
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Faculdade de Ciôncias Agronômicas

Campus de Botucatu

REUCÜES ENTRE OS V1LORES DE 0XIGÊH0-18 EM ftGUIS
MTUR1IS BE BICHS WDROGRÍHCIS.

JOSÉ CARLOS MARTINEZ
Licenciatura Plena em Matemática

Tese apresentada à Faculdade de
Ciências Agronômicas do Campus de
Botucatu - UNESP, para a obtenç&o
do Titulo de Doutor em Agronomia -
Área de Concentração: Energia na
Agricultura.

B O T U C A T U - S P
Fevereiro - 19 9 0



Ao Prof. Or. Paulo Rodolfo Leopoldo,

Pesquisador e Orientador de qualidades

excepcionais, mcent i vatíor, grande

colaborador e companheiro incansável,

üei«amos aqui gravada nossa eterna

gratidao.



A Vanderc i,

«unha dedicada esposa,

pelo carinho, compreensão

est ímuio

AS minhas +" i lhas

Melissa, Mariana e MariIa

Aos meus pais

José er Conceição Aparecida

O F E R E Ç O



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS

CAMPUS DE BOTUCATU

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

TÍTULO: "RELAÇÕES ENTRE OS VALORES DE OXIGÊNIO-18 EM ÁGUAS NATURAIS

DE BACIAS HIDROGRÁFICAS".

AUTOR: JOSÉ CARLOS MARTINEZ

ORIENTADOR: PROF. DR. PAULO RODOLFO LEOPOLDO

Aprovado pela Comissão Examinadora

PROF. DR. PAULO RODOLFO LEOPOLDO

PROF. DR. ANTONIO EVALDO KLAR

PROF. DR. EIICHI MATSUI

M " -
PROF. DR. ANTONIO MAROZI RIGHET

7
O

PROF. DR. CARLOS DUCATTI

Data da Realização: 20 / fevereiro /1990.

Homologado pela Congregação: 07 / marco /1990.



A G R A D E C I M E N T O S

l - A KAPESP (i-undação de Amparo à Pesquisa do Estalo de São

Paulo), que através dos processos n- 83/0498-1 e
o
n- 88/339.0, proporcionou os recursos necessários ao

desenvolvimento do trabalho apresentado.

2 - Ao Corpo Técnico Administrativo da Seção de Isótopos

Estáveis e Hidrologia do CENA (Centro de Energia Nuclear

na Agricultura) que, pela amizade, executou as análises

isotópicas necessárias.

3 - Ao grande amigo. Engenheiro Eletricista, Amâncio Rodrigues

da Silva Junior pelo incentivo e companherismo, auxilian-

do em muito, na coleta de amostras, no local, no decorrer

de todo experimento.

4 - A Srta. Maria de Lourdes Conte, Auxiliar Acadêmico, que

muito nos auxiliou na construção de equipamentos, coleta e

análise de amostras necessárias ao desenvolvimento da

pesquisa.

5 - Ao Sr. Ademir Gonçalves Dias, Auxiliar Acadêmico, pelo

auxílio na construção e adaptação de equipamentos necessá-

rios ao desenvolvimento de pesquisa.

6 - A todos os funcionários da Fazenda Experimental de Sau

Manuel - Unesp, que nos auxiliaram prontamente sempre que

solicitados, para o desenvolvimento das pesquisas realiza-

ria*.



7 - A o Sr. Silvio Sabatrni Si nonet ti Scolastici, Desenhista.

que elaborou as figuras e gráficos utilizados nesta

pesquisa.

8 - Aos funcionários da Seção de Pós-GraduaçSo, e« especial.

à Sra. Angela Maria Scorsato Hora pela amizade e atenção.

9 - Aos funcionários da Trilógica Informática Ltda.» eu

particular à Srta. Silvia Maria fioltoca^o e Sr. Amaury

José Matheus Vieira pela digitação e impressão deste

trabalho.



ÍNDICE

1 - RESUMO 1

2 - INTRODUÇÃO 3

3 - KtVIJRO BIBLIOGRÁFICA 7

4 - MATERIAIS E MÉTODOS 24

4.1 - Local 24

4.2 - Estruturas 26

4.2.1 - Medidores de descarga 26

4.2.2 - Pluviometria 26

4.2.3 - Poço de observação 27

4.2.4 - Extratores de água 27

4.3 - Coletas de amostras 28

4.4 - Análise tio conteúdo de oxigênio - 13 31

4.5 - Modelos 32

4.5.1 - hodelo de HERRMANN & STICHLER (1981) 32

4.5.2 - Modelo de CLARKE (1981) 36

4.5.3 - Modelo de LEOPOLDO et ai i i (1983) 39

5 - RESULTADOS OBTIDOS 41

5.1 - Dados pluviométr icos 41

5.1.1 -Precipitação 41

5.1.2 - Valores de oxigênio - 18 da água de chuva .... 4ó

r%£ - Águas dos Ribeirões dos tf4faios e Paraíso ...... 49

5.2.1 - Descarga dos Ribeirões 49

2.2.2 - Calores de oxigênio - 18 5»

5.3 - Valor?» de oxigênio - 18 das águas do Poço

<ie observação e das águas do solo 57



5.4 - Estimativa do Tenpo de Residência 57

5.4.1 - fiotíelo de HERRMANN & STICHLER < 1981) 57

5.4.2 - Modelo de CLARKE (198Í) 77

5.4.3 - Modelo de LEOPOLDO et ai i i (1983) 89

6 - DISCUSSRO 99

7 - CONCLUSÕES 117

8 - SUMMARY 120

9 - LITERATURA CITADA 122



1 - RESUMO

0 experimento foi realizado em duas pequenas ~

Bacias hidrográficas sob utilização agrícola, com superfícies :i
2 2 *

de 1,581 Km e 3,268 Km , drenadas pelos ribeirões dos Bdfalos íj
d

e Paraíso respectivamente. li

Ourante 4 anos («2/84 à 31/12/87) fora» ?

analisados os valores do conteúdo de oxigênio ~ 10 das águas \

das precipitações e as dos ribeirões. Observou-se também, os j

valores de oxigênio - 18 das águas do solo a diferentes

profundidades e do lençol freático para o intervalo

compreendido entre 04/12/86 à 01/09/87.

0 conteúdo médio ponderado de oxigênio - 18,

das áyua*» de chuva apresentou o valor de -6,0%., para o

referido período, enquanto que para os ribeirões dos Bufa1os e

Paraíso os mesmos foram da ordem de -6,3%. e 6,4%.,

respect\vãmente.

Os valores obtidos foram aplicados em três

modelos diferentes, com o objetivo de se estimar o tempo de

residência da água n*s bacias hidrográficas estudadas e

consequentemente outras características hidrológtcas

0 modelo definido por HERRMANN & STICHLER

(1981) mostra que, como uma primeira aproximação, as curvas do

conteúdo isotópico (oxigênio - 18) de entrada e saída de água
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no sistema pode» ser consideradas COMO funtoes periódicas que

se coRPortaR úe Maneira análoga a una função seno, COM UM

deslocamento de fase entre as aesRas.

0 modelo de CLARKE (1981) estima o tempo de

residência da água em UM deterMinaco coMpartimento da bacia

hidrográfica, baseado em uma função de transferência, enquanto

que o Modelo de LEOPOLDO et aiii (1983) se fundaMenta em

regressões linear e quadrática verificadas entre os valores do

conteúdo de oxigênio - 18 dos diferentes coapartimentos.

Os Modelos "fc CLARKE (1981) e HERRMANN &

STICHLLR (1981) apresentaram valores praticamente semelhantes

para o tempo de residência, sendo o mesmo superestimado

segundo modelo de LEOPOLDO et ali: (1983).
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2 - INTRODUCE

A água é, sea qualquer dúvida, um fator básico

que deve estar presente em una região para que se tenha o seu

desenvolvimento social e econômico, pois a sua ausência

comprometeria, entrs outros, os setores industrial, agrícola e

arDano.

Apesar de ser UM produto abundante na natureza

e ainda constantemente renovável através do ciclo hidrológico,

a crise de falta de água nos dias de hoje já se encontra

presente em muitas regiões, limitando a sua evolução.

£ssa possível crise, que deverá ser agravada no

futuro, ê decorrente de um crescimento demográfico que, aliado

a uma expansão tecnológica, passam a exigir sempre maiores

quantidades do produto para »m satisfatório atendimento a

demanda.

Segundo alguns dados estatísticos, estimam-se

que as necessidades em á<juu, para atender às suas múltiplas

finalidades, crescem à taxa de 3 * 5 % ao ano nos países

considerados desenvolvidos.

Ainda, de acordo com certos pesquisadores, em

muitas regiões a quantidade de água tomada dos rios, outras

fontes superficiais ou de reservatório subterrâneos já excede

a taxa de recarga natural.
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Previsões feitas, com base nas atuais taxas de

necessidades em água estabelecem que o ciclo hidrológico

poderá fornecer água potável para uma população mundial de 8

bilhJes, cujo valor deverá ser atingido no ano 2.020. Tais

estimativas, até certo ponto preocupantes, -foram -Fundamentadas

no princípio de que a água deverá se encontrar disponível

"onde e quando" -For necessária, princípio este que para muitos

locais se torna praticamante inviável sob o ponto de vista

econômico.

Ante a esse quadro, os poderes públicos

responsáveis pelo setor se vêm obrigados a desenvolver e

implantar medidas que permitam um adequado gerenciamento do

uso e manejo dos recursos disponíveis, visando suplantar às

sérias conseqüências advindas das crescentes necessidades em

água e de sua má utilização.

No entanto, para que esses objetivos sejam

alcançados é fundamental que se conheça cientificamente o

comportamento de uma região quanto ao seu aspecto hídrico.

Em certas condições, estudos conduzidos através

da hidrologia clássica, tais como relação chuva - deflúvio,

estimativas tie tempos de retorno de diferentes eventos e

outros, produzem resultados satisfatórios e coerentes.

Contudo, em determinadas outras situações

torna-se necessário o emprego de metodologias mais

sofisticadas, envolvendo, como por exemplo, técnicas

isotópicas uu princípios químicos.

Essas técnicas têm maiores fundamentos quando

da necessidade de se avaliar o tempo de residência da água em

um dado compart intent», mistura de massas, sua origem e outros

que, através da metologia convencional nao são possíveis de

serem detectados com a devida eficiência, necessitando de

equacionamentos empíricos que deixam de considerar a dinâmica

do processo.

Por outro lado, o emprego de elementos químicos



ou radioativos nessas circustâncias tem causado certa

polemica sob o ponto de vista ambiental, originado muitas

vezes, reações por parte da população que normalmente se

mostra alarmada diante de tais situações.

Como conseqüência, a utilização dessas técnicas

sofre um rigoroso e justo controle por parte das autoridades

competentes, principalmente nos países do primeiro mundo.

Desse modo, os isótopos ambientais, como o

oxigênio - 18, deutério e outros que naturalmente ocorrem na

natureza, aparecem como uma ferramenta de grande utilidade no

campo da investigação hidrologica, substituindo, em certas

conú meies e com semelhante eficiência os isótopos radioativos

ou elementos químicos, ou ainda como uma técnica auxiliar da

hidrologia clássica.

Na literatura específica sobre o assunto Já se

observa um grande avanço científico no que se refere a

utilização dos isótopos ambientais em estudos hidrológicos,

muito embora, no Brasil, ela se encontra praticamente em sua

fase inicial de desenvolvimento, com poucos técnicos e

instituições voltados ao seu uso.

Dentro dessa linha metodológica, a pesquisa

desenvolvida e ora apresentada envolve o estudo de

características hidrológicas de duas pequenas bacias

hidrográficas, sobretudo o tempo de residência da água em seus

diversos compart 1 mentos, através das variações naturais dos

valores de oxigênio - 18.

Considera-se que estudos dessa natureza, além

da divulgação da importante metologia, poderão contribuir para

um maior domínio da técnica, visando-se a sua possível

aplicação em futuras pesquisas, paralelamente ao fornecimento

de resultados úteis a uma adequada e necessária política de

uso e manejo dos recursos hídricos disponíveis.

Ressalta-se que as bacias estudadas sao

caracterizadas por solos que representam, em termos de



textura, cerca de 70 X tía região, e possivelmente um montante

da ordem de 30 "/. ou mais úo próprio Estado de São Paulo,

tornando o* resultados obtidos, como uma primeira aproximação,

significativãmente abrangentes.



3 - REVISHO BIBLIOGRÁFICA

Como se observou no capítulo da Introdução, na

literatura específica sobre o assunto podem ser encontrados

inúmeros trabalhos que envolvem a aplicação de isótopos

estáveis em estudos Hidrológicos e outros que demonstram a

possibilidade de sua utilização em diferentes aspectos de tais

estudos.

Observa-se que, em muitos casos, os isótopos

estáveis, sobretudo o oxiae..:^ - 18 e deutério nos processos

em que se tem a participação a água, podem fornecer resultados

mais precisos, com um embasamento cientifico mais próprio que

aqueles provenientes da hidrologia clássica, que, em certas

circunstâncias, se fundamenta apenas em métodos empíricos sem

levar em consideração a dinâmica do fenômeno.

Um dos primeiros trabalhos que procura

quantificar as contribuições dos fluxos de base e superficial

direto, por ocasião da ocorrência de um hidrograma de

descarga, utilizando-se das variações naturais do oxigénio-18,

foi OINCEK U ali i (l.V7»>.

Neste estudo, conduzido na Tthecoslováquia,

IHNCER et ai i i (1970) demonstrou que é possível se estabelecer

um balanço de massa isótopica para um dado escoamento,

verificando, também, que a potencialidade da metodologia pode
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ser considerada superior a outras técnicas, desde que

aplicada c~« OS devidos critérios.

DINCER et alii (1970), quando se referiu a

outras técnicas, provavelmente a compara COM aquelas

originárias da hidrologia clássica, onde determinados

procedimentos são definidos arbitrariamente diante da

impossibilidade de se medir a descarga cio fluxo de base

durante a ocorrência do evento.

Dentre tais métodos pode-se citar aqueles

apresentados por tíARNES (1940), L1NSLEY et alli (1949),

LINSLEY & FRANZlNi (1964) WiSLtR e BRATER (1964), entre

outros, os quais são normalmente descritos nos principais

compêndios da hidrologia clássica, como em CHÜW (1964).

Em BATES & DAVIES (1988) tem-se uma análise

dos efeitos dos procedimentos empíricos na separação dos

fluxos de base e suas relações com os modelos de estimativa de

escoamento superficial. Como os próprios autores salientam os

resultados sao variáveis e dependentes da escolha do método

empírico adotado na separação dos fluxos.

Os estudos de ÜXNCER et aiii (1970) tiveram

continuidade através daqueles desenvolvidos por fiüüK et ai i i

(1974) e FRITZ et aiii (1976).

liOOK et aii í (1974) conduziram os seus

trabalhos na Holanda, utilizando-se de uma bacia hidrográfica

da ordem de 650 Ha. que apresentava uma declívidade média de

7% e um lençol freático <* apenas 2 m de profundidade. De seus

estudos, desenvolvidos através do emprego do oxiyênio-18,

HÜÜK et ãlii (1974) concluíram que, em termos médios, 13 7. do

total de uma chuva são escoados através de um fluxo

superficial direto.

Da mesma forma, FRITZ et alii (197ó) aplicaram

a referida metodologia na estimativa da contribuição do fluxo

subterrâneo na formação de hidrogramas de descarga ocorridas

em bacias hidrográficas do Canadá. Concluíram que o componente
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da água subterrânea em tais eventos, quando deduzido através

do oxigênio-lB, representa a maior parcela do escoamento

total, excedendo normalmente 50 % da descarga.

Através üe semelhante técnica, RHODE <1V83)

verificou que a contribuição <ío fluxo subterrâneo em bacias

hidrográficas da Suécia, florestadas com con(feras, é da ordem

de 42 <* 80 7. do volume total escoado, com um valor médio da

ordem de 60 %.

Na formulação matemática do processo, segundo

observadoeu feitas pelos citados autores, emprega-se a

seguinte equação, resultante do balanço de massa isotópica:

Qs = Qt.t<J"t - iú) / <Js - «íd>D (i)

onde Qt - í; a descarga de água subterrânea no tempo

t qualquer do evento»

Qs = é a descarga da água subterrânea no tempo

ti

Jt = é o valor do conteúdo de oxigênio - Í8 do

escoamento total no tempo t, expresso na

forma de "/..,

<í Í> - idem para a água subterrânea e

íti - idem para a água de chuva

Contudo, quando da aplicação dessa metodologia

em estudos dessa natureza, há necessidades de se levar em

consideração certas condições, <FRITZ et alli <1V76):

a) A água de chuva deve apresentar um conteúdo isotópico de

valor significativamente diferente daquela proveniente do

fluxo subterrâneo»

b) 0 conteúdo isotópico da água subterrânea deve ser uniforme.

De um modo geral, a água que representa o fluxo



de base em uma üacia hidrográfica mostra uma composição

isotópica próxima aquela verificada para a média ponderada

anual das precipitações ocorridas na bacia, conforme

observações feitas por MAZOH (1975).

Semelhantes conclusões podem também serem

vistas em LEOPOLDO & MQRTATTI (1785), verificadas para o mesmo

local do premente estudo.

No referido trabalho, LEOPOLDO « MORTATTI

(198£>> encontraram um valor de - 6,77.. para a média ponderada

anual da água de chuva, e uma variação de -16%. a +<í,l%. para

água subterrânea originária de uma pequena fonte.

Conforme relato cie f̂tZOK (1985), e embora a

água subterrânea, deva apresentar uma composição isotópica

muito próxima a da média ponderada anual das chuvas, pode em

certas circunstância demonstrar ligeiros desvios em relação a

mesma.

Se a água de chuva que se infiltra vier a

sofrer alguma evaporação pode se ter um água residual que

percola ligeiramente enriquecida em oxigênio - 18 ou deutério,

ou seja, maiB pesada.

Por outro lado, ftAZOR (1975) salienta que pode-

se encontrar águas subterrâneas com valores de d D e « 0

levemente inferiores aqueles da composição média da água de

chuva, segundo dados obtidos pelo autor em regiões da Africa

do Sul.

Nesse particular, a explicação oferecida por

VQüEL et ai it (1963) é de que somente as chuvas de elevada

altura pluviométríca, ou seja, as chamadas chuvas "fortes"

participaram da recarga subterrânea local e que essas, por sua

vez, foram, geralmente, mais leves que a composição isotópica

médt a.

FONTES (1972), em publicação descritiva sobre

aspectos isotópicos do ciclo dai» água» naturais, ou mesmo em

GAI ti, TZUR (196/), tem-se conclusões semelhantes ai» de
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Í1AZ0K (1V75).

A composição isotópica da água de chuva em uma

dada região depende de vários fatores, entre eles, a origem do

vapor, temperatura em que se deu a evaporação, a História do

vapor desde a sua formação até a condensação; temperatura em

que ocorre a condensação, e outros.

Para as condições do Estado de São Paulo, em

função dos teores médios de oxigênio - 18 das águas de chuva,

correlacionados com outros fatores, SALATI et aiii (1972)

distinguira» duas regiões onde possivelmente as chuvas têm

semelhantes origens ou formação- ao longo do litoral e no

planalto.

Assim e de acordo com as observações citadas as

águas superficiais devem também refletir as composições

isotópicas médias ponderadas das precipitações da área oe

captação.

Verifica-se, no entanto, que as médias

ponderadas mensais das águas de chuva podem apresentar valores

distintos para diferentes períodos do ano, refletindo-os na

composição isotópica da água superficial de um curso natural,

o qual poderá apresentar ligeiros desvios à semelhança da

mesma.

De acordo com SALATI et alii (1V/4), o

principal mecanismo que pode modificar a composição isotópica

da água <ie superfície é a evaporação, fator este de

importância para cursos de água das regiões semi-ar idas e sem

nenhuma importância prática nas regiões úmidas, especialmente

para aqueles da bacia amazônica.

Eif&e mesmo t ipo cie observação encontra-se

também em BALATI et ai i i (1980) que, através das determinações

de deutério e oxigênio - 18 em amostras úe mais de 50 rios da

região amazônica, notaram uma variação sazonai e espacial de

suas» concentrações, indicando, contudo, uma negligfvel

evaporação da água dos ria*.
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MARTINEZ (1986), LEOPOLDO et alii (1987)

aplicaram, pela primeira vez, no Brasil, a metodologia

proposta por rtOOK et aii i (1974) & FRITZ et aiii (1976) em

estudos de hidrogramas de descarga das Bacias dos Bufa 1 os e

Paraíso, ou seja, as mesmas que serviram de base para a

elaboração da pesquisa em apresentação.

ü objetivo principal de seus trabalhos foi

testar a metodologia isotòpica, empregando-se o oxigênio - 18,

para as nossas condições, sobretudo em um solo altamente

representativo para a ttegião, ou mesmo para o Estado de São

Paulo <? Hrasi 1.

üs autores compararam os resultados obtidos

através do oxigênio - ltí com aqueles provenientes do método

empírico visto em L X N S L E Y et aiii (1949), onde a contribuição

da água subterrânea em um hidrograma de descarga é definida

pelo volume situado abaixo da linha que une um ponto no início

do ramo ascendente do hidrograma até um outro localizado no

ramo descendente da mesma, tomado com sendo N dias após o pico

do evento. Segundo LÍNSLEY et aiii (1949) o valor de N tem a

seguinte igualdade:

N => A (2)

onde

N - tempo, em dias após o pico de hidrograma e

A - a área da bacia hidrográfica em milhas

quadradas.

Empregrando-se a metodologia em que se leva em

consideração as variáveis naturais do conteúdo Ue oxigênio-18

das águas envolvidas nos eventos, MARTINEZ (1986), LEOPOLDO et

aiii (lVb/) concluíram que a contribuição da água subterrânea,

em termos percentuais médios, foi da ordem de 8Í% para a Bacia

dos tfufaloí», com uma variação de 54,6% à 93,4% e cerca de

63,2% para a Bacia do Paraíso, com uma variação de 47,0% a
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86,? %, no período de 02/98/84 à &5/04/85.

Através rio método empírico de LINSLEY et ai i i

(1949) essa estimativa, também em termos percentuais médios,

foi de 51,6% e 4b,292 para as Bacias dos Bufalos e do Paraíso,

respectivamen te.

Além dessas considerações, os autores fazem

referências as possíveis incertezas do método, em nossas

condições, com as devidas recomendações para que o mesmo possa

ser aplicado com os corretos cuidados.

As variações do conteúdo isotópico da água de

chuva durante a sua ocorrência. conforme verificações feitas

por EHHALT et aiii (1963), MATSUO & FRIEDMAN (1967), LEOPOLDO

et aiii (1983), além de outros, podem se apresentar como uma

possível complicação do método.

Na literatura específica aparecem ainda outras

técnicas de estimativa da contribuição do fluxo subterrâneo na

formação do hidrograma, as quais são baseadas na condutividade

elétrica, ou mesmo, na qualidade química das águas envolvidas

no processo.

Entre os autores que se utilizaram de tais

principio pode se- citar IÜLER (196Ü), LASALA (Í967), PINDER &

JUNES (1969), HALL (1971), GLOVER & JOHNSON (1974), KELLER

(197V) e SANS1GÜLÜ (1981).

Contudo, como observado em MARTINEZ (1986),

tais métodos não sao passíveis de serem aplicados em áreas

agrícolas, tendo-se em vista que nessas condições a massa

salina das águas nao se mantém constante. Nao há portanto um

processo de conservação de massas, como ocorre no caso dos

isótopos estáveis.

Para períodos longos, as estimativas das

contribuições dos fluxos de base e superficial direto,

utilizando-se das variações naturais dos isótopos estáveis

podem ser determinados segundo HERRMANN & STICHLER (1980) e

HERRMANN & STICHLER (1981).



.14.

Segundo equaclonamento elaborado pelos citados

autores, as contribuições sazonais originárias dos referidos

fluxos podeM ser estimadas através da seguinte expressão:

r — t - /s> / < ip - /»> <3>

Na equação (3),r representa a fração do

escoamento superficial direto verificado em relação ao

escoamento total da bacia, it é o valor do conteúdo médio de

isótopo estável do escoamento total da bacia observado para um

dado período de tempo, «f p refere-se ao conteúdo isotópico,

tanbém médio, obtido para a precipitação no referido período

de tempo, enquanto que Jg vem a ser o conteúdo médio de

isótopo estável deduzido para um período relativamente longo,

ou seja, da ordem de 3 ou mais anos.

Através desse modelo, HERRMANN & ST1GHLEK

(1781) obtiveram, para um bacia hidrográfica localizada na

Alemanha Ocidental, um escoamento superficial direto estimado

em 23% para a estação de inverno e de cerca de 42% calculados

para o período de verão.

LAWRENCE (1987) estimou, utilizando-se das

variações naturais de deutério, as contribuições provenientes

do degelo da neve e da água subterrânea na descarga de uma

bacia do leste do Estado de Nova Yorque, concluindo que apenas

25% do fluxo era originário do degelo, e o restante provindo

da contribuição da água subterrânea.

0 trabalho de HER RhANN & STICHLER (1981) define

ainda um modelo para cálculo do tempo de residência médio da

água na bacia.

üe acordo com o referido modelo os valores de

isói opôs estáveis da água de chuva seguem, em linhas gerais,

uma distribuição serioidal, e cia mesma forma aqueles que

representam o escoamento superficial da bacia. As referidas

senóidfs, contudo apresentaram-se defasadas em um determinado
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período e com amplitudes diferentes, comportamento este que

possibilita, o cálculo do tempo tíe residência da água na bacia

e outros, tais como-' armazenamento mínimo de água pela bacia

deduzido em função das vazões mini nas observadas.

0 modelo de HERRMANN & STICKLER (1981)

encontra-se melhor discutido no capítulo de Materiais e

rtétodos, tendo-se em vista a sua aplicação aos dados

isotópic=5 obtidos para as bacias dos Búfalos e Parafso.

Da mesma forma HERRMANN & STICHLER (1983) citam

w» resultados da aplicação da metodologia desenvolvida em

bacias Alpinas, com cálculos relativos ao tempo de residência,

armazenamento da água e espessura média do aqüífero. Segundo

os seus cálculos, no caso, a espessura do aqüífero é da ordem

de 10 a 15 vezes a altura da precipitação.

Seguindo semelhante metodologia, BUKBMAN et

alu (198/) aplicaram o modelo de HERRrlANN & STICHLER (1981)

no cálculo do tempo de residência média da água em bacias

hidrográficas da Suécia. Segundo os resultados de BURGMAN et

ai ii (1V87) o tempo cie residência, em 11 bacias estudadas,

variam de um mi mi no de 2 meses a um máximo de 27 meses.

Concluíram ainda que, com algunas exceções, o tempo de

residência aumenta com a área da bacia e com o aumento da krea

de lagos nela existente.

Anteriormente, I3URGMAN et alii (1983)

observaram a variação do conteúdo üs oxigênio - 18 e

condutividade elétrica em rios da Suécia, durante um período

de 4 anos. (1978 a 1982). Dessa observação, concluíram que os

rios localizados ao norte mostraram um valor praticamente

constante para o oxigênio - 18, com um acentuado decréscimo

em maio, proveniente do degelo da neve. Os rios localizados

mats ao Sul seguiram uma variação mais senoidal, com um mínimo

na primavera e um máximo no fim úo verão e outono. Salientou

que essas diferenças são devidas aos diferentes regimes de

escoamento.
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GONÇALVES (1979) apresentou UM nodeIO

estatístico para estimativa do tempo de residência da água de

chuva escoada superficialmente em uma bacia hidrográfica. Na

aplicação de seu modelo, GONÇALVES (1979) utilizou de dados

de oxigênio - 18 verificados para as águas de chuvas e rios da

Amazônia, coletadas a intervalo mensais.

Segundo o referido autor, o tempo de residência

da água do escoamento superficial direto em bacias como as do

rio Madeira, Juruá, Uaupes, e outros é da ordem de 1,1 a 2,3

meses.

0 modelo de GONÇALVES (1979) foi modificado por

LEOPOLDO et aiii (1963) com a finalidade de aplicá-lo em

estudos do tempo de residência da água em camadas de solo a

diferentes profundidades, conduzidos na Bacia Modelo, também

situada na região Amazônica.

Nesse Modelo, LEOPOLDO et aiii (1983), a

semelhança ue GONÇALVES (19/9) promovem uma defasagem dos

valores de oxigênio - ltí da água do solo de uma dada camada,

em relação aqueles observados para a água de chuva. Tais

defasagen* foram da ordem üe 1 semana, uma vez que os

intervalos entre as coletas de amostras foram também da mesma

ordem.

CLARKE (1981), utilizando-se dados de oxigênio-

1B da água do solo obtidos por LEOPOLDO (1981), definiu um

modelo estatístico, cow base em uma função de transferência,

ou í>eja uma descrição empírica do movimento de uma determinada

camada de água com um determinado conteúdo isotopico, para o

cálculo do tempo de residência médio da água do solo em uma

dada camada do perfil.

Tanto o trabalho de LEOPOLDO et aiii (1983),

como o de CLAKKE (1981) são apresentados com maiores detalhes

no capítulo de Materiais e Métodos, POIS os mesmos» foram

testados para as condições das bacias estudadas.

TURNER et alii (1987), através de aplicação do
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•odeio baseado no princípio do Filtro de KALrtAN c na variação
18 2

de dados isotopicos ( 0 e H) obtidos para águas de chuva

e do curso natural de uma bacia hidrográfica da Austrália,

estimaram o tempo de residência da água de chuva na área, o

qual, no caso, variou üe 21 a St dias. Os autores, em suas

investigaçoes se utilizara* também da Metodologia de MOOK et

aiii (1974) e FRITZ et aiii (1976) na separação dos fluxos

subterrâneo e superficial direto dos hidrogramas de descarga.

Analisando o comportamento de isótopos

ambientai*», deutério e oxigênio - 18, no Canal Principal ao

Kios Soli abes (Amazonas), flORTATTl et aiii (1985) observaram

que a distribuição sazonal desses isótopos foi sinilar para a

estação de coleta no Alto Solimões e naquela do baixo

Amazonas, havendo, contudo, ua intervalo de tempo entre essa

ocorrência, que variou de 1 a 2 meses em função do tempo de

residência da água de chuva e a contribuição de alguns de seus

principais tributários. Com relação ao oxigênio - 18 os

autores obtiveram um enriquecimento da ordem de 1,13%- entre

ar estações seca e chuvosa verificadas para a região

Amazon tea.

A variação sazonal do conteúdo isotópico em

águas de rio, bem como a sua amplitude, conforme FRITZ (1961>,

depende da relação entre vazão e capacidade de armazenamento

de água pela bacia, ou seja, a fração de água armazenada que

pode ser liberada sazonalmente em função de precipitação e

temperatura.

FRITZ (1981) observa ainda que em muitas bacias

de pequenas dimensões o reservatório de água subterrâneo pode

se apresentar limitado, ocorrendo, desse modo, uma descarga

fortemente dependente dos eventos chuvosos. Assim, onde os

rios fossem dependentes de tais eventos, cuja água tivesse um

curto tempo de residência, apresentariam tendências a mostrar

uma variação isotópica sazonal mais acentuada que aqueles onde

o tempo de resrdênci* fosse mais longo.



18.

Portanto, pode-se veri+'icar através da

literatura que, üe um modo gerai, os valores de oxigênio - 13

da água da chuva sofrem uma variação sazonal dependente da

região e inúmeros outros fatores.

Oa mesma forma essa variação é observada para a

Água dos rios, porém de forma mais atenuada e também

dependente das características de bacia, enquanto que a água

subterrânea, como norma, refletiria uma composição isotópica

semelhante aquela . observada para a média ponderada das

precipitações.

tussa característica üe comportamento, como pode

se observado, permitiu a elaboração de modelos isotópicos que

tivessem por objetivo o estudo hidrológico de uma dada bacia.

Para as águas de chuva infiltradas no solo GAT

& TZUR (1967) concluíram que as mesmas, praticamente,

apresentaram a composição isotópica da água precipitada, sem

mostras de um enriquecimento devido a evaporação, fato este

que pode ser alterado em casos de zonas semi-áridas.
iü

A amplitude de variação em / Ü, encontrado

por MOR TATU (1988) foi da ordem de -4,0 a ~9><ò%. para as

águas do rio Madeira, respectivamente para as épocas seca e

chuvosa, enquanto que para os tributários Jiparaná e Jamari,

essa amplitude foi bem inferior, com valores de -5,0 a -7,SX.,

também para as estações seca e chuvosa, respectivamente.

0 autor justificou essas diferenças em função

da origem dos referidos rios, poi» o Madeira tem a sua

formação nos Andes bolivianos, enquanto que os seus

tributários tem suas» nascentes no interior da Floresta

Amazon/ca.
Para a Bacia Amazônica, uma Bacia de

características peculiares, as água» do rio Boi i meies/Amazonas

em Benjamih Constant, Manaus e próximo a sua foz sao

caracterizadas por um empobrecimento em oxigênio - 18 üe um

valor de -1 "/.., em relação as chuvas locais, conclusões estas
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obtidas por SALATI et aiii (1979).

Com base nos dados obtidos, SALATI et aiii

(1979) concluíram que a Bacia Amazônica não se mostra

homogênea sob o ponto de vista isotópico e hidrometeorológico,

onde ocorre uma larga contribuição da umidade reevaporada no

seu balanço üe água, e que cerca de 44% da umidade adveetiva

deixa a bacia na forma de vapor, com uma composição média de

-19,3%. em <f U.

üs dados obtiüus por SALATI et alii (Í971)

estão de acordo com a resalva apresentada por GAT & TZUR

(I9ó7) com relação as áreas semi-áridas.

SALATI et alii (1971) fizeram um levantamento
18 2 ,

das concentrações de ü e H em águas subterrâneas e

pluviais do Nordeste Brasileiro, admitindo que nos aqüíferos
2 18

do cristalino da referida regiáo a reiacáo entre H e 0

fornecem indicações de que as águas dos mesmos sofreram um

enriquecimento devido ao processo da evaporação quando de sua

infiltração no solo.

Com üase em tais observações, SALATI et alii

(1971) aventaram a hipótese de que a salinizauao das águas üo

Nordeste parece estar correlacionada com o mecanismo da

evapotranspiração antes da recarga dos aqüíferos.

Oa mesma forma, LEOPOLDO et alii (1979),

analisando os teores de oxigênio - 18 e deutério da água do

solo de região do Nordeste, em local onde o freático se

encontra a uma profundidade de cerca de 40 a 6<ò cm, concluíram

que ta»s águas mostraram sinais tie terem sofrido uma excessiva

evaporação. Nesse mesmo trabalho, LEOPOLDO et alii (1979)

verificaram, através de experimentação conduzido em colunas cie

solo, que os valores de oxigênio - 13 e deutério da água do

freático permaneceram praticamente constantes por ocasião de

sua movimentação no sentido ascendente da referida coluna,

enquanto que para as condições do Nordeste obteve-se um

fraclonamento isotópico marcante quando d» ascensão da água.



Em MATSU1 (19/8), onde o autor es tut) ou a origem

e dinâmica ele sai inizaçao da água tío^ Nordeste Brasileiro,

ut 11 izando-se de dados ae 0, H e H em amostrai» de águas

superficiais, subterrâneas e de precipitação, é reforçada a

hipótese de que a sal inização das águas da região tem a sua

formação baseada na ferda de água por evapotranspiração, a

qual motivaria uma concentração progressiva de sais oriundos

do mar, aerotranportados para a área. Nessa mesma linha de

pesquisa inclui-se aquela conduzida por STOLF <Í977).

Por outro lado, a água que penetra no solo

também não perde a sua identidade, quanto ao seu conteúdo

isotópico, em função do processo de perda por evaporação,

mantendo um valor praticamente constante no intervalo tido

como "água disponível", segundo análise feita por LEOPOLDO et

aiii <i974>.

Uma modelagem matemática com o objetivo de

descrever o perfil isotópico da água do solo durante o

processo de evaporação pode ser vista em WALKER et aiii

(1V88), mostrando que os resultados estiveram, de um modo

gerai, de acordo com a teoria, havendo, contudo, dificuldades

na estimativa da evaporação acumulada. Concluíram também que a

concentração isotópica é uma função da variável de BQLTZMANN
-1/2

(T ), oncie T refere-se à temperatura.

£m referência a aplicação cia técnica isutopica

em estudos da água do solo, ZIMÍ1ERMANN et ai i i (I960 a)

deduziram que uma água enriquecida em um determinado isótopo

pode formar no solo uma camada de água marcada que se move

entre as águas já existentes no mesmo e aquelas precipitadas

posteriormente*. Tais deduções foram resultados de experimento

desenvolvido através de chuva simulada, utilizando-se água

enriquecida em deutério e trftio com objetivos de se estimar

taxai» cie evaporação e recarga de aqüífero.

0 trabalho ÜH ZXMfiERMANN et ai i i (1966 a)

ser considerado básico nesse aspecto, demonstrando o
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movimento da água no solo pelo conhecido "efeito pistão".

ZIÍlilERfiANN et alii (lVóó b), trabalhando com

solo arenoso em condições da Europa Central, obtiveram

resultados que mostraram uma variação sazonal do deutério na

camada superior tio solo ( 0 - lv) cm ) semelhante aquela

verificada para a água de chuva, enquanto que para a camada de

iG a 20 cm de profundidade essa mesma variação foi verificada,

em termos médios, um mês após aquela ocorrida na camada

anterlor.

No Canadá, semelhantes pesquisas foram

desenvolvidas por VANDOR et aiii (1977), os quais analisaram

as concentrações de H (deutério) em um local sem vegetação e

durante o período de verão. Para a camada superior,

considerada de 15 cm, os resultados dos valores de deutério

apresentaram uma ampla variação em função desses valores na

água de precipitação. Contudo, nas camadas mais profundas tais

valores se apresentaram mais regalares, com uma relativa

progressão no sentido descendente. Verificaram um pico sazonal

para a camada de 1,00 a í,6Q m de profundidade cerca de 2 a 4

meses após aquele observado na água de chuva. Na profundidade

de 2 m os valores de deutério tiveram variações acentuadas,

causadas em função da flutuação do lençol freático, segundo os

autores.

8IUNKMANN et ai i i UVó3), no entando, tiveram

variações muito estreitas no conteúdo de deutério em amostras

de águas provenientes de poços rasos e lisímetros, apesar de

se ter verificado variações consideráveis na água de chuva em

relação as estações do ano. A única exceção encontrada pelos

autores foi para um dos lisíroetros que continha apenas areia e

onde se verificou uma variação sazonal definida no teor do

isótopo em questão.

Com o objetivo de confrontar c precisar

formulações pedológicas na caracterização do movimento de

água do solo, GA8CU&L - UDÜUX & riERÚT (1936) fizeram em



condições de campo, na França, um estudo da distribuição üo

oxigênio - 18 na água do solo em 34 pontos contidos em uma

área de 2,5 ha. observando o perfil isotópico em cada um

desses pontos, De acordo com as estimativas, teve-se, no

local, um movimento de água no sentido vertical, bastante
-7 -1

lento, ou seja, da ordem de 0,9.10 n«.s , enquanto que a

varlabi1 idade espacial entre os perfis se mostrou fraca, com

um coeficiente de variação de 30Z . Para o cálculo da

velocidade efetiva média se basearam em um PICO negativo

observado na precipitação e que os perfis isotópico o acusaram

73 dias mais tarde, na profundidade de 55 cm.

Uma detalhada revisão dos principais modelos

analíticos desenvolvidos através da aplicação dos isótopos

estáveis rio hidrogênio e oxigênio em estudos do processo de

evaporação da água do solo, levando-se em consideração as

condições de movimento saturado e insaturado, foi apresentado

por BARNES & ALLISON (1988). Em suas conclusões, os autores

ressaltaram o considerável progresso no uso do oxigênio - 18 e

deutério como tratadores, obtidos nas duas 6ltima* décadas,

envolvendo aplicações em estudos dos processos üe infiltração,

evaporação, recarga de aqüíferos e outros.

As relações isotópicas entre as águas nos

diversos compart imentos tie uma bacia hidrográfica foram

também, inúmeras vezes, utilizadas para fins de identificação

de mecanismos de recarga de aqüífero.

Entre outros, tais verificações podem ser

vistas nos trabalhos de PAYNE & SAINS ORTIZ (1977), conduzido

em uma planície de Los Naranjos, México; FONTES & MOLINARI

(1975) desenvolvido ria Bacia Superior do rio Abaucan, região

<Ja Argentina com o objetivo de quant «ficar as participações da

neve, chuva, e rio no processo de recarga de aqüífero local»

PAYNE & SCHROETER <1979>, para a bacia do rio CHIMBÜ, no

Equador; naquele úe GRIEND et alii (1936) em vale alpino da

ão dolomftíca do norte üa Itália, onde foi concluído que a
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recarga do sistema é proveniente do degelo da neve acumulada

durante o inverno, ou mesmo em VERHAGEN (1985), desenvolvido

na Africa do Sul, região de Gordon ia.

Dentro desse mesmo tópico, AÜAK et aiii (1988)

desenvolveram um modelo matemático aplicado na estimativa das

taxas de recarga de um aqüífero» utilizando dados de isótopos

ambientais e hidroquímicos. Observaram que o modelo foi

postulado especificamente para bacias nas quais as obtenções

de dados de itsótopos estáveis e hidroquímicos são mais

acessíveis que informações sobre o nível da água no aqüífero e

demais parâmetros físicos. Na elaboração do modelo, baseado em

diversas células, admitiram uma completa mistura das águas com

relação ao conteúdo isotópico.

Além desses trabalhos cabe citar aquele

apresentado por fíATSUI et ai i i (1972), onde-se tem uma

estimativa das contribuições relativas dos rios Negro e

Soli meies na formação do Amazonas, através das concentrações de

/V
Cabe citar também aquele desenvolvido por SILVA

JR. (1V87), no qual se tem um estudo das bacias dos Bufa 1 os e

Paraíso, conduzidos através da hidrologia clássica.
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. - Local:

0 experimento, que teve início em 01/02/84 e

concluído em 31/5.2/8/, foi realizado em duas pequenas bacias

hidrográficas, drenadas pelos ribeirões dos Bufai os e Paraíso,

respectivãmente.

Tais bacias se encontram localizados na Fazenda

Experimental São ilanoel (UNESP), no município de São Manoel ~
o i o

SP - urasil, com as coordenadas médias de 48 33 40 U,

22 44 30 S.

A planta plani-altimétríca das mesmas podem ser

vistas na figura X enquanto que os resultados de suas

características físicas, determinadas de? acordo com MATTOS &

VILLELA <1V7S), se encontram apresentados na tabela (1).

Com relação ao tipo de solo, ambas são

caracterizadas à nível de Grande Grupo, pela presença do

Latossolo Vermelho - Amarelo (Fase arenosa).

Na Tabela 2 inclui-se as áreas dos diferentes

tipos de cobertura vegetal e seus respectivos percentuais,

existentes nas referidas bacias.
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Tabela 1 - Características físicas das Bacias dos Búfalos e

Paraíso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS BACIAS
Bufai os Paraíso

2

Area da Bac:a (A) <KM > 1,581 3,268

Perímetro (Km) 5,8 3,825

Curso de água principal (KM) 1,700 2,520

Extensão total dos cursos d'água 3,72 6,020

índice de compacidade (K ) 1,292 1,367

Fator de forma (F> *" 0,547 0,515

Densidade de Drenagem (l)d) 2,350 1,842
a a

Sistema de drenagem (ordem) 2- 3-

Dec 1 i vi ciatie total do curso principal 3,5% 3,3%

Deciividade média da bacia (dm %> 9,3% 9,0%

Altitude máxima (m) 838 831

Altitude média (m) 748 781

Altitude mediana (m) 786 785

Tabela 2 - Tipos cie cobertura vegetal e respectivos

percentuais das bacias hidrográficas dos Búfalos

e Paraíso.

TIPOS D£ COBERTURA BACIAS
(1"̂  ^w Mr» M*m 1^ ^» m |U *•% H A» **» V ^a* ^ ^ ^ ^ .^_ ^m. _ - ^ ^ ^ ^ ^ _^. - ^ «_- - _ _ * - _ ^ _ ^ — — ^ _ — - ̂ _ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ _ ^ _^^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^^. ̂ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ~

ncLODr i menc o / ———_—_—-._ __________—__—_—„.___________——————
I3ÚFAL0S PARAÍSÜ
2 . 2

Area (KM ) V. Area (Km ) %
Superfície reflo- 0,239 15,12 0,344 10,G3
restada ou natural
Pastagens 0,512 32,38 1,924 58,87
Culturas perenes 0,593 37,51 0,244 7,47

Culturas anua/s e 0,237 14,99 0,756 23,13
outras

Os dados contidos na tabela 2 foram estimados

através ue fotografias aéreas e observações "in loco".
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4.2. - Estruturas

4.2.1. - Medidores de descarga

A saída de cada bacia (figura 1) foram

constru idas estruturas destinadas â medição de suas vazões,

constituídas por calhas Parshall de 3 pés para a bacia dos

Búfalos, e 4 pés para a Bacia do Paraíso.

£ssas calhas foram executadas em alvenaria,

seguindo-se as normas e especificações contidas em AZEVEDO

NETO (1V66).

Junto a cada uma das calhas, construiu-se

também um aorigo para a instalação de linígrafo, e régua

linimétrica para fins de correções das alturas registradas

pelos linigrafos instalados.

As alturas registradas eram convertidas em

descargas através das equaccies <4> e (5), conforme AZEVEDO

NETO ÍIVÓÓ):

para calha de 3 pés

1.Ü66
Q - 2,ití2.h (4)

para calha de 4 pé;»

1,578
0 - 2,935.h (3)

onde '•
3

<1 - descarga em m/s

h - altura do nível de água nas respectivas

calhas em m.

4.2.2. - Pluviometria

Para a quantificação da precipitação instalou-

í̂ f em cada bacia hidrográfica, próximo às estruturas citadas

no item 4.2.I., um pluviômetro tipo vVlle de Paris.

Na figura % tem-se os locais onde os mesmos
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foram instalados, seguindo-se normas estabelecidas pela Qrttt

(1V67).

Ü pluviometro da Bacia do Paraíso, normalmente,

foi utilizado para a coleta cie amostras de água de chuva

enquanto que aquele da Bacia dos Bufalos foi utilizado na

quantificação da altura de chuva.

4.2.3. - Poço de observação:

Para fins de observação da variação do nível do

lençol freático durante o decorrer do experimento, instalou-se

na Bacia üos Búfalos um poço de observação, executado

conforme esquema visto na figura 2.

Além dessa finalidade, o poço em questão servia

para coleta de amostras de água do freático, visando-se a

análise do seu conteúdo em oxigênio ~ 18.

ú referido poço foi executado com 8 m de

profundidade, situando~se o nível do freático a profundidade

da ordem de 5,5 m, em média.

4.2.4. - Extratores de água

Ao lado do poço de observação do lençol

freático foram instalados extratores de água do solo às

profundidades de 0,5 m> 1.0 m, 1,5 m e 2,0 m.

Us referidos extratores eram constituídos por

cápsulas porosas, executados e operados de acordo com a

metodologia contida em REICHAKDT et aiii (1V77).

Tais extratores podem ser vistos, em esquema na

figura 3 e o local de suas instalações na figura 1..
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4.3. - Coletas de Amostras

As coletas de amostras de água, para as devidas

análises quanto ao conteúdo de oxigênio - 18, foram efetuadas

durante o período de 01/02/84 à 31/12/87, como segue:

a) As amostras de água da chuva foram coletadas através dos

pluviômetros descritos no item 4.2.2. e localizadas nas

bacias, conforme figura 1.

b) Para a avaliação do conteúdo de oxigênio - 18 das águas

drenadas pelos Ribeirões dos Búfalos e Paraíso procedia-se

as coletas semanais junto às respectivas estruturas de

mediuao de descarga.

c) As amostras de água do poço de observação e da água de solo

foram coletadas '.semanalmente durante o intervalo de

04/12/84 à 01/09/8/ para a água do POÇO e de «3/06/86 à

0V/06/8/ para a água do solo.
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4.4. - Análise do conteúdo de oxigênio - ltí.

As amostras coletadas fora» acondictonadas em

frascos plásticos de 3* ai e encaminhadas para o CENA (Centro

de energia Nuclear na Agricultura) em Piracicaba - SP -

Brasil, onde se processara* as respectivas análises para os

teores de oxigênio - 18, segundo Metodologia de MATSUI (l?8t>.

No Método citado são empregadas seringas

descartáveis de plástico de 1* «1, onde inicialmente é

adicionada i gota de H SO , por Meio de uma pipeta própria,
2 A

acr ti scent ando-se a seguir 3,2 MI da anostra a ser analisada.

Após essa operação o ar é retirado do interior

da Mesma, ajustando-a para 3,0 ml, inserindo-se, eu seqüência,

a agulha em um tubo de latex ligado a um reservatório de CO
2

mantido a una pressão constante de 1,5 bar.
Apus esse preparo inicial as aMostras são

o
deixadas em repouso, a uma temperatura constante, de 28 C

durante aproximadamente 15 horas, dando-se a seguir a extração

do CO , por meio de um sistema de "traps' de gelo seco e

nitrogênio líquido.

As amostras assiM preparadas foram analisadas

em espectrômetro de Massa, existente rio CENA, quanto a relação
18 16
0 / 0 .

Os resultados dessa análises foram expressos na

forma de desvio iJ X.) definida pela equação (A).

3
, (A - AP).10

Ap

onde: A - conteúdo de oxigênio - 18 da amostra analisada

Ap ~ conteúdo de oxigênio - 18 da amostra padrão

internacional SHOW (Standard Hean Ocean Water)

definido por CRAIG <1961).
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A.'om - Mod el os-'

Para fins tie estimativa do tempo de residência

cia água nas Bacias estudadas e consequentemente outras

características hidrológicas foram testados três modelos

üiferentes:

a) Modelo de HERRhANN & STICHLER (l?8í>

b) Modelo de CLARKE (1981)

c) Modelo tie LEOPOLDO et ai i i

4.5.1. - Modelo ue HERRMANN & STICHLER (1V81)

Segundo HERRMANN & STICHLER (1981), como

primeira aproximação, as curvas üe conteúdo isotóptco

(oxigênio - 18) das águas de entrada e saída do sistema, podem

ser consideradas como funções senoidais.

Desta maneira, cie acordo, com o referido

modelo, as funções periódicas, análogas a ^unção seno, assume

o aspecto visto na figura 4, cujos cálculos sao determinados

pelas equaçíiies (/) e (8), como segue:

Jin - A sen 2 ÍT t (7)

e

^uut - B sen (2 tt t +«>*) (8)

onde:

Jm -a conteúdo de oxigênio - 18 da água de

chuva no tempo t

d out =- conteúdo de oxigênio - 18 da água drenada

no tempo t

t - Tempo, em anos

< ~ ângulo de defasagem entre as» curvas.
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FIGURA 4 - Curvas senoidais da entrada e saída do conteúdo isotopico nas

bacias, de acordo com modelo proposto.
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Para aplicação do modelo, HERRMANN & STICHLER

sugerem observações cia ordem de 4 anos ou mais.

0 valor de A, corresponde à amplitude da

senótde, isto é, metade da diferença entre o maior e o menor

valor de oxigênio - 18 das águas de chuva no período.

De maneira análoga, o valor 8, é tomado como

sendo a metade da diferença entre o maior e o menor valor do

conteúdo de oxigênio - 18 tias águas drenadas pelo sistema.

Duas proprlenaües interessantes podem ser

derivadas do conteúdo médio do oxigênio - 18 e de sua

amplitude sazonal, conforme observou BURGrtANN et aii i <iV87>:

A M - H - M , (9)

Rio precipitação

e a queda de amplitude

A * A /A r. (10)

Rio precIPItaçao

onde:

Ci -• Média do conteúdo de oxigênio - 18 no

período ur observação.

A - Amplitude do conteúdo de oxigênio - 18 no

per lodo»

Sendo o conteúdo isotópico considerado uma

propriedade conservai i va, A M deve estar próximo de zera,

segundo observações de BUKüMANN et mlii (1VÜ7).

A 2a. propriedade mostra que se a queda de

amplitude estiver próxima da unidade, a água infiltrada mantém

sua identidade, apresentando, apenas, uma pequena mistura com

as demais durante o seu movimento, funcionando, nesse caso

como se ocorresse um fluxo tipo pi st; ao.

Cluanto maior a mistura das águas recentes, com

as antecedentes, maior atenuação terá a amplitude e a relação

(10) decresceret.
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Se a entrada e saiila de água do sistema pode

ser descrito conto uma função senoidal, e assumindo-se uma

distribuição exponent; i ai , o tempo de residência médio da água

em uma bacia hidrográfica pode ser expresso pela equação 11

conforme definido por HERKriANN £ STICHLER <i?81).

2 i/2
C(l/A ) - 1J

Tr » ^ (11)
2\t

para -

Tr - Tempo de residência médio em anos.

A - ttelacão entre as amplitudes das curvas

senoidais. íeq.

Conhecenüo-se o tempo de residência médio, da

água na Bacia, o Angulo correspondente ao deslocamento de

fase pode ser calculado pela equação (12) segundo HERRMANN &

STICHLER (lVfJl):

Tr - tso«/2lT — - > tg = Tr.2/T

onde '•

«< - arctg (Tr.2 » ) (12)

Segundo os mesmos autores o percentual de

escoamento d(reto em relação ao escoamento total fornecido

pela bacia hidrográfica, para um dado período, pode ser

estimado pela expressão:

r% « 100 ( J - j- )/<S - x ) (13)

t g p %

onde:

r% - percentual do escoamento direto

i '•- conteúdo médio do oxigênio ~ 18, do

escoamento, para todo o período de

observação.

J - íúmm, para o escoamento em um determinado

per iodo.
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J" - Idem da precipitação no mesmo período üe
P eft

Pode-se verificar também que de acordo co» as

proposições de HERRMANN & STICHLEK (1981), o volume de água

mínimo, armazenado no sistema subterrâneo, pode ser estimado

pelo tempo de residência e descarga mínima da bacia, de acordo

com a seguinte identidade:

onde •

Va - Qmin.Tr

Va - volume mínimo armazenado pelo sistema (m )

Qmin = descarga mínima (l/s)

Tr - tempo de residência (meses)

4.5.2. - ttodelo de CLARKE

da água

0 referido modelo estima o tempo de residência

em um dado compartimento da bacia, baseado em uma

de transferencia, isto é, uma descrição empírica do

movimento de uma determinada camada de água, com determinado

conteúdo iftotópico de um compartimento para outro.

A equação do referido modelo é dado por:

(y

para |U

onde:

0 (y
1 t-i o

<x -
t

+ e (is)
o

< .1

a ~ conteiicio isotópíco do compart intento a no

tempo t.

/*a ~ média dos valores ae y.

/-» %A - média dos valores de ;«.

a » conteúdo isotópico do compartimento y no
t~i

tempo t-i.
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x - conteúdo isotópico no compart intento ;< no
t

tempo t .

£ - e r r o
0 .
9 x v - parâmetros a serem estimados.
1 o

Conhecentío-se os valores de 8 , 0 , >«;<, A*
1 fo

pode-se determinar também as ordenadas K , h ,...,h os qua i i
o 1 n

representam uma função <je resposta impulsiva, isto e, a

intensidade de entrada de uma água marcada com um determinado

conteúdo isotópico no compartimento.

Introduzindo um operador B, de tal modo que

ti = a <i6>
at t-i

citado por BOX e J È N K Ü N S (.1976), a equação (Vo) pode ser

escr ita na V

(a - * s ) s (1 - « 8í . l| (« - / l x ) + Cl - 8 8) .Ê (17)
t 1 To t I o

inüo-se a equação (17), para diferentes

tempos de x , pode-se escrevê-la na forma
t

2 2 j <

t 7 i i ro t
2 2

+ / í A> imt & -A. íü Lí _L \ ill'
* X » Cf £/ * ty w ' Q m w r I

1 1 o
ou

(y - A<3) ~ h (K - / ; < ) + (t B (;c - / 1 K ) + . . . E ( IV)
t ' o fc ' o 1 t - 1 o

para j»| < 1
3.

Comparando-se a expressão (IV) com aquela dada

pela forma discreta de um sistema linear, pode-se concluir

que:
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Y - 2 . hi. x (20)
t i -Ü t-1

Desse modo os valores das ordenadas h , h , h ,

(21)h -
o

h -
1

h —.-%
d.

V
Ü

if
O

o

.&
l

1

L)o mesmo modo tem-se que o valor médio de uma

ão é determinado par

me a

/ t . h ( t > . d t / JVt - / t . h ( t > . d t / / h ( t ) d t ( 2 2 )

c

De t a l modo que a expressão (22), na sua -forma

d i s c r e t a , é dada por:

t » 21 i . h i / ^ hi (23)
i=u i~o

ou ainda em -Puritao de ü tem-se:
1

t - 9 / ( l - B ) (24)
1. 1

onde c é o tempo médio de residência da água no compart intento

a-
Multiplícantio-se a equação (1S> por (y - M y)

e calculando-se a esperança £, o valor de- 0 e ü pode ser
í o

defini d o c orno se i»eg ue :

2
- / s ) 3 - t) .E(a - / s ) (25)
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onde as estimativas de 0 e 0 serão obtidas pelas equações:
1 o

ti - £ t O - ' 3)<b - S ) J / ^ . C < ' - * ) 2J (26)

(I - i C(x - A x X j - «ia> ^ / ^ C (x - *« x) 3 (27)
To t t r t ^ t t ^

4-b-3 . - nodeIo de LEOPOLDO et a i i i (1V83)

Ü referido modelo baseia-se em regressões

lineares, estimadas entre os valores do conteúdo isotóptco do

compartimento x e aquele do compartimento y, observados para

diferentes tempos de coleta.

üs valores do compartimento a, são então

defasados em tempos t, correspondentes aos intervalos fixos

entre as coletas, originando séries t, t+1, t+2, t+3.

Tabela 3 - Valores do conteúdo isotópico no compartimento x e

aqueles do compartimento a, defazados em diferentes

tempos t.

Compart imento ;; Compart i merit o a

v,
<d

;Í
1

>£
2

v,
3

a
<ò

a
i

2
a

3
a

4
y .

'b
'.
'.
a

n

1

a
1

a
2

a
3

a
4

a
ÍJ
:

a
n
—

TEhPO

2

a
2

a
3

a
4

a

a
n

—

—

3

a
3

a
4

a
5
•

d
n
—

—

4

a
4

a
5

*

n
—

—
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Desse modo, através de correlações lineares

entre os valores >: e a nos tempos t - 0 , t = i, .....t- n,

obte»-í»e r , r , ....r , ou seja os coeficientes de regressão
<õ 1 „ n

linear das correlações estabelecidas.

Os coeficientes encontrados podem ser

ajustados, em função do tempo segundo uma equação quadrat tea.

2
y = a + bt + et (28)

Derivando-se a em função de t, a expressão (28)

e igualando-se a zero (ponto de máximo).

b + 2ct - <ò (29)

onde:

b
t = (30)

2c

0 valor de t na equação (30) representa,

portanto o tempo médio para que uma camada de água marcada por

um determinado conteúdo isotópico proveniente do compartimento

x, atinja o compartimento a-
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5 - RESULTADOS OBTIDOS

Ü experimento como já citado, foi realizado

durante o período de «1/02/84 à 31/12/87, quando foram

analisados o conteúò;.; isotópico das amostras de águas de

chuva e aquelas dos Ribeirões dos Súfaios e Paraíso, coletadas

semanalmente.

Observou-se também durante o período de

03/06/86 á 0V/06/87, a intervalos semanais, o conteúdo de

oxigênio - 18 das águas do solo, eis profundidades de 0,5 m,

1,0 m, 1,5 m e 2,0 m, bem como aquela do lençol treat ico,

situado à uma profundidade média de 5,5 m, durante o período

de 04/12/84 à 01/09/87.

5.1. - Dad as P i u v iométricos

5.1.1. - Pr ec i p 11 ae ao

Mas figuras 5*6,7 e 8 tem-se as alturas das

chuvas diárias, verificadas no período em que decorreu a

pesquisa, enquanto que no Quadro 1, podem ser vistos os totais

das precipitações mensais, as respectivas médias e os totais

anuais.
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tíuadro 1 - Totais de Precipitações mensais e anuais no período

de 03/01/84 à 31/12/87 em mm.

Janeiro

Fevereiro

Mar to

Abri 1

Maio

Junho

Ju 1 h D

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

1984

—

76, 2G

100,90

97,40

16,70

0,00

3,00

124,60

80,00

20,80

97,60

135,90

753,10

1985

86,05

222,20

153,40

162,40

70,40

22,20

17, 10

10,80

100,40

36,00

84,80

66,00

1031,75

1986

13a,00

182,00

272,90

60,80

74,50

0,00

13,0<í

156,80

72,00

34,80

106,10

375,80

1 4 9 9 , 7 •">

1987

262,40

249,70

50,45

39,00

182,00

138,50

22,40

12,40

90,40

74,10

253,00

120,50

1495,45

Méu i a

166,48

182,53

144,41

89,90

85,89

40,18

13,80

76,15

85,70

41,43

135,53

174,55

1195,58

5» 1.2. •-• Valores do oxigênio - 5.8 de água da chuva

0 conteúdo de oxigênio ~ J.8 da água de chuva,

conforme? pode ser visto na ftyura 9, variou em termos de média

ponderada semanal de + 2,3%. à -16,2%., embora se tenha

verificado uma variação de valores individuais de + 2,5%. à

-18,3%., ocorridos respectivamente nos dias 25/07/86 (6mm) e

21/12/86 (79mm).

As médias ponderadas mensais dos valores

de OKIgênio - 18 obtidos durante o período encontram-se na

figura 3.0, a qual inclui também as médias ponderadas relativas

aos anos cie 1984, 1985, 1986, 1987, bem tomo aquela referente

ao período todo, isto é a média ponderada obtida para o

intervalo 1984-1987.

(J Quadro 2, praticamente resume os valores da

figura 10, incluindo contudo as> médias ponderadas verificadas
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Quadro 2 - Médias ponderadas mensais e anuais da água da

precipitação, no período de 01/02/84 à 31/12/87

em termos de conteGao de oxigênio - 18.

Janeiro

Fevereiro

War co

Abr 11

Hat o

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

ANUAL

1984

—

-2,3

-4,0

-6,0
_ 'I *•'•'

«3 , vJ

+ 1,3

-4,0

-3,1

-1,7

-4,tí

—o, o

-4,80

1985

-12,8

-7,6

-9,0

-8,1

~"6, 3

-4,5

-4,4

-1,2

-1,6

—3,6

-2,2

-2,0
í r.:
O t %J

1986

-4,4

-12,2

—6,3

-5,3

-6,1
—

-3,5

-4,2

-2,7

-7,8

-2,4

-7,3

-6,4

1987

-5,7

-5,0

-11,4

-6,6

-5,6

-4,3

-3,6

-2,6

+0,3

-6,6

-8,9

-6,4

-5,9

Média

-6,5

-7,3

-7,1

-6,9

-5,8

-4,3

~3,6

-4,0

-1,7

-5,6

-5,8

6,9

-6,0

c/os Ribeirões dos Bufai os e Paraíso

5.2.1. - Descarga dos Ribeirões

Üs valores das descargas dos respectivos

riDei rites, quando necessários, para determinados cálculos,

Koram obtidos através do trabalho de SILVA Jr, (1987) para o

período de 01/12/84 Á 3Í/12/86 e através de SILVA Jr. (1989)

para o período subsequente, os quais foram calculados conforme

item 4.2.1.
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5-2.2. - Valores de oxigênio - 18

Durante o período experimental o conteúdo de

oxigênio - 18 da água do Ribeirão dos B'ifalos variou, em

termos de média ponderada semanal, de -2,5%. xa -10,i%.,

conforme pode ser visto na figura 11.

Do mesmo modo verifica-se que o conteúdo

tsotópico da água do Ribeirão Paraíso, variou de -3,1%. a

-V,8Z (Fig- 13).

As médias ponderadas mensais, bem como as

anuais e aquela referente a todo o período encontram-se na

figura 12, correspondente ao Ribeirão dos Uúfalos, e na figura

14 para o Ribeirão Paraíso.

0 Quadro 3, em linhas gerais, resume os valores

da figura 13, relativo à Bacia dos Bufalos e da mesma forma no

Quadro 4, relativo à Bacia üo Paraíso, tem-se um resumo dos

valores da figura 14.
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FIGURA 11 - Valores médios ponderados semanais do conteúdo de oxigenio-18 das águas do Ribeirão dos Bufaios
no período de 01/02/84 a 31/12/87.



.52.

s

o

«w

ow
n

- I .

-f.

- l .

- 4 .

- » .

- • •

- T .

-#.

Mf DIA PONOCRADA ANUAL

—•— MÍDIA PONDERADA PARA TODO O MKÍODO

IO II I t K> l l t t I i IO 11 It I (Oil I t f

I M 4 I M S I M S I M 7

FIGURA 12 - Valores médios ponderados mensais do conteúdo de oxigênio-ltí das

águas do Ribeirão dos Búfalos no período de 01/02/84 ã 31/12/87.
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FIGURA 13 - Valores médios ponderados semanais do conteúdo de oxigênio-18 das águas do Ribeirão Paraíso no período
de 01/06/84 a 31/12/87.
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FIGURA 14 - Valores médios ponderados mensais do conteúdo de oxigênio-18 das

ãguas do Ribeirão Paraíso no período de 01/06/84 a 31/12/87.
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FICURA 15 - Curv.ns .senoidais ajustadas às curvas determinadas

pelas médias ponderadas mensais do conteúdo de

oxigênío-18 das águas das precipitações,Ribeirões

dos Búfalos e Paraíso respectivamente.



.36.

Uuaüro 3 - fiédiai» ponderadas mt-nsats e anuais da água ejo

Ribeirão dos Báfaius no período tie 01/02/84 à

31/12/8/, em termos de oxigênio - ;lB.

1984 1985 1986 1987 hécl ia

Janeiro

r;evere i ro

Marco

A b r i i

fia i o

Junho

Julho

Agouto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

ANUAL

__

-6,4

—6, tí

-6,9

-7,0

-7,1

-7,0

-6,7

-5,7

""O i iJ.

-6,2

-6,9

-6,7

-7,1
-7,5

-8,6

™ * 6 r rJ

-6,3

—o, %J

— 6 , J

—6,5

-3,2

-;i, 6

-3,9

-2,6

-6,4

-7,8

-7,1
-6,7

-6,7
— X •">

-6,7

-4,5

-6,3

•~6, tí

-6,1

-6,9

— 6,3

— 6 , 'ú

-6,2
_ " 3 •*»

^> , «>

-5,3
A r;-
O , O

-6,1
—

-6,0

-3,0

-6,0

-7,5

-6,9

-5,8

-6,4

~7,v)

-6,5

-6,7

-6,8

-5,9

-5,1

-5,4

-6,0
— A i::.O , O

"6,3
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(mauro 4 - Médias ponderadas mensais t anuais da água do

Ribeirão üo Paraíso no período de t»i/02/B4 à

31/12/8/, em termos oe oxigênio - 18.

Janeiro

Kevereiro

Marco

Aur i i

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Uututjro

Novembro

Oezemüro

ANUAL

1V84

—

—

—

—

—

—

—6, o

-6,9

-6,4

-6,1

-6,0

*~*O ; O

1985

-7.8

-7,1

-7,7

-6,7

-7,3

-/,2

-6,5

-6,4

-5,4

-5,9

-6,0

-4,8

-6,7

1986

-6.1

-6,6

-6,7

-/ , 4

-6,8

-6,2

-5,9

-6,1

-6,0

-6,7

O; J

1987

-7,0

-6,4

-6,9

O i vi

-6,5

-6,4

-6,9

-6,0

-5.7

—5,3

-5,2

-6,2

Média

-7.0

-6,7

-7,0

—o > o

-6,8

-7,0

-6,7

-6,5

-5,9

-6,0

—1>, o

-5,9

-6.4

5.3. - Valores cie O:-ÍI gênio -• 18 üas águas üo Poço de

observação e do solo.

A variação do conteúdo de oxigênio - 18 da água

do poço cie observação em função do tempo pode ser visto na

figura 3.6, onde se inclui também, aqueles referentes aos

valorei» da água do solo.

5.4. - Estimativa do Tempo de Residência

5.4.i. - Modelo de HEKKMANN & «TICHLcK (1981)

0 conteúdo médio ponderado de oxigênio - 18,

para as áyuas tias precipitações, durante o período 1984 - 1987

foi de -6,0%., conforme pode ser visto na figura Í0, sendo que
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FIGURA 16- Variação do conteúdo do oxigínio-18 das águas de chuva,

em termos de médias ponderadas mensais das águas do s£

Io, ãs profundidades de 0,50, 1,00, 1,50 e 2,00 m, igua

do poço P em função do tempo.

ei
03



.59.

o conteúdo médio ponderado das águas dos ribeirões dos Búfalos

e Paraíso fura» -6.3Ã- e -6.4Z. respect ivanente, <Fig. 13 t

14).

De Maneira anal09a obteve-se os valores de

-6,71., representando a média ponderada do Ribeirão dos

Súfalos para o ano de 1984, -6.4Z. para 1985, -6,31. para 1986

e -S.tiZ. para 1987 (Quadro 3>, enquanto que para o Ribeirão

Paraíso tais valores fora» de -6,5Z., -6,7Z., -6.5Z-, *? -

ó,2Z., respectivamente (Quadro 4).

Do mesmo Modo, os valores métíios ponderados das

águas de chuvas ocorridos no período foram de -4,8Z. em 1984,

-6,52. »>ara 198íi» -6,42. para 1986 e -5.9Z. para o ano de 1987

(Quadro 2>.

Como ê mostrado na figura 15 as curvas úo

conteúdo cie oxigênio - 18 de entrada e safda cie água no

sistema podem ser consideradas, em uma primeira aproximação,

COMO funções periódicas que se comportam de maneira análoga à

funt/au seno, conforme modelo de HERRMANN & STICHLtR (1981).

l>e acordo com o modelo proposto, para o período

de 01/&2/34 à 31/12/87, as funções de entrada e saída assumem

o aspecto visto nas figuras 17, 18, 19, e 29, traçadas em

função dos dados calculados nos Quadros 2, 3, 4, através das

equaçües (7) e (tí>.

Cabe esclarecer que as figuras \7 e 18 foram

construídas ut111zando-se as variações dos conteúdos

isotópicos ponderados semanais de todo período de estudo,

enquanto que aquelas de números 19 e 20 foram elaboradas

«rmpregando-se os valores ponderados mensais.

Ut111zando-ue os valores da figura 9, que

contém a variação do conteúdo de oxigênio - 18 para as águas

das precipitações durante todo o período, verifica-se uma

variação de +2,3%. à -16,2%., nesses valores, o que

correspondem à uma amplitude de A - 9,25%..

De modo análogo, e cie acordo com os valores das
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figuras 11 e 12, tem-se ama amplitude de ti - 3, tí<ò"A. para o

Kibeirao cios Bufa 1os e ü = 3,35%. para Ü Ri be irão Para íso .

Portanto, as equações (7) e (8) , para o

presente caso assumiriam os seguintes aspectos:

«/ in -• 9,2S sen 2 iT t

ê out = 3,80 sen (2 íft + <V

/out - 3,35 sen <2/?t + *,,)

onde '•

d in - <f#. da água da precipitação no tempo t

,/out -• /#. da água do Kibeirão dos Báfaios no

tempo t

</out - <f'/'ua água do Ribeirão Paraíso no tempo t

t - Tempo correspondente ao período de 0Í/02/QA

à 31/12/87.

OÍ * ângulo de defasagem

Através das equações (9) e (10) duas

propriedades podem ser obtidas através dos valores médios do

conteúdo de oxigênio - 18 e de sua amplitude sazonal, conforme

já observado (BURÜMANN et aiii, 1987).

Na presente situação encontrou-se M ~ -0,3 e
8

íi ~ -0,4, respectivamente, para as bacias dos Bufalos e
p

Paraíso,

Os principais processo que alteram o conteúdo

isotópico da água de chuva sSío a evaporação úí\ superfície de

água (livre) e evaporação da água da camada superficial do

solo, conduzindo para um enriquecimento isotópico e um ò M

posi t: i vo.

Quanto maior for a evaporação sofrida pela água

no intervalo üe tempo decorrido e?ntre a precipitação e a

amostragem no solo, maior será A M, sendo que no presente

caso, tais valores estiveram próximo» de zero.

A equação Q 0 ) mostra que se a queda de



amplitude estiver próxima aa unidade, significa que a água

manteve, praticamente, sua identidade, durante todo o processo

de infiltração e transito através do solo, quando então ter-

se-ia un fluxo 'tipo Pistão* (BUKGMANN et alii,í?87>.

Com üase nos resultados obtidos tem-se que:

8
A ~ ~3,8/~9,2LJ

-3,33/-?.25

A -=0,41
tf

A - 0 , 3 6

onde

P P

•- Queda ue amplitude referente ao ribeirão dos

Bufa1os

de amplitude referente ao Kibe irão Paraíso

i. importante lembrar que quanto maior for a

mistura das águas recentes com as antecedentes a queda de

amplitude será mais atenuada e a relação (10) decrescerá.

Se a entrada e saída de água no sistema pode

ser descrito como uma função periódica, que se comporta

analogamente â uma função serio, e o tempo de residência médio

da água na Bacia pode ser calculada pela expressão (11>.

Tomando-se os valores de tf, 41. e 0,36

correspondentes às quedas de amplitude A e A ,
tf P

respectivamente & substituintío-os na referida equação, tem-se

os seguintes tempos de residências médios.

T«

2 X/2
C<i/A > - 13

2 i|

TRB » 0,3ü anos - ^,25 meses

THP = 0,41 anos =4,95 meses

onde: TW8 •- Tempo de residência médio da água na

13 ac i a d os I:) á f a 1 o s .

TKP •- Xdem, para a Bacia do Paraíso.

Kelembra-se que tais valores foram calculados

levando-se em consideração as médias ponderadas semanais dos



dados tie oxigênio - 1U.

Conhecendo-se o tempo de residência médio da

água na Uacia dos Bu+'alos, o deslocamento de •Fase ,

ser calculado pela equação (12>.

onde

tg

~ ò'Ò, 'Ò!I>
o

ande:

Enquanto que, para a Bacia do Paraíso tem-se:

= 68,78°.

- angulo de defasasem referente ao

Ribeirão dos Bufa 1 os.

~ Idem, para o Ribeirão Paraíso.

Nas tsscalas, d«\s figuras 1/ e 18, determinadas

através dos cálculos dos valores de </ in c <faut tem-se que
o

i/4 do ciclo corresponde a VO (Quadros 5 e 6 ) .
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Cálculo dos valores de J in e Jout para o traçado

tias curvas senoidais, para a Bacia dos Bufai os.

üraus

o
0

u
dei , O

O

45,0o
67,5

ü
90,0

112,5°

135,0
o

157,5

180.0°

202,5°

225,0°
o

247,5
270,0°

o
292,5

315,0°
Cl

337,5

360,0J

t

0

i/16

1/8

3/16

i/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

1

0

3,54

6,54

8,55

9,25

8,55

6,54

3,54

0

-3,54

-6,54

-8,55

-9,25

-8,55

-6,54

-3,54

0

Chuva
Va

-9,25

-5,71

-2,71

-0,70

0

-0,70

-2,71

-5,71

-9,25

-12,79

-15,79

-17,80

-18,50

-17,80

-15,79

-9,79

-9,25

Ribeirão
Vr

0

1,45

2,69

3,51

3,80

3,51

2,69

1,45

0

-1,45

-2,69

-3,51

-3,80

-3,51

-2,69

-1,45

0

Búfalos
Va

-9,25

-7,80

-6,56

-5,74

-5,45

-5,74

-6,56

-7,80

-9,25

-10,70

-11,94

-12,76

-13,05

-12,76

-11,94

-10,70

~9,25

on cie:

Vr = V a l o r r e l a t i v o ( < í % . )

Va - V a l o r a b s o l u t o ( / % . )
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1/4

FIGURA 17 - Curvas senoidais de entrada e saída do conteúdo do oxígê-

nio-18 para a bacia dos Bufalos,de acordo com o modelo pro_

posto, para o período de 01/02/84 ã 31/12/87 utilizando as

médias ponderadas semanais.
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Quadro 6 - Cálculo clou, v<.lores de <fin t i out para o traçado

das curvas senoiúais, para a Bacia do Paraíso.

Graus

o
0

o
22,5o
45,0

o
67,5

o
90,0

o
.112,5

135,0°
o

157,5
o

180,0
o

202,5
o

225,0

247,5°
o

270,0
o

292, 5o
3í5,0

o
337,5

o
360,0

t

0

i/16

1/8

3/16

1/4

5/16
3/8

7/ió

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

1

Vr

0

3,54

ó,54

8,55

9,25

8,55
6,54

3,54

0

-3,54

-6,54
-8,55

-9,25
-8,55

-6,54

-3,54

0

Chuva
Va

-9,25

-5,71

-2.71

-0,70

0

-0,70

-2,71

-5,71

-9,25

-12,79

-15,79

-17,80

-18,50

-17,80

-15,79

-9,79

-9,25

Hibeirao
Vr

0

1,28

?,37

3,10

3,35

3,10

2,37

1,28

0

-1,28

-2,37

-3,10

-3,35

-3,10

-2,37

-1,28

0

Paraiso
Va

-9,25

-7,97

—6, 8o

-6,15

-5,90

-6,15

—6, 8o

-7,97

-9,25

-10,53

-11,62

-12,35

-12,60

-Í2,35

-11,62

-10,53

-9,25

que

a
Como 1/4 do ciclo corresponde à 90 , têm-se

o
65,50 - 0,182 partes do ciclo - 2,18 meses

68,78J ~ 0,1V1 partes do ciclo - 2,29 meses

Ut i 1 izancio-se novamente as igualdades (7) e (8)

ti i v id nitio-se (7> por <8), ternos:

1 - (9,2íi sen 2 M t)/3.8 sen <2 " t +
ti

A ^ o
-- 2,43 e fazendo-se 2 H t - 90 fica.

h!

2,43 sen 2 ÍT t « sen
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FIGURA 18 - Curvas senoidais de entrada e salda do conteúdo de oxigê-
nio-18 para a bacia do Paraíso de acordo com o modelo pro
posto , para o período de 01/02/84 l 31/12/87 utilizando
as médias ponderadas semanais.
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o n «It •

sen (t ÍT t + oc > = 2,43
B

e- para a Bacia do Paraíso tem-s>t:

sen (2l7t + u. ) = 2.76
P

Os valores encontrados representam portanto uma

grandeza escalar proporcional à aquela adotada para A

(.onstruiâo dos gráficos das figuras 17 e 18 onde 4,ti unidades
o

corresponde à 1/4 do ciclo, ou seja V»

Logo'

4,li »,2íi - y»

2,43 t - oi

o B
===> "Otí ~ 48 ,6

o
4 i: „_.„___ „. _ L)A, O "~"" — — ~ 7\t

2,76 oc
o P

/ -»p — j j , c;

Reut 11 izando-se a equação (12) ot»tem-se:

ty 4B,6
1KB -cr-- ^=;=> irtí = *),llí anos = 2,16 meses

2il

TKP ^ 0,23 anos - 2,75 meses

Verif n:a-üe portanto que de acordo com as

equações fe' deduções apresentadas, o tempo de residência médio

estimado para a Bacia dos Báfalos esteve situado no intervalo

de 2,16 à 4,25 meses, ao passo que para a Bacia do Paraíso

houve uma variação de 2,73 meses para 4,95 meses, de acordo

com a metodologia de HfciRRMANN 8 STlChLER <iy81>.

Para uma dada sazonalidade, HERRMANN & SIICHLEK

(iVül), estima o percentual do escoamento direto em relação ao

escoamento total, através da equação (13),

r% = 100 (S
t

J ) / iá' -
â P
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on«e te

J •-• Conteúdo médio de oxigênio - 18 do escoamento,

referente ao Ribeirão cios Bufai os para todo o

P er i oü o.

j - Itiem, i>ara o Ribeirão Paraíso, para todo o
9P

periodo.

J - Conteúdo médio do oxigênio - 18, do escoamento,
t B

para o Ribeirão dos Búfalos em um determinado

período.

i - Idem, para o Ri be irão Paraíso em um determinado
tp

per fodo.

Í - Idem para as águas da precipitação em um igual
P

per íodo.

Os valores do percentual de escoamento direto

em relação ao escoamento total, podem ser vistos no Quadro

7, consiütrando-se as médias ponderadas semanais.

Quadro 7 - Percentual do escoamento direto em relação ao

escoamento total, para os Kiüeirões dos Búfalos e

Paraiso.

Período 8u-Palos> Paraíso
r% r%

-14,78

24, A0

-35,21

35,00

-6,tí7

-41,70

8,30

04/84 -

10/84 -

04/85 -

10/80 -

04/8Ó -

10/Wó -

04/87 -

ÔV/84

03/85

«y/es
03/86

0V/86

03/87

«9/87

-24,87
38,46

31,15

56, 66

8,07

50,00

21,7»
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Ainda de acordo com as proposições de HERRMANN

Ü STICHLER (1981), o volume de água armazenado pelo sistema

subterrâneo da Bacia, pode ser estimado através do tempo de

residência e respectiva descarga.

De acordo com SILVA Jr. (1987) e SILVA Jr.

(1909), A descarga mínima observada no período experimental

foi <ie tí,9 l/s para a Hacia dos Bufalos e de 28,d l/s para a

Bacia do Paraíso.

Assim, considerando-se os tempos de residência

variando de 0,18 anos à 0,35 anos para a Bacia dos Búfalos e

de 0,23 à 0,41 anos para a Bacia do Paraíso, conforme cálculo

já apresentados, os volumes mínimos de água armazenada, teriam

segundo a equação (14), os seguintes valores:

a) TUB - 0,35

VBmin - Qmin. 1KB

VBrom = S,9.3600.24.365.0,35

4 3
VBmin - 9,8.10 m

4 3 -2
VüB - 6,2.10 m -km

b> 1KB == 0,1B
4 3

VBmin - 5,0ü2.10 m

4 3
V£B ~ 3,1.9.10 m .km

c> TRP » 0,4.1
3 3

VPmin ~ J. ,1b. 10 m

4 3 -2
VfcP ~ 3,L».10 m .km

d) THP - 0,23
4 3

VPmm ~ 6,5.10 m

4 3 -2
VHP -• 1,99.10 m km
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onde: VBmm - Volume mínimo de água armazenada pelo sistema

subterrâneo, na Bacia dos Búfalos.

VPmin - Idem, para a bacia tio Paraíso.

MEB - Volume específico armazenado na Bacia dos Búfalos.

- Idem, para a Bacia do Paraíso.

Api ícanüo-se o mesmo modelo para os valores das

figuras .1©, 13 e 14 e Quadros 2, 3 e 4, onde se tem os valores

das má-dias ponderadas mensais, dos conteúdos de oxigênio - 18

das águas das precipitações e ribeirões, obtem-se os seguintes

resultados para os tempos üe residência da água nas referidas

bacias.

<í m - 7,1 sen 2 ií* t

J out ~ 3 sen <2 ÍT t + *. )
ti ti

á out - 1 , 8 sen (2 ü" t + OÍ )
P P

Utilizando novamente a equação (11) obtem-se:

TRB - ©,34 anos ~ 4,13 meses

T«P - tí,6í anos ~ 7,39 meses

Conhetendo-se os novos valores dos tempos de

residência em ambas as bacias, os deslocamentos de fase

calculados pela equação (12) seriam:

o
<* - Ó4,V2
B

o
« - 73,3B
•_>

Na e&cala das figuras IV e 20 , determinadas

através dos cálculos dr.»s valores de J m e «/out: encontrados no
o

ttuadro f) e V, têm-se que 1/4 <Jo cicío corresponde a 90 ,
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UuaUru 8 - Cálculo tios valores de <| in e <fout para o

tratado das curvas senoidais.

Graus
Vr

Chuva
Va

Hibe i rao tíúfalos
Vr Va

o
0

o
22,5

o
45,0

o
67,5

o
90,0

o
llc, J

O

135,0
157,5°

180,0

202,5°

225,0°

247,5°

270,0°
o

292,5

315,0
o

337,5
o

360,0

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

1

0

2,72

5,02

6,56

7,1

6,56

5,02

2,72

0

-2,72

-5,02
£ C" í

-7,1

-6,56

-5,02

-2,72

0

-7,1

-4,38

-2,08

-0,54

0

-0,54

-2,08

-4,38

-7,1

-9,82

-12,12

-13,66

-14,20

-13,66

-12,12

-9,82

-7,1

0

1.15

2,12

2,8

3,0

2,8

2,12

1,15

0

-1,15

-2,12

-2,8

-3,0

-2,8

-2,Í2

-1,15

0

-7.1

-5,95

-4.98

-4.3

-4.1

-4,3

-4,98

-5,95

-7,1

-8,25

-9,22

-9,9

-10,1

-9,9

-9,22

-8,25

-7,1
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• • M

-14

• /I

FIGURA 19 - Curvas senoidais de entrada e salda do conteúdo do oxígê-

nio-18 para a bacia dos Búfalos de acordo com o modelo

proposto para o período de 01/02/84 ã 31/12/87 utilizando

as médias ponderadas mensais.
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Quadro V - Cálculo dos va lores de J in e J out para o traçado

üas curvas

Graus

o
0

o
22.5

o
45,0

o
67,5

ii
90,0

o
112.5

o
135,0

o
Í57.5

o
180,0

202,5

225,0°

247,5°
o

270,0
o

292,5
o

315,0
o

337,5
o

360,0

t

0

1/16

1/8

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

i/2

9/16

5/8

11/16

3/4

13/16

7/8

15/16

1

Chuva
Vr

0

2.72

5,02

6.56

7.1

6,56

5,02

2.72

0

-2,72

-5,02

-6,56

-7,1

-6,56

-5,02

-2,72

0

Va

-7,1

-4,38

-2.08

-0,54

0

-0,54

-2,08

-4,38

-7.1

-9,82

-12.12

-13.66

-14.20

-13,66

-12,12

-9,82

-7,1

Hibeirão
Vr

0

0.69

1.27

1,66

1,8

1,66

1,27

0,69

0

-0,69

-1.27

-1,66

-1,8

-1,66

-i.27

-0,69

0

Paraíso
Va

-7,1

-6,41

-5.83

-5,44

-5,30

-5,44

-5,83

-6,41

-7,1

-7,8

-8,4

-3,76

-8.9

-8,76

-8,4

'7,8
-7,1

o

que

Como 1/4 do c i c l o corresponde à 90 ; tem-se

o
64,92 - 0 ,18 par tes do c i c l o ~ 2,16 meses

o
75,38 = 0 ,21 par tes do c i c l o - 2 ,51 meses

Oi V I Ü indo~*»e a equação (7) pela equação <8>

tem-se OÍ» va lores :

sen<2ÍTt • c*r > - 2 ,37
B

2 lT t + « . > » 3 ,9
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- t

i

e

*!.$*•• I Mill* ft

M t »

Otrtmw»)
o - •

-10.

- I f

-14.

l / t a/4

FIGURA 20 - Curvas senoidais de entrada e salda do conteúdo de oxige-

nio-18 para a bacia do Paraíso de acordo co o modelo pro

posto para o período de 01/02/84 â 31/12/87 utilizando as

médias mensais.
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Como A,'ò unidades corresponde «V í /4 do ciclo

obtém-st*:
o

ec = 47,4
lit

o
ot = 78
P

Utilizando novamente à equação (12) encontra-se

os seguintes tempos tie resistência:

1KB - 0,17 anos - 2,1 meses

TRP =•• 0,75 anos = 8,?8 meses

De acordo com tais cálculos, considerando-se as

médias ponderadas mensais dos valcres de oxigênio - 18 tem-se

que os tempos de resistência médio estimado para a Bacia dos

Bafai os varia entre 2,1 meses e 4,13 meses e de 7,39 à 8,V8

meses para a 3acia do Paraíso.

Os volumes de água armazenadas pelas bacias e

respectivos volumes específicos, tomando-se os referidos

tempos de residência, rr., . am:

a ) T K B ••--•• <â,3A

4 3
vtímm ;~ 9,1*,10 m

4 3. -2
Vttí ~ 0,01.10 »• .i<m

b> TUB « 0,17
4 3

Vtímin ••- 4,/.10 m

4 3 -2
V£B "•• 2,y>'.10 m -km

c) IKP « 0,61
5 3

VPmm - £i,48.l0 m

3 3 ~2
ytiP - 1,68.10 m .Km

d) TKP - 0,73

Vfmin - 6,74.10 m

VtP » 2,06.10 m .km
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No Quadro 10 apresenta-se um resumo dos

valores obtidos para o tempo cie residência médio, volume

mínimo armazenado e volume específico calculado de acordo com

o modelo proposto por HERRMANN & STICHLfcR (1V81),

considerando-se as situações abordadas.

Quadro 10 - Tempo de resistência médio, em meses, volume
3 4

mínimo armazenado em m .10 e volume específico em
3 -2 4
m .Km .10 para as águas das Bacias üos Süfalos

e Paraíso, determinados pelo modelo de HERRMANN

& STICHLER (1981) em funcao dos valores oe

oxigênio-18 observados para as médias ponderadas

mensais e semanais.

cálCUloS

A

1:)

cálCUlOS

A

8

Bac

TR

4,2

2,2

Bac

TR

4,1

2,1.

rtéd i as

i a dos

Vm i n

y,u

5,1

Medias

ia dos

Vm i n

v,s

4,/

ponderadas semana
de oxigénIO -

Bufalos

Ve

6,2

3,2

ponderadas mensal
de o;c i gôn io -

Üufalos

Ve-

6,0

3,0

i s dos
18

Bac ia

TR

5,0

2,2

s dos
18

Bac ia

TR

7,-4

9,0

valores

do Para

Vm i n

11,5

6,5

valores

do Para

Vm) n

54,8

67,4

ISO

Ve

3,5

2,0

i so

Ve

16,8

20,6

onde:

A :-; Cálculo efetuado através da equação

proposta <equação 11).

B - Cálculo efetuado utilizando-se o ângulo de

defasagem (equação 12).
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ü-4.2. - Modelo CLARKE (IVtíi)

Como já citado no capitulo 4, no item 4.5.2, o

modelo em estudo aborda um movimento empírico de uma

determinada cama ti a de água com um determinado conteúdo

isotópico de um compart i men to para outro.

Na utilização do referido modelo considerou-se

as ciados cie o:; i gênio - ltí das águas das precipitações, solo

nas diferentes profundidades e poço de observação obtidos para

o período de 02/12/86 á 21/04/87, pois foi para este período

em que se teve uma seqüência de valores próprios para a

aplir.açao do modelo proposto.

Na figura 16 tem-se os valores do conteúdo de

oxigênio - 18 da água da chuva, (média ponderada semanal),

para o período acima citado, assim como, os valores do

conteúdo de oxigênio - 18, para a água do solo nas

profundidades de 0,5 m> 1,0 m; 1,5 m, 2,0 m e do poço de

observação, respectivamente.

ü (iuadro 11 mostra ot» valores de oxigênio - 18

das águas das precipitações e solo, para a profundidade de

<l),rõ m, verificados no período de 02/.12/86 à 21/04/Ü7.
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Ouadru ii - Valores tie oxigênio - 18 <.J"Á.) da água de chuva

(;•; > t água tio solo à profundidade de 0,5 m (a >

e demais parâmetros necessários para a aplícatao

üo modelo de CLARKÊ (1981).

(0bL)

• i ' .

-6,4

-b,8

-8,0

-7,1

-6,9

—6, o

-ü,7

- • j , o

-9,0

~6, o

- Ü . 1

- 6 , 2

-6 ,1

~'ò, B

- j , 7

-7,6

-4,7

X
t

(chuva)

-5,2

-8.6

-5,8

- 6 , 1

-6,Z,

—5, 3

- 1 , 6

- 2 , 8

-9,7

-7, if,
— ' ' I » : •

~Ó , 3

- 8 , 2

-2,7

- 1 3 , 0

- 6 , 5

—6, ó

-6,3

— ó , 8

-6,4

+3,7

-0,2

-2,6

-i.tí

-0,9

-0,7

-0,3

+0,L»

+0,9

-2,8

-0,4

+ 1,1

0 , 0

+0,1

+0,4

+0,5

+0,7

+0,b

+0,7

- 1 , 4

a ~ /i a

+3,7

-0,2

-2,6

- 1 , 8

-0,9

-0,7

-0,3

+0,5

+0,V

- 2 , 8

- 0 , 4

+ 1.1
0 , 0

+ 0 , 1

+0,4

+0,5

+ 0 , 7

+0,5

+0,7

- 1 , 4

+ 1,5

" t A* "

+ 1,1
-2,3

+0,4

+0,1

-0,2

+ 1,0

+4,7

+3,5

-3,4

-0,7

+2,8

0 , 0

-1,9

+3,6

-6,7

-0,3

-0,2

-0,3

-0,ü

-0,5

-0,1

As est i mal. i vas das médias dos valores de

18 vistos no tíuadro XI sao-'

/-• x - -6,3%.

/íy » -6,2%.
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Ut i ! isantio-se a equação (26) obtem-se a

estimativa de ti en função dos valores vistos no Quadro XI:
l

B = 3,59/39,00
i

a = 0,092
1

ü tempo médio de residência para a água

infiltrada até a profundidade de 0,5 m é dada pela equação

(24):

t = B / Q - 8 )
1 i

t = 0,092/íi - 0,092)

t - 0,10132 semanas - l/,02 horas

Com esses dados, tem-se que a velocidade média

üa massa de água, em direção ao compartimento seguinte ê da

ordem de:

v * s/l

v - 0,ü/17,02 horas

v « 29,38 mm/hora

No Quadro 12 tem-se os referidos valores para

as profundidades de 0,5 m e 1,0 m e demais parâmetros para

aplicarão do método de CLARKE (1981), nesse compartimento da
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Quadro 12 - Valores de oxigênio - 18 (Í2.) da água do solo

à profundidade üe 0,5 i» (:< > e água do solo à

profundidade de 1,0 m (3 ) e demais parâmetros
t

para a aplicação úo modelo de CLARKE (1981).

(1,0m)

-4,y

-7 ,<ò

-8,2

-8,4

->',4

-6,7

-6,8

-5,6

-5,1

-7,1

-5,1

-5,2

-5,4

-6,0

-5,7

t
(0,5m)

t-l

-2,5

-6,4

""O t O

-8,0

-7,1

-6,9

— 6 , ei

-5,7

•J/O

-9,0

-6,6

-5,1

-6,2

-6,1

*J # D

-5,7

-5,/_ R." t* •

-4,7

————
+ 1 , 6

-0,5

-1,7

-1 ,9

-1,6

-0 ,9

-0,2

-0,3

-2,6

+0,9

+ 1 ,4

- 0 , 6

+ 1,0

+ 1,4

+ 1,3

+ 1,1

+0,5

+1,6

-0,5

-1 ,7

- 1 , 9

-1,6

-0,9

-0,2

-0,3

-2,6

+0,9

+ 1,4

-0,6

+ 1 , 0

+ 1 ,4

+ 1 , 3

+0,1

+0,5

+0,8

+3,7
-0,3

-2,6

-1,8

-0,9

-0,7

-0,3

+0,5

+0,9

-2,8

-0,4

+ 1,1

0 , 0

+0,1

+0,4

+0,5

+0,7

+0,5

+0,7

-1,4

+1,5

As est imat i vai» das médias /*

respectivamente -6,5%. e ~6,27t.
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UtiIizando-se os mesmos cálculos efetuados

anteriorMente têm-se:

/« x = -6,2%.

B - 10,41/28,81

t = 9 /(I - 8 )
1 1

t - 0,5657 semanas = 95,04 horas.

A velocidade média üo movi«ento da massa de

água em direção ao próximo compart intento è calculado como

sendo:

v = o,2ómm/hora

No Quadro 13, têm-se os valores de oxigênio -

ib para as profundidades de 1,0 m e 1,5 m e demais parâmetros

conforme já observado nos Quadros anteriores.

l
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ttuadro 13 - Valores de oxigênio - 18 em éX. da água do solo

á profundidade Oe 1,0 m <x > e 1,5 m (y ) e

demais parâmetros, necessário à aplicação do

modelo cie CLAHKL (1931).
— — — — — — — — — -.— - ^ _ —— _ _ .__

-4,4
O / O

-8,3

-8,6

-8,6

-8,6

-8,1

-s.y
-6,1

-7,S
-8,4

-7,3

o, a

-7,0
-8,2

-8,4

-8,1

-7,4
-6,7

-6,8

-v,i
-5,6

-5,1

-7, i

—o, o

- 5 , 1

————

+2.V

+ 1,0

-1 .0

-1 ,3

- 1 , 3

-1 ,3

-0 ,8

+1,4

+ 1,2

-0,2

- 1 , 1

0 , 0

+2,9
+ 1,0

-1,0

-1,3

-1,3

-1,3
-0,8

+ 1,4

+ 1,2

-0,2

-1,1

0 , 0

+1.Í)

-0.1

-1.3

-1,5

-1.2

-0,5

+0,2

+0.1

-2,2

+ 1,3

+ 1,8

-0,2

+ 1,4

+ 1,8

Oe acordo coro os valores apresentados no Quadro

XIii tem-se que:

yix - -6,97..

8 = 8,16/20,77
.1

0 - 0,3V2V

fc - 0,6471 semanas = 4,53 dias - 108,72 horas.

onde h é o tempo médio de res/dencia da água do solo no

respectivo compartimento.

Para esta situação, a velocidade média da água

é estimada em.

v * 4,6 mm/hora
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No Quadro 14, têm-se os valores de oxigênio

- 18 da água do solo, para as profundidades de 1,5 n e 2,9 m.

Quadro 14 - Valores de oxigênio - 18 em 4 Z. da água do solo

à profundidade de 1,5 m <x > e 2,0 m (a ) e

demais parâmetros necessários à aplicação do

modelo de CLARKE (1981).

3

<2,0*>

-2,1

-4,4

-6,8

-7,9

-8,3

-8,1

-8,2

-6,4

-6,3

*""O p O

-9,2

-8,0

-7,0

X
t

-4,4

-6,3

-8,3

-8,6

-8,6

-8,6

-8,1

-5,9

-6,1

-7,5

-8,4

-7,3

-6,3

—

+4,9

+2,6

+0,2

-0,9

-1.3

-1,1

-1,2

+0,6

+0,7

-1,6

-2,2

-1,0

+4.9

+2,6

+0,2

-e.9

-1.3

-1.1

-1.2

+0,6

+0,7

-1.6

-2,2

- Í . 0

0 , 0

+2,9

+ 1.0

-1.0

-1.3

-1.3

-1.3

-0,8

+ 1,4

+ 1,2

-0,2

-1,1

0 , 0

+ 1,0

te»-se que:

Ero função dos valores verificados :»o Quadro XIV

- -7,3%.

= -7,0%.

8 ••* 21,30/45,21
1

8 • 0,4711

t • <0,4711>/<1 - 0,471í)

t = 0,8907 semanas = 6,23 dias - 149,64 horas.
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Para essa canada (1,5 m - 2,6 m) a velocidade

média da «assa de Água será:

v = 0,5/149,64

v = 3,34mm/hora

Da Mesma forma, para a relação entre as águas

do Ribeirão dos Bufalos e das precipitações, correspondente ao

escoamento superficial direto, teremos os valores determinados

através do Quadro 15.

Quadro 15 - Valores de oxigênio - 18 em J X. da água de

precipitação (x ) e da água do Ribeirão dos

Búfalos (a ) c de «ais parâmetros, necessários

a aplicação úo modelo de CLARKE (1981).

-5,5

-7,7

-6,0

-5,4

-6,6

-6,7

-4,1

-3,2

-4,5

-1,5

-5,2

-5,Ü

-1*3

-6,7

X

t

-2.8

~9,7

-7,0

-3,5

-6,3

-8,2

-2,7

-13,0

-6,6

—6,5

-6 ,6

-6 ,8

-6,8

-6,4

v r ^ b

-—
-0,5

-2.7

-1.0

-0,4

-1,6

-1,7

+0,9

+ 1,8

+0,5

+3,5

-0,2

-0,5

+3,7

s»t - >* »

-0,5

-2,7

-1,0

-0.4

-1,6

-1,7

+0,9

+1,8

•0,5

+3,5

- 0,2

-0,5

+3,7

-1,7

*t

+3,8

-3,1

-0,4

+3,1

•0,3

-1,6

+3,9

-6,4

0 , 0

-0,1

0 . 0

-0,2

-0,2

+0,2
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Tem-se , desse nodo, que:

/*x = -6,6 X.

logo '•

8 =1,81/44,68

8 - 0,04«5

1

t - 0,0422 semanas = 0,30 dias = 7,09 horas

Isto é, a água de chuva escoada

superficialmente apresentaria, segundo o Modelo de CLARKE

(1781), u« tempo de permanência na Bacia em torno de 7,99

horas.

0 Quadro 16 «ostra um resumo dos resultados

obtidos através do modelo aplicado.

Quadro 16 - Tempo de residência média em horas e velocidade

média em mm/h, segundo modelo de CLARKE <i?81>.

Compartimentos Tempo de residência média Veloc. média

( S ) h ( horas > v (mm/h)

0 m 0,5 M 17,02 29,38

0,5 m 1,0 » 115,07 4,35

i,0 m 1,5 m 108,72 4,60

1,5 m 2,0 m 149,64 3,34

0 Quadro 17 mostra os valores de oxigênio ~ 18

da água do solo na profundidade de 2,0 m, do freático situado

em média a 5,5 m e das águas do Ribeirão dos Búfalos.
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Quadro 17 - Valores em è Z da água do solo, a profundidade de

2,# a (:< >, das águas do freático 9,55 M <a ) e as

do Ribeirão dos Bufaios (z >.

t

x y 2

2»« • _ 5,5 • Búfalos

-6,« -A.5 -5.5

-8,2 -6,5 -7.7

-6,3 -6,6 -5,4

-8,6 -6,2 -6,6

-9,2 -6,4 -6,7

-8,« -5,9 -4,1

-7,« -6.7 -3,2

-6.7 -6,5 -4,5

-6,5 -6,7 -1,5

-6,4 -6,6 -5,2

-6,2 -6.6 -5,5

-6,3 -6,6 -1,3

-6,3 -6,6 -6,7

-6,2 -6,6 -7,8

Como já verificado o modelo aplicado a tais

resultados é baseado exclusivamente numa análise estatística

dos valores de oxigênio - 18 obtidos para as diversas

profundidades ou compartimentos, bem como aqueles das águas

do Ribeirão.

Esses modelos podem apresentar boas respostas

quando as variações dos conteúdos isotópicos das águas dos

diferentes compartimentos estão sujeitas à diferenças

significativas ou sejam, se mostram como águas marcadas»

Como podemos observar no Quadro 17 os valores

de oxigênio - 18 das águas do freático permaneceram

praticamente constantes no período de observação, nao sendo
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portanto possível a aplicação do modelo na determinação do

tempo de residência total das águas das pracipit ações na

bacia hidrográfica em estudo.

5.4.3 - Modelo de LEOPOLDO et ai ti (1983).

No Ouadro 18 tem-se os valores da água das

precipitações em J%., correspondente à média ponderada

semanal, bem como os valores da água do solo, à profundidade

de 0,5 m, obtidas sm intervalos de semanas.

Os valores da ia. e 2a. colunas corresponderiam

à um tempo t-<õ, enquanto que nas demais colunas os valores de

oxigén»o-í8 da água do solo se encontram defasados de i semana

envolvendo os Tempos t=l, t=2, t=3, ... etc.

Os valores assim preparados tem por objetivo a

de aplicar a metodologia de LEOPOLDO et aiii (1983) na

estimativa do tempo de residência da água no compartimento de

<ò a <ò,'à m, em relação a água de precipitação infiltrada.
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Quadro 18 - Valores de oxigêmo-18, em é X, da água de chuva

e água do solo a 50 cm de profundidade e

respectiva úefasagem dos valores da água do solo

para diferentes intervalos semanais.

Chuva Solo - 50 c»

t
2

-5,2

-8,6

-5.8

-6,1

-5,3

-1,6

-2,8

-9,7

-7,0

"*O i %J

"•O # **

-8,2

-2,7

-13,0

"ô, 6

-6,5

-6,6

-6,8

-6,8

2 , 5
6 , 4

8 , 8

8 , 0

7 . 1

6.9

6 . 5

5 . 7

5 , 3

9 , 0

6 , 6

5 , 1

6 , 2

6 , 1

5 , 8

5 , 7

5 , 5

5 , 7

5 , 5

7 , 6

-6,4
-8,8

-8,0

-7,1

-6,9

-6,3

-5,7

-5,3

-9,0

-5,1

-6,2

-6,1

-5,7

-5,5

-5,7

-5,S

-7,6
_

-8,8
-8,0

-7,1

-6,9

-6,3

-5,7

— j , 3

-9,0

-6,6

-5,1

-6,2

-6,1

-5,8

-5,7

-5,5

-5,7

-5,5

-7,6
-

-8,0
-7.Í

-6,9

-6,5

-5,7

-5,3

-9,0

-6,6

-5,1

-6,2

-6,1

-5,8

-5,7

-5,5

-5,7

-5,5

-7,6
-

-

Através de regressões lineares entre os valores

da coluna 1 e as demais, obtém-se os diferentes coeficientes

de correlação (r), os quais em função do tempo, podem ser

ajustados segundo uma equação quadratica:



.89.

2
r » 0,162» + 0,2315t - 0,1447 t

0 ponto de máximo, obtido através da derivada

ia. da equação quadratica representaria, segundo LEOPOLDO et

aiii (1983), aquele de maior correlação entre os valores

observados, e corresponderia ao tempo de trânsito da água

através do referido compartimento, ou seja, o seu tempo de

residência:

t = 0,2315

0,2894

t = 9,8 semanas = 5,6 dias = 134,4 horas

onde v - 3,72 mm/h

Para os Quadros 18, 19, 20, 21 e 22 têm-se

semelhantes relações à aquelas incluídas no Quadro 18,

correspondentes aos demais compartimentos analisados.
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ttuadro 1? - Valores de oxigênio - 18, em </Z», da água do solo

a 50 cm de profundidade e água do solo a 100 cm e

sua respectiva defasagem para diferentes

intervalos semanais.

Solo

50 cm

—o, 8

-8,0

-7,1

-6,y

-6,5

-5,7

-5,3

-9,0

-6,6

-3,1

-6,2

-6,1

-5,8

t
0

-7,0

-8.2

-8,4

-8,1

-7,4

-6,7

-6,8

-y.i

-5,6

-5,1

-7,1

-5,1

Solo -

t
1

-8,2

-8.4

-8,1

-7,4

-6,7

""O p O

-v,i
-5,6

-5.1

-7,1

-5,5

-S,i

100 cm

t
2

-8,4

-8.1

-7,4

-6.7

-6,8

-9.1

-5,6

-5,1

-7,1

—%j < 5

-5,1

t
3

-8,1

-7,4

-6,7

-6,8

-9,1

-5.6

-5,1

-7,1

-5,1

t

-7.4

-6,7

-6,8

"9,1

-5,6

-5,1

-7,1

-5,5

-5,1

2
a * -0,020 + 0,5872 t - 0,1748 t
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Quadro 20 - Valores de oxigênio - 10, en J X., da água do

solo a 109 CM e da água do solo a 15* CM de

profundidade e sua respectiva defasagen para

diferentes intervalos semanais.

Solo

100 cm

-7,0

-8,2

-8,4

-8,1

-7,4

-6,7

-6,8

-9,1

-5,6

-5,1

-7,1
rr v.:
U % %J

-5,1

t
0

-4,4

-6,3

-8,3

-8,6

-8,6

-8,6

-8,1

-5,9

-6,1

-7,5

-8,4

-7,3

-6,3

t
1

-6,3

—8,3

-8,6

-8,6

-8,6

-8,1

-5,9

-6,1

-7,5

-8,4

-7,3

—6,3

Solo - 150 CM

-8,3

—8,6

—8,6

""8,6

-8,1

~5,9

-6,1

-7,5

-8,4

-7,3

-6,3

t

-8

-8

-8

-8

-5

-6

-7

-8

-7

-6

3

,6

.6

,6

,1

,9

,1
,5

,4

,3
,3

t

-8,6

-8,6

-8,1

-5,9

-6,1

-7,5

-8,4

-7,3

-6,3

2
0,0032 + 0,3059 t - 0,0613 t



.92.

Quadro 21 - Valores de oxigênio - 18, em é Z. , da água do

solo a 15* C M c da &gua do solo a 299 C M de

profundidade e sua respectiva defasageM para

diferentes intervalos se«anais.

Solo Solo - 200 C M

15» cm t t t
9 1 2

-4,4 -2,1

-6,3 -4,4

-8,3 -6,8

-8.6 -7,9

-8,6 -8,3

-8,6 -8,1

-8,1 -8,2

-5,9 -6,4

-6,1 -6,3

-7,'J -8,&

-8,4 -9,2

-7,3 -B,0

-6,3 -7,0

2
Y = 0,8384 + 0,1646 t - 0,3361 t

4 . 4

6 , 8

7 , 9

8 , 3

8 , 1

8 , 2

6 ,4

6 , 3

8 , 6

9 . 2

8 , 0

7 ,0

-6,8
-7,9

-8,3

-8,1

-8,2

-6,4

-6,3

*̂o f 6

-9,2

-8,0

-7,0
—



Quadro 22 - Valores de oxigênio - 18, e» / X., para a água de

chuva e aquela do Ribeirão dos Búfalos, defasadas

em diferentes intervalos semanais.

Chuva Ribeirão dos Bufaios

-2,8

-9,7

-7,0

-6,3

-8,2

-2,7

-13,0

-6,6

O , %J

-6,6

-6,8
-6,8

-6,4

-5,5

-7 ,t

-6,9

-5,4

-6,6

-6.7

-4,1

-3,2

-4,5

-1,5

-5,2

-5,3

-1.3

-6,7

-7,7

-6.0

-5,4

-6,6

-6,7

-4,1

-3.2

-4.5

-1,5

-5,2

-5.5

-1,3

-6,7

-

-6,0

-5.4

-6,6

-6.7

-4,1

-3,2

-4,5

-1,5

-5.2

-I>,ü

-1,3

-6,7

-

-

-5,4

—6, 6

-6,7

-4,1

-3,2

-4,5

-1,5

-5.2

-5,5

-1,3

-6,7

-

-

-6,6

-6.7

-4,1

-3.2

-4.5

-1,5

-5,2

-5.5

-1.3

-6,7

-

-

-

-

-6,7

-4.1

-3,2

-4,5

-1,5

-5,2

-5,5

-1.3

-6,7

-

-

-

-

3 » 2,70 + «,1030 t - 0.V330 t

Segundo os valores do Quadro 22. o tempo de

residência metiio da água do escoamento superficial direto

ser ia de '•

t » 0,104 semanas = 0,73 dias - 17,5 horas

Através das análises dos dados contido nos

à 22, e respectivas equações ter-se-ia uma

do tempo de residência da água nos demais

compart imentos ob&ervado?» e velocidades médias do movimento de

água nos mesmos.

Tais resultado» podem ser vistos no Quadro

23.

Quadros 18

estimat í va
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Quadro 23 - Teapo de residência médio ea horas e velocidade

aédta ca mm/U, segundo aodelo de LtOPOLDO et

alii (1983).

Coaparti«entos Teapo de residência aédio Veloc. aédia

( S ) h ( horas > v iaa/h>

<Ò a «,5 a 134,4 3.72

0,5 a 1,« a 283.2 1,77

1,1 a 1,5 * 42«,« 1.Í9

1,& a 2.9 m 4«,8 12,25

Para o aodelo LEOPOLDO et aiii (1983), sao

válidas as mesmas observações já verificadas para o aodelo de

Ct_AKK£ (1981) coao mostra o Quadro 17.
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6 - DISCUSSÃO

Segundo observações pluviométrícas verificadas

no Posto Meteorológico da Cooperativa dos Cafeieu Itores de São

Manuel, situado a cerca de 4 Km das Bacias Hidrográficas dos

Búfalos. H Paraíso, a média normal da altura de chuva no

per todo de 19Ii« a 1987 é de 1451 mm/an o (Cafenoel, 1988).

Nesse período, ainda de acordo COM as referidas

observações, o ano de 1983 foi aquele que apresentou a maior

precipitação anual, com cerca de 2.297mm registrado no

refer ido Kosto.

No Quadro 1 e figuras 3,6,7 e 8 tem-se o regime

pluviométrico observado para o local de estudo, mostrando que

para o período 1984 - 1987 ooteve-se uma média de

Observa-se ainda que 1984 e 1985 foram dois

anos secos, com uma precipitação anual abaixo da média da

região, enquanto que os anos subsequentes, 1986 e 1987,

estiveram próximo ao valor médio normal da mesma.

Ainda, de acordo com o Quadro I e as referidas

figuras, os períodos de abril a outubro apresentaram, em

média, valores inferiores & 90mm/mês.

0 montante de 90mm mensais, de acorúo com SILVA

Jr. (19B7), é insuficiente para a recarga do freático,
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deduzintío-se portanto que, de um modo geral, as chuvas que

ocorreram nc período de novembro a março são aquelas

responsáveis pelo referido processo de recarga.

Os conteúdos em oxigênio - 18 dessas cnuvas, em

termos médios semanais (fig. 9). apresentaram menores valores

no período considerado úmido (novembro - abril), enquanto que

«iqueles mais positivos ocorreram no período tido como seco

(maio - outubro).

Essa observação esta de acordo com LEOPOLDO

& MORTATTI (1785) que, trabalhando no mesmo local, obtiveram

semelhantes variaçõe» no conteúdo isotópico da água de chuva,

bem como aquela contida em SALATZ et aiii (1V72).

Semelhantes conclusões podem ser vistas na

figura 10, onde se tem as médias ponderadas mensais dos

conteúdos de oxigênio - 18 das chuvas verificadas no período,

ou ainda, no Quadro £1. Em termos médios e de acordo com os

dados do Quadro XI, as chuvas mais pesadas foram verificadas

em setembro, enquanto que as mais leves ocorreram em

fevereiro, com um valor de -7,3%.

Os resultados do Quadro 2 mostram que a média

ponder» do conteúdo de oxigênio - 18 das águas de chuva no

período cie observação foi da ordem de -6,9£., com um desvio

padriío das meti ias anuais oe +/~ 0,78%-, enquanto que os

desvios das médias ponderadas mensais foi de +/- 3,02%.

0 valor de -ó,0Z. como média ponderada das

chuvas anuais se encontra dentro do intervalo de -5,02. a

-7,0%. encontrado por SALATI et alii (1972) para as condições

do Estado de Sao Paulo, onde os autores salientam a influencia

do "amount effect".

Observa-se, no entanto, que para o ano de 1984

a média ponderada anual foi de -4,8%., (Quadro 2),

relativamente alto quando comparado com as demais médias

ver if icadat».

Como já citado, 1984 foi um ano extremamente
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seco. co« chuvas Mensais inferiores a 69mm (Fig. 5 ) . De UM

Modo gerai, as chuvas de baixa altura pluvioMétríca mostraram-

sc enriquecidas CM oxigênio - ití em relação aquelas

consideradas Mais 'fortes* ou de m o r altura pluvioaetríca.

£ssa observação explica, portanto, a razão de,

em 1984, ter-se obtido o referido valor de -4,82., enquanto

que os demais anos se apresentara» coa valores

significativanentc diferentes e Mais empobrecidos.

l>a Mesma forma, 1987 apresenta UM valcr

relat i vaaiente enriquecido (-5,9*..) e» relação aos anos üe 1985

e 1986, o que pode ser explicado pelo alto fndic£

pluviométrico ocorrido nos Meses que normalmente são

considerados secos (figura 8>, Mostrando que os conteúdos

isotópicos dessas chuvas influíra* cie MOÓO «ais significativo

na Média obtida.

De UM Modo geral, as águas subterrâneas

drenadas por uma üacia devem apresentar UM conteúdo isotópico

próximo daquele observado para a Média ponderada anual das

águas de chuva, conforMe conclusões de inúmeros autores já

citation na revisão «il>l lográf ica, entre eles «AZOR <1975),

LEOPOLDO & hüKTATTI (1985) encontraraM, para o

local onde foi realizado o presente estudo, diferenças não

significativas entre os respectivos valores, corroborando os

valores verificados para o período de 1984 - 1987.

Observa-se através do Quadro 3 que o valor cio

conteúdo de oxigênio - 18 das á.9uas drenadas pelo ribeirão dos

tíúfaios, representando a Média ponderada do período 1984

1V87, foi «Je -6,'JZ., ou seja, UM valor ligeiraMente

empobrecido em relação a média ponderada do mesmo pvríodo para.

as águas de chuva (-6,0X.)- Ua Mesma forma, tais considerações

são válidas para as águas drenadas pela Bacia do Paraíso, onde

o referido valor foi de -6,4%. (Quadro 4 ) .

Kcferindo-se aos resultados do Quadro 2 ter-se

que a média ponderada das água» de chuva no per todo de M A I O d
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outubro, (at da orde» ue -4.2Z., enquanto que aquela» drenadas

pelos ribeirões dos Bufaios e Paraíso, para idêntico

intervalo, apresentara» valores de -6,12. e -6.5Z.. Essas

consideráveis diferenças «ostra» que as chuvas de verão»

normalmente «ais leves, t»â*o as responsáveis pela recarga do

FreÂtico, seguindo semelhante comportamento aquele apontado

por diferentes autores, entre eles VOGEL et aiii (1962),

BKIttKftANN et aiii (1963) CUNRAO et aiii (1978), e outros.

Calculando-se os referidos valores para o

período compiementar, novembro a abril, atotem-se -6,72., e

-6.4Z., respectivamente para as águas de chuva, dos ribeirões

dos ôufalos e Paraíso.

£ interessante observar que em 1984 a média

ponderada anual das água* áe chuva foi de -4,831., enquanto sue

aquelas verificadas para os ribeirões dos Bafa1os e Paraíso

fora» tie -6,7Z. e -6,3X-, o que vem a demonstrar que, em

lindas serais, u armazenamento de água subterrânea pelo

sistema foi proporcionado pelas chuvas ocorridas em 1983.

Como já se> observou, 2 983 foi o ano de maior

precipitação tio • últimos 38 anos da região. £ possível, no

entanto, que aijuma ou outra chuva de 1984 tenha contribuído

para a reserva de água subterrânea, mas os seus conteúdos

ísotúpicos» em oxigênio - 18 nao intervir iram ou alternaram o

conteúdo isotópico das águas drenada?».

A princípio, tais considerações permitem supor

que o tempo de residência mínimo da água na Sacia seria da

ortiem tie 1 ano ou Mais, observação essa que pode ser

complementada pela análise da variação do nível do lençol

freático conlida em SíLVA Jr. (1987).

Através de SILVA Jr. <iy87> potft-se observar

que em 1V85, um ano também considerado «eco, o nível do lençol

fr cá tico decresceu tiesde o mes de abril até dezembro, quando

xe iniciou a recarga da água subterrânea, garantindo a

descarga dos ribeirões por um período de 8 meses.
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As águas drenadas pelos ribeirões dos Búfalos,

conforme pode ser visto na figura 11, tiveram o seu conteúdo

em oxigênio - 18 variando de -2,5 a -10,l%., enquanto que

aquelas do Paraíso tiverai» os seus valores entre -3,1 a

-y,8%., (t-ig. 13) mostrando uma amplitude bem inferior à

observada para a água de chuva.

Em termos de média ponderada mensal essas

variações, no período, foram cie -2,6 e -8,6%. e de -4,8 a

-7,8%., respectivamente para os ribeirões dos Búfalos e

Paraíso. Os respectivos desvios padrões desses valores sao de

+/- 1,29Z. e +/- 0,63%.

As diferenças encontradas entre as duas bacias

quanto aos citados valores, possivelmente passam a ser

explicados em função do tipo de cobertura vegetal dos mesmos

(Tabela 2) e de suas respectivas atividades agrícolas. A bacia

dos Bufalos apresenta uma atividade agrícola, mais intensa com

maior numero de araçoes e gradeacões mecanizadas, além de um

sistema de cordões de contorno que chega a abranger cerca de

30% ou mais de sua área. Essas características certamente

interferem no processo de infiltração da água no solo, e

portanto na conservação do conteúdo isutópico das águas

receíj idas.

Pode se observar também que dada as variações

isotópicas obtidas, a infiltração da água no solo k

relativamente rápida, o que colabora para a manutenção de sua

identidade quanto au conteúdo inicial.

0 tipo de solo, coro o qual se trabalhou de

acordo com observações já feita, é caracterizado por uma

textura arenosa, o que realmente permite altas taxas de

infiltração (comprovada através de testes üe campo).

BRINKMANN ut alii <1963>, em experimento

conduzido em lisímetros contendo areia verificaram, a

semelhança do exposto, variações mais bruscas no conteúdo

i&otópico quando comparadas aquelas obtidas em li si metros com
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solos ut textura mais fina.

Os resultados dos valores de oxigênio - 18 das

águas drenadas pelos ribeirões em questão demonstraram também

que as mesmas não apresentam qualquer processo de evaporação

que pudesse vir a enriquecê-las, conforme possibilidades

aventadas por ílAZUR <1V75).

Com relação à própria água dos cursos de água,

SALATI et aiii (1V74) salienta que o processo da evaporação é

apenas importante em regiões semi-áridas.

Verificando-se as figuras V, il e 12 ou mesmo

aquelas de 1», 13 e 14, onde se tem as variações dos valores

de oxigênio - 13 para as águas de chuva e ribeirões no

período, dadas em função das médias ponderadas semanais e

aquelas mensais, pode se observar que as mesmas apresentaram

uma sazonal idade definida e cujas variações se ajustam, em uma

primeira aproximarão, a uma função periódica semelhante a uma

senáiüe, conforme proposto no modelo üe HERRMANN « STICHLER

(1V81).

Pode-üe, no entanto, observar pelo exame das

referidas i'tguras que a bacia do Paraitio tem um comportamento

mac» um forme, mostrando uuia sazona] iciade mais bem definida

que aquela verificada para a bacia dos Búfalos, a qual se

mostra mais sensível as variações dos conteúdos isotópicos da

água de chuva.

Conforme já citado, duas propriedades podem ser

derivadas em função dos valores dos conteúdos médios de

oxigênio - ití obtidos para as> águas de chuva e de descarga dos

ribeirões e das relações das amplitudes sazonais observadas

para as mesmas, de acordo com o exposto por tfURGMANN et aiii

O.y8/).

Para a bacia dos Bufa 1 os, der acordo com u

calculado no capitulo Resultados, ofoteve-se que:

- M - V\ - -0,3%.
r i o p r e c i f>



• . 1 * 1 ,

A » A / A = 0,41
rio precip

Enquanto que para o Paraíso seria:

H = -0,4*.

A « 0,36

BUKGhANN et aiii (1V87) observaram que quanto

maior for a evaporação sofriüa pela água no intervalo

decorrido entre a precipitação e a »ua drenagem pelo curso de

água, maior será o valor de fí.

Os resultados obtidos, de -0,3%. para a bacia

dos Bufaios e de -0,4%. para a bacia do Paraíso, mostram,

portanto, que as águas de chuva no referido intervalo não

sofreram influências do processo de evaporação, pois as

diferenças encontradas estão próximas de zero, com valores

pouco acima do erro analítico permitido nas análises de

teores de oxigênio - 18.

Tais resultados, portanto, indicam que ocorre

uma rápida infiltração da águ* de chuva no solo, provavelmente

fe-m função das características físicas das bacias, mostrando _r*

ligeiramente superior para a bacia cios Bufaios. Essas

observações confirm m suposições já discutidas em parágrafos

anteriores deste capítulo, ou mesmo aquelas contidas em

LEOPOLDO et ai i i (1987) ft 8J.LVA Jr. (1987).

A segunda propriedade (BUKÜMANN et al.i, 1987)

mostra que se a queda de amplitude estiver próxima de 1,0 a

água mantém a sua identidade quando de seu movimento através

do sistema, danüo-se o processo tie escoamento subterrâneo na

forma de fluxo tipo "pistSo"«

No entanto, quanto maior for a mistura das

antecedentes com as mais recentes, maior será a

atenuação da amplitude e a relação A /A deverá
Kio Precip.

decrescer.

Para as bacias em estudo, conforme já exposto,



tais resultados foram iguais a <ò,41 t d,36, respectivamente

para as bacias dos Bufa1os e Paraíso» indicando, portanto, que

ocorre uma mistura das referidas águas durante o processo de

escoamento através do solo.

LEOPOLDO & MORTATTI (1985) conclui ram que as

misturas das águas» em semelhante local de estudo, ocorreram

já em pequenas profundidades, cerca de l,0m e Í,5m, embora

tais resultados tenham sido obtidos em pontos próximos a um

afloramento de água subterrânea (mina).

Sendo um solo de textura altamente arenosa,

como è o caso das referidas bacias, supõe-se que as misturas

de águas se tornam facilitadas pelo tamanho dos poros,

üei;<ando-se üe verificar fluxos do tipo "pistão".

Os valores de 0,41 e 0,36 permitem supor,

também, que esta mistura é relativamente menor na bacia dos

Bdfalos, provavelmente em função do manejo da bacia que, em

linhas gerais pode tornar o processo de infiltração ainda mais

rápido, bem como um movimento também mais rápido através do

solo.

As águas do solo e poço, de acordo com o já

exposto, foram analisadas quanto ao conteúdo de oxigênio - 18

por um período inferior a aquele verificado para as águas das

precipitações e ri be ir cies.

Os resultados obtidos na variação isotópica,

oxigênio - ifci, da água tio poço encontram-se apresentados na

figura 16.

Tais valores, conforme pode ser visto na

referida figura, mantiveram-se praticamente constantes em

função do período, apresentando picos mais acentuados apenas

no intervalo entre as semanas 16» e 16.

1'ara o período de observação verificou-se uma

variado ÚH •-'.>,0/Í. a -6,8%. para o teor úm oxigênio, com um

valor médio de -A,5%. % um desvio padrão de +/- 0,23%.> valor

este que ri ao difere i» ign i f ícamente daqueles observados para as
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águas drenada* pbios ribeirões dos Búfalos (-6,3%.) e iiu

Paraíso (-6,4%.). A água tio lençol freático, de acordo com

esse valor, mostrou-se, portanto, inferior ao valor médio

ppKiieraúo da águo. ú«* chuva (-6,0%.) corroborando as

ponderações feitas por VÜGEL et aiii (1?Ó3>.

Ainda, de acordo COM a figura 16, tem-se que a

água cio poço apresentou-se como sendo uma total mistura de

águas provenientes das diferentes precipitações observadas.

A figura 16, onde se tem as variações do

conteúdo üe oxigênio - 18 da água do solo nas profundidades de

O,wi 1,»/ 1,5 e 2,0 m, comparados com aqueles verificados para

as precipitações em idêntico período, permitem observar que a

medida que a água caminha da superfície para as camadas mais

profundas, as variações do referido valor foram sendo

amorteci aas mostrando a ocorrência de mistura de água nesse

trajeto.

entretanto, a camada mais superficial (4),5m)

praticamente repete as ocilações verificadas para a água de

chuva, com um« certa defasagem, no entanto, além tie um certo

amortecimento dos picos observados.

ZIHMÊRttANN et aiii (1V6Ó b), citado no capítulo

da revisão bibliográfica, fizeram semelhantes comentários

quando do desenvolvimento do seu trabalho com solo arenoso.

Os autores, conforme já descrito, encontraram

para 3 camadas de 0 - 10 cm de profundidade uma variação no

conteúdo isotópico da água do solo semelhante a aquela

observada para água de chuva» o mesmo ocorrendo para a camada

de 10 - 20 cm, no entanto com uma úefasagem de cerca de 1,0

mês. Semelhantes comentários foram feitos por VAWÜÜR et ai i i

(1977).

Calculando-se as médias aritméticas dos valores

de oxigênio - 18 das diferentes profundidades do solo

apresentados na figura ló foram encontrados os de -6,2%,,

-ò,rá7.., -7,37,. e -/,()%,, respectivamente para aquelas 0,5>
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1,©, i,b e 2.» •.

Tats valores, sobretudo aqueles verificados

para as profuni» i tlaiies de 1,5 e 2,0 m <ião provenientes,

principalmente, das chuvas verificadas entre «2 e 09 de

dezembro quando se obteve um total de l/3mm, com os valores de

oxigênio - 18 variando de -8,4%. è. -11,VÃ..

Os valores vistos nas figuras ló conforme pode

ser observado no capítulo de Resultados, foram utilizados para

estimativa do tempo de residência ou tempo de trânsito da água

infiltrada através dos vários compart intent os do solo e sua

respectiva drenagem pelo curso de água natural, empreganclo-se

os modelos de CLARKE (1981) & LEOPOLDO et aiii (1V83).

Tais modelos, como apresentados no Capítulo de

Materiais e Métodos, baseiam-se, exclusivamente, em análises

estatísticas dos valores de oxigênio - líí verificados para

diferentes pontos do sistema.

Modelos dessa natureza podem apresentar boas

respostas quando as variações dos conteúdo* isotópicos das

água-* dos diferentes compart imentos estão sujeitos a variações

significativas, ou seja, se mostram como se fosse uma água

"marcada"-

Além desse aspecto, seria de interesse que a

água *e movesse de um compart intento para outro como se fosse

uma camada caracterizada por um determinado conteúdo

isotòpico, !>em ocorrer grandes misturas entre a água que entra

no mesmo (•: aquela anteriormente existente, de acordo com

exposições feita por ZÍMMERMANN et aíii <1V6Ó>.

esse tipo úe movimento, para o presente estudo,

foi significativamente acentuado para ai» primeiras camadas cio

solo (Figura 16), decrescencio com a profundidade, mostrando,

ao nível do freático, uma intensa mistura de águas.

Como se observa na figura 16, a variação no

conteúdo de oxigênio - 18 da água de chuva, para o período de

aplicação dou dois modelou, pode ser considerada satisfatória,
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quanuo o referido conteúdo esteve na faixa de -1,62. a

-13,0%., cum inúmeros picos significativos no intervalo em

questão.

Os diferentes picos observados para os valores

tie oxigênio - ltí nos diferentes compart iwtntos, incluindo-se

alguns já bastante amortecidos para a água do poço, são frutos»

de uma rápida infiltração da água de chuva» bem como uma

possível rápida drenagem, caracterizada pelo tipo de solo.

Analisando-se os modelos em questão pode-se

deduzir que os mesmos n3o consideram a quantidade de água

precipitada ou translocada, ou ainda condições htdrológicas

antecedentes» ttu sistema.

Através da figura 16 pode se verificar

determinadas diferenças de tempos entre significativos valores

de oxigênio - 18 obtidos para a água de chuva e o seu

correspondente impulso na água do solo.

Na semana 1, por exemplo, houve uma

considerável precipitação que atingiu a altura de l/3mm, com

um valor médio ponderado de ~íi,ò7.., quantidade esta que pode

abastecer o freático, conforme exposição já apresentada.

Esse impulso, de -8,A£., foi observado no solo,

a profundidade tie í>f> cm, somente na semana 2, quando se obteve

um conteúdo i&otópico de oxigênio ~ 18 de -tí,B%., ou seja,

após o intervalo de cerca de i semana.

Pelo Quadro 11 esse tempo, ou seja, o tempo de

transito médio da água através do compartimento 0 - 5 0 cm, é

estimado em 1/ horas pelo Modelo CLARKE (1981), o que

corresponderia a um fluxo de 29,38 roro/hora, enquanto pelo

«odeio LEOPOLDO et ai i i (1.983) obteve-se o valor de 5,6 dias,

que implicaria em um movimento de massa de água de 3,72

mm/;-, ora.

Por i»e tratar, no caso, dt? um movimento

saturado* tendo-se em vista a elevada altur? pluviométríca

obtida na semana, o valor de 29,38 mm/hora resultante da
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aplicação do modelo CLANKfc (lVBi) pode ser considerada

satisfatória, enquanto que aquele de 3,72 mm/hora, resultante

do modelo de LEOPOLDO et aiii (1V83> pode ser tomado como

sendo extremamente baixo, não condizente com as

características físicas do solo local.

Assim, con base no valor de 29,38 mm/hora, é de

í
1 supor que toda chuva com intensidade da ordem de 13,4mm/hora

I em termos médios, tenderiam a dar início ao processo do

escoamento superficial direto, dependendo, evidentemente, das

atuais condições hiurològicas do compartimento observado. Esse

valor foi obtido levando-se em consideração que q - v.U, onde
3 2

q - fluxo de água em cm /cm .hora; v = velocidade do movimento
da massa de água em mm/h e 0 - umidade do solo em cm de H O

3 2
por cm de solo e que U seria igual a poros idade do solJf no
caso de saturação (0 - 0,455 para a camada 0 - 5 0 C M ) .

Semelhante observação foi verificada para a

chuva da semana 8 (t-ig. 16), com 101 mm semanais e uma média

ponderada <ie -V,7%. para o teor de oxigênio - 18, cujo

•mpulso, a 50 cm, aparece na semana seguinte com um valor de

-V,0%., o que, a priori, implicaria em um tempo de residência

de cerca de uma semana.

No entanto, contrariando essas observações, as

semanas finais vistas na figura 16 mostram que a variação do

conteúdo do oxigênio - IB da água do solo na profundidade de

50 cm praticamente acompanha, de roodo instantâneo, a aquela

verificada para a água de chuva, o que, evidentemente,

implicaria em tempos de residência razoavelmente inferiores a

uma semana»

Verifica-se ainda que o valor oe -&,6%. da água

úe chuva ocorrida na semana 1 <Fig. 16) foi detectado, na

profundidade de 1,0 m, somente na semana A, quando o conteúdo

de oxigênio - IB da água ao solo na referida profundidade se

apresentou c:om valor de -6,4%., ou seja, houve uma demanda de

2 sewana.fi para se translocar desde a profundidade de 0,5 m até



aquela de 1,0 m.

De acordo com os dados oos Quadros 12 e 1? os

tempos <Je residência estimados, para o compart imento em

questão, foram de 95,04 noras (3,96 dias) e 283,2 horas (11,8

dias), respectivamente pelos modelos de CLARKE (1981) &

LEOPOLDO et ai ti (1933), correspondendo a fluxos de 4,35

mm/hora e 1,77 mm/hora, também respectivamente.

Pelo que se pode observar de tais resultados de*

velocidade média da massa de água, extremamente baixos quando

comparados aqueles expostos para camada de 0 - 50 cm, é de

que, provavelmente nessa Vaixa ocorre uma camada relativamente

impermeável, o que forcaria um fluxo sub-superficial por

ocasião dos eventos chuvosos.

Outra explicação possível seria de que nessa

camada ter-se-ia, em linhas gerais, uma zona insaturada a

maior parte do tempo, P O I S as águas infiltradas em grande

parte seriam retidas mais à superfície ao solo e

evapotranspirada.

Fatos semelhantes poderiam acontecer com as

camadas seguintes de 1,0 a 1,5 m e 1,5 a 2,0 m, conforme

resultados obtidos através dos métodos CLARKE (Í981) e

LEOPOLDO et ai i i (1903).

Para o ponto situado a 1,50 m, de acordo com o

apresentado na figura 16, o valor de -8,6Z. da água de chuva

<s<2 deu na semana 5, onde permaneceu até a semana 7. e.ssa

observarão visual indicaria, portanto, um tempo de residência

médio dd ordem de 2 semanas no intervalo entrtí os ponto?

situado a 1,0 m e aquele a 1,5 m.

Pelo modelo CLAKKE (1981) esse tempo á estimado

cm 10H.72 horas» (4,5 dias), conforma Quadro 13 e de 420,0

horas U/,5 dias) pelo modelo de LEOPOLDO et alii UV83)

(Quadro 20).

Essa nir.asa cie água (-8,AZ.) atingiu a

profundidade de 2,0 m, em termos médios, na semana 6, ou seja,



uma semana após ter atingido o ponto de l.S» n», quando se

obteve UM valor de -8,3%. para a mesma, o qual se manteve até

a semana 8.

Os valores estimados para o rompartimento

1,'j - 2,0 m, oe acordo com os modelos aplicados e Quadros 14 e

21 foram iguais a 149,64 horas (6,2 dias) e 40,8 horas

(1,7 dias).

Para os valores da semana 8, exceção -feita

aquele verificado para a água do solo a 50 cm de profundidade,

observar-se que para o ponto situado a 1,0 m o tempo foi

também da ordem de 1 semana, P O I S O mesmo aparece na referida

profundidade na semana 9, com um valor de aproximadamente

-?,$£.. Esse tempo, portanto, difere daquele verificado para a

semana 4, conforme discussão em parágrafos anteriores.

A mesma observação, neste caso, pode ser

apontada para os valores coletados a 1,5 e 2,0 m, ocorridos

simultaneamente na semana 12, com os valores de -8,5%. t?

9,27.., respectivamente.

Us valores vistos no Quadro 16 e 22 permitem

concluir que os tempos de residência tia água nos diversos

compart: tméritos analisados para o local de coleta de amostra

foram da ordem de 15,43 dias (modelo de CLARKE, 1V81) e de

36,6 dias (modelo de LLÜPÜLOU et alii, 1983).

A figura 16, Oe acordo com análise feita,

mostra que o tempo de residência é um parâmetro variável que

depende das condições hidrológicas do sistema, demonstrando

que o mesmo ê inversamente proporcional ao grau de saturação

do solo.

Já me observou que para o período de seca de

1V85, como cita SILVA Jr* (1987), o lençol freático das bacias

estudadas manteve o fornecimento de água aos córregos por um

período de cerca de 8 meses.

fcntre o período de abril de 85 e dezembro de 85

o nível do lençol sofreu um rebaixamento de cerca úe 1,5 iw,



quando voltou a ser recarregado pelas chuvas ocorridas em fins

de dezembro de 85.

0 que se pode deduzir, portanto, de acordo COM

o tempo de residência estimado pelo Modelo CLARKt <1V8O, é

de que a capacidade de armazenamento das bacias é

relativamente grande, pois, caso contrário, o fornecimento de

água para o córrego se esgotaria rapidamente além de um tempo

de B meses sem a sua recarga.

De acordo com os tempos de residência estimados

e respectivas velocidades, o modelo de CLARKE parece mais

adequado às condições locais, reproduzindo, em linhas gerais,

resultados mais coerentes quando comparados com aqueles

obtidos pelo modelo de UÊDPULÜO et aiii (1983).

0 tempo de residência médio cálculo

emptrícamente, pelo inverso üo coeficiente de recessão,

conforme visto em SÍL.VA Jr. (1V87), é estimado em cerca de 12

meses, valor este que se aproxima daquele estimado pelo método

de LEÜPOLOÜ et aiit (iy83>.

Cabe sal tentar que, para o cálculo do tempo de

residência da água nas bacias, segundos os modelos discutidos,

uti1izou-se de um período relativamente curto de amostras, o

mesmo não acontecendo quando do emprego daquele proposto por

HERNMANN & ST1CHLEK (i?8l>.

Verificando-se a figura 15, pode *>er observado

que as variações dos valores üe oxiyêmo - 18 das águas de

chuva em funvao do tempo tendem a descrever uma curva

senoidai, como primeira aproximação, cie acordo com a proposta

feita por HI-RRrtANN & tíTICHLEH (1981).

£ interessante observar na figura 15, ou mesmo

aquela de oúmero 10, onae se tem a média ponderada mensal das

águas de chuva, que os pontos mau» negativos observados no

período 1V84 - 1V87 se repetiu a cada 13 meses, ou seja, em

J.V85 se verificou no mês de janeiro, em 19B6 ocorreu en

fevereiro e março no ano de 1V87, com valore» da ordem de



.110.

-12,8Z., -12.22. e -ii,43ú. (Quadro 2). Possível Men te trata-se

apenas de UM processo cíclico, necessitando de um «aior

numero de dados para una discussão Mais detalhada.

Pela figura 15 pode ser observada que a

variação do conteúdo de oxigênio - 18 das Médias ponderadas

Mensais da ígua drenada pela bacia do Paraíso se ajusta

razoável Mente â curva senoidal proposta por KERRftANN &

STXCHlfciW (ivbi), Mostrando-se amorteci cia em relação a da

chuva.

As águas do ri De irão dos Búfalos, no entanto,

não se apresentara* satisfatoriamente ajustadas segundo os

princípios estabelecidos no Modelo em discussão, podendo-se

verificar certas anomalias no decorrer do período 84 - 87,

sobretudo no intervalo de setembro a dezembro de 1V8S e

naquels compreendido entre fevereiro e abril de 1VB7.

No Quadro 12 tem-se um resumo dos tempos de

residência médios calculados para as bacias observadas,

estimados segundo o modelo de HtRKhANN & STICKLER (1981),

incíuindo-se, também, os volumes mínimos armazenados pelas

referidas bacias estimados em função das descargas mínimas

verificadas para o período úe Í90A - 1V87.

Segundo us resultados apresentados pode se

deduzir que os tempos de residência médios, estimados através

tia equação 11, consideranoo-se as médias ponderadas mensais

üos» valores de oxigênio - IQ obticiou para a água de chuva e

respectivos ribeirões, foram, praticamente, da mesma ordem de

grandeza daqueles gerados pelo método de CLARKE (1V81).

Conyi(jeramíü-st tais valores, as diferenças nos tempos

estimado» »5t'o cie apenas 2,7 dia* para a bacia dos Búfalos e de

i.2,9 üias para a do Paraíso.

Us tempos de residência médios calculados pelo

deslocamento de fase entre as curvas senoidais que representam

a variaudo do conteúdo isotópico da água de chuva e aquela da

água drenada produziram valores relativamente baixos,
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sobretudo para o caso da bacia dos rfufalos.

Üs próprios autores do «odeio, ei HERfMANrt «

STlCHLh^ <i?81>i expõe que o cálculo pelo deslocamento de

fase t-ntre as senoides apresenta* limitações Matemáticas, e

na referida puiil ícacao expõe apenas os resultados oriundos da

equação li.

Semelhante procetf imento pode ser visto em

BUKGftANN et ai•i, quantio da aplicação do referido Rodeio para

fins de cálculos cios tempos de residência *édios de diversas

bacias hidrográficas localizadas na Suécia.

\ Dentre os fês modelos, portanto, pode se

f concluir que aquele apresentado por LtOPÚLUO et ai t i (1V83)

l induz a resultados ^ue superestimaram o tempo de residência,

no caso cias bacias estudadas, quando comparados com os dois

outros modelos que, por sua vez, produzira» dados mais

condizentes com as condições físicas das referidas bacias.

tssa inadequação do método às condições de

estudo, provavelmente, se deve ao intervalo entre as coletas

de amostras, supondo-se, assim, % necessidade ue menores

intervalos entre as amostragens para que se obtenha uma maior

sensibilidade nos resultados gerados.

No Quadro / tem-se os resultados do escoamento

superficial direta para diferentes períodos, calculados de

acordo com a equação (13), proposta por HERKMANN * STICHLER

(IVtíl).

De acordo com o trabalho de SILVA Jr. (1987),

os valores vistos no referido Quadro podem ser considerados

superestimados levando-se em consideração as características

físicas das bacias, sobretudo a textura do solo.

Como valores médios do escoamento superficial

direto, para o período de 1VB4 - Í.9&6, SILVA Jr. <íV87>

encontrou os valores de 19,6% para a bacra dos Bufaios e de

15,6%. para a bacia do Paraíso, difer.nüo, portanto,

totalmente daqueles obtidos pela <?<iuac£(o (13).
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A referida equavílo te» ainda o inconveniente de

gerar valores negativos para o escoamento superficial direto,

o que em realidade seria i«possível.

HtKKnANN & 3TICHLER CiV81> trabaiSara» » bacia

hidrográfica que durante certo período do ano tivera» parte de

sua área coberta por neve, taplícando, possivelmente, e»

valores tsotópicos m s Koao9^neos do «we aqueles obtrdos para

as condições do cliaa reinante no local tfe estudo» pervitindo-

lhes, oesse «odo, a aplicação da expressão por eles deduzida.
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7 - CONCLUSÕES

Us resultados obtidos em função da metodologia

de estudo e das condições presentes durante o desenvolvimento

da pesquisa perrattem verificar que:

As variações cios valores de oxigênio - Í8

observadas nas águas dos diversos compartimentos das baetas

mostraram-se satisfatórias para a aplicação da metodologia

isotópica nos estudos de características hidrológicas das

mesmas. A metodologia permitiu, em certos casos, mostrar a

dinâmica de processos envolvidos, revelando uma grande

potencialidade em semelhantes condições.

As chuvas locais, em termos de conteúdo de

oxigênio •- Ití, seguem, em uma primeira aproximação, uma

variação senoidal descrita por HERRMANN & SVICHLEK <1?81>. No

entanto, a periodicidade mais ajustada as condições

verificadas foi de 13 meses»

As águas do ribeirão Paraíso mostrou uma boa

resposta a essa variação senoidal, comport ando-se de maneira

mais homogênea que a Bacia dos Búfalos. A Bacia dos Bufa Ias,

em linha* ger«u&, mostrou-se mais sensível aos conteúdos

iso».ór> icos da água de chuva, possivelmente em função de

aprev-entar um sistema de conservação de solo abrangente t? d*

suas mais intensas atividades agrícolas, a» quais interferem
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diretamente no processa de infiltração.

De acordo cum as propriedades aventadas por

tíUKGHANN et ai i i (I7tí7) as ájjuas de chuva são rapidamente

infiltrada sem se observar sinais de evaporação, mostrando por

outro lado, uma razoável mistura de águas que vão se

acentuando para as camadas mais profundas do solo, com uma

total mistura ao nível do freático.

A recarga do freático, em linhas gerais,é feita

pelas chuvas que apresentara valores de oxigânio - 18 mais

negativos. A tendência de tais chuvas ê de corresponderem

Àquelas de maiores alturas pluviométricas e de ocorrerem no

período de verão.

Com base na velocidade média da massa de* água

na camada 0 - 50 cm, deduzida em função do íiodelo CLARKE

(iVtíl), ê de se supor que as chuvas com intens idades da ordem

de 13,4 mm/K tendem a dar início ao processo de escoamento

superficial direto nas referidas bacias.

Os tempos de residência médios das águas nas

Dai. ias dos Bufai os e Paraíso sao da ordem de 4 e 7 meses,

segundo modelo <le CLARKE (J.V81), respectivamente, enquanto que

peit> método de HERRMANN & ST1CHLER U98i>, calculados em

função da queda de amplitude, os mesmos furam, também, de

cerca de 4 meses para a bacia dos tfúfalos e de 6,2 meses, com

valor médio, para a bacia do Paraíso, com uma variação no

valor estimado entre 5,0 e 7,4 meses. 0 método de HERRMANN &

STiCHLEK (1.VB1), através do qual se calculou o tempo de

residência médio cia água nas bacias pelo ângulo de defasagem,

aparentemente, não gerou resultados satisfatórios,

subestimando em certos casos e superestimando em outros,

quando comparados entre si.

Ü método proposto por LEOPOLDO et aiii (1V83)

superestimou o tempo de residência médio em relação aos demais

métodos testados, com valores da ordem de 13 e 23 meses,

respectivamente, para as bacia» dos õú-falos e Paraíso.
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Melhores valorei» poderiam ser obtidos, possivelmente, caso o

intervalo entre as análises fosse inferior ao tempo utilizado.

Com base nos tempos de residência médios

encontrados é <ie se supor que o armazenamento de águ;.'.

subterrânea das bacias é relativamente grande, tendo-se em

vista que a descarga subterrânea nas bacias eu objeto foi

garantida durante üuis anos considerados secos.



116.

8 - SUMMARY

After the observation of certain basic-

condition necessary to the application of research, the

experiment was accomplished in two small watersheds, under

agricultural utilization, with surfaces of 1,581 Km and 3,268

Km , drained by the U'ifaios and Paraíso streams respectively.

For four years (from febreary 1, %9BA to

December 31, 1987) the values of the oxygen - 18 content of

the precipitation waters and those of the streams were

analysed. The waters of the observation well, ant» those of the

soil in their most varied depths, were analysed from december

4, Vitiò to September i, 1987.

During such a period of time, it was verified,

in terms of pondered average content of oxygen - 18 values,

the value of -6,0%. for the precipitation waters, -6,37.. for

the flufaios stream, and -6,4%. for the Paraíso stream.

The oxygen - i9 obtained values were applied in

there different models which estimate the water residence time

in <t watershed, and consequently other hydrology

characteristics.

The model defined by HERRMANN & STICHLER (1981)

shows that, as a first approach, the curve» of the isotopic

content (oxyyen - 18) of water input and output in the system
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can üe considered as periodic functions which behave in a

manner analogous to the seno function, demonstrating that it
I if.
• occurs * phase shift between the input and output curves.

I
I CLARKE'S model <l?8l) gives the estimate of theresidence time in a determined compartment of the

watershed, based on a transference function.

LCOPOLDD et alii's wodel (19B3) is oased upon

1 clear regressions estimated between the values of the oxygen

- 18 content fro» one compartment to another for the different

I]1 periods of collect ton.

The final results show, that for the locai

conditions of research, a yreat mixture of recent waters *.ith

the antecedent ones takes peace in the first lays of the soil,

thus üeirj verified that the time of residence will depend on

Piuvioraetric regime.
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