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Resumo – Em projetos de recomposição florestal deve ser levado em conta a utilização de 

espécies adaptadas ao ambiente a ser recuperado. Quando se trata da faixa marginal dos rios, uma 

preocupação deve ser a altura do lençol freático, pois o excesso de umidade no solo exige plantas 

resistente a essa situação. Nesse estudo realizou-se a análise da profundidade do lençol freático por 

dois métodos: usando o georadar e os poços de observação, nas margens do rio Guandu, localizado 

no município de Seropédica (RJ). Desta maneira, o estudo da dinâmica do lençol freático possui 

grande importância, para o entendimento da sobrevivência, desenvolvimento e distribuição espacial 

dos vegetais em seus diversos habitas. Neste trabalho através da utilização dos métodos de 

varredura com georadar e poços de observação foi possível constatar que ambos apresentam as suas 

peculiaridades. Sendo o georadar espacialmente mais representativo, enquanto o procedimento dos 

poços de observações temporalmente mais interessantes. 
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ASSESSMENT LEVEL WATER TABLE IN FOREST AREA CILIARY 

GUANDU RIVER (RJ) 
 

Abstract – In reforestation projects should be taken into account the use of species adapted to 

the environment to be recovered. When it comes to the marginal band of rivers, a concern must be 

the height of the water table, as excess moisture in the soil requires plants resistant to this situation. 

This study was performed to analyze the depth of the water table by two methods: using the GPR 

and observation wells on the banks of the Guandu River, located at Seropédica (RJ). Thus, the study 

of the dynamics of the water table has great importance for understanding the survival, development 

and spatial distribution of plants in their various habitats. This work through the use of scanning 

methods with GPR and observation wells was established that both have their quirks. Since the 

GPR spatially more representative, while the procedure of wells observations temporally more 

interesting. 

Keywords – GPR; observation wells; repopulation. 
 

INTRODUÇÃO 

A água é um fator essencial para o desenvolvimento das plantas, uma vez que é fundamental 

em todos os processos fisiológicos e bioquímicos (PEREIRA et al., 2002). 
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As espécies de porte arbóreo demandam um grande volume de água durante o seu ciclo de 

desenvolvimento. Sendo a maior parte desse volume perdido pela transpiração. Essa demanda de 

água necessária ao crescimento e desenvolvimento do vegetal é suprida pela água do solo, à medida 

que o mesmo necessite (GUTIERREZ, 2002). 

Embora a água seja indispensável, as raízes suportam o seu excesso tão mal quanto sua 

escassez (PRIMAVESI, 2002). O rebaixamento do lençol freático, seja em decorrência da 

drenagem do solo ou pelo prolongamento de secas sazonais, estimulam o desenvolvimento do 

sistema radicular para zonas com maior umidade no solo, fazendo com que o volume de solo 

explorado pela raiz passe a ser tanto maior quanto menor a umidade, afetando assim o 

desenvolvimento da parte aérea, uma vez que todos os processos vitais da planta são afetados pelo 

déficit hídrico. 

Em contra partida, a elevação do lençol freático, pode afetar o crescimento da raiz 

simplesmente pela falta de oxigênio no horizonte encharcado. Quando há excesso de água no solo, a 

taxa de oxigênio no solo se torna bastante reduzida, podendo ser mais de mil vezes menor do que 

num solo com boa aeração. Essa redução de oxigênio favorece a formação de ambientes 

quimicamente redutores, ou seja, ambientes ácidos e inóspitos para o desenvolvimento radicular 

(GLIESSMAN, 2001).  

Para o sistema radicular das gramíneas, por exemplo, que atinge uma profundidade média de 

20 cm, a altura do lençol freático deverá ser de no mínimo de 40 cm quando associado com 

irrigação superficial (por aspersão), para não gerar problemas no seu desenvolvimento 

(GALAGEDARA et al., 2005). 

Além destas condições de umidade do perfil e de aeração, a profundidade do lençol freático 

pode influenciar as propriedades térmicas do solo, afetando indiretamente o crescimento e o 

desenvolvimento vegetal (CRUCIANI, 1987), além de selecionar quais espécies irão ocorrer em 

condições mais úmidas e quais serão encontradas em áreas mais secas (MARTINS, 2007).  

De acordo com Marconato (2010), a recuperação das matas ciliares é pouco concretizada por 

terem características específicas, como: a presença de solos hidromórficos sazonalmente 

encharcados, exigindo métodos adequados e espécies vegetais adaptadas a este tipo de ambiente. 

Ademais, os viveiros de mudas de espécies nativas para restauração florestal encaram dificuldades 

na produção de elevada diversidade de espécies vegetais recomendadas para restauração de 

ambientes úmidos degradados.   

Desta maneira, o estudo da dinâmica do lençol freático possui grande importância, para o 

entendimento da sobrevivência, desenvolvimento e distribuição espacial dos vegetais em seus 

diversos habitas. Este estudo tem como objetivo avaliar a dinâmica do lenço freático em uma área 

de mata ciliar do rio Guandu, RJ. Para tanto foram utilizados dois métodos de avaliação, sendo um 

pelo método direto por meio de investigação de poços de observação perfurados no solo ao longo 

do perfil. O outro método avalia indiretamente a dinâmica do lençol freático, por meio da 

tecnologia GPR (ou georadar) que utiliza os fenômenos de transmissão e propagação de ondas 

eletromagnéticas de alta frequência no solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento se localiza na propriedade da Sociedade Fluminense de Energia – Usina 

termelétrica Barbosa Lima Sobrinho, pertencente à Petrobrás, no KM 200 da Rodovia Presidente 

Dutra, a cerca das margens do rio Guandu, no munícipio de Seropédica – RJ (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização da UTE Barbosa Lima Sobrinho. 

O clima da região segundo a metodologia de KÖPPEN (1948), é do tipo Aw ou Tropical do 

Brasil Central (NIMER, 1977). De acordo com a série histórica de 20 anos da estação 

meteorológica da PESAGRO-RJ situada nas suas adjacências, a temperatura média anual é de 23,8 

ºC e a precipitação de 1.483 mm/ano com o período mais seco nos meses de junho, julho e agosto e 

a umidade relativa do ar é de 68,6 %.  

Com relação à geomorfologia, trata-se de uma planície (terraço) com cobertura colúvio-

aluvionar e, como parte mais elevada da paisagem, colinas aplainadas (GOÉS, 2005). Quanto aos 

solos, as margens do rio Guandu são compostas por várias classes, dentre as quais: Gleissolo 

Háplico e Tiomórfico, Cambissolo, Planosssolo, Neossolo Quartzarênico e Flúvico, Organossolo e 

Argissolo Vermelho-Amarelo (SEMADS, 2001b; EMBRAPA, 2001). 

 

Levantamento dos solos 

As descrições dos perfis foram realizadas de acordo com Santos et al. (2006). As amostras de 

solos coletadas foram analisadas física e quimicamente no Laboratório de Análise de Solos Viçosa 

Ltda, segundo metodologia proposta por EMBRAPA (1997). Os critérios utilizados para o 

estabelecimento das classes de solo baseou-se nos princípios preconizados pelo Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). Os teores de nutrientes dos solos identificados nas 

áreas foram comparados com os valores para as classes de fertilidade para fósforo, potássio, 

alumínio, cálcio mais magnésio, carbono orgânico e pH para o estado do Rio de Janeiro como 

preconizado por Almeida et al. (2002). 

 

Monitoramento do nível do lençol 

Foi utilizado Radar Penetrante do solo TerraSIRch  modelo SIR-3000, equipado com antenas 

de 400 MHz, que possui capacidade de realizar leituras de até 4 metros de profundidade, com 

comprimento de registro de 256 ns com 512 amostras por traço (Figura 2). A passagem com 
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georadar, em cada uma das áreas, foi feita no segundo semestre do ano de 2010, tendo para cada 

área três linhas de varredura de aproximadamente 12 metros cada, distantes um metro entre si. 

Entretanto será apresentado apenas o radargrama mais representativo de cada área. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Utilização do GPR para leitura da profundidade do lenço freático na área de reflorestamento da SFE – UTE 

Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica (RJ). 

 

Além das leituras com radar, foram coletados dados de precipitação e abertos poços de 

observação para verificação da altura do nível freático, com objetivo de analisar a variação do 

mesmo e relacioná-las com as precipitações ocorridas até cinco dias antes da data de leitura, de 

forma a identificar a influência da chuva na altura do lençol freático. 

Os poços de observação foram abertos com trado utilizando extensores (Figura 3), onde foram 

feitas perfurações de modo que ultrapasse o nível do lençol freático, para que fosse possível coletar 

sua profundidade no período seco, já que nesse período é normal que aconteça um rebaixamento do 

nível do lençol freático. Logo após, foram introduzidos nessas perfurações tubos de PVC de 2”, e 

no último metro da sua extremidade inferior foram feitos vários furos de cerca de 2 mm cada um, 

distribuídos aleatoriamente, afim de permitir a entrada de água. As medições da profundidade do 

lençol freático foram feitas a cada quinze dias. Esse procedimento foi adotado para todas as áreas 

analisadas.  
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Figura 3 - Instalação do poço de observação para leitura da profundidade do lençol freático na área de reflorestamento 

da SFE – UTE Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica, RJ. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cada método utilizado apresentou vantagens e desvantagens espaços-temporais. A varredura 

com o georadar espacialmente foi mais interessante por cobrir uma área maior, representando 

melhor o comportamento do lençol freático ao longo de linhas com comprimentos variando de 

cinco a doze metros, entretanto, considerando a temporariedade, foi deficiente por apenas refletir a 

situação no momento da leitura. Já com os poços de observação as leituras foram temporalmente 

melhores, por terem sido realizadas várias leituras ao logo do período de estudo, representando a 

situação decorrente de vários dias com ou sem precipitações.  

 

Varredura com georadar 

Na área 1 (Figura 4) nota-se um forte refletor em superfície, efeito da presença do alto teor de 

matéria orgânica. Inferior a essa camada, o solo mostrar-se relativamente homogêneo até na 

profundidade de 1,4 m, onde o solo já apreseneta-se umidade elevada e provavelmente deve estar 

representando o horizonte CR do Cambissolo Háplico Tb Distrófico. Aproximadamente a dois 

metros de profundidade encontra-se a superfície do lençol freático, indicado por um forte refletor 

tabular.  

Já na área 2 (Figura 5) consegue-se observar a estratificação cruzada das camadas desse solo, 

especialmente na parte mais a esquerda, na direção ao leito do rio. Ratificando a observação de 

campo, de que a água está presente a partir dos 60 cm da superfície. A abrangência da varredura foi 

menor do que na área 1 devido ao alto teor de argila e umidade desse solo. A água gera um forte 

refletor facilmente identificado no radargrama. Por fim na área 3 (Figura 6) o radargrama apresenta 

um solo com elevada umidade a partir de 1,6 m, porém somente a aproximadamente 2,60 m, o que 

ajustar-se com a sua profundidade efetiva, é que encontra-se a superfície do lençol freático. Essa 

elevada umidade pode ser explicada pela presença de argila de atividade alta nesse solo.   
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Figura 4 - 1Radargrama da área 1 do reflorestamento  na área da SFE – UTE Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica, 

RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Radargrama da área 2 do reflorestamento  na área da SFE – UTE Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica, 

RJ. 

  

Figura 6 - Radargrama da área 3 do reflorestamento  na área da SFE – UTE Barbosa Lima Sobrinho, em Seropédica, 

RJ. 

 

Poços de observação 

A avaliação da profundidade do lençol freático, por meio do método de poços de observação, 

possibilita dividir as áreas em duas classes de hidromorfia, segundo a classificação de Curcio 

(2006). 

A área 2, que apresentou em maior parte das aferições, seu lençol freático oscilando entre 0 e 

50 cm de profundidade pode ser classificado como solo hidromórfico (Figura 5). Contrapondo com 

as outras duas áreas, onde o lençol freático mostrou-se em profundidades superiores a 150 cm, 

sendo assim classificados como solos não hidromórficos. Nota-se que o comportamento do lençol 
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freático na área 3, mesmo sendo o mais profundo, foi o que sofreu maiores oscilações em função da 

precipitação. Isso pode estar indicando uma maior capacidade de infiltração nos solo dessa área. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Medição do lençol freático, nas três áreas de estudo e valores de precipitação no período de 21 de janeiro a 20 

de maio de 2011. 

Essa diferença na dinâmica do lençol freático em função do tipo de solo deve ser levada em 

consideração no momento da escolha das espécies a ser utilizada, como também foi observado por 

Barddal (2006) em um estudo da dinâmica de oscilação do lençol freático de solos de planícies 

fluviais.  

De acordo com Pozzobon et al. (2010), o alagamento promove uma série de alterações nos 

solos, com efeitos físicos, eletroquímicos, químicos e biológicos, influenciando fortemente a 

fertilidade do solo, através do influxo de nutrientes dissolvidos e em suspensão na água do rio, entre 

outros aspectos, que tem influência na ocorrência das espécies ( LIMA et al., 2003).  

A profundidade do lençol freático influencia em várias características do solo, como nos 

teores de matéria orgânica e alumínio (CARVALHO et al., 2009). Essas diferenças exigem que as 

plantas absorvam água e nutrientes de maneira distinta e, conseqüentemente, as exigências 

metabólicas, sejam diferenciadas. 

 

CONCLUSÃO 

Neste estudo através da utilização dos métodos de varredura com georadar e poços de 

observação foi possível constatar que ambos apresentam as suas particularidades. Sendo o georadar 

espacialmente mais significativo, enquanto o procedimento dos poços de observações 

temporalmente mais interessantes. 

Por meio do georadar verificou-se que a água gera um forte refletor facilmente identificado no 

radargrama. E que devido a isto é possível afirma que na área 1 a cerca de dois metros de 

profundida encontra-se a superfície do leçol freático, na área 2 consegue-se observar especialmente 

na parte mais a esquerda, na direção ao leito do rio. Confirmando a observação de campo, de que a 

água está presente a partir dos 60 cm da superfície e na área 3 o radargrama a aproximadamente 

2,60 m, é que encontra-se a superfície do lençol freático. Essa elevada umidade pode ser explicada 

pela presença de argila de atividade alta nesse solo.   

Através do método dos poços de observação foi possível constatar que na área de mata ciliar 

do rio Guandu, a profundidade o lençol freático permite dividir em duas classificações. Sendo 
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encontrado na área 2  um solo classificado como hidromórfico, e as áreas 1 e 3 como não 

hidromórficos.  
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