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RESUMO
A utilização de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) apresenta-se como possibilidade na redução
de impactos antrópicos aos ciclos das águas provocados pela urbanização. As SbN imitam as
atividades naturais com objetivo de melhorar a qualidade e quantidade das águas. A fitorremediação
é uma SbN que promove a remediação de solos e águas, e seu funcionamento baseia-se na interação
de plantas e microrganismos nas raízes do solo. A Filtração em Margem filtra as águas, atuando
como um serviço ecossistêmico dos aquíferos. Esse trabalho apresenta uma caracterização
preliminar da área do experimento que será conduzido, em escala piloto, no Horto Florestal de
Bauru (SP), para avaliar a eficiência das SbN na remoção de nitrato das águas subterrâneas. A área
do experimento mostra-se com potencial hidroquímico para fitorremediação, com características
oxidantes (OD 1,18 mg L-1 e ORP > 0) e pH ácido (4,74), além de uma grande biodiversidade de
espécies nativas amplamente estudadas para fitorremediação. O trabalho será composto pelas
seguintes etapas: avaliação do background da área; implementação dos sistemas de injeção e
irrigação da água contaminada; e monitoramento da atenuação natural nas zonas saturada (poços
multiníveis) e não saturada (tensiômetros e lisímetros de sucção). Os dados coletados serão
analisados por ferramentas estatísticas descritivas. As contribuições da avaliação da eficiência e
potencial de SbN em aquíferos freáticos contaminados, permitirá melhorias na qualidade das águas
subterrâneas e na gestão e disponibilidade hídrica das zonas urbanas.

ABSTRACT
The use of Nature-Based Solutions (NBS) presents itself as a possibility to reduce anthropogenic
impacts on water cycles caused by urbanization. SbN imitates natural activities in order to improve
water quality and quantity. Phytoremediation is a SbN that promotes soil and water remediation,
and its operation is based on the interaction of plants and microorganisms in the soil roots. Margin
Filtration filters waters, acting as an ecosystem service for aquifers. This work presents a
preliminary characterization of the experiment area that will be conducted, in pilot scale, at the
Horto Florestal de Bauru (SP), to evaluate the efficiency of SbN in nitrate removal from
groundwater. The experiment area shows hydrochemical potential for phytoremediation, with
oxidizing characteristics (DO 1.18 mg L-1 and ORP > 0) and acid pH (4.74), besides a large
biodiversity of native species widely studied for phytoremediation. The work will consist of the
following stages: evaluation of the area's background; implementation of injection and irrigation
systems for contaminated water; and monitoring of natural attenuation in the saturated (multilevel
wells) and unsaturated (tensiometers and suction lysimeters) zones. The collected data will be
analyzed by descriptive statistical tools. The contributions of the evaluation of the efficiency and
potential of SbN in contaminated groundwater aquifers will allow improvements in groundwater
quality and in the management and availability of water in urban areas.

Palavras-chave: aquífero freático; soluções baseadas na natureza; nitrato.

2 Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Curitiba, (41) 92001-1880, pmath.kopp@gmail.com
4, 5 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Butantã, ttavares@ipt.br

1, 3, 6 Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, São Paulo, Rua do Lago, 562, Butantã, (41) 99531-3391, viniciusrogel@usp.br

1
I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica



I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG

INTRODUÇÃO

Os processos envolvidos na urbanização causam impactos significativos ao ambiente,

incluindo alterações no ciclo das águas, muitas vezes não perceptíveis de uma forma imediata. A

ocupação humana tem reflexos na mudança das características tanto relacionadas à quantidade

quanto à qualidade dos recursos hídricos. O aumento do fluxo de escoamento superficial e a

redução da taxa de infiltração são alguns dos efeitos mais facilmente percebidos. Em relação à

qualidade, destaca-se a degradação das características físicas e químicas das águas superficiais e

subterrâneas. Áreas com florestas naturais são, em geral, provedoras de água de boa qualidade, com

menos sedimentos e poluentes, quando comparadas àquelas provenientes de áreas com outros tipos

de uso do solo (Pimentel, 2018).

Uma das principais formas de atenuar os impactos causados pela crescente urbanização é a

implementação de "Soluções baseadas na natureza" (SbN). Segundo Maes e Jacobs (2017) e o

Relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Mundial da Água (UN-Water, 2018), as SbN

são designadas como “soluções inspiradas e suportadas pela natureza que usam ou mimetizam

processos naturais para contribuir com a melhoria da gestão da água”. As SbN buscam conservar ou

reabilitar os ecossistemas naturais e, ainda, valorizar os processos ecológicos em ecossistemas

modificados ou artificiais.

Uma SbN amplamente adotada nos países da Europa e Ásia há algum tempo, é a Filtração em

Margem (FM) também conhecida como Riverbank Filtration (RBF). A FM é um método

alternativo, eficiente e de baixo custo, que favorece um dos serviços ecossistêmicos da água

subterrânea - o de purificação das águas (Griebler e Avramov, 2014). Essa solução baseia-se na

indução da água proveniente da margem e leito do corpo d’água, o fluxo é ocasionado pelo

bombeamento em poços instalados nos bancos de areia próximo às margens dos recursos hídricos

superficiais. Assim, a água sofre um processo de filtração natural, ao passar pelos poros do aquífero

aluvial, conectado hidraulicamente ao rio. Essa solução visa melhorar a qualidade da água

reduzindo o teor de sólidos totais, turbidez, parte da matéria orgânica e inorgânica, bem como

microrganismos (Sandhu et al., 2011; Hu et al., 2016; Covatti; Grischek et al., 2020).

Outra SbN largamente aplicada é a fitorremediação. A fitorremediação utiliza plantas

(espécies vegetais superiores) e suas interações com microrganismos para tratar solos e águas

poluídas. Os sistemas vegetais atuam como uma ferramenta da biotecnologia, degradando,

extraindo e imobilizando contaminantes do solo e da água (EPA, 2000; Melo, 2007).
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A fitorremediação pode retardar o movimento dos contaminantes nas águas subterrâneas a

partir do mecanismo de captura de água (bombeamento natural) por meio das raízes das árvores, em

um processo denominado controle hidráulico. A partir desse mecanismo, o fluxo das águas

subterrâneas é reduzido e a migração da pluma de contaminação às zonas externas limpas são

retardadas (EPA, 2012; Etim, 2012; Östberg et al., 2012; Chaves et al. 2013; Paiva; Lacerda, 2015;

Silva, 2015; Obradovic, 2017; Silva et al., 2019).

A ocorrência de nitrato em águas de abastecimento representa um problema de saúde pública

e salubridade ambiental. Em concentração acima do limite de potabilidade (10 mg L-1 –

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021), efeitos da metahemoglobinemia podem ocorrer. A

metahemoglobinemia é uma condição que impossibilita o transporte de oxigênio, causando

problemas de cefaléia e a Síndrome do Bebê Azul. No ambiente, o nitrato é uma espécie

conservativa e indicadora de contaminação antrópica fecal (vazamento de rede de esgoto ou de

fossa rudimentar) ou proveniente do uso de fertilizantes nas zonas agrícolas.

O presente trabalho objetiva apresentar uma avaliação preliminar da hidráulica da zona

saturada de uma área verde urbana localizada no município de Bauru, a partir dos cálculos do fluxo

de base e velocidade real. O trabalho está vinculado à pesquisa de Doutorado realizado no âmbito

do Projeto Temático FAPESP- SACRE – Soluções Integradas de Águas para Cidades Resilientes,

que vai empregar a técnica de Filtração em Margem seguida da Fitorremediação para avaliar o

potencial das Soluções baseadas na Natureza (SbN) e definir estratégias de remediação de aquíferos

contaminados por efluentes domésticos.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo está sendo conduzido no Horto Florestal do município de Bauru, região centro-oeste

do estado de São Paulo (Figura 1). O horto é ladeado pelo Córrego Água Comprida que é afluente

do rio Bauru. Os rios Bauru e Batalha compõem os principais cursos d'água do município de Bauru

(Bauru, 2022). A escolha desse estudo no município de Bauru, foi baseado no histórico de

contaminação dos aquíferos, Sistema Aquífero Guarani (SAG) e Sistema Aquífero Bauru (SAB)

ambos utilizados para o abastecimento de água municipal, que estão sob influência do nitrato

(Carvalho et al., 2011; Rosenberger et al. 2013).
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Figura 1 – Área de estudo: Horto Florestal, do município de Bauru, São Paulo. Fonte: o autor (2022)

Seleção do local no Horto Florestal para instalação do experimento

A determinação da área do experimento baseou-se em um conjunto de fatores, tais como: (i)

fatores de logística, segurança e acessibilidade; (ii) maior biodiversidade de espécies vegetais

nativas, que, para isso, foi desenvolvido o levantamento das espécies presente em uma determinada

área do horto (sendo identificadas 21 espécies nativas brasileiras e 6 exóticas), será realizado ainda,

o estudo fitossociológico que consiste na identificação e quantificação de espécies em uma parcela

de área (normalmente 100 m²); (iii) características hidrogeológicas do local, principalmente

relacionadas ao nível d’água no lençol freático para estimar o fluxo subterrâneo, isto é, sua

velocidade real no meio poroso; e (iv) avaliar a hidroquímica da água subterrânea, em que consiste

na obtenção de parâmetros de qualidade da água que se adéquam às condições de fitorremediação,

considerando-se os seguintes parâmetros químicos: pH (ambiente ácido que representa respiração

vegetal), oxigênio dissolvido (trocas gasosas) e potencial redox (positivo – ambiente oxidante).

Experimento

O experimento será executado em três fases. A primeira tem como foco a caracterização da

área antes da instalação do experimento (background), para conhecer a hidroquímica das águas do

aquífero. Para isso, está prevista a coleta de água em 10 poços de monitoramento e na zona não

saturada, a partir de três lisímetros de sucção. Uma avaliação da hidráulica na zona saturada a partir

da mediação do nível d’água nos poços de monitoramento e na zona não saturada a partir de três

tensiômetros, com campanhas mensais ao longo de um ano hidrológico, também será realizada.
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Na segunda, a água contaminada por nutrientes (com foco no nitrato) será bombeada a partir

da Filtração em Margem – poço localizado próximo ao Córrego Água Comprida – e infiltrará

diretamente no aquífero freático a partir de pulsos de injeção, isto é, recarga manejada de aquífero.

Posteriormente, será realizado o monitoramento dos efeitos de atenuação da vegetação na qualidade

da água do aquífero, a partir de amostragem da água nos poços de monitoramento e da resposta

hidráulica da zona saturada (baseado no nível d’água). Essa etapa será realizada em campanhas

mensais ao longo de um ano.

Na terceira, a água bombeada da FM será irrigada a partir da técnica de gotejamento na

superfície da área do experimento. Em sequência, haverá o monitoramento dos efeitos de atenuação

realizados pela atividade biológica ao longo da zona não saturada, com amostragem de água a partir

dos lisímetros de sucção e a hidráulica da água nessa zona pelos tensiômetros. Prevê-se campanhas

mensais ao longo de seis meses, considerando o fim do inverno (baixa precipitação) e início do

verão (maior precipitação).

Avaliação da área de estudo no Horto Florestal de Bauru

Uma avaliação inicial foi desenvolvida na região de meia encosta próxima ao córrego Água

Comprida. Foram instalados dois poços de monitoramento convencionais no aquífero raso da área

do Horto – um ponto na meia encosta e outro próximo ao córrego, espaçados em 40 metros,

conforme a Figura 2 abaixo.

Figura 2 - Local dos poços. Fonte: Google Earth

As respectivas atividades foram realizadas: coleta de amostras de águas para avaliação dos

parâmetros químicos – temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica,
5

I Simpósio Nacional de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica



I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA
Agosto/2022 – Ouro Preto/MG

potencial de oxidação/redução, bicarbonato, carbonato, demanda bioquímica de oxigênio, demanda

química de oxigênio, séries de nitrogênio, fósforo, fosfato e cloreto – descrição visual do material

litológico do perfil de sondagem, e a medição do nível d’água em ambos os pontos. Com base nesse

levantamento ambiental, foi possível definir a parcela de área para locação do experimento.

A avaliação da hidráulica da zona saturada foi realizada a partir dos cálculos do fluxo de

base e velocidade real por meio da equação de Darcy (Cleary, 1989). Para a resolução das equações,

considerou-se valores médios a partir de Iritani e Ezaki (2012); para condutividade hidráulica ( )𝐾

de 2,335 m dia-1; para porosidade efetiva de 0,0505 (cobertura cenozóica e depósitos de𝑛
𝑒

sedimentos aluvionares); e de 40 m (distância entre os pontos).∆𝐿

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os parâmetros químicos obtidos entre os dois pontos apresentam condições distintas. Na

meia encosta (S1), os parâmetros químicos encontrados foram pH de 4,74 (ácido), oxigênio

dissolvido OD = 1,18 mg L-1, potencial de oxidação/redução ORP = 216 mV e condutividade

elétrica de 39 μS cm-2, considerando assim uma região mais ácida, oxidante e com baixos valores de

sais solúveis. No poço de monitoramento imediatamente à jusante ao primeiro poço e próximo ao

córrego (S2): pH de 6,78, oxigênio dissolvido OD = 0,85 mg L-1, potencial de oxidação/redução

ORP = - 68 mV e condutividade elétrica de 684 μS cm-2, sendo o pH da água subterrânea mais

neutro, redutor e com salinidade relativamente mais elevada de sais solúveis. A descrição visual do

solo para ambos os sites são de areia fina-média argilosa, com maior tendência de argila em

profundidade.

Os resultados da hidráulica são apresentados na Tabela 1 abaixo. A cota do terreno para S1

foi obtida a partir de imagens de satélite provenientes do Google Earth devido à interferência da

floresta na aquisição do ponto geográfico. Para S2, a cota foi obtida por GPS (área aberta próximo

ao córrego). A cota do nível d’água foi medida abaixo do terreno com auxílio do medidor de nível.

O gradiente hidráulico (i) é a diferença entre a carga hidráulica dividida pela distância entre seções.

Tabela 1 – Resultados hidráulicos.

Pontos
Cota do terreno

(m)
Nível d'água

(m)
Gradiente
hidráulico

(m³ dia-1 m-2)𝑞 (m dia-1)𝑣
𝑟 tempo (dias)

S1 502 1,69
0,048 0,112 2,208 18

S2 499 0,6

Fonte: o autor (2022).
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A região de meia encosta apresenta as melhores condições para a atenuação natural –

processos de oxidação e mineralização de compostos complexos em substâncias simples – sendo

um ambiente oxidante, pH ácido e potencial oxidação/redutor (positivo). Lima (2019) estudou um

ambiente semelhante (ácido e ORP positivo) para fitorremediação com a utilização de macrófitas

em um córrego urbano. O autor verificou que os valores de pH ácido tenderam à alcalinidade, com

uma redução do ORP (consumo de OD pela fotossíntese das espécies) e, como consequência, houve

uma redução nas concentrações de nitrato em relação a dinâmica hidrológica do córrego.

A descrição do perfil de sondagem com solo areia fina-média argilosa condiz com a região

de sedimentos cenozóicos e de depósitos sedimentares aluvionares de baixa porosidade. O tempo

para o fluxo de base da água subterrânea migrar entre os pontos amostrados (40 metros de

percurso), considerando a advecção, foi de 18 dias, com uma velocidade de 2,208 m dia-1.

No que concerne à caracterização botânica, foram identificadas 27 espécies na área de

estudo. A literatura científica apresenta diversos estudos de fitorremediação desenvolvida sob

avaliação da capacidade de absorção, degradação e retenção de compostos como: herbicidas (Cabral

et al., 2017; Barroso, 2019; Generoso et al., 2019; Aguiar et al., 2020), esgoto (pré-tratado) (Ahmed

e Hussain, 2019), salinidade (Hussain et al., 2021) compostos derivados de petróleo (Villacís et al.,

2016), hidrocarbonetos (Kotoky e Pandey, 2020), além de metais e semimetais (espécies

imobilizadas ou translocadas no tecido vegetal), como o alumínio (Oliveira et al., 2021), arsênio

(Dias et al., 2010), cádmio (Horn, 2016), chumbo (Chakravarty et al., 2017), cobre (Asensio et al.,

2018), cromo hexavalente (Chikosi, 2014), manganês (Ssenku et al., 2017), níquel (  Kahangwa et

al., 2021), selênio (Dhillon e Bañuelos, 2017) e zinco (Silva et al., 2018; Huang et al., 2020).

Os resultados da caracterização do ambiente hidroquímico e hidrogeológico obtidos serão

analisados de forma conjunta com o potencial de biodegradação do nitrato na zona não saturada e

no aquífero pela retenção física na Filtração em Margem e absorção das raízes com microrganismos

na zona radicular (fitorremediação) dessas espécies. Com isso, o estudo contribuirá com o

entendimento sobre atenuação natural promovida pela vegetação no aquífero aluvial associado à

atividade biológica ao longo da zona não saturada para remoção de nitrato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho apresentou uma caracterização preliminar da área onde será construída uma

estação experimental em escala piloto no horto florestal de Bauru.
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Para isso, a seleção prévia da área de estudo foi baseada em critérios de biodiversidade,

condições de logística, segurança e acesso, bem como nas características hidroquímicas e

hidrogeológicas do local do experimento. O ponto da meio encosta apresenta-se com as melhores

condições hidrogeoquímicas para o estudo, tais como, zona ácida (pH de 4,74) com a presença

evidente da respiração das raízes (produção de gás carbônico na zona radicular) e um ambiente

oxidante (OD = 1,18 mg L-1 e OPR positivo). O nível d’água na região de meia encosta permite

uma investigação de melhor qualidade na zona não saturada, com profundidade ideal para

instalação dos tensiômetros (normalmente em torno de 1 metro). Por fim, a velocidade real e o

tempo de trânsito da água subterrânea no aquífero entre os dois pontos permitem compreender a

resposta do aquífero frente às etapas de injeção e irrigação da água rica em nutrientes (nitrato) para

atenuação natural.

O experimento, composto por fitorremediação associada à Filtração em Margem, fornecerá

subsídios para avaliar os processos de atenuação natural no aquífero freático e na zona não saturada,

ambos impactados por águas contaminadas por nitrato. Espera-se fornecer subsídios para

disponibilidade e gestão das águas subterrâneas, constituindo-se em uma solução de baixo custo e

com oportunidade de replicação desta metodologia para outros locais do país.
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