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Resumo
Este trabalho objetiva investigar
hidrogeoquímica da

o

comportamento hidráulico

âgn de infiltração da zona não

e a

evolução

saturada do Aqüífero Adamantina, bem

como simular o comportamento de nitrato neste meio. O método consistiu na oonstrução de uma
estação de monitoramento, na execução de vários ensaios e análises em amostras de solo, no

monitoramento de potenciais matriciais, em amostragens

e

análises de água da zona não

saturada e na execução de modelagens hidroquímicas e de fluxo e transporte de contaminantes.

A

zona não saturada apresenta natureza arenosa fina e subdivide-se em três sub-zonas

hidráulicas: a primeira, entre a superflcie até a linha de evaporação (a2 m), sofre os efeitos das
variações climáticas, com os potenciais hidráulicos respondendo rapidamente a cada pequeno
evento de recarga ou evaporação; na segunda zona, entre

2 e 7 m, as

psquenas fientes de

molhamento sofrem dissipação e os tensiômetros registram apenas mudanças de potenciais
matriciais que se relacionam com eventos mais longos de recarga ou de secagem. A terceira
zona situa-se entre 7 m e o nível d'água (média de 9,5 m) e caracteriza-se por apresentar valores

de potenciais hidráulicos muito próximos da carga hidráulica do aqülfero freático. O tempo de
trânsito da água na zona não saturada, no evento de recarga do inícìo de 2000, foi de 3 mcses.

A

zona não saturada encontra-se num avançado estágio de intemperismo, sendo que a

mineralogìa principal

é

composta por quartzo

e caulinita. A

água

é pouco mineralizada,

classificada como bicarbonatada cáùcica, mas com elevadas concentrações de nitrato, apresenta

variações de concentrações com

a

profundidade, lateralmente

e no

tempo

e

encontra-se

estratificada em três zonas que coincidem com as zonas hidráulicas. Foram identificados os
seguintes processos hidrogeoquímicos na zona não saturada:

(l)

ações anhopogênicas, devido à

poluição por nitrato; (2) ação de evaporação até 2 m: (3) ação de respiração vegetal até 7 m, (4)
condições propícias para a dissolução de minerais primários e formação de caulinita e de formas
secundárias de sílica; e (5) condições propícias para a ocorrência de fenômenos de adsorção e
troca iônica, cujas anii{ises de capacidade de troca de cátions indicaram os minerais femrginosos
como as principais superfìcies adsorventes.

As simulações de transporte de nitrato indicaram que o aqüífero freático é vulnerável à
poluição devido à infiltração de efluentes de fossas sépticas e à aplicação de fertilizantes
nitrogenados no solo.
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