de março.

Etapa Inicial (14/03/1997) - Nesta etapa, início do lançamento do efluente na vala 3, a

área adjacente à vala apresenta valores do potencial matricial do solo relativamente baixos em

ambos os trechos, sendo que no trecho intermediário (Conjunto A), a distribuição dos isovalores

de Rm é um pouco mais homogênea (Figura 5.6a), enquanto que no trecho final (Conjunto B),

são observadas regiões ligeiramente úmidas (Figura 5.6b). Os baixos valores apresentados

próximo a superfície do solo podem ter sido causados pelo período sem recebimento de efluentes

além de que o mês de fevereiro, anterior a esta campanha, apresentou baixos valores de

precipitação pluviométrica, contribuindo assim para o aumento da aeração do solo nas áreas

adjacentes à vala.

Etapa Intermediária (19/3/1997) - Nesta etapa, que corresponde a 5 dias após o
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lançamento do efluente na vala 3, os dois conjuntos apresentam diferenças significativas. No

trecho intermediário da vala, é caracterizada uma região de maior umidade a uma distância de

aproximadamente 0,50m do eixo da vala, caracterizando um espalhamento lateral do efluente

(Figura 5.6c). No trecho final da vala, no entanto, observa-se toda a seção bem úmida, com

valores de Rm entre 0 a -0,40m (Figura 5.6d). Esta alteração brusca parece não ter sido causada

apenas pela percolação do efluente, uma vez que eventos pluviométricos ocorridos nos dias

anteriores, e o grau de umidade observado na etapa anterior, podem ter influenciado as condições

de saturação desse trecho.

 

Etapa Final  (24/3/1997): Nesta etapa, correspondente ao 12o dia após o lançamento do

efluente na vala 3, são observados um prosseguimento da saturação dos poros do solo tanto para

o trecho intermediário quanto para o trecho final da vala. No trecho intermediário, a frente de

saturação é pouco modificada, apenas ocorrendo um avanço dos isovalores de Rm de -0,60 m e

-0,80m até uma distância de aproximadamente 2,00m com relação ao eixo da vala (Figura 5.6e).

No trecho final, as diferenças do formato da frente de saturação são mínimas quando comparada

a etapa anterior; no entanto, observa-se uma expansão da isolinha de R = -0,20m em direção a

superfície, o que pode sugerir uma influência da capilaridade do solo no movimento do efluente,

ou então influência de precipitações ocorridas nos dias anteriores (Figura 5.6f). 

Uma questão a ser observada é com relação ao formato da frente ou bulbo de saturação

quando compara-se os dois trechos da vala 3. Para o trecho intermediário, o formato do bulbo é

mais definido enquanto que para o trecho final, este é mais disperso com relação à vala de

infiltração. A possível explicação para essa diferença é que o efluente apresenta uma carga

hidráulica maior na extremidade da vala em função da declividade da mesma, o que pode ser

comprovado quando se compara o nível de água nos poços de visita PV6 e PV9. Como no PV9

a carga hidráulica é bem maior do que no PV6, ocorre uma maior carga na percolação do

efluente. 

3a Campanha de Monitoramento: Efluente lançado na vala 3 entre os dias 05/05 a

21/05/1997. 
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A terceira campanha ocorreu em um período mais seco e, consequentemente, pôde-se

aumentar o tempo de operação da vala. As etapas referentes a essa campanha foram consideradas

nos dias 6, 12 e 19 de maio de 1997, conforme apresentadas abaixo:

Etapa Inicial (06 /05 /1997): Nesta etapa, correspondente ao início da transferência do

efluente para a vala 3, observa-se para o trecho intermediário (Conjunto A) uma ampla

distribuição de valores de potencial matricial no solo alcançando valores de até -2,20m nas áreas

próximas à superfície (Figura 5.7a). No trecho final, (Conjunto B), a variação do potencial

matricial do solo apresenta uma amplitude menor, com valores de até -1,60m próximo à

superfície do solo (Figura 5.7b).

Etapa Intermediária (12 /05 /1997): Nesta etapa, que corresponde ao 7o dia após o início

do lançamento do efluente na vala 3, observa-se que, para o trecho intermediário, há uma

tendência a formação de um bulbo de saturação a uma distância lateral de 0,50m com relação ao

eixo da vala (Figura 5.7c). Para o trecho final, também verifica-se uma alteração significativa do

potencial matricial nas regiões mais próximas da vala, no entanto, nas porções mais superficiais

ocorrem poucas modificações do Rm com relação à etapa anterior (Figura 5.7d). A diferença

entre o efeito nos dois trechos pode estar relacionada ao fato de que, como o efluente atinge

inicialmente o trecho intermediário,  o processo de percolação no solo se desenvolve mais

notadamente nesse conjunto.

Etapa Final (19/05/1997): Nesta etapa, relacionada ao 14odia de lançamento do efluente

na vala de infiltração, ou seja, antes da transferência do mesmo para uma nova vala, pode ser

constatada uma evolução mais significativa da frente de saturação para ambos os trechos. No

trecho intermediário, verifica-se uma variação pequena do potencial matricial, porém é possível

observar o efeito da precipitação, que provocou a alteração da inclinação das linhas isopotenciais

(Figura 5.7e). No trecho final da vala, observa-se uma frente de saturação mais extensa, como

é caracterizada  pelo isovalor de Rm = -0,20m (Figura 5.7f). A diferença na forma dos bulbos de

saturação nos dois trechos pode estar relacionada a uma acumulação do efluente no trecho final

da vala da infiltração devido à declividade do tubo e conseqüentemente à percolação de uma

maior quantidade de efluente causando assim uma maior dispersão lateral do fluxo.

Aparentemente, ocorre um espalhamento lateral, por saturação, a profundidades maiores e, a
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partir desta zona, ocorre o umedecimento do solo em direção à superfície.         

5.3.3 - Considerações finais

Através dos resultados obtidos nas campanhas realizadas, algumas considerações podem

ser feitas com relação à capacidade de infiltração na vala monitorada, às variações do potencial

matricial do solo nos períodos secos e chuvosos, além do método de interpolação utilizado para

a análise da variação espacial do potencial matricial.

i) Analisando as três campanhas de monitoramento realizadas, observa-se que para as

duas primeiras campanhas, realizadas em períodos chuvosos, o efluente permaneceu na vala de

infiltração por um período de aproximadamente 13 dias, enquanto que durante a terceira

campanha, realizada em período seco, o tempo de permanência do efluente se estendeu por 16

dias. Considerando o valor médio de vazão equivalente a 0,25 l/s, estima-se uma quantidade de

efluente percolada no solo de aproximadamente 281000 e 346000 litros para os períodos chuvoso

e seco respectivamente. Considerando que o processo de percolação tenha se distribuído

uniformemente ao longo da vala, estima-se que a capacidade de percolação da vala seja de

aproximadamente 4700 e 5800 litros por metro de vala para os períodos chuvoso e seco

respectivamente. Portanto, a capacidade de infiltração da vala aumenta em torno de 20% quando

o solo não se apresenta parcialmente saturado devido à infiltração de chuva. De qualquer forma,

as valas mostraram-se eficientes, mesmo nos períodos mais chuvosos.

   

ii) Apesar da interferência das precipitações em todos os períodos monitorados, foi

possível verificar a influência do espalhamento lateral da umidade até uma distância horizontal

de  aproximadamente 2 metros, indicando que, nesta área, o afastamento lateral entre as valas

pode ser da ordem de 4 metros ou mais, sem interferência entre os bulbos. Da observação da

variabilidade espacial, principalmente na terceira campanha, quando não ocorreram precipitações

tão significativas, pode-se estender a análise para a campanha anterior, com precipitação

significativa: até o trecho intermediário da vala, o bulbo de umidade se desenvolve para baixo

e se espalha lateralmente, tendo pouca influência próximo a superfície. No trecho final, com o

acúmulo de água na vala, ocorre saturação do solo por baixo, em uma extensão maior. Este fato
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é reforçado pela observação em campo de que, junto ao PV9, a frente de saturação chega a atingir

a superfície, quando o nível do efluente nesse poço de visita se torna crítico (15 cm acima da

superfície). Como recomendação, sugere-se a diminuição da declividade da vala, porém

colocando a extremidade de montante a uma profundidade maior para evitar o afogamento do

canal de alimentação. Isso sendo feito, o efluente tende a se aproximar da superfície em toda a

extensão da vala, permitindo a utilização de vegetação rasteira para aumentar a eliminação de

água e nutrientes, o que provavelmente aumentaria a capacidade de absorção das valas na área.

iii) A utilização de vegetação para absorção de umidade proveniente da vala também

parece pouco efetiva, visto que, para a profundidade em que a vala foi instalada, onde a vegetação

rasteira espalha suas raízes, há pouca influência da água infiltrada através das valas. A utilização

de vegetação de maior porte, como árvores, que lançam raízes mais profundas, deve ser planejada

com maior cuidado, uma vez que a tendência é que as raízes sejam direcionadas para as valas,

o que pode levar à obstrução parcial dos tubos de coleta de esgoto, onde há aberturas projetadas

para a saída do efluente.

 

iv) Com relação ao método do inverso da distância ao quadrado para interpolação

determinística dos dados obtidos, este foi utilizado para uma avaliação preliminar da variação

espacial do potencial matricial do solo no sentido de estimar a forma da frente de saturação. No

entanto, independente do método utilizado, tais procedimentos devem ser usados com cautela,

principalmente quando existe uma baixa densidade amostral de pontos de observação e se estima

valores para auxiliar no processo de interpolação, como foi verificada no estudo em questão.

Cabe observar que, o uso de valores de contorno assumindo Rm = 0 nos limites da vala também

deve ser utilizado com cuidado, pois durante a realização de testes prévios, quando foi empregado

um número considerável de pontos com esses valores, obteve-se um forte gradiente de isovalores

no sentido da vala de infiltração devido à ausência de pontos de observação próximos a mesma.

5.4 - DISPERSÃO DE CONTAMINANTES NA ZONA NÃO-SATURADA

5.4.1 - Introdução
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Os processos de movimentação e dispersão de contaminantes ao redor da vala de

infiltração monitorada foram caracterizados através do tratamento de dados obtidos por meio de

coleta de água da zona não-saturada utilizando lisímetros de sucção instalados em dois conjuntos

principais (A e B). O tratamento dos dados obtidos nessas coletas se processou analogamente ao

realizado para os valores de potencial matricial, através de uma interpolação determinística dos

dados pelo método do inverso da distância ao quadrado realizados no software SURFER. Em

seguida foram traçados mapas de isovalores ilustrando a distribuição espacial dos constituintes.

Três etapas de coleta foram realizadas quando o efluente foi lançado na vala 3 entre os dias 12

e 24/03, sendo as duas primeiras (14 e 19/03) durante o período de lançamento e a última alguns

dias após o término do lançamento (01/04). Aqui também foram adotados, na região limítrofe da

vala com o solo, valores dos parâmetros monitorados que correspondem ao obtido para o

efluente, com exceção da primeira etapa de amostragem,  por se considerar a propagação ainda

incipiente quando se inicia o lançamento do efluente na vala 3. Assim, não foi ilustrada a

distribuição de isovalores na área entre a vala e os lisímetros para a primeira etapa, pelo fato das

condições de contorno não terem sido adotadas.

Antes da discussão dos resultados devem ser mencionadas algumas observações

relacionadas especificamente ao rendimento dos lisímetros durante os procedimentos de coleta.

Inicialmente, durante a fase de aplicação da sucção, constatou-se que a maioria dos lisímetros

apresentou uma queda acentuada de sucção alguns minutos após a aplicação da mesma. Este

problema trouxe algumas consequências para as campanhas de coleta realizadas, uma vez que,

em alguns lisímetros, tornou-se necessário o controle da pressão com aplicação da sucção em

intervalos de tempos regulares.

Outra consequência é que, como a sucção de alguns lisímetros não foi mantida por um

tempo muito prolongado (2 a 3 horas), o volume de água coletado foi muito baixo, sendo em

média em torno de 5 ml, dependendo do grau de saturação do solo. Este problema apresentado

pode ter sido decorrente dos seguintes fatores: i) As conexões existentes na extremidade superior

do lisímetro entre o tubo de PVC e o cap e entre este e a válvula de gás podem ter apresentado

defeitos de vedação possibilitando assim a entrada de ar para dentro do amostrador. ii) Baixa

umidade do solo, não permitindo um fluxo significativo da solução para o lisímetro.

Entre as duas hipóteses consideradas anteriormente, a segunda pode ser a mais

plausível, pois, conforme observado nos mapas de contorno que caracterizam a variação espacial

do potencial matricial, a distâncias laterais superiores a 1,00 ou 1,50m do eixo da vala, o
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potencial matricial se manteve com valores baixos. Outro fato que confirma esta possibilidade

é que os lisímetros L3, L4, L9 e L10, mais próximos da vala 3, e situados bem dentro do alcance

do bulbo de umidade, obtiveram os melhores rendimentos, mantendo altos valores de sucção

(entre 50 - 60 centibars) durante o período de coleta, sendo obtidos volumes de amostras mais

representativos, em torno de 20 a 30 ml em média para um período de 2 a 3 horas.

Assim, com a obtenção de baixos volumes de amostras, o número de parâmetros de

análise química teve de ser reduzido, sendo analisados apenas pH,  condutividade elétrica, sólidos

totais dissolvidos e nitrogênio amoniacal, pois são análises que requerem baixos volumes de

amostra. Para comparação com amostras de referência foi instalado um lisímetro de sucção num

ponto afastado das valas de infiltração (L14), com o objetivo de obter valores médios dos

constituintes analisados sem interferências do efluente  (Tabela 5.4).  As figuras 5.8 a 5.10

ilustram os valores destes parâmetros nos trechos intermediário e final da vala de infiltração,

onde se localizam os conjuntos de lisímetros A e B, respectivamente. No Conjunto A, o lisímetro

L8 não foi considerado para análise de dados, pois sofreu quebra da cerâmica durante os

procedimentos de campo.

Tabela 5.4 - Valores médios de constituintes analisados no lisímetro de referência (L14)

 Constituinte químico Valor

pH 6,8

Condutividade (:s/cm) 130

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) 89

Nitrogênio amoniacal (mg/l) 0,56
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5.4.2 - pH

Conforme apresentado na Figuras 5.8a e 5.8b, que ilustram os valores correspondentes

à primeira coleta de água na zona não-saturada nos trechos intermediário e final, pode se

constatar que os valores de pH apresentam-se distribuídos espaçadamente em geral com valores

entre 6,8 a 6,9.

 Na segunda coleta (Figuras 5.8c e 5.8d), nota-se um suave decréscimo dos valores de

pH, quando se compara com os valores obtidos na coleta anterior. Provavelmente este decréscimo

nos valores de pH fora causado por infiltração da água de chuva devido a alguns eventos

pluviométricos entre a 1a e a 2a coleta , uma vez que a água da chuva tende a ser ligeiramente

ácida devido à dissolução de CO2 na mesma. O gradiente em direção à vala ilustrado nas duas

figuras, provavelmente, é resultado da interpolação pelo fato de se haver lançado o valor do pH

do efluente no fundo da vala, não se podendo inferir, de fato, a extensão da influência da vala no

pH.

Na terceira coleta, ocorrida logo após o desvio do efluente para uma outra vala, houve

um ligeiro aumento dos isovalores de pH para ambos os trechos. Para o trecho intermediário

(Conjunto A), os valores de pH indicam um aumento maior desse constituinte, caracterizando

assim uma tendência de dispersão lateral deste constituinte, enquanto que para os valores

inferiores a 6,7 apresentados principalmente na porção superior do mapa pode caracterizar a

interferência da infiltração da água da chuva nas camadas superficiais do solo (Figura 5.8e). Em

função da pequena variação do pH nas amostras coletadas, este parâmetro não permitiu uma

análise significativa da dispersão do efluente no solo. 

5.4.3 - Condutividade

A condutividade é um parâmetro que avalia a capacidade de uma solução aquosa em

conduzir eletricidade, sendo dependente da presença de íons, concentração total, mobilidade e

valência. Com relação aos valores desse parâmetro para os trechos analisados, a  análise da

primeira etapa de coleta mostra que há um ligeiro aumento da condutividade com a profundidade

(Figuras 5.9a e 5.9b). 
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Na segunda etapa de amostragem, ocorre uma leve inversão dessa tendência, com o

aumento da condutividade nos pontos mais próximos da vala, sendo que a distâncias de 2 metros

com relação ao eixo da vala são caracterizados isovalores na ordem de 200 a 250  :s/cm, sendo

que para o trecho intermediário este aumento é mais acentuado a uma profundidade de

aproximadamente 1,5 m abaixo da superfície (Figura 5.9c). Para o trecho final, esta dispersão

lateral ocorre a uma profundidade ligeiramente superior, em torno de 1 metro abaixo da superfície

(Figura 5.9d). 

Na terceira coleta, verifica-se uma redução da condutividade nos dados do conjunto A,

apresentando um valor médio em torno de 150 :s/cm (Figura 5.9e). No entanto, no trecho final

ocorre um ligeiro crescimento da condutividade tanto nos lisímetros mais profundos quanto na

superfície a distâncias em torno de 3 metros com relação ao eixo da vala, caracterizando assim

uma tendência de dispersão lateral nos primeiros metros e propagação em direção à superfície,

conforme foi verificada na variação do bulbo de umidade para análise da variabilidade do

potencial matricial (Figura 5.9f).

A influência da precipitação não pôde ser propriamente analisada uma vez que não se

coletou amostras de água precipitada, porém, é de se esperar que a condutividade dessa água seja

baixa em comparação com os valores do efluente e mesmo da água do solo. 

5.4.4 - Nitrogênio amoniacal

A análise da dispersão de diferentes compostos nitrogenados durante a percolação de

efluentes através da zona não-saturada tem importância para uma avaliação da oxidação de

nitrogênio sob as formas orgânica e amoniacal em nitrito e principalmente nitrato, este sendo um

composto prejudicial à saúde quando em excesso na água. Nesta etapa de avaliação da

propagação dos contaminantes ao redor da vala de infiltração, a análise destes compostos se

resumiu apenas na quantificação do nitrogênio amoniacal, devido à limitação causada pelo

volume de amostra retirado pelos lisímetros, pois o método disponível no laboratório para

quantificação de nitrato,  requer um volume mais expressivo, pelo menos 25 ml, para análise

desse parâmetro. Desta forma ficou prejudicada a análise quanto à evolução da pluma, o que em

geral pode ser feito através do confronto dos mapas de isovalores de nitrogênio amoniacal e

nitrato.
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As Figuras 5.10a e 5.10b ilustram a dispersão deste constituinte para os dois conjuntos

de lisímetros durante a segunda coleta realizada no dia 24/03/1997, correspondente ao ápice da

percolação do efluente através da terceira vala de infiltração.  De acordo com as figuras não se

observam valores significativos de nitrogênio amoniacal nos pontos onde foram instalados os

lisímetros. Assim, existem duas possibilidades para explicar o comportamento do movimento de

NH4 através do solo: i) o solo provavelmente apresenta uma alta capacidade de retenção para este

constituinte ou ii) elevada aeração do solo a ponto de transformar a maior parte do NH4 em

nitrogênio sob a forma oxidada (nitrito ou nitrato), o que poderia ser confirmado com a análise

desse constituinte.      

5.4.5 - Considerações finais    

Com relação à análise dos resultados obtidos para os dois trechos da vala 3, deve ser

observado que o baixo número de lisímetros por conjunto ainda é insuficiente para gerar um

mapa de isovalores mais representativo para ilustrar a dispersão dos constituintes químicos.

Comparando a variação dos isovalores dos parâmetros pH e condutividade, nota-se que o último

parâmetro é muito mais indicado para a caracterização da dispersão de uma pluma de

contaminantes para esse tipo de efluente. A distribuição dos isovalores de condutividade tende

a seguir um padrão parecido com a frente de umidade determinada no item anterior, ou seja, no

trecho intermediário a propagação dos contaminantes tende a seguir uma direção segundo a

gravidade, enquanto que para o trecho final,  há uma tendência da propagação em direção à

superfície. Os isovalores de pH, no entanto, não apresentaram a mesma eficiência, já que a

diferença dos valores do efluente e das amostras coletadas em lisímetros é baixa.

 

5.5 -ANÁLISE DA ZONA SATURADA

5.5.1 - Introdução

Na maior parte dos sistemas sépticos, principalmente os que apresentam grandes
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volumes de infiltração de efluentes, é importante estabelecer uma interação desses sistemas com

os lençóis de água subterrânea subjacentes, não apenas pelo fato do risco de contaminação dos

aquíferos, como também detectar possíveis problemas ocasionados pela elevação do nível do

lençol freático. Com  relação às investigações de campo realizadas na zona saturada da área

algumas etapas podem ser consideradas a seguir:

- Determinação da superfície do lençol freático, ou piezométrica, e avaliação  da

profundidade desta abaixo da superfície topográfica. Avaliar como varia a flutuação do nível

piezométrico e se este pode ser afetado pelas cargas de efluente estabelecidas.

- Determinação das linhas de fluxo de água subterrânea e consequentemente a direção

esperada do transporte advectivo de contaminantes na zona saturada, caso esta venha a ser

atingida por contaminantes do efluente.

- Avaliação da concentração de constituintes na água do lençol freático, com a

comparação dos valores de parâmetros da qualidade da água analisada em poços situados ao

longo das valas de infiltração com os de um poço de referência, para caracterização

hidrogeoquímica  e estimativa de possíveis plumas de contaminação.

- Comparação da concentração dos constituintes analisados com os resultados obtidos

da coleta através da zona não-saturada para avaliação do grau de diluição da água subterrânea.

 

5.5.2 - Nível piezométrico

A primeira etapa referente ao estudo da zona saturada consistiu na determinação

preliminar do nível do lençol freático, ou nível piezométrico na área de estudo. Durante a fase

de abertura dos furos de sondagem para instalação dos poços de monitoramento, realizados no

período de  novembro de 1996 a fevereiro de 1997, constatou-se que o nível do lençol freático

apresentava uma profundidade de 9 a 10 metros abaixo da superfície do terreno. No entanto, para

uma melhor avaliação de como este nível se distribui ao longo da área de monitoramento, além

de sua correlação com a superfície topográfica, foi confeccionado um mapa superpondo as

superfícies topográfica e piezométrica, esta com dados referentes ao mês de fevereiro. Ambas as

superfícies também foram traçadas através do software SURFER, no entanto, utilizando o método

kriging para interpolação estatística dos dados obtidos, uma vez que os pontos utilizados para a

interpolação apresentam-se melhor distribuídos espacialmente pela área de estudo, além de que
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o método permite uma melhor suavização dos valores estimados. As cotas apresentadas no mapa

correspondem aproximadamente às cotas altimétricas com relação ao nível do Lago Paranoá, este

sendo assumido como cota zero (Figura 5.11).

Conforme pode ser observado nesse mapa, verifica-se que existe uma correlação forte

entre as superfícies piezométrica e topográfica, sendo quase paralelas, com um decréscimo de

cota de ambas as superfícies da direção SW para NE, ou seja, à medida que se caminha em

direção à extremidade das valas de infiltração. Na porção SW do mapa foi constatada a maior

diferença entre as cotas topográfica e piezométrica, com aproximadamente 10,50 metros de

distância vertical, enquanto que na porção NE esta diferença é um pouco menor, em torno de 9

metros. Através destas diferenças de nível piezométrico entre os dois trechos do mapa observa-se

que os padrões de fluxo preferenciais de água subterrrânea tendem a acompanhar a direção SW-

NE. Uma questão a ser observada refere-se à distorção da curva do isovalor de 3,60m da

superfície piezométrica próximo a extremidade final da vala 2, sugerindo assim uma possível

recarga do lençol freático pela percolação do efluente dessa vala. No entanto, tal hipótese parece

não ser conclusiva, já que a vala de infiltração em operação no período era a vala 1, além do que

a distribuição das isolinhas piezométricas manteve um padrão parecido durante períodos

diferentes de operação da vala. Assim, talvez a elevação do nível nessa porção da área pode estar

relacionada a condições do solo, ou erro na determinação da cota da cabeça do poço P5. 

Quanto à variação da flutuação do nível piezométrico, esta foi monitorada entre os dias

11 de janeiro e 02 de maio de 1997, com uma frequência média de 1 a 2 vezes por semana. Nesse

tipo de estudo seria interessante um acompanhamento mais prolongado, em torno de um ano, que

seria correspondente ao ciclo hidrológico. A variação do nível piezométrico dos poços foi

analisada para dois conjuntos distintos: o primeiro corresponde aos poços P1 a P3, localizados

na porção superior e intermediária da área de estudo, enquanto que o segundo corresponde aos

poços P4 a P7, localizados na porção inferior da área (Figura 5.12). Durante o período analisado,

o nível do lençol freático elevou-se numa taxa de aproximadamente 1-2 cm/dia, sendo acentuada

no período entre o fim do mês de março e início do mês de abril, possivelmente causada pela

infiltração de água devido ao aumento das precipitações ocorridas durante o mês de março.

 De acordo com as análises consideradas acima pode-se caracterizar que a distância

entre as superfícies topográfica e piezométrica é relativamente alta, e que, apesar do nível do

lençol freático ter subido aproximadamente 1,2 metros nos primeiros 4 meses do ano, esta

elevação não pareceu ser suficiente para prejudicar a percolação do efluente através do solo. A
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elevação do lençol freático tende a causar maiores preocupações quando este é raso, normalmente

inferior a 2 ou 3 metros abaixo do campo de drenagem de efluentes; Segundo Finnemore e

Hantzche (1983), esta elevação tem sido uma das principais causas de funcionamento inadequado

ou colapso de campos de drenagem de sistemas sépticos.  

5.5.3 - Qualidade da água subterrânea

O estudo da qualidade da água subterrânea subjacente ao sistema séptico na área de

estudo apresenta uma considerável importância, uma vez que é necessário um acompanhamento

periódico das concentrações dos constituintes para verificar se existe alguma tendência de

contaminação do lençol freático pela percolação do efluente. Esta avaliação também pode

determinar se a água subterrânea é apropriada em termos dos parâmetros físicos e químicos

estudados com relação aos padrões de potabilidade estabelecidos.

Para a realização desta etapa foi estabelecido um programa de amostragem de água dos

poços de monitoramento durante os dias 28/3 a 4/5/1997, sendo amostrados com uma freqüência

de 1 vez por semana, totalizando assim seis etapas de coleta nesse período. Um dos objetivos do

programa de amostragem é estabelecer a variação da concentração de constituintes como também

comparar os valores obtidos dos parâmetros do conjunto de poços localizados na parte inferior

da área (P4 a P7), que teoricamente devem apresentar uma maior concentração de constituintes,

com o conjunto de poços localizados na porção superior da área (P1 a P3). O poço P1, pelo fato

de estar localizado fora da influência das valas de infiltração, foi estabelecido como um poço de

referência (background) para comparação da concentração dos constituintes.

5.5.3.1 - pH

De acordo com a Figura 5.13 observa-se que o pH das amostras coletadas no lençol

freático apresentam um tendência mais ácida, com  valores situados entre 5,0 e 6,0. Inicialmente,

todos os poços apresentaram valores relativamente mais altos no primeiro dia de amostragem,

decrescendo gradualmente nas etapas seguintes e retomando um novo aumento desse parâmetro

entre a quinta e sexta etapa. Provavelmente as variações dos valores de pH nas etapas

intermediárias podem ter sido causadas pela infiltração da água da chuva, uma vez que cinco de

dez eventos pluviométricos superiores a 5mm no mês de abril ocorreram entre os dias 17 e 23
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deste mês.

Quanto à comparação dos valores de pH de todos os poços com o poço de referência

P1, observa-se que  alguns poços apresentam valores de pH ligeiramente superiores a este (P2,

P3, P4 e P7), enquanto  que os valores de pH para os poços P5 e P6 são inferiores ao poço P1.

Desse modo, não há uma evidência concreta que o efluente da fossa séptica influencie o pH da

água do lençol freático, uma vez que se houvesse forte influência do sistema séptico no lençol

freático seria esperado que o conjunto de poços P4 a P7 apresentasse valores de pH ligeiramente

superiores que os valores do conjunto de poços P1 a P3.

5.5.3.2 - Condutividade

A condutividade, conforme mencionado anteriormente, é um parâmetro que está

relacionado à concentração de sólidos totais dissolvidos em uma solução aquosa. Com relação

aos valores de condutividade obtidos durante o período de amostragem verificou-se uma variação

deste parâmetro entre  8 e 27  :s/cm, como valores mínimos e máximos obtidos. De acordo com

as Figuras 5.14a e 5.14b observa-se uma queda constante dos valores deste parâmetro a partir da

primeira coleta, sendo mais acentuada para o primeiro conjunto de poços (P1 - P3) e mais suave

para o segundo conjunto (P4 - P7). Algumas exceções deste comportamento foram caracterizadas

para os poços P6 na sexta amostragem e P7 na quinta amostragem, onde uma falha no

procedimento de amostragem pode ter falseado os valores, pois o amostrador nessa ocasião

atingiu acidentalmente o fundo dos poços provocando suspensão de argilas e sólidos

sedimentados no fundo dos mesmos interferindo assim nos valores desse parâmetro. Comparando

os dois conjuntos de poços, também nota-se que não existe uma diferença significativa dos

valores de condutividade entre os mesmos, não caracterizando assim uma tendência de

contaminação do lençol na região inferior da área de estudo.

A distribuição espacial dos isovalores de condutividade foi analisada através da

comparação dos mapas de isovalores desse parâmetro para a primeira e sexta amostragem

respectivamente. O mapa de isovalores teve a área de interpolação limitada à região próxima aos

poços onde foi feita a amostragem, mas a figura mostra uma área mais ampla para permitir uma

avaliação da possível influência do sistema de infiltração. Na primeira amostragem, a

condutividade apresenta uma distribuição decrescente de valores de montante a jusante da área,

sendo o valor do poço P1 o mais elevado entre os demais, fato que mostra a pouca influência do

campo de infiltração, uma vez que a tendência da propagação de contaminantes seria esperada
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no sentido de SW-NE, com valores mais elevados à jusante da área (Figura 5.15a). No mapa

referente à sexta amostragem, já é apresentado um padrão de distribuição mais uniforme da

condutividade, com aproximadamente 70 a 80% do mapa apresentando valores em torno de 12-15

:s/cm, caracterizando também um padrão decrescente de montante a jusante, no entanto, menos

acentuado que o mapa anterior (Figura 5.15b). Provavelmente este decréscimo geral dos

isovalores de condutividade apresentados entre as etapas inicial e final pode ser atribuído ao

período de chuvas que ainda se manteve prolongado durante o período de amostragem e que pode

ter provocado a diluição dos constituintes da água subterrânea do lençol freático.

5.5.3.3 - Nitrogênio

Na zona saturada foram analisadas as concentrações das duas espécies de nitrogênio

(NH4 e NO3), tendo sido observados dois comportamentos distintos: para o nitrogênio amoniacal

é caracterizado um decréscimo abrupto dos valores desde 0,40 a 0,80 mg/l (1a coleta) até um

mínimo situado entre 0,20 a 0,40 mg/l, constatados na 3a amostragem, retornando a um novo

aumento dos valores nas coletas subsequentes (Figuras 5.16a e 5.16b). Quanto à comparação dos

valores de NH4 do poço P1 com outros poços, observa-se que o poço P2, onde espera-se também

não haver uma influência considerável da percolação do efluente, apresenta um comportamento

desse parâmetro bem parecido com P1. O restante dos poços apresenta valores parecidos ou

ligeiramente superiores ao obtido para o poço P1. No entanto, não se pode descartar que a

infiltração da água proveniente de eventos pluviométricos tenha carreado NH4  ao lençol freático

produzindo o aumento desse constituinte nas últimas etapas de amostragem.

Comparando os valores de nitrato durante o período de amostragem, observa-se uma

variação bem irregular desse constituinte ao longo do período analisado (Figuras 5.16 c e 5.16d).

Comparando a variação de NH4 e NO3 para os mesmos períodos de amostragem, observa-se que

para os poços P2, P3 e P5 há um aumento desse constituinte ao longo do tempo ao mesmo tempo

em que ocorre decréscimo de NH4, o que pode sugerir reações de oxidação de NH4 em NO3. No

entanto, este fato não é conclusivo, uma vez que esse comportamento não é verificado para os

outros poços (P1, P4, P6 e P7).

Quanto à distribuição dos isovalores das espécies de nitrogênio analisadas, a Figura 5.17

ilustra os mapas de isovalores para NH4 e NO 3 também para a primeira e sexta etapa de

amostragem. Na primeira etapa, as concentrações de NH4 apresentam-se maiores na parte
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superior da área, comportamento também verificado para o NO3  (Figuras 5.17 a e 5.17b). Na

sexta etapa ocorre uma ligeira inversão da distribuição dos isovalores de NH4, sendo um pouco

mais concentrados na parte inferior da área (Figura 5.17c). Quanto ao NO3, ocorre uma

distribuição mais homogênea do constituinte, com concentrações em torno de 0,02 a 0,03 mg/l

ao longo do lençol freático (Figura 5.17d). As distribuições espaciais dos compostos

nitrogenados, de um modo geral, também não ilustram claramente uma tendência de reação de

NH4 em NO3, o que poderia indicar uma possível estimativa da direção de propagação de

contaminantes através do lençol freático. 

5.5.3.4 - Considerações finais

  Como considerações gerais sobre o monitoramento da qualidade do lençol freático pode

ser observado que durante o período de monitoramento não houve um conjunto de resultados que

pudesse indicar uma tendência de contaminação do lençol pelo efluente do sistema séptico. Entre

os fatores que reforçam essa hipótese destacam-se:

i) Os parâmetros analisados de um modo geral em todos poços apresentaram valores

parecidos ou próximos ao obtido com relação ao poço de referência P1. Comparando os dois

conjuntos de poços, na maioria das análises, os valores obtidos para o primeiro conjunto de poços

(P1 - P3) apresentam-se ligeiramente superiores aos valores obtidos para o segundo conjunto (P4

- P7), o que contraria as expectativas quanto à possibilidade de uma tendência mais forte de

contaminação na área de estudo.    

ii)Ao se observar a concentração média de alguns constituintes analisados (pH,

condutividade, sólidos totais dissolvidos e nitrogênio amoniacal) para os três ambientes distintos

de coleta de amostras (vala de infiltração, zona não-saturada (1,5 e 2,0m) e zona saturada),

verifica-se que existe um elevado grau de variação da concentração desses parâmetros (Figura

5.18). A variação da concentração para os parâmetros condutividade/sólidos totais dissolvidos

apresenta uma redução de aproximadamente 50 vezes comparando os valores obtidos para o

efluente e para o lençol freático. Quanto ao pH, esta redução está na ordem de 1 a 2 unidades e

para o nitrogênio amoniacal a variação é da ordem de 150 vezes.

Portanto, em função das considerações mencionadas, é provável que a água subterrânea
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do lençol freático não esteja sendo contaminada significativamente pelo efluente do sistema

séptico, o que indica que o solo da área estudada apresenta um alto grau de retenção de

constituintes minimizando assim a contaminação do lençol freático. No entanto, esta é apenas

uma estimativa preliminar em função do pouco tempo de acompanhamento da qualidade da água

subterrânea por um período de tempo limitado, sendo que uma análise qualitativa mais ampla e

por um período mais prolongado pode confirmar uma tendência definida de contaminação ou não

do lençol freático. Com o uso contínuo das valas, a tendência é que o solo perca gradativamente

sua capacidade de retenção e assim haja uma redução no gradiente dos parâmetros observados

com a profundidade. Após os primeiros eventos de precipitação, e com o início de elevação do

nível do lençol freático poder-se-á fazer uma avaliação do carreamento dos contaminantes retidos

durante a estação seca. 

5.6 - ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO

5.6.1 - Análise comparativa dos resultados

         

 No estudo desta dissertação foi realizada uma análise entre dois tipos de ensaios

distintos: i ) ensaio segundo a Norma ABNT NBR 7229/82 e ii) testes em furos com a utilização

do permeâmetro de carga constante tipo Guelph desenvolvido para este estudo. No total foram

realizados cinco ensaios, sendo que três desses na área do Centro Olímpico, entre as valas de

infiltração e os outros dois restantes em solos distintos próximos às margens do Lago Paranoá,

mais precisamente no bairro Lago Sul, sendo um efetuado em um solo residual de ardósia e outro

realizado em um solo argiloso bem estruturado. Para os testes da Norma ABNT NBR 7229/82,

foi aberta uma vala com dimensões de aproximadamente 1,2m x 0,8m x 0,3m.  No interior destas

valas abriu-se uma cova quadrada, situando-se o fundo desta  a pelo menos 0,6m abaixo da

superfície topográfica. Em seguida, foram abertos quatro furos de sondagem próximos à vala,

com  profundidade média de 0,8 m, para realização dos ensaios com o permeâmetro de carga

constante. O objetivo da comparação entre os dois tipos de ensaios consiste em verificar tanto

se os resultados de Ks obtidos pelos ensaios com o permeâmetro apresentam correlação com os

coeficientes de infiltração obtidos através do ensaio segundo a Norma ABNT NBR 7229/82.

Além da comparação dos valores de condutividade hidráulica, pretende-se discutir a eficiência
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destes métodos principalmente quanto ao tempo de execução dos testes, além do consumo médio

de  água para realização dos respectivos ensaios.

Quanto ao tempo de execução dos ensaios, a Tabela 5.6 apresenta os dados relacionados

aos tempos gastos para realização de várias etapas destes testes.  O tempo total de execução

corresponde à soma de dois tempos: i) Tempo gasto para abertura de cova (Norma ABNT) ou

furos (permeâmetro) e ii) Tempo gasto para realização dos ensaios, sendo que para a Norma

ABNT inclui também o tempo gasto para saturação da cova. Deve ser observado que alguns

desses ensaios realizados com o permeâmetro foram realizados em dois estágios, ou seja, com

duas alturas de carga hidráulica distintas, sendo H1 = 5cm e H2 = 10cm para aplicação do cálculo

de Ks através da solução analítica apresentada por Reynolds et al. (1985). 

Tabela 5.5 - Tempo de execução dos ensaios de infiltração segundo a Norma ABNT NBR

7229/82 e com o permeâmetro de carga constante.

ENSAIO Norma ABNT/NBR

7229/82

Permeâmetro de carga constante

          

1

Abertura cova/furos 2h10min 1h25min

4 testes com 2

estágios
Ensaios 5h20min 17h25min

Tempo Total 7h30min 18h50min

Média por ensaio 7h30min 4h42min30s

2

Abertura cova/furos 2h40min 1h20min

1 teste com 2

estágios
Ensaios 5h40min 10h55min

Tempo Total 8h20min 12h15min

Média por ensaio 8h20min 3h03min45s

3

Abertura cova/furos 2h35min 1h25min

2 testes com 2

estágios
Ensaios 6h55min 11h45min

Tempo Total 9h30min 13h10min

Média por ensaio 9h30min 4h17min30s

 4

Abertura cova/furos 1h45min 1h40min

1 teste com 2

estágios
Ensaios 8h05min 7h00min

Tempo Total 9h45min 8h40min

Média por ensaio 9h45min 2h10min
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  5

Abertura cova/furos 1h30min 0h50min

1 teste com 2

estágios
Ensaios 4h40min 7h05min

Tempo Total 6h10min 7h55min

Média por ensaio 6h10min 1h58min45s

Os resultados apresentados na Tabela 5.5 indicam que o ensaio segundo a Norma ABNT

NBR 7229/82 consome um tempo maior para a abertura da cova, apresentando uma média de 2

horas a 2 horas e 40 minutos para os solos argilosos da área do Centro Olímpico, comparado com

os tempos médios de 1 hora e 25 minutos com a utilização do trado manual para abertura dos

quatro furos para ensaios com permeâmetro neste mesmo tipo de solo (Ensaios 1-3). Essa demora

era esperada uma vez que o volume de solo retirado para o ensaio segundo a Norma ABNT/NBR

7229/82 é bem maior quando comparado com o volume de solo retirado para realização dos

quatro ensaios com o permeâmetro. 

A exceção verificada nesta etapa de abertura dos furos ocorreu para o Ensaio 4 (solo

residual de ardósia), na qual o tempo gasto para preparação da cova foi quase igual ao tempo de

execução dos quatro furos neste tipo de solo. Este fato ocorreu porque o trado desenvolvido para

este fim não se mostrou eficiente por causa das propriedades estruturais deste tipo de solo,

caracterizado por blocos prismáticos de 1 a 2 cm de diâmetro, com orientação definida e

resquícios de rocha não alterada. Assim, houve dificuldade para a penetração do trado no solo

conseqüentemente um aumento do tempo gasto para esta etapa. No Ensaio 5, por ter sido

executado em um solo com características texturais parecidas com os solos da área do Centro

Olímpico, sendo apenas mais estruturado, o tempo gasto para abertura dos furos também foi

menor do que o tempo para abertura da vala. 

Quanto aos tempos totais de execução, os ensaios realizados segundo a Norma

ABNT/NBR 7992/82 apresentaram uma variação média de 6 a 10 horas, sendo inferior aos

tempos totais consumidos pelos quatro testes com o permeâmetro, estes situados entre 8 horas

e 40 minutos e 18 horas e 50 minutos. A grande discrepância entre estes tempos totais nos testes

com o permeâmetro se deve às condições em que cada teste fora realizado, uma vez que os

ensaios que apresentaram maior consumo de tempo foram aqueles em que se utilizaram maior

número de pontos com dois estágios distintos. Mesmo assim, os testes de infiltração com a

utilização do permeâmetro foram mais eficientes que os da Norma ABNT/NBR 7229/82, onde

constata-se que  o tempo médio gasto para perfazer um ensaio segundo a Norma ABNT/NBR

7229/82 é aproximadamente o tempo consumido para realizar pelo menos um ensaio com duas
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repetições, utilizando dois estágios de carga no furo.

Outra questão a ser observada, além do tempo de consumo para realização do ensaio,

é o volume gasto de água  entre os dois métodos, pois o ensaio de infiltração segundo a Norma

ABNT NBR 7229/82 consumiu em média, somente na fase de saturação do furo, de 220 a 250

litros de água, o que constitui um problema considerável em termos de transporte da água. Os

ensaios com o permeâmetro, no entanto, consumiram em média 10 a 15 litros de água por furo,

totalizando um máximo de 40 a 60 litros de água em média por conjunto de 4 furos em cada

ensaio, sendo assim mais eficiente nesse aspecto. 

O segundo tipo de análise consistiu na comparação entre os valores de condutividade

hidráulica saturada obtidos através da solução de Reynolds (1993), utilizando apenas um estágio

com altura H = 10 cm e estimativa de "*= 0.12 m-1 e Reynolds et al. (1985) utilizando dois

estágios distintos com H1= 5cm e H2 = 10cm. (Tabela 5.6). Os valores de Ks obtidos através do

ensaio com o permeâmetro foram comparados com os resultados do coeficiente de infiltração

obtidos pelo gráfico da Norma ABNT NBR 7229/82.

 

Tabela 5.6 - Valores de condutividade hidráulica saturada e coeficiente de infiltração

obtidos pelos ensaios com permeâmetro de carga constante e a Norma ABNT NBR7229/82.

ENSAIO 1 2 3 4 5

Coeficiente de infiltração

(cm/s)    Norma ABNT 9,606 x 10-5 8,681 x 10-5 7,523 x 10-5 4,63 x 10-5 1,365 x10-4

Ks (cm/s)    permeâmetro

resol. Reynolds et al. (1985)

A1

A2

A3

A4 

-8,407 x 10-5

-2,300 x 10-5

 3,178 x 10-5

-1,055 x 10- 6

-4,25 x 10-5 -5,24 x 10-5

-8,87 x 10-5

-1,67 x 10-3 1,291 x 10-4



117

Ks (cm/s)    permeâmetro 

resol. Reynolds (1993)

A1

A2

A3

A4

Média

2,246 x 10-4

2,116 x 10-4

3,095 x 10-4

2,974 x 10-4

2,607 x 10-4

4,769 x 10-4

7,216 x 10-4

3,670 x 10-4

5,600 x 10-4 

4,163 x 10-4

8,155 x 10-4

5,018 x 10-4

4,912 x 10-4

4,292 x 10-4

5,594 x 10-4

3,860 x 10-4

4,811 x 10-4

5,614 x 10-4

3,463 x 10-4

4,437 x 10-4

2,509 x 10-3

2,938 x 10-3

4,594 x 10-3

4,407 x 10-3

3,612 x 10-3

De acordo com os resultados apresentados acima, inicialmente caracteriza-se uma

discrepância entre os valores obtidos de Ks para o permeâmetro de carga constante nas duas

soluções consideradas. Segundo a resolução analítica de Reynolds et al. (1985), na qual se utiliza

os dois estágios distintos, aproximadamente 80% dos pontos em que foram adotados este

procedimento apresentaram valores negativos para Ks, o que representa uma incoerência em

termos de interpretação de dados. Segundo Daniel (1989), valores negativos de Ks utilizando o

Permeâmetro de Guelph também foram obtidos em estudos realizados por Baugartner et al. em

1987. Russo et al. (1997), em estudos de variabilidade espacial da condutividade hidráulica,

constataram 22 valores negativos de Ks em um total de 152 pontos de observação. No entanto,

é difícil obter valores precisos das taxas de fluxo q1 e q 2 , principalmente quando os solos

apresentam baixos valores de condutividade hidráulica.

Uma das possíveis causas desse fato pode estar relacionada ao grau de heterogeneidade

do solo, pois, à medida que a carga hidráulica aumenta no furo, o volume de solo saturado

também aumenta e, a menos que o solo seja perfeitamente homogêneo, os valores de Ks podem

variar consideravelmente. Outras causas podem estar relacionadas à anisotropia local, presença

de macroporos e erros metodológicos. Reynolds et al. (1985) sugerem que as diferenças entre

q1 e q2  devem ser da ordem de 20 a 50 % para uma avaliação mais precisa de Ks. Os valores

negativos obtidos por Russo et al. (1997) foram associados à razão q1/q2 ,  com valores inferiores

a um valor crítico de 1,38. No estudo em questão, os resultados obtidos através desta solução

foram desconsiderados para efeito de análise e, portanto, o método de utilização de um estágio,

conforme a equação 4.7, apesar da desvantagem em estimar o parâmetro "* segundo Tabela 4.3,

pareceu ser mais razoável para análise deste parâmetro. Assim, os valores obtidos com o teste de

um estágio foram considerados aqui para efeito de interpretação e comparação com os resultados

obtidos do coeficiente de infiltração segundo a Norma ABNT/NBR 7229/82. 
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A Figura 5.19 ilustra a comparação dos  resultados obtidos de Ks com o uso do

permeâmetro adotando a solução analítica de Reynolds (1993) e do coeficiente de infiltração

obtidos com a Norma ABNT/NBR 7729/82. Nos solos argilosos da área do Centro Olímpico

(Ensaios 1 - 3), o valor médio do coeficiente de infiltração situa-se em torno de 8 x 10-5 cm/s

apresentando uma variação de aproximadamente 27% entre os valores mínimo e máximo desse

parâmetro. Entre os valores de Ks obtidos nos três primeiros ensaios para o mesmo tipo de solo

há uma variação maior, desde 2 x 10-4 a 8 x 10-4 cm/s, apresentando, uma média de 4 x 10-4 cm/s

e uma variação dos valores de 40  a  90 % para furos referentes ao mesmo ponto de análise. Esta

alta variação pode estar relacionada a diversos fatores, entre os quais: variabilidade estrutural do

solo,  temperatura da água, grau de compactação do solo após a realização do furo, entre outros.

Com relação ao valor obtido para o coeficiente de infiltração no Ensaio 4 (solo residual

de ardósia), observa-se que este apresentou o menor valor de todos os coeficientes de infiltração

obtidos, o que pode ser atribuído à estrutura apresentada por este tipo de solo, onde predominam

blocos prismáticos de 1 a 2 cm de diâmetro em orientação sub-horizontal, restringindo assim a

percolação da água no sentido vertical. No entanto, os valores de Ks obtidos através do

permeâmetro para este tipo de solo situaram-se entre 3,4 x 10-4 a 5,6 x 10-4 cm/s com uma média

de 4,4 x 10-4 cm/s, ou seja, não difere muito dos solos da área do Centro Olímpico. No entanto,

apesar de um menor número de observações realizadas para este tipo de solo, houve também uma

variação de 65% entre os pontos mínimo e máximo analisados.

Para o terceiro tipo de solo analisado (Ensaio 5), o resultado obtido para o coeficiente

de infiltração segundo a Norma ABNT NBR 7229/82, é de aproximadamente 1,3 x 10-4 cm/s,

o mais alto de todos os cinco ensaios realizados neste estudo. Analogamente, para os valores de

Ks obtidos através do permeâmetro, também foram constatados os valores mais elevados entre

todos os cinco conjuntos de ensaios realizados, situando-se entre 2,5 x 10-3 a 4,5 x 10  -3cm/s,

caracterizando assim que uma estruturação maior e poros mais largos apresentados neste tipo de

solo tiveram significativa importância para elevar os valores tanto do coeficiente de infiltração

quanto o de condutividade hidráulica saturada.     

5.6.2 - Considerações sobre os métodos analisados

Os ensaios segundo a Norma ABNT NBR 7229/82, pelo fato de analisarem um volume
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maior de solo, apresentam as desvantagens de necessitar mais ferramentas para  realização do

furo, assim como uma disponibilidade considerável de água, constituindo assim um problema

maior quando os solos são mais permeáveis.

Quanto às soluções analíticas aplicadas para o cálculo de Ks, a resolução de Reynolds

et al. (1985) não pareceu ser eficiente para o estudo em questão, principalmente pelo fato de usar

dois estágios distintos, o que leva a um maior tempo de execução do teste, consumo maior de

água e possibilidade de resultados negativos de Ks, inviabilizando o método para efeito de

interpretação. A solução de Reynolds (1993), apesar de utilizar apenas um estágio, necessita da

estimativa do parâmetro textural de solo "*, que pode levar a imprecisões na determinação de

Ks; no entanto, a utilização de apenas um estágio pode levar menos tempo para execução do

ensaio e consumo de água.

Os testes realizados com o permeâmetro de carga constante mostraram que este é um

método mais rápido e eficiente em termos de consumo de tempo e de água. A comparação entre

os dois métodos analisados não indica que o permeâmetro de carga constante é um método que

pode substituir o ensaio elaborado pela Norma ABNT designado para essa finalidade, uma vez

que os valores obtidos da condutividade hidráulica saturada e do coeficiente de infiltração não

foram equivalentes para os ensaios realizados, uma vez que esta norma não apresenta uma

discussão sobre a origem do cálculo para elaboração dos valores do coeficiente de infiltração. No

entanto, a utilização do permeâmetro de carga constante pode ser uma alternativa para estimativa

de Ks para dimensionamento de campos de drenagem de efluentes quando houver limitações

físicas para a realização desses ensaios. No entanto, este método apresentou a desvantagem de

apresentar uma  maior variabilidade espacial do parâmetro Ks. Caso a heterogeneidade do solo

não seja responsável por esta variação, é importante o cuidado com relação às técnicas de

sondagem para evitar compactação do solo, assim como outras medidas preventivas como manter

a temperatura da água e proteger o permeâmetro à exposição da luz solar, que pode alterar a

viscosidade da água e consequentemente os valores de condutividade hidráulica saturada.     

    

De um modo geral, com a utilização do permeâmetro de carga constante, pode-se

ampliar consideravelmente o número de pontos de amostragem, o que, para estudos de seleção

de local para instalação de valas de infiltração e/ou de adequabilidade da área para a instalação
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dessas valas, a técnica pode ser a mais apropriada. O estudo mostrou que ambos os métodos,

apesar de levarem a resultados distintos, apresentam uma mesma tendência. Nos casos de

dimensionamento propriamente dito, já com o local de instalação da vala previamente

selecionado com o permeâmetro de carga constante, pode-se realizar então o ensaio segundo a

Norma ABNT para fins de dimensionamento da vala. 

Para efeito de simplificação nesta comparação de valores, foi assumido inicialmente que o

coeficiente de infiltração obtido pela Norma ABNT seja equivalente a condutividade hidráulica

saturada,
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6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 - CONCLUSÕES

A análise da variabilidade espacial do potencial matricial do solo com a utilização de

técnica de tensiometria ao longo da vala de infiltração mostrou uma certa eficiência, e, embora

com poucos conjuntos de tensiômetros, foi possível estimar a variação do grau de saturação do

solo à medida que o efluente percola através da vala de infiltração, apesar da interferência dos

eventos pluviométricos ocorridos durante as campanhas de monitoramento. Outro aspecto a ser

considerado é que a declividade da vala de infiltração apresenta-se como um fator condicionante

na dispersão do bulbo de umidade, conforme foi observado na comparação dos dois trechos

analisados, sugerindo assim, a diminuição da declividade da vala, porém, com o cuidado de evitar

o afogamento do canal de alimentação.  

 

A técnica de coleta de água na zona não-saturada através dos lisímetros de sucção,

embora seja um método relativamente eficiente para amostragem na zona não saturada, necessita

de aprimoramento, principalmente no aspecto de manter a sucção aplicada por um período

prolongado e consequentemente obter um volume maior de amostra coletada. A coleta de

quantidades representativas parece estar condicionada a combinação de alguns fatores como:

profundidade de amostragem e posição com relação ao eixo da vala. Os lisímetros fora da

influência da vala, próximos à superfície, ficam submetidos a sucções elevadas, levando assim

à perda de saturação da cerâmica quando há perda de sucção no amostrador.

Quanto à propagação dos contaminantes na zona não-saturada, a análise dos parâmetros

monitorados revelou que a condutividade elétrica apresentou uma resposta mais eficiente para

caracterizar a pluma de dispersão ao longo da vala de infiltração, enquanto que o pH não mostrou

tal sensibilidade, uma vez que as diferenças entre os valores obtidos do efluente e da amostra de

água da zona não-saturada foram mínimas.
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A interação sistema séptico - lençol freático foi mínima na área de estudo, uma vez que

o lençol freático se mantém a uma profundidade considerável das valas de infiltração (pelo menos

8 metros)  e a taxa de ascensão do mesmo durante o período chuvoso não foi suficiente para

afetar o processo de percolação do efluente através do solo. Não existe evidências definidas de

contaminação do lençol freático quanto ao aspecto químico, uma vez que as concentrações dos

parâmetros monitorados para os poços localizados à jusante da área de estudo apresentaram

valores próximos ou inferiores aos obtidos para os poços localizados à montante.

A análise comparativa dos ensaios de infiltração realizados indica que o ensaio de

infiltração da Norma ABNT NBR 7229/82 apesar das dificuldades de execução apresentadas,

parece ser um método mais confiável para determinação da capacidade de infiltração do solo,

uma vez que como este método é realizado em uma cova de maiores dimensões, isto permite uma

melhor preparação da mesma, evitando assim erros metodológicos, além de que a análise de um

volume mais expressivo de solo saturado minimiza erros devido à heterogeneidade do solo. O

permeâmetro de carga constante tipo Guelph é um método mais eficiente tanto no aspecto de

tempo de execução e consumo de água, sendo recomendável seu uso para um estudo preliminar

da condutividade hidráulica, principalmente quando se deve realizar um número considerável de

testes. 

6.2 - SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Quanto às sugestões futuras para continuidade de pesquisas na área de estudo ou

relacionadas ao tema, com o objetivo de estimar um maior número de parâmetros ou aperfeiçoar

as técnicas utilizadas, podem ser consideradas as seguintes:

Realizar um estudo sobre propriedades químicas e  mineralógicas dos solos da área para

avaliar como determinados fatores, como, por exemplo, a capacidade de troca catiônica e

adsorção de constituintes químicos, interferem na remoção desses constituintes.

Melhorar as técnicas de confecção dos lisímetros de sucção, evitando o máximo

possível as conexões através de roscas, que podem permitir entrada de ar, dando preferência a
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conexões soldadas, que são mais eficientes para evitar tais vazamentos. Também deve ser

avaliada a dispersão de contaminantes com a instalação de lisímetros mais próximos da vala de

infiltração na tentativa de obter uma quantidade mais expressiva de amostras, e

consequentemente realizar uma análise mais ampla de parâmetros.

Executar um monitoramento completo da zona saturada para avaliar as oscilações

máxima e mínima do lençol freático durante um período correspondente ao ciclo hidrológico,

além de determinar a variação das concentrações dos constituintes químicos analisados no mesmo

período. Essa última etapa deve ser observada com maior atenção entre o final da estação seca

e o início das primeiras chuvas, na qual  pode ocorrer a liberação de constituintes retidos  no solo

e transporte dos mesmos através da zona não-saturada em direção ao lençol freático. Cabe

ressaltar que, se o nível do lençol freático fosse raso, essa recomendação teria uma maior

importância para o estudo em questão.

Realização de estudos das propriedades do aqüífero subjacente ao sistema séptico como

por exemplo: testes de bombeamento ou rebaixamento em poços para quantificação de

parâmetros como condutividade hidráulica e capacidade específica; uso de traçadores para

determinar coeficientes de dispersão hidrodinâmica.     

Utilização de técnicas geofísicas em conjunto com os métodos empregados para uma

melhor caracterização tanto qualitativa como quantitativa da pluma de contaminantes subjacente

ao campo de drenagem de efluentes.  

 

Desenvolver estudos de simulação matemática com utilização dos parâmetros

determinados em campo, sendo inclusive fundamental a determinação da curva de retenção de

água do solo. 

Realização de um maior número de testes de infiltração segundo os métodos analisados,

principalmente em outros tipos de solos não testados, para uma melhor correlação entre os

coeficientes de condutividade hidráulica obtidos por esses métodos.  
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Com relação às resoluções analíticas para cálculo de Ks, a equação  apresentada por Reynolds

(1993), com a utilização de um estágio, parece ser mais aplicada para o estudo do que a solução

de Reynolds et al. (1985), com realização de dois estágios. Apesar da primeira solução apresentar

a desvantagem de estimar o parâmetro de textura do solo "*, a utilização de apenas um estágio

reduz o tempo de execução do ensaio, enquanto que a realização de dois estágios, apesar de não

necessitar a estimativa de "*, aumenta o tempo de execução do teste e pode levar à obtenção de

resultados negativos para o valor de Ks.

(Alguma coisa sobre o tempo médio de operação por vala no período de chuva e sem

período de chuva l/m)
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APÊNDICE A 

CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO DAS VALAS

1996 1997

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI

01 V1 V2 V2 V1 V2 V1

02 V1 V2 V2 V1 V2 V1

03 V1 V2 V2 V1 V2 V1

04 V1 V2 V1 V1 V2 V1

05 V3 V2 V1 V1 V2 V3

06 V3 V2 V1 V1 V2 V3

07 V3 V2 V1 V1 V2 V3

08 V3 V2 V1 V1 V2 V3

09 V3 V2 V1 V1 V2 V3

10 V3 V2 V1 V1 V2 V3

11 V3 V2 V1 V1 V2 V3

12 V3 V2 V1 V3 V2 V3

13 V3 V2 V1 V3 V2 V3

14 V2 V2 V1 V3 V2 V3

15 V2 V2 V1 V3 V2 V3

16 V2 V2 V1 V3 V2 V3

17 V2 V2 V1 V3 V2 V3

18 V2 V2 V1 V3 V2 V3

19 V2 V2 V1 V3 V1 V3

20 V2 V2 V1 V3 V1 V3

21 V2 V2 V1 V3 V1 V3

22 V2 V2 V1 V3 V1 V1

23 V1 V2 V2 V1 V3 V1 V1

24 V1 V2 V2 V1 V3 V1 V1

25 V1 V2 V2 V1 V2 V1 V1

26 V1 V2 V2 V1 V2 V1 V1

27 V1 V2 V2 V1 V2 V1 V1

28 V1 V2 V2 V1 V2 V1 V1

29 V1 V2 V2 V2 V1 V1

30 V1 V2 V2 V2 V1 V1

31 V2 V2 V2 V1
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Obs: Vi - Operação na vala i 

APÊNDICE B 

TABELA DE DADOS DE VAZÃO DO CANAL (Qc)

 

Data Qc (l/s) Data Qc (l/s) Data Qc (l/s) Data Qc (l/s)

1996 06/01 0,34 20/02 0,18 19/03 0,17

05/12 0,13 07/01 0,28 21/02 0,21 20/03 0,27

06/12 0,07 08/01 0,28 22/02 0,28 21/03 0,19

07/12 0,71 09/01 0,53 24/02 0,16 25/03 0,15

08/12 0,26 14/01 0,39 25/02 0,18 26/03 0,24

09/12 0,20 21/01 0,46 26/02 0,28 27/03 0,30

10/12 0,64 22/01 1,58 27/02 0,25 28/03 0,26

14/12 0,54 23/01 1,05 28/02 0,20 29/03 0,41

15/12 0,54 27/01 0,37 03/03 0,11 30/03 0,27

16/12 0,18 29/01 1,46 04/03 0,18 31/03 0,26

17/12 0,31 30/01 0,29 05/03 0,23 01/04 0,36

18/12 0,31 05/02 0,25 06/03 0,24 02/04 0,35

19/12 0,46 06/02 0,30 07/03 0,21 03/04 0,32

20/12 0,42 07/02 0,33 08/03 0,25 04/04 0,15

21/12 0,33 08/02 0,19 09/03 0,21

22/12 0,17 10/02 0,04 10/03 0,12

23/12 0,21 11/02 0,28 11/03 0,26

26/12 0,37 12/02 0,18 12/03 0,17

27/12 0,19 13/02 0,10 13/03 0,15

28/12 0,30 14/02 0,20 14/03 0,23

30/12 0,28 15/02 0,14 15/03 0,15

1997 17/02 0,15 16/03 0,30

02/01 0,28 18/02 0,07 17/03 0,32

05/01 0,28 19/02 0,04 18/03 0,19
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APÊNDICE C

Monitoramento da vazão do canal por 24 horas (Período entre os dias 07 e 08/05/1997)

 

Hora Qc (l/s) Hora Qc (l/s)

07/05 20:00 0,28

10:30 0,18 20:30 0,17

11:00 0,24 21:00 0,26

11:30 0,15 21:30 0,30

12:00 0,15 22:00 0,30

12:30 0,24 23:00 0,30

13:00 0,22 08/05

13:30 0,30 00:00 0,32

14:00 0,30 02:00 0,08

14:30 0,17 04:00 0,06

15:00 0,14 06:00 0,06

15:30 0,20 07:00 0,24

16:00 0,20 07:30 0,78

16:30 0,22 08:00 0,74

17:00 0,17 08:30 0,28

17:30 0,15 09:00 0,48

18:00 0,11 09:30 0,32

18:30 0,15 10:00 0,28

19:00 0,30 10:30 0,34

19:30 0,24



131

APÊNDICE D

ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS (mm). Estação ETEB-Norte.  Fonte: CAESB

1996 1997

Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

01 0,0 10,0 34,6 0,0 8,2 22,0 0,0

02 0,2 5,8 0,4 0,0 10,6 0,4 0,0

03 7,6 0,0 1,4 16,6 1,0 0,0 0,0

04 2,8 0,0 10,0 5,8 0,0 6,5 0,0

05 0,0 0,0 38,0 0,0 0,3 5,0 0,0

06 50,0 0,0 16,0 0,0 0,0 1,2 0,0

07 0,0 37,0 1,0 0,0 55,0 0,0 0,0

08 0,0 0,0 16,0 0,0 31,6 17,1 0,0

09 0,0 1,6 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0

10 0,0 22,6 0,4 0,0 1,2 0,0 0,0

11 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 8,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 3,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,2 1,4 30,6 0,0 0,4

15 0,0 0,0 3,0 0,8 3,4 0,0 0,0

16 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

17 16,8 0,0 0,0 0,0 5,3 5,0 0,2

18 0,4 0,0 65,6 0,0 3,2 7,0 0,0

19 11,1 0,0 10,1 8,0 13,8 18,0 0,0

20 17,0 35,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 0,0 1,0 0,0 0,2 39,8 17,6 0,0

22 6,2 0,6 5,4 0,0 36,9 0,0 0,0

23 14,8 1,2 4,8 0,0 0,0 7,1 0,0

24 30,0 3,0 0,0 0,0 19,2 5,0 0,0

25 13,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 0,0 44,5 23,0 18,6 0,0 0,0 0,0

27 4,0 30,0 0,4 0,0 0,0 38,8 0,0

28 10,4 1,0 4,2 0,0 2,8 0,0 0,0

29 0,4 0,0 22,0 7,6 0,0 0,0

30 0,0 0,0 16,0 14,2 0,0 0,0
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31 4,0 6,0 22,0 0,0

 

APÊNDICE E

POTENCIAL MATRICIAL DO SOLO (1a CAMPANHA)

Dia T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0 -0,70 -0,88 -0,99 -0,46 -0,44 -0,20

1 -0,81 -0,88 -0,99 -0,46 -0,44 -0,09

5 -0,70 -0,88 -0,79 -0,46 -0,44 -0,30

6 -0,91 -0,88 -0,79 -0,46 -0,44 -0,30

7 -0,91 -0,88 -0,79 -0,46 -0,34 -0,20

8 -1,11 -0,78 -0,99 -0,67 -0,44 -0,60

9 -1,11 -0,98 -0,79 -0,67 -0,24 -0,50

10 -1,11 -0,68 -0,38 -0,36 0 -0,20

11 -1,42 -0,88 -0,58 -0,15 -0,24 -0,60

12 -1,52 -0,88 -0,69 0 -0,34 -0,50

13 -1,32 -0,68 -0,38 0 -0,24 -0,50

14 -1,01 -0,47 -0,38 0 -0,24 -0,50

15 -0,70 -0,47 -0,58 0 -0,24 -0,09

16 -0,50 -0,07 -0,28 0 -0,14 0

17 -0,60 -0,17 -0,48 0 -0,34 -0,09

18 -0,91 -0,47 -0,79 -0,46 -0,55 -0,09

19 -0,70 -0,37 -0,99 -0,67 -0,55 -0,09

20 -0,91 -0,27 -1,20 -0,97 -0,65 -0,40

21 -1,11 -0,17 -1,20 -0,97 -0,75 -0,40

22 -1,11 --- -1,60 -1,48 -0,75 -0,50

23 -1,01 --- -1,30 -1,17 -0,55 -0,40

24 -0,91 --- -0,58 -1,07 -0,65 -0,60

25 -0,81 --- -0,69 -0,67 -0,55 -0,40

26 -0,91 --- -0,79 -0,67 -0,65 -0,40

27 -1,11 --- -0,99 -0,87 -0,75 -0,60
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APÊNDICE E

POTENCIAL MATRICIAL DO SOLO (2a CAMPANHA)

Dia T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0 -2,13 -1,29 -0,67 -0,26 -0,58 -0,36 -0,65 -1,01

1 -1,72 -1,09 -0,63 -0,21 -0,38 -0,26 -0,34 -0,71

2 -1,52 -1,29 -0,62 -0,01 -0,99 -0,67 -0,24 -0,60

3 -1,32 -1,09 -0,61 -0,09 -0,69 -0,67 -0,04 -0,30

4 -1,62 -0,68 -0,51 -0,10 -0,99 -0,67 -0,14 -0,40

5 -1,92 -0,88 -0,15 -0,10 -0,99 -0,87 -0,14 -0,60

6 -2,43 -0,88 -0,15 -0,11 -1,30 -0,97 -0,14 -0,71

7 -2,13 -0,98 -0,16 -0,11 -2,21 -1,28 0 -0,60

8 -2,34 -1,09 -0,08 -0,12 -1,09 -1,18 0 -0,50

9 -1,93 -1,19 -0,06 -0,12 -1,20 -1,28 0 -0,50

10 -2,23 -1,09 -0,04 -0,12 -1,09 -1,28 0 -0,71

11 -2,33 -1,19 -0,04 -0,11 -0,99 -1,28 0 -0,71

12 -1,72 -1,09 -0,04 -0,08 -0,48 -0,26 0 -0,40

13 -1,42 -0,88 -0,03 -0,06 -0,38 -0,26 0 -0,40

14 -0,81 -0,58 -0,03 -0,06 -0,28 -0,16 0 0

15 -0,91 -0,27 -0,03 -0,05 -0,58 -0,05 0 0

16 -1,11 -0,37 -0,04 -0,06 -0,48 -0,05 0 0

17 -1,32 -0,47 -0,04 -0,06 -0,58 -0,05 0 0

18 -1,32 -0,47 -0,05 -0,07 -0,79 -0,46 0 0

19 -1,21 -0,47 -0,07 -0,08 -0,99 -0,67 0 -0,30

20 -1,11 -0,58 -0,07 -0,09 -0,99 -0,67 0 -0,50

21 -1,32 -0,68 -0,08 -0,09 -0,89 -0,77 0 -0,30

22 -1,32 -0,68 -0,08 -0,10 -0,79 -0,67 0 -0,30

23 -0,91 -0,68 -0,08 -0,10 -0,48 -0,56 0 -0,09
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24 -0,40 -0,47 -0,06 -0,08 -0,38 -0,05 0 0

25 -0,70 -0,27 -0,05 -0,06 -0,58 -0,26 0 0

26 -1,11 -0,47 -0,06 -0,07 -0,69 -0,46 -0,03 0

27 -1,32 -0,47 -0,07 -0,08 -0,89 -0,46 -0,03 -0,19

APÊNDICE E

POTENCIAL MATRICIAL DO SOLO (3a CAMPANHA)

Dia T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

0 -1,72 -0,88 -1,25 -1,13 -1,60 -1,07 -0,55 ---

2 -2,23 -1,09 -1,31 -1,12 -1,60 -1,07 -0,65 ---

3 -2,34 -1,09 -1,42 -1,17 -1,60 -1,28 -0,85 ---

5 -2,54 -1,09 -1,56 -1,26 -1,71 -1,28 -1,26 ---

6 -2,54 -1,09 -1,66 -1,34 -1,81 -1,38 -1,26 ---

7 -2,74 -1,19 --- --- -1,81 -1,48 -1,77 ---

10 -2,85 -1,29 -0,47 -1,00 -1,91 -1,69 -1,98 ---

12 -3,15 -1,09 -0,42 -0,76 -1,91 -1,89 -1,06 ---

15 -3,05 -0,88 -0,38 -0,71 -2,01 -1,69 0 ---

19 -1,62 -0,47 -0,39 -0,57 -1,40 -0,16 0 ---

21 -1,62 -0,47 -0,66 -0,59 -1,40 -0,26 0 ---

23 -1,93 -0,58 -0,68 -0,73 -1,40 -0,46 -0,34 ---

27 -2,03 -0,68 -0,72 -0,88 -1,60 -0,87 -0,45 ---

30 -2,13 -0,88 -0,83 -0,96 -1,60 -1,07 -0,65 ---

33 -2,54 -0,88 -0,97 -1,00 -1,70 -1,18 -0,65 ---
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APÊNDICE F

QUALIDADE DA ÁGUA (ZONA NÃO-SATURADA)

Lisímetro pH Condutividade (:s/cm) NH4(mg/l)

14/03 19/03 01/04 14/03 19/03 01/04 19/03

L1 6,6 6,6 6,5 183 261 180 ---

L2 6,8 6,8 --- 179 267 --- 3,5

L3 7,0 6,5 6,5 81,1 199 98,2 0,9

L4 6,9 6,7 6,8 111,8 101,2 99,3 1,0

L5 6,9 6,7 7,0 116,9 346 108,8 1,2

L6 6,8 6,6 6,5 99,3 146 --- 2,15

L7 6,7 6,8 6,5 130 177 223 3,3

L8 --- --- --- --- --- --- ---

L9 6,9 6,9 6,5 136 238 208 1,0

L10 6,7 6,7 6,9 116 299 334 0,9

L11 --- 6,7 6,7 --- 158 203 0,95

L12 6,8 6,5 6,9 214 171 219 1,0

L13 6,7 6,7 6,8 116,3 64 200 1,25
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APÊNDICE G 

NÍVEL PIEZOMÉTRICO DOS POÇOS

Data 11/01 21/01 29/01 06/02 28/02 07/03

P1 --- --- --- 3,74 3,94 3,93

P2 3,21 3,37 3,47 3,58 3,78 3,78

P3 3,15 3,24 3,36 3,45 3,66 3,67

P4 2,95 3,09 3,18 3,29 3,50 3,48

P5 3,10 3,27 3,32 3,40 3,60 3,64

P6 2,91 3,08 3,15 3,22 3,44 3,44

P7 2,88 3,04 3,21 3,27 3,46 3,46

Data 14/03 21/03 25/03 28/03 04/04 08/04

P1 4,01 4,05 4,12 4,16 4,30 4,37

P2 3,85 3,89 3,94 4,02 4,15 4,21

P3 3,73 3,78 3,83 3,88 4,03 4,10

P4 3,56 3,58 3,67 3,70 3,85 3,92

P5 3,68 3,70 3,78 3,80 3,97 4,04

P6 3,48 3,57 3,63 3,64 3,79 3,87

P7 3,51 3,56 3,63 3,67 3,81 3,88

Data 11/04 15/04 18/04 22/04 25/04 02/05

P1 4,42 4,48 4,53 4,56 4,60 4,65

P2 4,23 4,32 4,38 4,39 4,41 4,47

P3 4,14 4,21 4,24 4,28 4,30 4,35

P4 3,98 4,03 4,08 4,12 4,13 4,19
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P5 4,10 4,13 4,20 4,23 4,24 4,29

P6 3,91 3,97 4,02 4,05 4,07 4,12

P7 3,94 3,99 4,03 4,07 4,09 4,14

Obs: Valores aproximados em metros acima do nível do Lago Paranoá.

APÊNDICE H 

QUALIDADE DA ÁGUA (ZONA SATURADA)

pH

28/03 04/04 13/04 20/04 27/04 04/05

P1 5,8 5,7 5,5 5,3 5,6 5,6

P2 6,0 5,7 5,9 5,5 5,6 5,8

P3 6,0 5,7 5,6 5,6 5,5 5,7

P4 6,0 5,6 5,6 5,7 5,6 5,8

P5 5,6 5,2 5,1 5,2 5,0 5,3

P6 5,7 5,1 5,3 5,4 5,2 5,5

P7 5,9 5,5 5,6 5,5 5,7 5,6

Condutividade (:s/cm)

28/03 04/04 13/04 20/04 27/04 04/05

P1 27,7 20,1 15,4 12,2 11,7 11,6

P2 24,1 23,1 19,0 15,8 12,1 10,9

P3 21,2 19,4 12,9 12,5 11,2 10,7

P4 21,1 17,5 13,7 15,6 13,5 13,0

P5 14,3 12,5 10,2 11,3 11,9 11,7

P6 15,5 12,3 11,8 12,0 11,2 16,1

P7 13,5 15,3 13,2 11,4 18,6 7,9
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APÊNDICE H 

QUALIDADE DA ÁGUA (ZONA SATURADA)

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) 

28/3 04/04 13/04 20/04 27/04 04/05

P1 19,0 13,9 10,7 8,5 8,2 8,2

P2 16,5 15,9 13,0 10,8 8,3 7,6

P3 14,5 13,4 8,9 8,6 7,8 7,5

P4 14,4 12,1 9,4 10,8 9,3 8,9

P5 9,8 8,7 7,0 7,8 8,2 8,1

P6 10,7 8,5 8,1 8,3 7,7 11,6

P7 9,3 10,5 9,0 7,9 13,0 5,4

Nitrogênio Amoniacal (mg/l)

28/03 04/04 13/04 20/04 27/04 04/05

P1 0,74 0,40 0,28 0,47 0,56 0,47

P2 0,77 0,40 0,20 0,44 0,56 0,47

P3 0,77 0,40 0,44 0,52 0,56 0,47

P4 0,60 0,35 0,35 0,44 0,56 0,52
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P5 0,56 0,40 0,32 0,47 0,52 0,52

P6 0,60 0,40 0,35 0,60 0,47 0,60

P7 0,65 0,47 0,40 0,56 0,52 0,56

APÊNDICE H 

QUALIDADE DA ÁGUA (ZONA SATURADA)

Nitrato (mg/l)

28/03 04/04 13/04 20/04 27/04 04/05

P1 0,08 0,06 0,04 0,05 0,02 0,04

P2 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 0,02

P3 0,04 0,04 0,06 0,04 0,05 0,01

P4 0,08 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04

P5 0,04 0,04 0,05 0,05 0,02 0,02

P6 0,03 0,05 0,03 0,05 0,04 0,03

P7 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,03


