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RESUMO

Este trabalho objetivou mostrar a viabilidade de utilizaçäo da modelaçáo matemática

tridimensional como uma metodologia a ser aplicada para a definiçäo das Zonas de

Contribuição das captaÇóes de água subterrânea.

A área piloto escolhida foi o munrcipio de caçapava, localizado na porçåo leste do Estado

de São Paulo, sendo 99% abastecido por água subtenånea'

o entendimento do S¡Stema hidrogeológico, obtido atravéS da interpretaçäo dos dados

geológicos, hidrológicos e dos poços existentes, perm¡tiu a construçâo do modelo conceitual da

área modelada, que foi, entåo, traduz¡do para uma forma matemática, dando origem ao modelo

matemát¡co.

Na área foram identificados dois tipos de aquíferos: o sed¡mentar e o cristalino o

Aquífero sedimentar foi subdividido nas unidades hidrogeológicas superior, de menor

produtividade, e lnferior, principal aquifero da área.

Ofluxoregionaldaáguasubterrâneaéemdireçäoaor¡oParaíba,comasdrenagens

secundárias atuando como áreas de descarga local. Os mapas poienciométricos construídos

para diferentes períodos mostraram que a superfície potenciométrica, a partir da década de 80,

vem se alterando formando um extenso cone de depressão causado pela concentraçåo de

poços de grande vazäo (acìma de lO0O m3/d) na porçäo sul da zona urbana'

o balanço hídrico calculado para as bacias hidrográficas dos córregos caçapava velha e

Divisa forneceram valores de escoamento básico de 7 193 m3/d e 17 '147 m3ld'

respectivamente.

A partir deste modelo conce¡tu al da étrea, fo¡ construído o modelo matemático utilizando o

programa tridimensional de diferenças finitas MODFLOW (desenvolvido por McDonald &

Harbaugh,1988).4áreamodeladaconcentrou.Seapenasnaporçåosuldomunicípio,em

funçåo da distr¡buiçäo das ¡nformaçöes existentes

A calibração do modelo matemático foi efetuada consìderando dois cenárìos. Na situaçåo

'sem bombeamento' foi simulada a superfície potenciométrica sem a interferência de poços'

utilizando os níveis de água de poços ant¡gos e o valor do escoamento básico dos córregos

caçapava velha e Divisa como parâmetros de calibraçåo. A outra situaçäo s¡mulada foi 'com

bombeamento" onde utilizou-se para a calibraçäo, os níveis dinâmicos dos poços de

abastecimento e de alguns poços particulares isolados.

A definiçåo das Zonas de Contribuição dos poços de abastecimento, considerando a laxa

de bombeamento medida em maio/1996, foi obtida uiiìizando-se o pfograma MODPATH

(desenvolvido por Pollock 1989), As Zonas de Contribuição definidas apresentam uma

interferência entre s¡ devido à proximidade dos poços, sendo que abrangem grande parte da
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porção sul do município, adotando-se, portanto, os tempos de trânsito de 10 e 50 anos para a

avaliaçåo do risco de contaminação

ApenasospoçosSAl3,SA2O,SA2l,SA23,SA24eSAV|Vlapresentammaioresriscos

de contaminação provenientes de áreas com tanques de armazenamento de combustíveis, de

uma indústria e por acidentes na ferrovia ou na rodovia, devendo ser implantados poços de

monitoramento para avaliar a qualidade da água subterrånea'

Aaplicaçãodamodelaçäomatemáticatridimensional,utiIizandodadoseXistenleS'

mostrou-se viável para a def¡niçáo da Zona de Contribuição das captaçóes de água

subterrånea, permitindo considerar as heterogeneidades do meio e mudanças nos cenários de

bombeamento, além de possibilitar a avaliaçáo de diferentes tempos de trånsìto para a

delimitação dos Perímetros de Proreção. A modelaçäo matemática permite uma maior precisäo

nadeterminaçäodaZonadeContribuiçäoquandocomparadoaoutrasmetodologiasmais

simples, promovendo uma proteçäo ma¡s eficaz da água subterrânea

Portanto,amode|açäomatemáticatridimensionaléumaferramentaquedeveser

aplicadaemoutroslocaisparafinsdedelimitaçåodosPerímetrosdeProteçáodePoÇose

Outras Captaçôes e também para subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos

subterrâneos.
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ABSTRACT

Thepresentworkhadthepurposeofdemonstratingiheviabilityofusingthethree-

dimensionalmathematica|modelingasamethodologytobeappliedforthedefinitionofZoneof

Contribution of groundwater sources.

The chosen area was the Mun¡cipality of Caçapava on the East region of São Paulo State'

supplied wiih 99% of groundwater'

The understandìng of the hydrogeologic system' acquired through the interpretation of

geological and hydrolog¡cal data and from the existing wells, allowed the construction of the

conceptual model of the area, what was converted into a mathematicat form originating the

th ree-d imen sio n al mathematical model

Twotypesofaquiferswereident¡fiedinthearea:theSedimentaryandthecryStalline.The

sedimentary Aquifer was subdivided into the superior hydrogeologic unit of lower product¡v¡ty

and the lnferior hydrogeologic unit, the main aquifer in the area

TheregionalfluxofgroundwateristowardParaíbariver,withthesecondarydrainage

acting as areas of local d¡scharge. The potentiometric maps built for different periods showed

that the water table, from the years 80, are being altered forming a large cone of depression,

caused by the concentration of wells of high pumping fate (above 1o0o m3/d) in the south area

of urban zone.

ThecalculatedwaterbalanceforthehydfographicalbasinsofCaçapavaVelhaandDivisa

streams supplied baseflow values of 7193 m3/d and 17147 m3ld' respectìvely'

Fromtheconceptualmodelofthearea,amathematicalmodelwasconstructedusingthe

th ree-dimensional finite difference computer code MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988)'

The model domain is concentrated only in the south area of the Municipality of caçapava due

to the distribution of the existing data

The calìbration of the mathemaiical model was done cons¡dering two situations ln the

'pre-stressed, situation it was simulated a water table without the interference of wells, using the

water level of old wells and the baseflow values of caçapava Velha and Divisa slreams as

calibration parameters. The other setting was called 'stressed' s¡iuation, and the dynamic level

of supplying wells and some isolated wells were used for the calibrat¡on'

ConsideringthepumpingratemeasuredinMay/lgg6,thedefinitionoftheZonesof

contributionforthesupplyingwellswasobtainedthroughtheuseofMODPATHcomputercode

(Pollock1989).ThedefinedZonesofcontributionspreadoveralargeareaintheSouthof

model domain and show an interference between themselves due to weìls proximity To fisk

assessment of groundwater contamination, it was adopted Zones of Transport of 10 and 50



OnlythewellsSAl3,SA20,SA21,SA23,SA24andSAVI\¡lshowedhighercontamination

fisks ofig¡nated from stofage tanks areas, from an industry and from railway and road accidents,

making necessary to install monitoring weìls to assess the groundwater quality

The three-dimensional mathematical modeling application, using existing data, showed its

viabil¡ty for the definition of the Zones of Contributìon of groundwater supplies This tool permits

to consider the heterogeneit¡es of the hydrogeological system and changes in the pumping

rates. lt also allows the assessment of the d¡ferent time-of-travel for delineatìon of Protection

Areas. The mathematical modeling ìs moTe accurate in the Zone of Contribution delineaiion

when compared to other simpler methodologies, promoting a more effective protection of

groundwater.

The three-dimensìonal mathematical modeling is a tooì that should be appl¡ed in olher

areas with the purpose of del¡miting wellhead Protection Areas and also to subsidize the

management of groundwater resources.
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1.lntrodução

Aáguasubterrânea,nasúItimasdécadas,temganhadoimportâncianoabastecimento

público graças ao menor custo de exploração' principalmente em regiões com bons aquíferos'

onde a vrabilidade econômica leva à perfuração de poços tubulares'

Tomando o Estado de Säo Paulo como um exemplo, nota-se que, o uso da água

subterrânea para fins de abastecimento público vem crescendo Em 1990' 60'5% dos

municíp¡os paulistas utilizavam a água subterrânea como fonte principal ou complementar no

abastecimento (Såo Paulo 1990). Em 1997, esta porcentagem subiu para 71'6% dos

municípìos paulistas (CETESB 1997), chamando a atençåo para a importância da proteÉo

deste recurso. Este panorama mostra a tendência ao crescimento da utilizaçåo da água

subterrânea para o abastecimento público, levado pela viabitidade econômica, pela excelente

qualidade deste recurso e pela falta de água superficial em algumas regióes. Rebouças (1998)

estima que, no Brasil, existam 1oo.0oo poços ativos e que a disponibilidade de água

subterrânea de boa qualìdade para consumo é cerca de SOOO m3/habitante/ano.

Este fato leva à necessidade urgente de medidas de proteçäo dos aquiferos, de forma

geral, e prrncipalmente das captaçöes importantes. witten et al. (1995) chamam a atenção para

a vantagem econômica da prevenção contra a contamlnaçäo frente à recuperaçäo de uma área

contaminada. A descontaminação chega a ser 100 vezes mais custosa que a adoçåo de

medidas preventivas, sendo que alguns aquíferos podem nunca mais ter sua qualidade natural

recuperada (Bredehoeft , 1 992).

Umadasestratégiasdeproteçåoatualmenteexistenteéaimplantaçåodeperímetrosde

proteçäo das captações, estabelecida por lei e aplicada em diversos países, cada qual

seguindo seus criiérios de acordo com o seu cenário específico (Boulding 1995; Schleyer et al'

1992, Lallemand-Barrès 1989). Mu¡tas vezes, a legislação nacional leva um período para ser

implantada no nivel estadual ou municipal, o que leva mu¡tas local¡dades a estarem,

atualmente, em fase de implantaçäo dos perímetros de proteçåo como nas municipalidades de

Waterloo (Hodgins 1 996) e Halton (Holysh 1995), no Canadá

Atualmente, no Brasil, as captaçöes de águas minerais, destinadas à comercializaçäo e

ao uso público também deveråo ser protegidas através da implantaçäo de perímetros de

proteção (Portaria DNPM no 231 de 07/08/98).

o Estado de São Paulo refere-se å figura do perímetro de proteçäo das captaçöes no seu

Decreto no 32.9SS/91 , que regulamenta a Lei Estadual no 6.134/88, definindo três áreas de

proteção que devem ser estabelecidas com base em estudos hidrogeológicos pert¡nenfes

Apesar de estarem definidas na legislaçäo estadual, estas áreas de proteçäo ainda não

estão sendo implantadas, pois ainda náo está claro quais são as metodologias existentes e

quais devem ser aplicadas a cada cenário. sabe-se que as metodologias mais simples
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necessitam de menos ¡nformaçóes técnicas sobre o sistema hidrogeológico, entretanto é

comprovadaSuabaixaprecisäonadefiniçãodasáreasdecaptura'nãoconstitu¡ndouma

efetìva proteçäo da captação. Os métodos mais elaborados, como o da modelação

matemática, apesar de necessìtar de mais dados, apresenta uma melhor precisão na

delimitação dos perímetros de proteçáo' otimizando os esforços para a verdadetra área de

contribuiçáo das captaçóes.

Dessa forma, este trabalho vem subsidiar o processo de definiçåo dos perímetros de

proieçäo de poços e outras captaçöes, mostrando, a viabilidade técnica da apììcaçáo da

modelaçåo matemática tridimensional, utilizando e organizando os dados já extstentes, e

indicando as ¡nformações mínimas necessárias para sua aplicaçäo

Naprimeirapartedestetrabalhoérealizadaumabreveintroduçåoteóricasobreos

critérios e melodologias utilizados para a definiçáo dos perímetros de proteçåo de captaçöes

de água subterrânea, para ilustrar os conceitos utilizados neste trabalho Em seguida,

enfocando o objetivo final deste estudo, sáo descritos os principios básìcos, descrevendo os

elementos e as etapas que compÕem o processo da modelaçáo matemática. Na segunda parte

do trabalho, é apresentada a aplicaçåo no município de Caçapava, área adotada como piloto'

ilustrando passo a passo, a modelação tridimensional, desde o entendimento do modelo

conceitualatéadefìniçãodaszonasdecontribuìçáodascaptaçõesdeáguasubterrânea

utilizando o modelo matemático construido. A partir das áreas de captura definidas para as

captaçöes, faz-se uma avaliaçâo do risco de contaminaçåo das águas subterrâneas frente às

atividades antrópicas já instaladas, Na parte final do trabaiho é realizada uma avaliaçåo dos

alcances e limitações da modelaçåo tridimensional proposta, e sua viabilidade de aplicaçäo em

outras localidades,

Estetrabalhofezpartedeumprojetomaiordesenvolvidoconjuntamentepelolnst¡tuto

Geológico(|G/SMA),pelaempresaWaterlooHydrogeologiclnc.(WHl)epelaCompanhiade

saneamento Básico do Estado de sáo Paulo (SABESP), contando com o apoio financeiro do

governo canadense' alravés de sua agêncìa financiadora, a Canadian lnternational

Development AgencY (CIDA).
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2. Objetivo

o objetivo deste trabalho foi mostrar a viabilidade de aplicação da modelação matemática

tridìmensional para a delimitaçäo das Zonas de Contribuiçäo das captaçöes de água

subterrânea, como metodologia para a definição dos perímetros de proteçâo

Dessa forma, objetivou-se mostrar qua¡s os dados importantes devem ser levantados

para a aplicaçáo da modelaçåo matemática e como interpretar o sistema hidrogeológico de

forma a traduzi-lo para a linguagem matemática. Mostra-se também, as elapas que devem ser

seguidas no processo da modelação matemática, adequando as informaçöes existentes às

necessidades do programa aplicado.

A partir do modelo matemático desenvolvido, procurou-se mostrar seu alcance em definir

as zonas de captura das captaçöes de água subterrânea e a facilidade de avaliar cenários

futuros, facilitando o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos'

3. A proteção da água subterrânea no Estado de São Paulo

o municipio de caçapava foi escolhido como área piloto por encontrar-se em uma das

áreas críticas do Estado de Säo Paulo (Vale do Paraiba), do ponto de vista do risco potencial

de contaminaçåo das águas subterrâneas.

Apesar de ainda não existir um programa efetivo de proteção deste recurso implantado

no Estado de São Paulo, diversos estudos e trabalhos vêm sendo desenvolvidos ao longo dos

últimos anos, que permìtiram traçar diretrizes e prioridades para a proteçåo da qualidade da

água subterrânea.

um dos estudos mais importantes é o "Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco de

Poluiçäo das Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo" (Hirata et al. 1997)' que def¡nìu,

com base nas características intrínsecas dos aquíferos e das atividades antrópicas instaladas,

as áreas com maior risco potencial de contaminação das águas subterrâneas. As áreas criticas

definldas abrangeram as regiÒes do vale do Paraíba, da Grande såo Paulo, campinas,

Ribeirão Preto/Franca e o afloramento do Aquífero Botucatu, hoje denominado de Aquífero

Guarani.

A partir deste estudo no nível estadual, vários trabalhos direcionados às áreas críticas

foram desenvolvidos de forma a subsidiar o gerenciamento e proteçåo das águas

subterrâneas, como exemplo, tem-se as aval¡açöes hidrogeológicas desenvolvidas pelo

lnstituto Geológico na regiäo de campinas (lG r 993 e ,1995), a priorizaçäo de áreas

potencialmente contaminadas na Grande såo Paulo (Hassuda 1997), determinaçäo de

estratégias de proteçáo em säo José dos campos (Hirata 1994) e defin¡çáo de áreas para

dispos¡Çäo de resíduos sólidos na Região Metropolitana de campinas (lG/sMA em

andamento).
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Estes foram projetos regiona¡s enfocando a proteçåo do aquífefo, ou a¡nda, voltado às

fontes potenctais de contaminação. Em Cleary (1992) e Hirata (1 994) esta queståo de proieçäo

de uma captação específica de água subterrånea é abordada através da utilizaçáo dos

perímetros de proteçåo.

Outros estudos regionais, fornecendo informações complementares paîa o

gerenciamento dos recursos hídricos Subterrâneos foram desenvolvidos, como por Campos

(.1993) ou eståo em fase de desenvolvimento, como a carta Hidrogeológica do Estado de säo

Paulo (lG/DAEE/lPT/CPRlvl em andamento).

Em termos de legislação específica, as águas subterrâneas possuem um mecanismo

para sua proteçäo garantida pela lei estadual no 6.134/88, regulamentada pelo decreto no

32,955/91. Na regulamentaçäo desta lei são definidas ás áreas de proteção das captaçöes

objetivando "conservar, proteger e manter o equilíbrio natural das águas subterrâneas, dos

serviços de abastecimento de água". Estâs áreas de proteção foram classificadas e definidas,

segundo este decreto comoÌ

- Área de Proteçäo Máxima: que compreend e a zona de recarga de aquíferos vulneráveis ou

essenciais ao abastecimento público;

- Área de Restrição e Controle: onde deve haver restriçöes à exploraçâo da água subterrânea e

controle das fontes potenciais de contaminação; e

- Áreas de Proteçâo de Poços e outras Captaçóes: voltadas à proteção imediata da captação,

princ¡palmente para a proteção sanitária.

O fato das áreas de proieçäo não Serem rigidamente definidas, com exceção da Área de

Proteçâo de Poços e outras CaptaçÖes que já define o critério de 10 metros e 50 dias de tempo

de irânsito, permite que sejam adaptáveis aos cenários específicos, podendo utilizar a

metodologia mais apropriada às características do meio e aos recursos disponíveis.

São inúmeros os critérios e metodologias utilizados em outros países para a delimitaçäo

dos perímetros de proteçäo de poços, sendo que no presente trabalho säo ilustrados alguns

deles. Entretanto, a modelaçäo matemática apresenta, comparativamente, os melhores índices

de precisão e adaptabilidade ao contefo hidrogeológico existente (ITGE 1991). E, apesar da

modelaçåo matemática impìicar em maiores custos de aplicaçäo, este é amoftizado por sua

eficiência na definiçäo da zona de contribuiçåo dos poços, otimizando as açöes preveniivas e

de controle da contam¡naçäo (ITGE 1 991).

Dessa forma, este trabalho vem mostrar a viabilrdade de aplicaçäo da modelação

matemática tridimensional para a definição da zona de contribuiçäo e chamar a atençåo para a

urgente necessidade de proteçäo das obras de captação de água subterrânea, de forma a

minimizar os riscos à saúde humana e também otimizar esforços
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4.Proteção de Poços e Outras Captações

Nesle ítem é realizada uma breve introdução teórica sobre os critérios e ferramentas

utilizadas para a proteção das captaçöes de água subterrânea, de forma a ilustrar os conceitos

de Zona de contribuiçäo (zc), Perímetro de Proteçáo de Poços e outras captações (PPP) e

Zona de Transporte (ZT) citados neste trabalho.

4.1. Terminotogia e critérios para a delim¡tação dos Perimetros de Proteção de Poços e

Outras Captaçöes

A proteçåo da água subterrânea pode ter dois enfoques O primeiro é a proteçâo geral de

um aquífero importante, controlando as fontes potenciais de contaminação existentes e

controlando o processo de uso do solo em toda a sua extensåo. o segundo enfoque, o qual é

abordado neste estudo, é a proteção pontual, voltada a uma captaçäo de água subterrânea

sob este ponto de vista, adota-se medidas de controle e pfevençåo da poluição na área que

contrìbui para a captaçåo, denominada de Zona de Contribuiçäo ou Área de Captura.

Assim, para uma efet¡va proteçáo da qualidade da água captada é necessário proteger a

Zona de contribuição (ZC), que constitui a área de recarga de uma captação especíÌica.

como, em geral, a Zona de contribuição abrange grandes áreas, sáo definidas regiöes

menores, contidas dentro da ZC, de forma a viabilizar medidas de proieção mais rígidas quanto

mais próximo da captação. Estas áreas no entorno da captaçäo que seråo os alvos das

medidas de proteçåo são denominadas de Perímetros de Proteçåo de Poços e outras

Captaçöes (PPP's),

Este conce¡io de perímetro de proteção das captaçöes surgiu primeiramente na Europa,

onde diversos países como Alemanha, França, Bélgica e Dinamarca, dependem fortemente da

água subterrânea para o abastecimento público. segundo Margat (1989), do volume captado

de água subterrånea, mais de 60% é destinado ao uso doméstico-Este quadro levou a

preocupaçóes em proteger as águas subterrâneas de forma efetiva, entretanto ot¡mizando

custos e esforços, surgindo, então, o conceito de perÍmetro de proteção das captaçöes. A sua

eficiência levou outros países como EUA e Canadá a adotarem esta estratégia de proteçåo'

No Brasil, esta medida também deve ser adotada tendo em vista o potencial de

crescimento na ut¡lização da água subterrânea para o abastecimento público segundo

Rebouças (1998), os recursos hídricos subterrâneos podem resolver a maioria dos problemas

de abastecimento no Brasil, uma vez que 80% das cidades brasileiras são de pequeno e médio

porte e, felizmente, 95% do território brasileiro apresenta condições favoráveis ao

armazenamento de água subterrânea. Este autor estima que existam cerca de 100 000 poços

ativos no Brasil, explorando um iotal da ordem de 2 bilhóes de m3 de água por ano.
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No Estado de são Paulo, este recurso é essencial ao abastecimento, sendo que em

1990, 60% dos núcleos paulìstas eram total ou parcialmemente abastecidos por água

subterrânea (são Paulo 1990), subindo este percentual pata 72o/o em 1997 (CETESB 1997).

Muitos municípios ampliaram a exploraçäo de água subtenânea, frente às vantagens

econômicas e de qual¡dade da água, como é o caso de Caçapava Neste município , em 1977 ,

a água subterrânea perfazia 73o/o do volume total de água produzido (DAEE 1977a)'

totalizando um volume explorado de aproximadamente 2.8O0.OOO m3/ano Atualmente, o

abastecimento público é 99% supr¡do por água subterrânea, explorando cerca de 6.800.000

mt/ano.

Esie quadro mostra a necessidade de medidas efetivas de proteçåo da água

subterrânea, principalmente visando a proteçåo das captaçöes destinadas ao abastecimento

público, através da delimitação da zona de contribuiçåo e dos Perímetros de Proteçâo.

Uma analogia com a Área de Proieçåo de Mananciais (APM), utilizada para proteger as

captaçöes de água superficial, facilita o enlendimento da importânc¡a da defin¡çáo da Zona de

Contribuiçáo para a delimitaçâo dos PPP's. O conirole e restrição das at¡vidades

potencialmente contam¡nantes na bacia de contribuiçäo da captaçáo faz parte do processo de

prevençäo da poluição e manutenção da qualidade do recurso

Apesar da semelhança de objetivo, estas duas áreas de proteçäo apresentam uma

diferença na questão dos parâmetros considerados para a sua delimitaçåo. Na APM, o traçado

restringe-se ao limite da bacia hidrográfica a montante da capiaçåo (sistema estacionário),

onde apenas a topografia do terreno controla o fluxo da água superficial e o contorno da área a

ser protegida. O volume captado e o tempo nåo influenciam nos seus limites'

Para a proteçåo das captaçöes de água subterrânea, o sistema näo pode ser

considerado como estacionário a longo prazo, pois, os limites da área a ser protegida são

definidos em função das taxas de bombeamento, da recarga/infiltraçäo e da interferência

antrópica no meio (Delin & Almendinger 1993).

para a delimitaç äo da Zona de Contribuiçåo das captaçöes, as características intrínsecas

do aquífero devem ser levadas em cons¡deraçåo, pois, estas influenciam as direçöes do fluxo

da água subterrânea e consequentemente, o formato da ZC

os perímetros de proteçäo visam adotar medidas mais rígidas de controle e pfevenção

da poluiçåo nas áreas mais próximas das captações, de forma a otímizar os esforços e os

custos. Dessa forma, é necessário que o perímetro de proteção contenha toda ou parte da

Zona de Contribuiçäo de uma captação. O critério mais adequado para a delimitaçåo destes

perímetros é o tempo de trânsito, que é o tempo que uma partícula de água leva para partir

de um determinado ponto dentro da Zona de contribuição e ating¡r a capiaçäo (Figura 4,1). A

área limitada por uma isócrona é denominada de Zona de Transporte (ZT). Sob este ponto de
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vista, a zona de contribuiçäo pode ser considerada uma Zona de Transporte para um tempo

de trâns¡to inf¡nito.

(a)

zona de contribuiçäo (Zc) h = H,
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A capacidade de assimilação é um criiério que pode ser utilizado em s¡tuações

específicas, considerando os processos de atenuação da concentração do coniaminante no

aquífero, como diluiçäo, dispersåo, adsorÉo, biodegradaçåo e precip¡taçåo química. A escolha

deste critério considera que um determinado contaminante existente na Zona de Contribuiçåo

atingirá a captaçáo a níveis ace¡táveis de conceniraçáo, determinado pelo órgåo de controle,

ou ainda, o tempo de chegada da substância à captaçäo será suficiente para a tomada de

med¡das de controle ou contenção da contaminaçäo. A área delimitada por este critério é

denominado de Zona de Atenuação (ZA). Este é um critério pouco prático de ser utilizado

devido à dificuldade de caracterização física e química do aquífero, além da modelaçäo de

cenários com múltiplos contaminantes existentes, o que frequentemente ocorre.

Em aquíferos fraturados ou cársticos, onde o fluxo da água subteffånea é fortemente

afetado pelos cond¡c¡onantes geológicos, o critério util¡zado pode ser as fronteiras de fluxo'

Figura 4.1 -Traçado da Zona deTransporte (ZT) de uma captaçäo (modificado 
ì

de Lemer 1992) _ l



Este critério é baseado na identificação dos divisores de água subterrânea e das feições físicas

e hidrológicas que controlam o fluxo subterrâneo, determinados a partir de um mapeamento

hidrogeológico.

A Figura 4.2 ilustra as fronteiras de fluxo que podem ser utilizadas para a delimitação da

ZC.
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Outros critérios são utilìzados para a determinaçäo de perímetros de proteçäo mas a sua

precisäo em proteger a Zona de Contribuição de uma captação diminui, como é o caso do

critério de rebaixamento do nível da água causado pelo bombeamento de um poço. A área

afetada pelo bombeamento, formando o cone de depressão é denominada de zona de

lnfluência (Zl), EIa apenas será coincidente com a Zona de contribuição quando o nível

potenc¡ométrico for horizontal, entretanto, este cenário é incomum, ocorrendo, em geral,

superfícies potenciométr¡cas inclinadas, como mostra a Figura 4.3, o que promove a proteçåo

de área a jusante que nåo vai contribuir para a captaÉo e deixa de proteger partes da zona de

Contrìbuição.

Figura 4,3 - Relaçäo enfe a Zona de Contribuição (ZC ) e a Zona de

lnfluência (Zl) em aquíferos com superfície potenciométnca
inclinada (Witten et al. 19S5)

o mais simples dos critérios adotados, mas que apresenta pouca precisão, é a distância,

que consiste em adota[ um raio ao fedor da cåptaçåo para a delìmitaçäo do perimetro de

proteçáo. Este tipo de criiéno, apesar de sua fácil aplicação, protege áreas desnecessárias e

deixa de proteger áreas que contribuem para a captação

F- Zonâ de ConlribuiÇão ---ti /. água

l+---+Zona de Inlluéncra -Þl
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Muitas localidades utilizam estes critérios de forma combinada para a definição das

diferentes categorias de perÍmetros de proteção como é o caso de alguns estados americanos

como Geórgia e ldaho (Boulding 1995), na Alemanha (Schleyer et al. 1992) e na Grã-Bretanha

(Adams & Foster 1992).

No Estado de såo Paulo, de acordo com o decreto 32.955/91, que regulamenta a lei

estadual 6.1 34lBB, deve-se utilizar os critérios de distância e tempo de trânsito para a definição

da Área de proteçáo de Poços e Outras Captações. Na Área de Proleção Máxima,

compreendendo a área de recarga de aquíferos vulneráveis, associa-se o critério de fronteiras

de fluxo. Para a Área de Restrição e Controle não há nenhuma referência que possa ¡dent¡ficar

o crìtério que deva ser considerado, podendo-se adotar um zoneamento intermediário entre as

duas áreas de proteção definidas acima, de forma a otimizar as açöes de prevençáo da

poluiçäo e controle das atividades de risco.

A Tabela 4.1 mostra alguns fatores que afetam a escolha do critério para a delimitação

dos perímetros de proteção das captaçöes, sendo que neste trabalho, sugere-se o tempo de

trâns¡to como o melhor critério a ser adotado. Em aquíferos heterogêneos como os fraturados e

cársticos deve-se associar o mapeamento hidrogeológico para determihação das fronteiras de

fluxo.

A Tabela 4,2 mostra algumas vantagens e desvantagens, do ponto de vista técnico, que

envolvem a escolha destes critérios.

4,2. Classificação dos métodos para delimitaçäo dos Perimetros de Proteção de Poços

e Outras Captações

A delimitaçåo do Perímetro de Proteçäo de Poços e outras captaçöes (PPP) pode ser

efetuada utilizando diferentes métodos, que variam em complexidade, precisäo e também em

custos. Os métodos maìs complexos, como através da utilização da modelaçåo matemática,

fornecem maior confiabilìdade no traçado da Zona de Contr¡buiçåo por permitir considerar as

heterogeneidades encontradas no meio físico, necessitando-se, por outro lado, de uma

quantidade maior de informações e um conhecimento técnico mais especializado sobre o

assunto.

segundo usEPA (1994), os métodos ma¡s utilizados de delineaçåo de PPP podem ser

agrupados, segundo sua abordagem, em quatro grupos, que aumentam em complexidade de

aplicaçáo, mas também na confiabilidad e paâ a determinaçáo da Zona de Contribuiçåo da

captaçåo. Estas abordagens såo: geométrica, analítica, física e numérica
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- entender, lridimensionalmenle, a dinâmica de sistemas complexos de fluxo de água

subterrânea;

- determinar a zona de contf¡bu¡çáo de poços, fundamental para o zoneamento de proteção de

captaçöes;

- planejar e otimizar sistemas de abastecimento de água através da determinaçåo das

melhores localizaçöes dos poços;

- otimizar s¡stemas de rebaixamento de lençol freático na construçåo civil e mineraçöes;

- avaliar as direçóes preferenciais do caminhamento de coniam¡nantes;

- avaliar alternativas de contençáo e remediaçäo de locais contaminados.

Apesar dos resultados dos modelos matemáticos serem questionáveis em alguns casos,

ainda assim, const¡tuem a melhor ferramenta existente para a compreensåo do sistema real e

para previsão e comparaçåo de alternativas ou cenários futuros.

Deve-se lembrar que, quanto melhor a qualidade dos dados de entrada e a compreensão

do modelo conceitual do sistema, melhor seräo os resultados da modelaçäo matemática.

um modelo matemático é descrito pelas equaçöes que governam o sistema, no caso

deste estudo, a equaçáo fundamental de fluxo de água subterrånea, e também pelas condiçöes

iniciais e de contorno.

5.1.Princípios básicos

5.1.1.Equação de fluxo da água subterrånea

A equaçåo diferencial parcial tridimensional, aplicada a um modelo matemático, que

governa o fluxo da água subterrânea, considerando-se um meio heterogêneo, anisotrópico e

em estado transiente, é derivada através da comb¡naçåo matemática da equaçåo de balanço

de água e da lei de Darcy (Anderson & Woessner 1992 e Cleary 1989).

Considerando-se um volume elemeniar representat¡vo de um aquífero, com os eixos do

sistema de coordenadas coincidentes com as principais direções do tensor de condutividade

hidráulica,istoé,x,yezcolinearesaKr,KreK,,respectivamente,econsiderandoaáguacom

uma densidade constante, a equaçáo fundamental de fluxo de água subterrânea é

representada pela equação abaixo (Cleary, 1991).

onde:

h = carga potenc¡ométr¡ca [L]

K,,, KW e K,. são os valores de condutividade hidráulica ao longo das coordenadas x, y e z'

respectivamenle IL/T]
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S" = coeficiente de armazenamento específico [1/L]

t = tempo lfl
W = representa fontes ou sumidouros de água [L3|TL3]

Anderson & woessner (1992) ilustram como a equação fundamental de fluxo de água

subterrânea foi derivada a partir da combinaçäo do balanço de água e da lei de Darcy.

Primeiramente, considera-se um volume elementar representativo de um aquifero, Com volume

igual a 
^x.^y.az 

(Figura 5.1), onde o seu tamanho é suficientemente grande para representar

as propriedades do meio poroso, mas, por outro lado, suficientemente pequeno para näo

refletir grandes mudanças na carga hidráulica,

Figura 5.1 - Representação do volume elementar de um aquífero (Fetter 1988)

o balanço de água dita que a diferença entre o fluxo de saída de água e o fluxo de

entrada de água no volume elementar deve ser igual a mudança no armazenamento

Dessa forma, considerando-se os fluxos de enirada e saída nos três eixos de

coordenadas tém-se:

mudança no armazenamento = AV = Qour - Ql¡: - W

sendo que W é colocado para representar fontes ou sumidouros no sistema.

Assim,

AV
N

Il---

t' qyy'
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Dessa forma, tém-se que:

U-*A'*U'--s L+w
ôx ôy ôz 'ôt

Pela lei de Darcy,

Assim, a combinaçåo da lei de Darcy com a equaçåo de balanço de água, fornece a

equaçäo fundamental de fluxo da água subterrânea, como mostrado no ¡nício deste ítem.

Caso nåo seja possível alinhar os principais lensores de condutividade hidráulica com as

coordenadas do sistema, é necessário considerar as componentes cruzadas deste parâmetro

na equaçäo diferencial parcial, como segue.

Neste estudo, foi considerado um sistema tridimensional, heterogêneo e anisotrópico'

com os eixos do sistema de coordenadas coincidentes com o tensor de condutividade

hidráulica. Ouiros cenários, considerando sistemas bidlmensionais ou unidimensionais,

homogêneos ou isoirópicos podem ser encontrados em Bear (1979), Freeze & cherry (1979),

Fetter (l 988), Cleary (1989), Anderson & Woessner (1992)
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Quando considera-se situaçöes simplificadas, de homogeneidade e isotropia, em uma ou

duas dimensöes, é possivel resolver a equaSo de fluxo de forma analítica. Entretanto,

métodos numéricos permiiem maior amplilude de cenários a serem simulados e maior

versatilidade na representação do sistema real pois permitem discretizar a equaçäo diferencial

parcial nas variáveis de espaço (x, y, z) (Cleary 1989).

Os métodos numéricos mais utilizados na modelaçáo matemática sáo o de diferenças

finitas, utilizado neste estudo, e elementos finitos. O método de elementos frnitos é uma

representação discretizada sobre uma área (Cleary 1989) sendo que a vanação da carga

hidráulica dentro do elemento é definido pela interpolação da carga nos nós. O elemento finito

é, em geral, definido por triângulos (Figura 5.2d), que podem ser refinados nas áreas de maior

interesse, como áreas com alto gradiente hidráulico, permiiindo um melhor ajuste ao formato da

área. Entretanto, é um método mais difícil de ser manuseado, sendo, ainda, pouco utilizado

para a modelaçâo matemática de fluxo de água subterrânea. O método de diferenças finitas é

uma representação disÜetizada em um ponto (Figura 5.2) (Cleary 1989), isto é, a carga

hidráulica é definida no nó da malha e é extrapolada para toda a área que envolve o nó. Este

método, empregado nos programas de fluxo mais utilizados atualmente, tem a grade ou malha

do modelo definida por linhas e colunas, apresentando um ajuste mais grosseiro ao formato da

área modelada. Por outro lado, sua facilidade de utilizaçäo para entrada de dados e análise

dos resultados do modelo matemático faz com que seja o método mais empregado no

momento para a simulação de fluxo da água subterrânea. Quando as direçöes principais de

condutividade h¡dráulica variam em todo o aquífero, nåo podendo ser ajustadas aos e¡xos das

coordenadas, deve utilizar-se o método de elementos finitos.

A escolha de qualquer um dos métodos influencia a estrutura da grade do modelo, que

pode, então, ser discretizada em elementos finitos ou em uma grade de diferenças finitas,

como mostra a Figura 5.2.

O programa MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988) utiliza uma grade de diferenças

finitas, onde o nó da célula, isto é, o ponto onde o valor de um dado ou informaçâo é

posicionado, está localizado no centro da celula ou bloco, sendo por lsso, chamado de

diferenças finitas centrado no bloco (Figura 5.2b). Quando o dado é colocado na intersecçäo

das linhas e colunas da malha que define a grade do modelo, tém-se uma abordagem de

diferenças finitas com nós centrados na malha (Figura 5.2c). Para definir as fronteiras do

dominio de um modelo matemático, por exemplo, através de rios e cargas consiantes, as

diferenças finitas centradas no bloco são, matematicamente, mais fáceis de serem

manipuladas e resolvidas (Anderson & Woessner 1992), o que leva a maioria dos programas

existentes a usarem este método, como no programa MODFLOW.
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5.1.2.Condições iniciais

Acondiçåoinic¡alrefere-seadistribuiçäotridimensionaldecargahidráu|icanodominio

domode|omatemáticonoiniciodasimulaçáo,istoé,notempoigualazero'

QuandoasmedidasreaisdecargahidráulicaSäoconhecidas,estaspodemserulilizadas

como condiçäo inicial, otimizando a resposta do modelo nos primeiros passos de tempo de

simulação, diminuindo o tempo para convergêncìa dos cálculos, lsto implica em um fluxo inicial'

com h (carga hidráulica) diferente para cada posiçäo X,y,z' Entretanto, segundo cleary (1989)'

esta informaçåo é, na maioria das vezes, desconhecida na prática, o que leva grande parte dos

modeladores a assumir uma carga hidráulica média e constante para todo o domínio do

modelo, isto é, uma carga hidráulica h igual para qualquer posição x' y'z'

Emsimulaçóesemestadotransiente'costuma-seutilizarascargashidráulìcassimuladas

em estado estacionário como condiçåo inicial (Anderson & Woessner' 1992)'

5.1.3.Condiçöes de contorno

As condiçöes de contorno são utilizadas para definir, com base no sistema hidrogeológico

real, as fronteiras hidráulicas ou físicas que delimitam o domínio do modelo'

As barreiras físicas podem ser exemplificadas como corpos superficiais de água ou

presençaderochaimpermeável.Asbarreirashidráulicasnäosáovisíveismascontrolamo

fluxodeáguasubterrâneanosistemaepodemserexemplificadascomoosdivisoresdeágua

ou as linhas de fluxo.

EstascondiçÕesdecontornosãomatematicamenteclassificadasemtrêStipoS'

- Tipo 1 ou D¡richlet (Carga Hidráulica Especificada)

AcondiçäodecontornotipolétambémdenominadaDirichleterepresentaumafronteira

comumacargahidrául¡caespecificada,Estacargapodeserconstante,comoporexemploum

lago, ou função do tempo e do espaço como nos rios (Cleary 1989)'

- Tipo 2 ou Neuman (Fluxo Especificado)

A condição de contorno tipo 2 ou Neuman refere-se a um fluxo de água subterrânea

assinalada na fronteira de um modelo. A forma mais frequentemente usada é uma fronteira

denomìnada comumente como "náo fluxo", isto é, fluxo igual a zero simulando zonas

impermeáveis ou div¡sores de água subterrânea' No programa MODFLOW (McDonald &

Harbaugh1988)'épossívelcolocarrecarga,consideradaumfluxodireiamenteespecificadana

primeira camada do modelo

- Tipo 3 ou Cauchy (Fluxo Dependente da Carga Hidráulica)

Nestetipodecondiçåodecontorno,ofluxodeáguaatravésdeumafronteiraécalculado

combasenadiferençaentreumacargahidráulicaespecificadaeacargahidráulicacalculada
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pelo modelo (Anderson & woessner 1992). A forma mais comum de utilização deste tipo de

condição de contorno é para definir a drenança de um corpo de água superficial

A F¡gura 5.3, elaborada por cleary (1989), ilustra a aplicação destes três t¡pos de

condiçäo de contorno.

Todos estes tipos de fronteiras descritos acima podem também ser utilizados como

condiçöes internas de contorno, de forma a simular qualquer feiçäo que afete o sistema

hidrogeológico do local, como lagos, barragens e rios internos ao domín¡o do modelo.
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Figura 5,3 - Exemplos de condições de contorno (Cleary 1989)
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5.l.4.Caminhamento de Partículas

A técn¡ca de caminhamento de partículas é utilizada para a determinaçåo das linhas de

fluxo ou linhas de trajetórias, sendo útil para o entendimento do sistema de fluxo da água

subterrânea e também para determinar as direçöes preferencia¡s de evoluçåo de uma pluma de

contaminaçåo.
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Neste trabalho, o caminhamento de partículas foi utilizado para a determinação da zona

de contr¡buiçáo de poços de abastecimento, de forma a identificar as áreas mais vulneráveis a

serem protegidas para garantir a qualidade da água subterrânea.

Esta técnica cons¡ste em acompanhar o caminhamento de partículas imaginárias, de

tamanho inf¡n¡tamente pequeno, colocadas no sistema de fluxo de água subterrânea'

movimentando-se em funçåo apenas de processo advect¡Vo. Esta movimentaçåo das

partículas é calculada, em um domínio contínuo, com base nas velocidades da água

subterrânea, sendo que estas veloc¡dades såo calculadas a partir de cargas hidráulicas obtidas

em modelo numérico de fluxo. Dessa forma, os programas utilizados para a determinação das

linhas de trajetór¡as utilizando o caminhamento de partículas são denominados de pós-

processadores dos modelos de fluxo de água subtenânea.

As soluçöes analíticas para o caminhamento de partículas säo restr¡tas a modelos

bidimensionais em estado estacionário, enquanto soluçöes numéricas permitem uma ma¡or

amplitude de cenários. Entretanto, este caminhamento de partículas pode apenas ser celculado

utilizando-se programas matemáticos específicos (Anderson & Woessner 1992)

A determinaçäo da distribuiçåo de velocidades, necessárias para o caminhamento de

partículas, é calculada a partir de cargas hidráulicas obtidas nos modelos numéricos- Estas

velocidades são calculadas cOm base nas taxas de fluxO entre uma célula e outra em uma

grade de diferenças finitas (Figura 5.4). Assim, calcula-se a velocidade inicial onde se encontra

a partícula e a posição e a velocidade que esta deixa as células por onde caminha. Para isso,

existem técnicas de ìnterpolação aplicadas ao caminhamento de partículas como linear e

bilinear, ma¡s frequentemente utilizadas, e distância reversa e bicúbica. A interpolaçäo linear'

aplicada pelo programa MODPATH (Pollock 1989), uiilizado neste irabalho, calcula a

velocidade em cada eixo, v", v, e v,, independentemente. Assim, a ¡nterpolaçåo linear para v" é

uma funçåo das mudanças de velocidade somente na d¡reçåo x (Figura 5 4) e pode ser

calculada por (Anderson & Woessner 1992):

v* = (1 - f') Yxl¡u )) + lxYx\¡+n, j)

L= (xo - x¡y,, ¡)l\xi,¡

onde xo é a coordenada x da partícula. Esta mesma equaçåo é usada pafa determinar vy e vz

As linhas de trajetória percorfidas pelas partículas sáo solucionadas por (Anderson &

Woessner 1992):

dvdt = v" ,

dY/dt = vr ,

dzldt = v. ,

cuja solução semi-analítica é dada por:



xp = x1 + (1/4,)[(v") exp (Ax^t) - (vx)1]

onde

A, = [(v)r - (v")1]/Áx¡,1

Os parâmetros (v")1 e (v"), representam as velocidades nos lim¡tes da célula no eixo x, e

os termos X1 € Xp representam, fespect¡vamente, a coordenada da face da élula e a

coordenada da partícula no eixo x, como mostra a Figura 5.4
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Figura 5.4 - Localização dos pontos para o cálculo de Vx e Vy por interpoiação
linear para determinação do camlnhamento de partículas e das l¡nhas

de trajetória (mod¡ficado de Anderson & Woessner 1992)

Pollock (1989) usa a equaçåo abaixo para calcular o tempo (Ât,) que a partícula leva, por

exemplo no eixo x, para se movimentar de xo até a face da célula (x2) por onde esta partícula

vai sair e passar para a célula vizinha.

Àt" = (1/4") ln(v"2/v")

onde v" é a componente de velocidade da particula.

Esta solução semi-analítica amolda-se melhor para cenários em estado estacionário,

onde a velocidade é constante no tempo. O programa MODPATH (Pollock 1989), um pós-

processador desenvolvido para delinear as linhas de trajetórias utilizando as saídas de carga

hidráulica, em estado estacionário, do programa MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988)'

usa a interpolaçåo lìnear e uma Solução semi-analítica para movimentar as partículas. Apesar

de desenvolvido para ler e processar diretamente os arquivos gerados pelo MODFLOW' este
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programa pode ser modificado para ace¡lar dados de distribuiçáo de carga hidraúlica gerados

por qualquer outt-o programa tridimensional de fluxo, que utilize diferenças finitas centradas no

bloco. Entretanto, nâo calcula as linhas de trajetórias a partir de modelos gerados por

diferenças finitas centradas na malha ou por elementos fìn¡tos (walton 1992).

S.2.Procedimentos da modelação matemática

Amodelaçãomatemáticaconsisteemrepresentarmatematicamenteoqueacontecena

natureza a partir de um modelo conceitual, idealizado com base nos dados de observação do

sistema real. o objetivo desta modelação matemát¡ca é, enião, compreender melhor o s¡stema

e prever situaçöes futuras, algumas vezes do passado, para direcionar as açóes de decisåo.

Para a construçåo de um modelo matemático que represente um Sistema real, neste caso, de

fluxo de água subtenånea, os procedimentos são: desenvolvimento do modelo conceitual, que

envolve todo o levantamento e interpretação de dados e observaçöes do sistema real; seleçáo

do programa a ser utilizado segundo as necessidades e os dados existentes; tradução do

modelo conceitu al para a linguagem matemática, construindo-se os diversos bancos de dados

para a entrada das informaçöes no programa selecionado; e calibraçäo do modelo matemático

construído de forma a diminuir as incertezas inerentes a uma representação simplificada

(modelo matemático) de um sistema real' em geral, complexo

5.2.1. Modelo conceitual

o modelo conceitual consiste em compreender o sistema hidrogeológico em questão com

base na interpretaçâo e análise semi-qualitativa dos dados (walton 1992) de forma a identificar

as unidades hidroestratigráficas e suas cafacterísticas hidráulicas e o sistema de fluxo da água

subterrânea. Este modelo conceitual norteará a definiçäo do domínio do modelo, do tipo de

aquífero a ser modelado, das condições iniciais e de contorno, e das fonies e sumidouros de

água no sistema.

Ainterpretaçãodemapaseperfislitológ¡coseperfilagensgeofíSicasdepoçosparaa

confecção de seçôes geológicas, combinada com a análise das propriedades hidráulicas'

direcionam a definiçäo das unidades hidroestratigráficas a serem utilizadas na modelação

matemática, caracterizando-as em extensão, contínuidade lateral e espessufa

osmodelosnumér¡cosrequefemadefiniçáodecondiçöesdecontorno,ondesão

especificadas as cargas hidráulicas ou taxas de fluxo, para a delimilaçåo da área modelada-

Anderson & Woessner (1992) sugerem que' sempre que possível, sejam adotadas como

cond¡çöes de contorno, fronteìras hidraúlicas naturais, representadas pof alguma feiçáo física

como contatos geológicos, rios e divisores de água
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A compreensáo do sistema de fluxo da água subtenânea é obtida através da avaliaçáo

dos mapas potenciométr¡cos, podendo-se identificar as áreas de recarga e descarga da regiäo

de interesse e as feiçóes que afelam, hidraulicamente, o sistema avaliado, inclusive, a

influência antróp¡ca como poços, drenos e tanques que podem funcionar como consumidores

(sumidouros) ou fornecedores (fontes) de água.

5.2.2.Escolha do aplicativo matemático

A seleçáo do aplicativo matemático a ser empregado depende de vários fatores como o

objetivo do tfabalho, o problema a ser resolvido com o modelo matemático, a complexidade do

modelo conceitual, tempo e recursos disponíveis. Estes fatores vão influenciar na decisåo das

opçöes entre um modelo analítico ou numérico, bi ou tridimensional, diferenças fìnitas ou

elementos finitos, de fluxo de água subterrånea ou transporte de massa'

Diversos programas säo encontrados no mercado, entretanto, é aconselhável optar por

um aplicativo que seja amplamente utilizado em diversos cenários compatíveis e que tenha um

manual bem detalhado, com documentaçáo completa e suporte técnico ao usuário Além disso'

o programa deve calcular o balanço de água, pois, como as equações resolvidas se baseiam

em conservaçäo de massa, valores semelhantes entre os volumes de água que entram ou

saem do sistema indicam que o programa calculou corretamente as equações que compöem o

modelo matemático (Anderson & Woessner 1992).

considerando o objetivo deste trabalho, de verificar a viabilidade de aplicaçåo da

modelaçåo matemática tridimensional para a determinaçäo das zonas de contribuiçäo de

poços, selecionou-se o aplicativo desenvolvido pelo u. s. Geological survey, denominado

MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988) para fluxo de água subterrânea, associado com o

MODPATH (Pollock 1989) para definiçäo das linhas de trajetória'

5.2.3.Elementos do modelo matemático

Para a construçäo do modelo matemático é necessário traduzir o modelo conceitual da

área, definìdo com base nos dados hidrogeológicos e hidrológicos, para a linguagem do

programa escolhido. Assim, a discretização da malha, a delimitaçäo das condiçöes de coniorno

e das condiçöes ìn¡ciais devem ser introduzidas adequadamente de forma que o aplicativo

matemático escolhido para a construçäo do modelo matemático represente as condiçðes reais

do sistema hidrogeológico.

Os elementos para a defìniçåo do modelo matemático såo:

- discretizaçåo da grade do modelo

- delimitaçåo das condiçóes de contorno externas e internas

- definiçäo dos poços de injeçäoi extraçåo e de observaçåo



- definição das condições iniciais

- Grade do modelo

No método das diferenças finitas, a área modelada é discretizada por uma grade ou

malha, desenhada por linhas, colunas e camadas, que definem o conjunto de células onde

seräo colocadas as condiçöes de contorno e também serão calculadas as cargas hidráulicas e

velocidades da água subterrânea. Antes da discretìzaçåo da malha é necessário definir o

domínio do modelo, isto é, a área, dentro de sua regiäo de interesse, que será modelada.

A grade discretizada no modelo pode ser refinada nas áreas de maior interesse ou onde

existem altos gradientes hidráulicos, como ao redor de poços, para aumentar a definição e

precisäo no cálculo das cargas hidráulicas e velocidades.

No MODFLOW é possível definir uma grade com espaçamento inegular, em todos os

eixos(x,yez)-

Com a grade discretizada na horizonial e na vertical, é necessário defìnir as propriedades

hidráulicas de cada unidade hidrogeológica, para sua representaçäo no modelo matemático O

MODFLOW aceita condiçöes heterogêneas e anisotrópicas, sendo entäo necessár¡o introduzir

as condutividades hidraúlicas das unidades para os três eixos de coordenadas (K", Kr, K,) e os

paråmetros de armazenamento (S", Sr, n"1 e n).

- Gondições de contorno

As condiçóes de contorno que podem ser introduzidas no MODFLOW sáo: "näo fluxo",

carga hidráulica constante, fronteira de carga hidráulica genérica, rio, dreno, pafede

impermeável, recarga e evapotranspiração. com exceçåo da fronteira de "não fluxo", estas

condições de contorno podem ser variáveis no tempo, permitindo, por exemplo, representar a

var¡açåo sazonal de recarga ou evapotranspiração.

Estas condições de contorno sáo utilizadas para delimitar o dominio do modelo mas

também podem ser colocadas como cond¡çöes de contorno internas para representar' por

exemplo, rios ou lagos na área modelada.

Para a seleçáo das condiçöes de contorno é necessário compreender e estimar o

provável sistema de fluxo da água subterrânea, identificando as feiçöes físicas ou

hidrogeológicas que deveråo atuar como fronteiras ao domínio do modelo.

A condiçäo de contorno Tipo 1 ou de carga especificada é representada no MODFLOW

por carga constante, onde pode,se especificar um valor de carga hidráulica, célula a célula,

para cada passo de tempo simulado. Esta carga hidráulica permanecerá constante no intervalo

de tempo especificado, não apresentando nenhuma resistência para fornecimento ou retirada
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de água do sistema, Este tipo de fronteira pode simular rios ou lagos, por exemplo, como

mostra a Figura 5.5.

A condiçäo de fronteira de fluxo especificado (Tipo 2 ou Neuman) é utilizada para simular

fronte¡ras onde existe uma taxa de fluxo de água que entra ou sai do sistema. A recarga

sìmulada por MODFLOW é considerada uma condição de contorno de fluxo (volume de água

infiltrada em um período de tempo) podendo ser especificada com valores distintos célula a

célula e para cada intervalo de tempo. Uma condiçáo de contorno Tipo 2 geralmente utilizada é

a fronteira denominada "nåo fluxo", assinalando-se células onde não passa um fluxo de água

subterrânea, sendo usada para simular, por exemplo, divisores de água ou barreiras

impermeáveis. Em MODFLOW, esla condiçäo é definìda no modelo matemático especificando-

se as células denominadas inativas (Figura 5.5).

ilr¿

l' .l cetrt, ntuu

¡,t:fi cure. c¡nstante

A fronteira de fluxo dependente da carga

diversas condiçóes de contorno, a saber: rio,

('general head boundary') e evapotransp¡raçäo

[-l cerrr" lnativa ("nåo fluxo")

[>i] cerrr"" que recebem recarga

Figum 5.5 - llustração de algumas condiçöes de contorno utilizadas pelo

programa MODFLOW. Situaçäo real (a) e s¡tuação simulada
(b) (McDonald & Harbaugh 1988)

hidráulica é representada no MODFLOW por

dreno, fronte¡ra de carga hidráulica genérica

Neste tipo de condição de contorno, o fluxo

Superfcie
do letTeno
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depende da diferença entre a carga hidráulica especificada e a carga hìdráulica calculada pelo

modelo.

No módulo de evapotranspiraçåo do MoDFLOW, simula-se a evapotranspiraçäo

enquanto o nível da água no sistema, calculado pelo modelo, estiver acima da carga hidraúlica

especificada pelo usuário, denominada de "profundidade de extinção" (McDonald & Harbaugh

1e88).

Para os módulos de rio, dreno e fronteira de carga hidráulica genérica, McDonald &

Harbaugh (1988) introduziram o conceito de condutância, que tepresenta a resistência do meio

à entrada ou saída de água através de qualquer uma dessas condiçöes de contorno. A

condutância é o produto da condutividade hidráulica multiplicada pela área airavessada pelo

fluxo, dividido pela distância perconida entre a carga hidráulica espec¡ficada e a calculada pelo

modelo.

Nos módulos de rio e dreno, a condutância representa a resistência do material na base

de um rio ou de um dreno, que dificulta ou facilita a entrada/saída de água para o modelo

(Figura 5.6). A condutância (C,i") [L'?lT] em um rio é calculada por:

( r'wL\('_l-l
l¡ø)

Onde (Figura 5.6):

K' = condutividade hidráulica do material na base do rio [L/T]

W = largura do rio [L]

L = comprimento da célula [L]

M = espessura do material na base do rio [L]

Enquanto a carga hidráulica calculada no modelo estiver acima da base do rio, há uma

saída de água através desta fronteira. Em caso contrário, isto é, se a carga hidráulica calculada

pelo modelo estiver abaixo da base do rio, há uma contribuição, entrada de água, do rio para o

sistema, como mostra a Figura 5.6c.

No caso da condiçåo de contorno dreno (Figura 5.7), o comportamento é semelhante,

entretanto nåo há contribuição de água do dreno para o sistema caso a carga hidráulica

calculada pelo modelo estiver abaixo da base do dreno, sendo útil para simular drenagens

intermitentes ou a interferência de poços na drenagem local. A condutåncia do dreno é

calculada da mesma forma que para a condiçäo de contorno r¡o, considerando a condutiv¡dade

hidráulica e espessura do material na base do dreno, a largura do dreno e o comprimento da

célula.

A fronte¡ra de fluxo dependente de uma carga hidráulica genérica é ilustrada na Figura

S.B, O fluxo através da fronteira Qb é calculado com base na diferença entre a carga hidráulica

do aquífero no domínio do modelo e a carga hidráulica genérica, multiplicada pela resistência
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Figura 5,6 - llustraçáo da condiçäo de contorno "rio'-ulilizada no programa 
IMODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988) -"--i
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(a) cond¡ção de contorno "dreno" simulando um dreno coberto

"dreno aberto" simulando um rio

(b) condiçåo de contorno "dreno" simulando um r¡o

F¡gura 5.7 - llustração da condição de contorno "dreno" utilizada no programa

MODFLOW (McDonald & Hargaugh 1988)
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que a água sofre para entrar ou sa¡r do sistema, isto é, a condutância. A fronteira de carga

hidráulica genérica func¡ona como uma fonte inflnita de água, com carga constante dentro dos

períodos de tempo especificados pelo usuário do programa. A resistência sofrida para a água

sair ou entrar do sistema é representada pela condutância, que é o produto da condutividade

hidráulica pela área atravessada pelo fluxo, dividido pela distância entre a fronteira e a carga

genérica. A condutividade hidráulica refere-se ao material existente entre a fronteira do modelo

e a carga hidráulica genérica, assumida a determinada distância do domínio modelado.
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Figura 5.8 - llustmção da condição de contomo "carga hidráulica genéica"
utilizada no programa IVODFLOW (lVlcDonald & Harbaugh 1988)

- Poços de injeção/extraçäo e de observação

A água pode entrar ou sair do sistema modelado através das fronteiras e também através

dos poços de injeção ou extraçäo. As fontes ou sumidouros, que simulam estes poços de

injeção/extraçáo, såo representados pelo termo W (x, y, z, t) na equaçäo de fluxo da ltgua

subtenânea.

Os poços de bombeamento inseridos no MODFLOW devem especificar a vazáo

bombeada em cada camada atravessada pelos filtros, proporcionalmente à transmissividade

da camada. lsto deve-se ao fato do MODFLOW assinalar o poço no centro da célula,

considerando que o f¡ltro se estende por toda a camada. Assim, o MODFLOW não aceiia um

poço aberto em mais de uma camada do modelo. Para contornar este problema, pode-se

simular um grupo de poços simples, cada um com filtro em uma camada, simulando um poço
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com filtro em multicamadas (Figura 5.9), Para calcular a vazáo de cada um dos poços simpies,

usa-se a relaçáo com a transm¡ssividade de cada camada (McDonald & Harbaugh 1988):

onde n é o número da camada do modelo.

OT
Q,, Lr

Poço Real

Qw

Poços imaginários do l\IodFlow

Qw= Qz+ Q¡ +Q+

Figura 5.9 - Determìnação da taxa de bombeamento em cada camada do
modelo considerando um poço afavessando diversas camadas

Facilitando a entrada de dados, o programa Visual MODFLOW permite inserir o perfil real

do poço de bombeamento, sendo que posteriormente o programa faz os cálculos para simular

um grupo de poços simples e inserir os dados no IVIODFLOW,

-Condiçöes iniciais

Após traduzidas as características reais do sistema hidrogeológico para o formato da

linguagem matemática do programa, através da definição da grade, das condiçöes de contorno
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externas e ¡nternas e da discriminaçäo das fontes e dos sumidouros de água, é necessário

indicar as condiçóes inicìaìs para que a equação de fluxo de água subterrânea possa ser

resolvida, pois o programa necessita de pelo menos um nó com carga hidrául¡ca conhecida

para poder calcular para o restante da fuea,

A condiçâo inicial mais utilizada é uma carga hidráulica média discriminada para todo o

sistema modelado. Como muitas vezes a carga hidráulica não é conhecida, um valor méd¡o

estimado para a área é adotado. Para olimizar o tempo de simulaçäo no processo de

calibraçåo, é usual utilizar as cargas hidráulicas calculadas pelo próprlo modelo matemático na

simulaçäo anterior.

5.2.4.Galibraçäo do modelo

O processo de calibração consiste em ajustar o modelo matemático simulado ao s¡stema

hidrogeológico observado. Neste processo, os parâmetros hidrogeológicos e as condiçöes de

contorno såo ajustados para que as cargas hidráulicas simuladas pelo modelo matemático

sejam semelhantes àquelas observadas no sistema real. O processo de calibração mais

comum é de 'tentativa e erro', onde os parâmetros são ajustados manualmenie atravéS de

s¡mulaçöes sucessivas e comparação entre as cargas hidráulicas calculadas e observadas

(Anderson & Woessner 1992). Quando a diferença entre a carga hidráulica calculada e

observada atingir um valor ace¡tável, previamente definido, o modelo será considerado

calibrado. Este valor aceitável é também chamado de "critério de cal¡bração" e a diferença

entre as cargas hidráulicas é tratada como "resíduo". Há três maneiras mais comuns para

calcular a média das diferenças entre as cargas hidráulicas observadas e calculadas no

domínio do modelo. A média dos resíduos (denominado nos programas como ME - 'mean

error') é simplesmenle a média da diferença entre as cargas hidráulicas calculadas pelo modelo

(h""r") e observadas (h"b"). Esta média do resíduo é calculado por.

ME=llnE(h.*-h"",")
'-l

onde n é o número de valores de calibraçäo.

Este cálculo da média do resíduo considera os valores positivos e negativos, enquanto

que a média do residuo absoluto (referenciado como MAE - 'mean absolute error' nos

programas existentes) considera o valor absoluto da diferença entre a carga hidráulica

observada e a caiculada. Esta média absoluta é obtida por:



MAE - | I nll (h.,, - h"","), 
I

r=l

O desvio padrão, isto é, a ralz quadrada da média dos quadrados do resíduo, é um dos

critérios de calìbraçáo mais utilizados, sendo denominado nos programas pela slgla RMS ('root

mean squared'), e é calculado por:

RMS =¡ttnf çn*, - h^,),'7o'

A magnitude do resíduo aceitável depende da variaçäo de carga hidráulica dentro do

domínio do modelo. Assim, considerando um lugar plano onde a variaçäo do nível da água não

supera 5 metros, uma diferença entre as cargas hidraúlicas calculadas e observadas de I

metro é um valor ¡naceitável. Por outro lado, se a variaçåo for da ordem de centenas de metros,

esta diferença é ins¡gn¡ficante.

Dessa forma, adota-se também um outro critério relativo à diferença de carga hidráulica

total (ÂH) no domínio do modelo, denominado neste trabalho de 'porcentagem de residuo' e

representado por:

%resíduo = RMS/AH

sendo que, assume-se um valor inferror a l0olo cor'Ììo aceitável (Guiguer, comunicaçåo verbal).

5.2.5.4nálise de sensibilidade

A análise de sensib¡lidade objetiva mostrar as incertezas do modelo calibrado advindas

das estimativas feitas para os parâmetros hidráulicos, condiçöes de contorno e intervençöes no

sistema natural como os poços de bombeamento (Anderson & Woessner 1992).

Esta análise de sensibilidade consiste em variar, sistematicamente, os valores dos

parâmetros hidráulicos e das cond¡çöes de contorno para verificar o seu efeito nas cargas

hidráulicas calculadas pelo modelo matemático. Dessa forma, identificam-se os paråmetros

mais sensiveis e seus efeitos no modelo calibrado.



40

6.Aplicação da modelação matemática tridimensional no município de Caçapava

6.1 . Caracterização da área

6.1.1. Localizaçäo

O município de Caçapava localiza-se no Vale do Paraíba, na regiåo leste do Estado de

Såo Paulo, a 1 10 km a leste da capital paulista, A área está compreendida enire as

coordenadas 22o 58'e 23o 15' de latitude Sul e 45o 35'e 45o 50'de longitude Oeste (414 km a

440 km Ë e7430 a 7458 km N, em coordenadas UTM) (Figura 6.1). O município possui 378

km2 e as principais vias de acesso såo as Rodovias Presrdente Dutra/Airton Senna da Silva e

Carvalho Pinto.

As porções norte e sul do município såo representadas pelas serras do Palmital e do

Jambeiro respectivamente, que alcançam na área de interesse, altitudes em torno de 1.000

metros. O município de Caçapava limita-se ao norte com o municipio de Monteiro Lobato e ao

sul com os municípios de Jambeiro e Redenção da Sena. A oeste, Caçapava limita-se com o

município de São José dos Campos e a leste com Taubaié.

O principal corpo d'água é o rio Paraíba, que corta o município de oeste para lesfe em

sua porçäo central. As menores cotas topográficas säo encontradas na vázea do rio Paraíba,

em torno de 540 metros.

6.1.2. Geologia regional

O Rift Continental do Sudeste do Brasil (Riccomini 1989), com direçåo geral ENE,

estende-se desde o Estado do Rio de Janeiro até o Estado do Paraná. As depressöes

formadas deram origem às diversas bac¡as sed¡mentares, tendo sido preenchidas por
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sequências vulcano-sedimentares. No Estado de Såo Paulo, estas bacias continenta¡s, de

idade cenozóica, são denominadas Bacia de Taubaté e Bacia de São Paulo.

o Embasamento cr¡stalino destas bac¡as é constituído por rochas metamórficas

(principalmente gnaisses, milon¡tos e xistos diversos), ígneas (granitos) e m¡gmat¡tos com

estruturas variadas, ocorrendo ocasionalmente intrusóes básicas e alcalinas na forma de

diques e sills nos arredores da Bacia de Taubaté (Riccomini et 41 1987)

Segundo IPT (1990), o principal domínio litológico em contato com a face norte da Bacia

de Taubaté na região entre caçapava e Pindamonhangaba é o complexo Paraíba do Sul. Já

ao sul da bacia e ao norte da falha do Buquira ocorre o complexo Embu e, na região sul de

Caçapava tém-se rochas granitóides da Suite Jambeiro, como mostra a Fìgura 6 2
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o complexo Paraíba do sul agrupa rochas predominantemente gnáissicas e

migmatíticas, fortemente deformadas. As unidades compostas pelos gnaisses, xistos e

quartzitos e pelos b¡ot¡ta gnaisses, ìocalmente migmatizados ocorrem principalmente a norte da

falha de Jundiuvira. O embasamento da porção nordesie da Bacia de Taubaté é formada

predominantemente pelas unidades litoestratigráf¡cas compostas por m¡gmatitos estrometiticos

e gnaisses e migmat¡tos blastomiloníticos. Na porção sul da Bacia de Taubaté, na regiåo de

Jacareí, ocorre também o Complexo Paraíba do Sul, composto principalmente por biotita

gnaisses bandados e migmat¡tos fortemente deformados,

o complexo Embu, descrito por IPT (1990), engloba rochas metamórficas de méd¡o a

alto grau, composias por Xistos diversos associados a gnaisses e a m¡gmatitos, ocorrendo'

subordinadamente, corpos de anfibolitos. o conlato com o complexo Pafaiba do sul,

considerado seu embasamento, é em geral discordante ou tectônico. O Complexo Embu ocorre

ao norte e ao sul da Bacia da Taubaté, com m¡gmat¡tos apresentando maior expressão em

área na porção norte. os gnaisses e xistos apresentam maior predominância na porçåo ao sul

da bacia.

Entre o sul da Bacia de Taubaté e o norte da zona de cisalhamento Taxaquara tém-se a

Suíte Granítica Jambeiro, inserida no Complexo Paraíba do Sul (lPT 1990), onde destaca-se'

ao sul de Caçapava, o Gran¡to Serra do Jambeiro. Esta unidade constitui-se de um batólito

alongado segundo a direçåo NE, possuindo cerca de 6 km de largura por 30 km de extensão,

constituído por bioiita granito, gnáissico, com foliação milonítica/gnáiss¡ca

os sedimentos terciários que preenchem a Bacia de Taubaté eram, até a alguns anos

airás, referidos pela classificaçäo adotada por Hasui & Ponçano (1978), de Grupo Taubaté,

subdividido em duas formações, Tremembé e Caçapava. Mais tarde, Vespucci (1984) definiu a

Formaçåo Jacareí, acrescentando-a ao Grupo Taubaté. Entretanto, Riccomini (1989) propôs

uma nova class¡ficaçäo litoestrat¡gráfica, única para as bacias sedimentares de São Paulo'

Taubaté, Resende e Volta Redonda, pertencentes ao Rift Continenial do Sudeste do Brasil,

baseando-se na caracterizaçäo dos sistemas deposicionais. A Figura 6.3, elaborada por IPT

(1990), resume a evolução da coluna litoestratigráfica da Bacia de Taubaté.

Atualmente, a classificaçäo aceita e utilizada é aquela adotada por Riccomini (1989), que

reconheceu cinco sistemas deposicionais, relacionando-os às unidades litoestratigráficas, a

saberl

- leques aluviais associados à planíc¡e fluvial de rios entrelaçados, associados à Formação

Resende;

- lacustre, representado pela Formação Tremembé;

- fluvial meandrante das bacias de Säo Paulo, Resende e porçáo oeste da Bac¡a de Taubaté,

representado pela Formaçåo Säo Paulo;

- fluvial entrelaçado da Formação ltaq uaquecetu ba; e



=
-¡o
89

€?é
È?ã

sË<
Ëõ[

€:
Èõ
FoY'if

FoRM,âçÁo
rR ¡:M¿$1¡l E

sê
ÉORI\'AC"Ä,O JÄCA RÉ] i

FCRMÂCÃO CAC.APAVÂ ¡ FORM,AçAO TREM€¡¡BE

69 ^5fP
ÌX -

FCRÀ{ÄçÀ{) CAçÂPAVÂ ¡:ORMAçÄO fÊE i¡EMAÉ

ãP:9 FCÍrvaç,Âo c¡Ç¡pAVA

äJL 
--

FCÊM.AçÄÓ
P¡,RATE Ioo ME to

FARM,'ç¡O
sAo JosÉ

DOS CA,#OS
FORMAçÄO ÍREM€MAÉ

*.3
!: 

E
¡ony¡ç,Äo s¡Ð P.auLo

t-I FORVAÇAO TREMÉMAE
I

3 I

FoRMÂÇÄol'¡uenrÉ i -

Ës *
ä= -

UNIOAD€ SJPER IOR
O,,,,l ntEn¡'¡Án lA

UNIDADE JI! FER IO R
TERCiÂR IA

:ô
¿=

rcRMAÇÄo sao PAULO FoRMAÇÄo ÍREMEMB€

ats=
C¡JI4ÂDÀS SAO PAULO C,AMADAS PARAIEA

DO SUL

*Ëç
'õ =

sgcÃo suP€RroR
{ FLWIAL E ÀRE¡.OSA)

s€çÁo rrFERrofi
(LÂcusrRr¡¡Â Ê F€L lt rca )

.Ë ßY= CâMAOAS PARAIBA DO SUL

8r[=. SEDIMENTos plloc€Hrcos No vaLE oo pan¡ía¡

Figura 6.3 - Evoluçäo da nomenclatura litoestratigráfica das unidades
sedimentares da Bacia de Taubaté (lPT 1990)

l



44

- fluvial meandrante da porção central da Bacia de Taubaté, deflnido como Formaçäo

Pin da m on h ang a ba.

Na Bacia de Taubaté ocorrem apenas as formaçóes Resende, Tremembé, Säo Paulo e

Pindamonhangaba, esta última, subdividida, por Mancini (1995), nos membros Pararangaba e

Presidente Dutra, cujas relaçöes estratigráficas såo ilustradas na Figura 6.4

A Formação Resende ocorre predominantemente nas bordas norte e sul da bacia e é

constituída por fácies proximal e distal denominadas de A e B por Riccomini (1989) A fácies

proximal é representada por diamictitos e conglomerados com seixos, matacöes e blocos com

matr¡z lamítica. Na fácies distal oconem lamitos predominantemente arenosos com

interdig¡taçöes de arenitos, Nesta formaçåo Riccomini (1989) descreve a¡nda, croslas calciticas

associadas à fácies B e, ao sul do Maciço de ltatia¡4, a ocorrência de um corpo labular, de

espessura decimétrica, síltico-arenoso rico em argila.

o sistema lacustre, representado pela Formaçäo Tremembé, ocorre principalmente na

porção central da Bacia de Taubaté. Esta formaçäo é composta por argilas verdes, maciças, de

espessura métrica, com ¡ntercalaçöes ou associações de calcários dolomíticos e ritmitos

formados por folhelhos e margas, e de aren¡tos grosseiros, conglomeráicos, com espessura

deciméirica a métrica. Na borda norte da Bac¡a de Taubaté, próximo à Sena da Mantiqueira,

ocorrem arenitos, de espessura cent¡métrica, com ocasionais conglomerados (Riccomini 1989)

A Formação såo Paulo, que na Bacia de Taubaté ocorre em sua porção NW e central, é

formada por arenitos de granulaçåo média a grossa e arenitos grossos, conglomeráticos, com

g ranodecrescència ascendente, chegando a s¡ltitos e argilitos.

O sistema fluvial meandrante da porçåo central da Bac¡a de Taubaté é denominado de

Formaçåo Pindamonhangaba. Esta formação foi subdividida em dois membros, por Manc¡ni

(1995), a saber: o l\4embro Pararangaba e o Membro Presidente Dutra. O Membro

Pararangaba, na regiäo entre Jacareí e Pindamonhangaba, aflora principalmente ao longo da

vátrzea do Rio Paraíba, sendo composto por conglomerados de matriz arenosa média a grossa

Para o topo, esta unidade grada para arenitos finos a médios e siltitos, ricos em matr¡z arg¡losa

Mancini (1995) estima uma espessura total para esta unidade, da ordem de 30 metros,

encontrando em afloramento, espessura máxima da ordem de 4 metros. O Membro Prestdente

Dutra, com espessura total estimada de 40 meiros e observada em afloramento da ordem de I
metros (Mancini op. cit.), é composto por argilitos e siltitos, associados a arenitos finos e

lamitos.

os sedimentos quaternários, recentes, depos¡tados principalmente ao longo do vale do

rio Paraíba é formado por depósitos coluviais e de tálus, argilo-arenosos ou conglomeráticos e

por depósitos aluviais arenosos. Segundo IPT (1990), na área entre São José dos Campos e

caçapava sobressai um material orgânico, com espessura da ordem de 1 metro, sobreposto a
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uma argila maciça cinza a esbranquiçada de aproxlmadamente 2 metros de espessura. Abaixo

destas argilas, tém-se a ocorrência de arenitos grossos a finos, esbranquiçados.

o arcabouço estrutural da Bacia de Taubaté é compartimentado por altos e baixos

estruturais, sendo que no município de Caçapava existe uma feição positiva, estudada através

de métodos geofisicos por Fernandes (1993), como mostra a Figura 6.5. Este alto estrutural,

denominado na l¡teratura de Alto de Caçapava, chega a aflorar na porção central do município,

como mostra o mapeamento geológico de Mancini (1995), separando os compartimentos

tectônicos de Säo José dos Campos e Quiririm-Taubaté. A espessura de sedimentos chega a

atingir 500 metros no compart¡mento Qu¡ririm-Taubaté e cerca de 250 metros no

compartimento Sâo José dos Campos, como identificado por DAÉE (1977a). Fernandes (1993),

com base em dados geofísicos, estima espessuras da ordem de 600 m e 300 m, para estes

compartimentos, respectivamente. Segundo Seu levantamento, as maiores espessuras de

sedimentos encontram-se na borda leste da Bacia de Taubaté, no compartimento tectÔnico de

Aparecida-Lorena.

6.1.3. Hidrogeologia regional

o Aquífero cristalino, de extensão regional, const¡tuído por rochas do Embasamento

Cristalino, é pouco explorado na regiäo do Vale do Paraíba em funçåo de sua produtividade

relativamente menor em relaçäo ao Aquifero Sedimentar.

Este aquífero, dada sua constituiçáo litológica e estrutural, tem sua produtividade

associada ao fraturamento da rocha e, por Vezes, ao manto de iniemperismo. De modo geral,

sua produt¡vidade é baixa, apresentando melhor resultado quando os poços eståo associados

às eslruturas tectôn¡cas. DAEE (19774) reporta apenas dois testes de bombeamento em poços

que exploram o Embasamento Cristalino, obtendo-se valores de transmissividade de 3,5 x 10-a

m2ls e B,l x 10-6 m2/s, o que resulta em valores de condutividade hidráulica de 4,3 x10-6 m/s e

1,1 x 1O7 m/s. Outro estudo, englobando a Grande Säo Paulo, e também envolvendo o

Embasamento Cristalino, mostrou transmissividades entre 4,6 x 10'6 a 1,6 x 10-a m'zls (DAEE,

1975), A capacidade específica média deste aquífero, de acordo com DAEE (1975) e DAEE

(1979), gira em torno de 0,3 m3/h/m (8,3 x 10-5 m3/s/m¡. lG (1995), avaliando o aquífero

cristalino na região do entorno de Campinas, obteve valor médio de capacidade específica um

pouco superior (0,56 m3/h/m ou '1 ,6 x 1O-4 ms/s/m¡, entretanto, os valores são muito variáveis

lG (l 993) obteve uma variação entre o,og a I ,32 m3lh¡n (2,5 x 10-5 a 3,7 x 1o'a mu/s/m¡ no

município de campinas. DAEE (1981) mostra um intervalo com valores maiores, entre 0,02 a 7

m3/h/m 15,6 x 10'6 a 1,9 x l0-3 m3/s/m), com uma mediana muito ba¡xa, de 0,06 m3/h/m (1,7 x

1O-5 m3/s/m), refletindo baixa produtividade para o Aquífero Cr¡stal¡no
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euando locados em lineamentos de drenagem, associados às estruturas geológicas que

controlam a circulaçäo da água subterrånea, os poços apresentam valores mais elevados de

capacidade específica como comprovam os estudos de DAEE (1981), lG (1993), lG (1995),

pereira (1996) e Oda (1998). Um estudo delalhado sobre o controle tectônico na produt¡vidade

dos poços foi efetuado por Fernandes (1997), mostrando a estreita relaçåo da produiividade

com as feiçóes geológicas-estrutu rais.

A principal unidade aquifera existente na Bacia de Taubaté é o Aquífero sed¡mentar do

Vale do Paraíba, denominação dada por DAEE (1977a), sendo composto por sedimentos que

preenchem a referida Bacia. Este aquífero possui um formato alongado na d¡reçáo ENE-WSW

e é heterogêneo devido ao caráter essencialmente lenticular das camadas arenosas e

argilosas, sendo localmente contínuo. Em funçåo dos ambientes de sedimentaçäo, os

compartimentos Jacareí-Säo José dos campos e Aparecida-Lorena säo mais arenosos,

encontrando-se poços com vazäo superior a 100 m3/h. Segundo estudos geofís¡cos de

Fernandes (1993), a espessura destes sedimentos pode chegar a 300 metros no

compartimenio Jacareí-Såo José dos Campos e a 800 metros no compartimento Aparecida-

Lorena.

segundo DAEE (1977a), na regiåo entre Pindamonhangaba e Taubaté predominam

sedìmentos mais argilosos, com poços bem menos produtivos, Entretanto, vazões da ordem de

20 a 30 m3/h såo obtidas quando os poços exploram lentes arenosas interdigitadas no pacote

argiloso, Fernandes (1993) estima que neste compartimento, os sedimentos atinjam cerca de

600 metros de espessura.

ohara(1995),emumestudodezoneamentogeoambìentalnaregiäo,sugere,como

melhores áreas para a exploração de água subterrânea, as regiöes entre P¡ndamonhangaba e

Roseira; Eugênio de Melo-Piedade; Caçapava-Caçapava Velha e Caçapava Velha-Quiririm

Entretanto, neste trabalho aqui desenvolv¡do, a região de caçapava Velha não mostrou boa

produtividade em funçåo da predomìnância de sedimentos ma¡s finos, discordando dos

resultados obtidos por Ohara (1995).

Os valores de transmissividades obtidos por DAEE (1977 a) variaram entre '10 e 822 m2ld

(1,2 x l1a e 9,5 x 1O-3 m2ls). Considerando-se a espessura do aquifero como a profundidade

atravessada pelo poço, estimou-se uma variaçáo da condutividade hidráulica, com base nestes

dados, de 1 ,o x 10-6 a 6,5 x 10-5 m/s. os valores de coeficiente de armazenamento obtidos

nestes testes de bombeamento conduzidos por DAEË (1977a) vatiaÊm entre 0,0007 a 0,1.

Sedimentos correlatos da Bacia Sedimentar de Sáo Paulo mostraram, segundo DAEE (1975),

valores de transmissividade variando entre 15 e 70 m2ld (1,7 x1o'a e 8,1 x 1O-4 m2ls)'

os valores de capacidade específica dos poços cadastrados por DAEE (1977a) no

Aquífero Sedimentar var¡aram entre 0,2 e 14 m3/h/m (5,6 x 10-5 a 3,9 x 10-3 m3/s/m) sendo que

cerca de 50% deles apresentam vatores acima de 1 m3/h/m (2,8 x 10'a m3/s/m¡, mostrando uma
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produtiv¡dade muito superior ao Aquífero Cristalino. Neste estudo, DAEE (1977a) ressalta a

existência de poços ma¡s produtivos localizados nas proximidades de São José dos Campos.

Este Aquífero sedimentar é considerado um aquífero livre, apresentando localmente um

caráter semi-conf¡nado dev¡do às intercalaçöes de material fino e grosse¡ro, predominentes no

pacote sedimentar. Como reflexo deste caráter de aquífero livre, as Iinhas equipotenciais

acompanham o traçado da topografia, indicando como principal área de descarga regional do

fluxo da água subterrânea, o rio Paraíba (Figura 6.6), sendo que a recarga oc¡rre em toda a

extensão superficial do aquífero. Assim, as linhas equipotenciais sáo mais elevadas nas

porçöes próximas à sena (altitude próxima a 600 metros), diminuindo em direçâo ao vale do rio

Paraíba, atingindo altitudes da ordem de 520 metros. Os gradientes hidráulicos variam de

0,002 a 0,02 m/m (DAEE, '19774).

o mesmo comportamento foi observado por H¡rata (1994), onde a principal área de

descarga regional é o rio Paraíba, sendo que as drenagens secundárias atuam como área de

descarga local.

6.2.Metodologia

Neste ítem såo descritas as etapas e metodologias utilizadas para a construçäo do

modelo conceitual da área, efetuada através da interpretação dos dados geológicos,

hidrogeológicos e hidrológicos levantados. Cabe lembrar que este trabalho enfocou

exclusivamente a interpretação de dados existentes, ressaltando a importância do tratamento e

organização das informaçöes já disponíveis, de forma a eniender o sisiema hidrogeológico'

subsidiar o gerenciamento dos recursos hidricos e direcionar as necessidades de trabalhos

futuros, de forma previamente organizada, otimizando os recursos financeiros e promovendo

uma proteçäo efetiva da água subterrânea.

Para o entendimento e construção do modelo conceiiual, foram primeiramente defln¡das

as unidades hidroestrat¡gráf¡cas a partir da ¡nterpretaçäo dos perfis construtivo e litológico dos

poços e das perfìlagens geofísicas existentes, associadas ao mapa geológico da área'

O parâmetro condutividade hidráulica foi obtido a partir da interpretaçäo dos dados de

testes de bombeamento levantados no cadastramento dos poços.

para a avaliação do comportamento do fluxo da água subterrânea foram confeccionados

mapas potenciométricos utilizando-se dados da época da perfuraçäo dos poços, e paß a

definiçäo do volume de água escoado para as drenagens, foram avaliados os dados

hidrológicos para a estimativa do escoamento básico.

Estes dados, então, permitiram o entend¡mento da forma de oconência e comportamento

do fluxo da água subterrânea, Com isso, passou-se à segunda fase do estudo que foi a

modelaçäo matemática, a qual pemiiiu definir as zonas de contribuiçäo e transporte dos poços
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de abastecimento, indicando o risco potencial existente de contaminação da água subterrânea,

frente às atividades antrópicas instaladas no município.

A Figura 6.7 resume a etapas executadas na aplicação da modelaçáo matemática

tridimensional no município de Caçapava.

6.2.1. Levantamento das informações ex¡stentes

Este estudo objetivou mostrar a viabilidade de aplicaçäo da modelação matemática

tr¡dimensronal, utilizando e organizando os diversos dados existentes, mu¡tas vezes dispersos

em diversos órgäos ou empresas, de forma a subsidiar o gerenciamento e a proteçåo das

águas subterrâneas.

O estudo baseou-se praticamente nos dados de poços existentes no município,

associados aos dados hidrológicos e geológicos existentes,

As informaçöes geológicas foram obtidas através de levantamento bibliográfico

(mapeamenios e estudos correlatos realizados na regiäo da Bacia de Taubaté), adotando-se o

mapa geológico de Mancini (1995) como base para o trabalho aqui desenvolvido.

O abastecimento público do município de Caçapava é gerenciado pela Companhia de

Saneamento Básico do Estado de Säo Paulo (SABESP), que colaborou neste estudo,

disponibilizando as informaçöes dos poços e sobre o abastecimento da cidade.

O cadastro dos poços foi complementado com trabalho em campo e com visitas ao

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE), à Prefeitura

Municipal e às principais empresas de perfuraçäo que aluam na regiåo, que gentilmente

forneceram todos os dados solicitados.

As rnformaçöes levantadas foram: perfil construt¡vo, dados do nível d'água e vazão, perfil

litológ¡co, perfilagem geofisica e a planilha do teste de bombeamento.

No município de Caçapava foram cadastrados um total de 98 poços, até 1997,

localizados ao sul do rio Paraíba e concentrados, princ¡palmente, nas proximidades da zona

urbana (Figura 6,8 e Anexo l). Com relação à numeraçáo, para os poços pertencentes à

SABESP adotou-se para este estudo, a mesma numeração obedecida pela empresa, apenas

precedidos do prefixo SA. Os poços da SABESP, que abastecem os bairros isolados de

Caçapava Velha, Guamirim e Vila Mariana t¡veram sua numeração acrescida dos prefÌxos

SACV, SAGU e SAVM, respectivamente Os poços particulares e pertencentes à Prefeitura

Municipal tìveram suas numeraçöes precedidas pelos prefixos PA e PF, respectivamente, para

d¡ferenciar os proprietários, pois os poços pertencentes à SABESP bombeiam grandes vazões,

em geral, superiores a 1000 m3/d.

Dos poços cadastrados, 40 pertencem à SABESP, sendo que, muitos deles já foram

soterrados, näo existindo qualquer reg¡stro de dados, algumas vezes, apenas com localizaçäo
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aproximada. Dessa forma, considerou-se apenas os poços com informaçóes conf¡áve¡s,

totalizando os 18 poÇos em at¡vidade em 1996 e mais três poços perfuÍados a partir de 1997.

Estes três poços novos (5426, SA27 e SAGUT) foram considerados como desativados neste

estudo pois, para fins de cal¡braçåo do modelo matemát¡co desenvolvido, utilizou-se dados

anterìores à sua construçäo.

Os dados de monitoramento de vazão, tempo de funcionamento e nível d'água foram

obtidos junto à SABESP, que monitorou seus poços durante o período de junho/94 a maio/96.

Estes dados foram utrlizados na construção e calibração do modelo matemático.

Os dados hidrológicos foram levantados junto ao DAEE e também através dos boletins

pluviométr¡cos e fluviométricos do Departamento Nacional de Águas e Energ¡a Elétrica

(DNAEE). No toial foram cadastrados no município de Caçapava, cinco postos pluviométricos e

três postos fluviométricos, sendo um no córrego Caçapava Velha, outro no córrego Divisa e um

no rio Paraíba, como mostra a Tabela 6.1. A localizaçäo e a discussão sobre os dados

hidrológicos levantados são mostradas mais adiante.

Tabela 6.1 - Postos pluviométricos e fluviométricos do município de Caçapava.

Tipo Posto Bacia hidrográfica Latitude Longitude Período

)luviométrico :2-001 )ivisa 230 08' 450 45' 1974-1996

=2-O02
f ¡v¡sa 23" 13' 45" 44'. 1974-1996

=2-O34
)açapava Velha 230 08' 450 43' 1974-1996

2-048 > araíba 450 40' 1974-1996

l- I tJ raraíba 230 02' 450 47' 1974-1996

:luviométrico 2E-0'16 laçâpava Velha 23. O4', 16" 450 40' 08" 1958-1995 *

¿E-021 )ivisa 230 07' 33" 45" 45' 36" 1970-1975

23-45-1-PFR )araíba 230 04' 48" 450 42' 24" 1923-1928

Para fins de avaliação do risco de contaminação dos poços de abastecimento público,

cadastrou-se no município as pnncipais atividades que apresentassem algum potencial para

contaminar o aquífero, Este levantamento ¡ncluiu as indústrias e as áreas com tanques de

armazenamento de combustíveis e outros líquidos perigosos.

As indústrias foram cadastradas junto à Companhia de Tecnologia de Saneamento

Ambiental do Estado de Såo Paulo (CETESB), que mantém um cadastro para

acompanhamenio das principais indústrias da região. As informaçóes coletadas foram: tipo de

ativrdade, porte da indústria, matéria-prima manuseada, produtos, resíduos ou efluenies

produzidos, Com o auxílio dos técnicos da CETËSB, foram selecìonadas as empresas que

manuseiam produtos pengosos e apresentam algum risco de contaminaçáo para as águas



55

sublerrâneas. Do universo de indústrias analisadas, foram selecionadas 17, localizadas

principalmente ao longo da Rodovia Presidente Dutra (F¡gura 6.9), cujos dados pode, ser

observados no Anexo 2.

O cadastramento das áreas com tanques de armazenamento de combustível e outros

lÍquidos perigosos for realizado com o auxílio dos técnicos da Prefeitura lVlunicipal, sendo que

foi levantado um total de 24 locais (Anexo 3), sendo a maioria deles de postos de serviço.

Existem também, algumas garagens de empresas de ônibus que mantém tanques para

armazenamento de combustíveis. A maior parte destas áreas localiza-se na área urbana e ao

longo da Rodovia Presidente Dutra, como mostra a Figura 6.9.

6.2.2.Def¡nição das unidades hidroestratigráficas

Através da anál¡se dos mapas geológicos e hidrogeológ¡cos ex¡stentes, defrniu-se as

duas grandes unidades hidroestratigráficas pr¡ncipais para a área estudada: os aquíferos

Cristalino e o Sedimentar.

Com base no mapa geológ¡co de Mancini (1995), definiu-se um maior deialhamento

hidrogeológico do aquífero sedimentar, considerando as diferentes formações geológrcas, as

quais apresentam constitu¡çáo f¡tológica distinta.

Em subsuperfície, a distinçäo desias unidades foi realizada através da perfilagem

geofísica e do perfil lìtológico dos poços,

A perfilagem geofísica existente (y, potencial espontåneo e resistividade aparente)

permitiu diferenciar sedimentos mais finos na porção superior do aquífero sedimentar,

caracter¡zados pela maior freqiìêncta de ra¡os gama e menor resistividade aparenie, com

predominância de material mais grosseiro em profundidade.

A correlação dos diversos perfils litológicos e perfilagens dos poços permitiu confeccionar

as seções geológicas e o Mapa de Contorno Estrutural do Topo do Embasamento Cristalino.

A disposição destas unidades hidroestratigráficas em subsuperficie serviram de base

para a determinaçåo das camadas do modelo matemátìco.

Um ma¡or detalhamento das unrdades hidroestrat¡g ráficas em subsuperfície foi obtrdo a

partir da interpretaçáo dos testes de bombeamento existentes, os qua¡s perm¡tiram o

estabelecimento das características hidráulicas do aquífero sedimentar,

6.2.3. Testes de bombeamento

Segundo Kruseman & Ridder (1979), o teste de bombeamento pode ser classificado em

dois tipos em funçäo da resposta esperada. O primeiro, que visa a determ¡nação das

caracteristicas hidráulicas de um aquífero, pode ser chamado de "teste do aquífero", uma vez

que procura-se caracletiz o meio físrco. O segundo t¡po de teste é aquele chamado de "teste
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do poço", ou simplesmente, "teste de vazáo", onde procura-se determinar apenas a capacidade

produt¡va do poço, para fins de dimensionamento do s¡stema de extração de água.

No teste do aquífero, as características hidráulicas são obtidas através de aplicaçäo de

fórmulas analíticas, util¡zando-se avazão, o rebaixamento medido no poço de observação e a
d¡stância rad¡al entre este e o poço bombeado. No teste de vazáo, os dados necessários sáo,

apenas, a vazáo e o rebaixamento medido no próprio poço. Frente ao maior custo de um teste

de aquífero, e o objet¡vo da perfuração da maior parte dos poços existentes, que é o

abastecimento e nåo a pesquisa ou estudo hidrogeológìco, os testes de bombeamenio

levantados såo, na realidade, testes de vazäo.

Entretanto, segundo Kruseman & Ridder (1979), estes dados podem ser considerados

para uma avaliaçåo geral das características do aquífero. Neste trabalho, considerando a

ênfase de trabalhar com dados existentes, utilizaram-se todos os testes de vazáo levantados
para a determinação das características hidráulicas do aquífero.

O cenário de um teste de bombeamento pode ser considerado como um fluxo em estado

não estacionário, que começa no início do bombeamento e termina quando é atingido o

equilíbrio.

O primeiro a resolver a equaçäo de fluxo radial ao poço, utifizando uma analogia com o

fluxo de calor em um condutor termal, fo¡ Theís (i93s apud Feller 19BB), desenvolvendo uma

soluçäo em termos de rebaixamento.

h, - tt = Ltt, tu\+rl

sendo que u pode ser expresso por:

4Tt

onde

r = é a distância ao ponto de observaçáo, radial ao poço [L]
h = carga hidráulica a um dado ternpo t, após o início do bombeamento [L]

S = coeficiente de armazenamento [L0]

T = transmissividade [L,fF]

t = tempo []
Q = vazão constante bombeada [13/T]

ho = é a carga h¡dráulica antes do bombeamento, sendo que a diferença entre h¡ e a carga

hidráulìca (h) a um determinado tempo é denominado de rebaixamento (s).
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A superposição da curva padräo de W(u) versus l/u com a curva formada pelos dados de

tempo versus rebaixamento fornecem os parâmetros a serem aplicados à equação de Theis e

obtençäo das características hidráulicas do aquífero.

Esta solução pela equação de Theis assume que:

- o aquifero é homogêneo, isotrópico, confinado e infinito, com espessura uniforme em toda a

área afetada pelo bombeamento;

- a superfície potenciométrica antes do início do bombeamento é horizontal:

- o poço é totalmente penetrante, com pequeno diâmetro e é bombeado a uma vazão

constante durante todo o teste;

- pequeno diåmetro do poço podendo-se ignorar o armazenamento dentro deste;

- a água bombeada provém do armazenamento, sendo liberada instantaneamente após a

queda da carga hidráulica.

Uma simplificação da equação de Theis foi desenvolvida por Cooper & Jacob (1946 apud

Domenico & Schwartz 1998), resultando na equaçåo:

2.3O . 2.25Tts= -- lou4nT " r'.S

O método de Cooper-Jacob, por ser uma simplifjcação do método de Theis, assume as

mesmas condições para o sistema como listado anteriormente, somando a condição de que u

deve ser infer¡or a 0,03 (Dawson & lstok 199'l), o que implica em valores pequenos de

distância ou grandes de tempo. Alguns autores såo mais flexíveis quanto ao valor de u,

aceitando o limite de 0,05 (Fetter 1988) enquanto outros såo mais ríg¡dos, adotando o limite de

0,01 (WHl s/ data).

Para aquíferos ltvres, considerando-se o estado nåo esfacionário, o método mais usado é

de Neuman (1975), cuja equação de fluxo é dada por:

os - . l4/'\u,.ut,,41
4nT

onde W(uA, u6, 11) é a funçáo do poço para aquíferos livres.

uA = (r'?S)/(4Tt) para os primeiros dados de tempo/reba¡xamento

uB = (ÉSy)/(4Tt) para os últimos dados de tempo/reba¡xamento

r.K'' h'K

onde, os parâmetros utilizados, além daqueles já descr¡tos anteriormente, são:
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Sy = porosldade efetiva

K" = condutividade hidráulica vertical

b = espessura saturada do aquífero antes do início do bombeamento

As curvas padrões de Neuman podem ser divididas em dois segmentos. As curvas t¡po A
(Figura 6.10) são destinadas à análise inicial do teste de bombeamento, quando a água é

liberada instantaneamente do armazenamento por expansäo da água e compressão do

aquífero, comportando-se como um aquífero confinado e seguindo a curva de Theis. com a

continuação do bombeamento, a taxa de rebaixamento aumenta, e a água começa a ser
liberada pela ação da gravidade. Esta fase é representada pelas curvas tipo B de Neuman,

utilizando para a interpretação os dados mais tardios de tempo/rebaixamento.
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Figura 6.10 - Curva-padrão de Neuman (Freeze & Cheryí979)

Este método assume que:

- o aquífero é homogêneo, isotrópico, livre e infinito com espessura uniforme na área afetada
pelo bombeamento

- o rebaixamento é bem menor que a espessura saturada do aquífero

- a superfície potenciométrica é horizontal antes do inicio do bombeamento
- a vazäo de bombeamento é constante

- o poço é totalmente penetrante

- o diâmetro do poço é pequeno e o armazenamento dentro dele é desprezível
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Os efeitos de um poço parcialmente penetrante ctusados no fluxo da água subterrânea

durante um teste de bombeamento refletem nos resultados das curyas de tempo x

rebaixamento, como mostrado por Neuman (1974), entretanto, considerando o longo ¡ntervalo

de tempo de bombeamento, estes foram desconsiderados.

6.2.4. Avaliação dos níveis de água dos poços

Para avaliaçäo do comportamento do fluxo da água subterrânea na área de interesse,

foram confeccionados mapas potenc¡ométr¡cos a partir dos níveis de água medidos nos poços,

na época da perfuração dos mesmos.

Os mapas potenciométricos foram construídos considerando os poços perfurados nos

períodos de 1950 a 1970, 1971a 1984 e 1987 a 1997. O mapa potencioméirico de 1950-1970

foi considerado como a superfície potenciométrica natural do aquífero, como se náo houvesse

a interferênc¡a antrópica.

Os mapas foram confeccionados para diferentes períodos de tempo pois observou-se um

reba¡xamento do nível da água na porção próxima da zona urbana de Caçapava onde

concentram-se poços de grande vazão.

6.2.5. Determinação do escoamento básico e da tâxa de recarga

Dentro do ciclo hidrológico, os processos de interesse para a hidrogeologia são aqueles

referentes aos componentes subterrâneos, como o escoamento básico e a infiltraçäo. O

escoamento básico representa a descarga de água proveniente do aquífero para os corpos de

água superficial, e a ¡nf¡ltraçåo constitui a contribuiçäo da precipitaçáo ao reservatório

subterrâneo, que em sua dinâmica, retornará na forma de escoamento básico, considerando

um ambiente sem interferência.

Para a avaliaçáo quantitativa dos componentes do ciclo hidrológico, dentro de um

intervalo de tempo, é necessário considerar uma unidade de área onde a única entrada de

água seja a precipitaçäo. Para esta avaliaçåo, ou seja, o balanço hídrico, a unidade

consideradâ é a bacia hidrográfica (Figura 6.1 '1), delimitada por divisores de água superficial.

O volume de água que escoa pela exulória da bac¡a é chamado de escoamento total ou

deflúv¡o total, composto pela precipitaçáo direta (Qp) no corpo d'água, pelo escoamento

superficial (Qo), escoamento subsuperficial (Qt) e o escoamento subterrâneo (eg), como

mostra a Figura 6,12, sendo que a variação da vazáo neste rio é uma resposta à precipitação.

Segundo Ward & Robinson (1990), a precipitação direta (Qp) pode ser desprezada pois,

em rios perenes, a área da superfície do corpo d'água é muito inferior em relaçäo à área da

bacia hidrográfica. Apenas em regiões com grandes áreas de lagos ou alagadìços, esta

componente da precipitação direta pode apresentar grande influência no escoamento total.
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O escoamento superficial (Qo) é representado pela água que não conseguiu inf¡ltrar-se

no solo, escoando na superfície do terreno em direçáo ao canal da drenagem. A água que

consegue se infiltrar mas, dada às características físicas do meio, se move horizontalmente nas

porções superiores do solo nåo saturado ou acaba aflorando como fontes ou nascentes e se

transformando em escoamenlo superficial, é denominada de escoamento subsuperfic¡al (Qt).

Segundo Pinto (1976), é difícil a separação entre o escoamento superf¡cial e subsuperfìcial.

A infiltração da água precipitada, alcançando o lençol freático, contribui para a reserva

subterrânea, elevando o nível da água no aquífero e, consequentemenie, o fluxo de

contribuição para o rio. o escoamento subterrâneo (eg) é chamado, também, de escoamento

básico ou fluxo de base do rio

A representação gráfica do comportamento da vazão de um rio, ou deflúvio total, ao

longo do tempo é feita através do h¡drograma total (Figura 6.13). Após o início da precipitaçäo

âo tempo ts, a vazåo do r¡o aumenta, representando a ascensão do hidrograma, até atingir o

valor máx¡mo ao tempo ts. Após o térm¡no da chuva, a vazão do rio decresce, sendo que o
intervalo BC da Figura 6.'13 é denominado de curva de depleçåo ou recessáo.

Precipitação
(P)

Escoamento superficial
(Qo¡ Escoamento

subterråneo
ros)

separação

to tB Tempo -------+ 
i

Figura 6,1 3 - Hidrograma total e a separação do escoamento subtenâneo
pelo método g rafico de união do inicio da ascensão e do l
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A separação dos d¡versos componentes do deflúvio total pode ser efetuada por diversos

métodos, que Magalhäes (1989) div¡de em clássicos, isotópicos e de modelagem determinística

conceitual. Para o intuito deste trabalho, foram abordados apenas os métodos mais simples,

para calcular, de forma genérica, o volume escoado para o rio, proveniente do aquífero

adjacente.
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Uma das formas mais simples de determinação do escoamento básico, pelo método

clássico, é a análise gráfica arbitrária do hidrograma total da bacia de interesse. Segundo

Chow (1964) e Martins (1976), separa-se o escoamento básico do escoamento superficial

ligando-se, por uma l¡nha reta, o início da ascensão do hidrograma ao final da recessão. A

porção infer¡or do hidrograma é considerada como a contribuiçåo do aquífero ao escoamento

total do rio (Figura 6.13).

Quando o logarítmo do escoamento total é plotado em funçáo do tempo, observa-se uma

relaçäo linear enlre as duas variáveis, cuja linha reta que melhor se ajusta representa a curya

de recessão da água subterrânea (Meyboom, 1961) como mostra a F¡gura 6.14. Nesta

avaliação, assume-se que o escoamento básico começa quando o nível do rio fica abaixo do

nivel da água no aquífero, cessando quando iniciam-se as precipitaçóes. Esta reta, então,

representa o verdadeiro escoamento básico, assumindo-se que os incrementos em relaçåo a

ela são produzidos por chuvas ocasionais.

'iüi, 
I

l;
,l,i

FI\4AM J J A SO
< -t1 ...-- >-t t

Figura 6.14 - Método das equações de Meyboom para determinação do escoamento
bás¡co (modíficado de Meyboom 1961)

O escoamento básico potencial total (V6), def¡n¡do por Meyboom (f961), é o volume que

seria descarregado pelo aquífero caso houvesse uma depleçáo completa sem interrupção,

desde o início da recessáo até um tempo infinito. O valor deste escoamento básico potencial

total pode ser calculado por (Fetter 1988):

V1o = (Q¡.t1)/2,3

Onde

Q¡ = €scoâfiìento básico no início da recessåo

t1 = tempo necessário para o escoamento básico ir de Qe para 0,1 Q6

I

1.000
500
Qo
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A dtferença entre o escoamento básico potencial total (Vþ) e o volume que permanece no

aquífero ao final da recessäo, denominado escoamento básico potencial remanescente (Vt),

representa o volume de água subterrânea escoado para o rio em um determinado ano

hidrológico (Domenico & Schwartz 1998). Assim, para a determinação da parcela do

escoamento básico potencial total que permanece no aquífero após um tempo t, ao final da

recessäo, utiliza-se a seguinte expressäo:

Vt = Vtc/10 (ut1)

Ou seja:

V1 = ((Q6.t1)/2,3)/1 0(vt1 )

Segundo Meyboom (1961), a diferença entre o escoamento remanescente no aquífero

após o final de uma dada recessåo e o escoamento básico potencial total da próxima recessão

fepresenta o volume de água que fo¡ ad¡cionado ao reservatório subterrâneo durante este

intervalo de tempo, Esta diferença é reconhecida como a recarga do aquífero ocorrida entre as

recessóes. Esta inferência toma por base a inexistência de grandes perdas de água

subterrânea por usos diversos como poços, considerando que toda a descarga do aquífero

seja feita através do escoamento básico.

Dessa forma, na área estudada, considerando as pressuposiçöes acima expostas, foram

selecionadas duas bacias hidrográficas, com dados hidrológicos, que apresentassem baixo

índice de ocupação e, consequentemente, pequeno uso de água subterrânea, de forma a
poder desprezar esta influência no escoamento básico e na recarga.

As bacias hidrográficas selecionadas para o estudo foram do córrego Caçapava Velha e

do córrego Divisa (Figura 6.15), situadas, respect¡vamente, nas regíöes sudoeste e sudeste do

município, distantes dos poços de alta produtividade (vazöes superiores a l OOO m3/d)

destinados ao abastecimento públ¡co. Além disso, foram as duas únicas bacias hidrográficas

no município que possuÍam dados hidrológicos.

Os dados de monitoramento de vazäo dos rios e também de pluv¡ometr¡a na regiåo de

interesse foram cadastrados junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de

Såo Paulo e também nos boletins fluviométricos e pluviométricos publicados (DAEE 1977b;

1988 e DNAEE 1970).

O período de monitoramento é diferente para as duas bacias hidrográficas. No córrego

Caçapava Velha os dados de vazão foram monitorados por um longo período, de 1958 a 1995.

Entretanto, o posto fluviométrico no córrego Divisa funcionou apenas durante o período de

1970 a 1975. Anos ¡ncompletos de monitoramento não foram considerados na avaliação do

balanço hídrico,

O posto fluviométrico existente no rio Paraíba näo fot ut¡lizado para fins deste estudo pois

sua bacia hidrográfica é muíto extensa, estando sujeita às obras hidráulicas e captações de

grande porte.
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6.2.6. Modelação matemática

Esta etapa de trabalho seguiu os procedimentos da modelaçâo matemática descritos de

forma deialhada anteriormente, como: a escolha do aplicatìvo matemát¡co, a defìnição e

refinamento da área a ser modelada, definiçáo das condiçóes de contorno e dos parâmetros

hidráulicos.

Após a entrada de dados, segue-se para a fase mais demorada, de calibração do modelo

matemático, onde os parâmetros de entrada såo mudados de forma que o sistema modelado

represente o sistema real. A partir do modelo calibrado foi simulado o caminhamento de

partículas para avaliação das zonas de contr¡bu¡çäo e zonas de transporte dos poços de

abastecimento.

6.2.7. Avaliação dos resultados e dos riscos associados às áreas de captura

O caminhamento de partículas simulado no modelo matemático avaliou as zonas de

captura dos poços de abastecimento para tempo de trâns¡to de 10 e 50 anos. Estas zonas de

transporte foram associadas ao cadastro das atividades antrópicas, permitindo uma avaliaçäo

do r¡sco potencial de contaminação das águas subterrâneas.

6.3.Modelo conceitual

6.3.1. Unidades hidroestratigráfi cas

Segundo o mapeamento geológico realizado por Mancini (1995), no município de

Caçapava (Figura 6.16) afloram nas porçóes norie e sul do município, o Embasamento

Cristalino, o qual possui um restr¡to testemunho da Formaçáo Sáo Paulo assentado na porção

sul, referenciado por IPT (1990), como Bacia do Bonfim, a qual possui apenas cerca de 2 km2.

A Formaçåo Resende ocorre, no município, sobre o embasamento, com maior expressâo

aflorante na porção sul. Já a FormaÉo Tremembé apresenta uma área contínua de

afloramento ao norte do rio Paraíba, entre a Formação Resende e os sedimentos quaternários.

Algumas manchas de Formação Tremembé ocorrem no sul da área, principalmente na porSo

sudoeste do município. A Formaçäo Pindamonhangaba, mais recente, sobrepöe-se aos

sedimentos das formaçöes Resende e Tremembé, aflorando em toda a porçáo centro-sul do

município, e apenas ao sul do rio Paraíba. Preenchendo a planície de inundaçäo do vale do rio

Paraíba, tém-se os sedimentos recentes, que ocupam grande área do município, entretanto

sua expressão em profundidade, é relativamente pequena. Segundo DAEE (19774), sua

espessura näo deve ultrapassar uma dezena de metros. A Figura 6.17 ilustra o modelo

conceitual adotado para a área, mostrando a distribuição destas formaçöes em subsuperfície.
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Considerando a constituição litológica de cada formação geológica na área, descrita por

Mancini (1995), Riccomini (1 989) e IPT (1990), foi possível identificar as diferentes unidades

h¡droestratigráf¡cas existentes na área de esiudo.

Pr¡meiramente, as rochas existentes no município de Caçapava podem ser dívididas em

dois grandes grupos correspondentes aos aquíferos: cristalino e sedimentar.

- Aquífero Cristalino

O Àquífero Cr¡stalino tem pequena expressão na área de estudo, pois aflora apenas nos

extremos norte e sul do município, onde a declividade do terreno é acentuada e a taxa de

ocupação é baixa. Apenas nestas porções, onde a profundidade do embasamento cristalino é
pequena, os poços exploram conjuntamente os aquíferos sedimentar e cristalino, como na

regiåo de Guamirim, apresentando, portanto, baixa produtividade.

Este aquífero é composto por rochas do Embasamento Cr¡stalino, constituido
principalmente de gnaisses, mlgmatitos e xistos dos complexos Embu e paraíba do Sul,

aflorantes nas porções norte e sul de caçapava. Na porção sul, inclui-se iambém nesta

unidade aguífera, os granitos gná¡ssicos da suíte Granítica do Jambeiro. por ser de

importância relativamente pequena na área de estudo e pouco explorado por poços profundos,

este aquífero não foi diferenciado em outras unidades secundárias.

A circulação da água sublerrånea neste aquífero faz-se principalmente por fraturas e

fissuras abeÉas, e secundariamente, através do manto de intemper¡smo, que possui uma

porosidade m¡sta, entre a granular e fissural, caracterizando uma unidade com

heterogeneidade acentuada.

O contorno estrutural deste aquífero é irregular e reflete a concepção tectônica da Bacia

de Taubaté, que gerou altos e baixos estruturais no Embasamento Cristalino. Como reportado

por Fernandes (1993), em Caçapava existe um alto estrutural, separando dois compartimentos

tectônicos, o de são José dos campos e Quiririm-Taubaté. o Embasamento crÍstalino chega a

aflorar na porção central do município de caçapava, formando uma janela estrutural na

unjdade sedimentar, como mostra o mapa geológico (Figura 6.16) e o mapa de contorno

estrutural do topo do embasamento cristalino (Figura 6.1 B). Na porção sul do município,

próximo à área de afloramento do embasamento, o Aquifero Cristalino mergufha no sentido do

vale do rio Paraíba com acentuada inclinaçäo, chegando a cerca de 1zo/o, como mostra a
Figura 6,19. O mergulho do Embasamento Cristalino próximo à janela estrutural apresenta-se

menos acentuado, em torno de 3 a 4o/o (Figura 6.19),

Apesar deste aquífero aflorar na porçåo central do município, em outras porçöes, como

na regiåo de Caçapava Velha, o lopo do Embasamento Cristalino está bem profundo,

apresen{ando uma maior regularidade no mergulho, como mostram as Figuras 6.20 a 6.22. A
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sua altitude nesta região é inferior a 350 metros (Figura 6.18), sendo que o estudo de

Fernandes (1993) mostra que no compartimento tectônico de Quiririm-Taubaté, a oeste de

Caçapava, a a¡titude do topo do Embasamento Cr¡stalino pode ser inferior a 100 metros. O

comportamento desta superfície ao norte do rio Paraíba não foi aqui definido devido à

¡nex¡stência de dados de poços, entretanto, o estudo de Fernandes (1993) indica altitudes

maiores, acima de 300 melros, e mais regular.

- Aquífero Sedimentar

O Aquífero Sedimentar é a principal unidade hidrogeológica da área de ¡nteresse,

apresentando intensa exploraçáo na porçáo ao sul do rio Paraíba. A espessura total de

sedimentos apresenta-se muito variável, devido à presença do Alto Estrutural de Caçapava,

onde o Embasamento Crisialino chega a aflorar. Os sedimentos na porçáo leste do município,

entre os poços P423, SA19 e SACV3, apresentam as maiores espessuras, estimando-se que

são superiores a cerca de 300 metros, como mostram os Perfis '1 e 4 das F¡guras 6.19 a 6.22.

Na porçåo central da zona urbana, em função deste alto estrutural, os sedimentos apresentam

pequenas espessuras, como no poço 5420, o qual atravessa apenas 80 metros no Aquífero

Sedimentar (Figura 6.23), Na porçáo ao norte do rio Paraíba, não existem informaçöes de

poços para estimar a espessura de sed¡mento. Em São José dos Campos, a oeste de

Caçapava, Hirata (1994), em seu mapa de isoespessura do Aquífero Sedimentar, mostrou que

as espessuras dos sedimentos não atingem 300 metros.

O Aquífero Sedimentar caracteriza-se pela porosidade granular, apresentando-se

heterogêneo devido à diferenc¡açåo litológica em profundidade e também em função da

característica lenticular das camadas de material fino e grosseiro. Este aquífero apresenta

continuidade lateral praticamente em toda a área, com exceçäo da porção central do município,

na janela estrutural do Embasamento Cristalino.

Considerando-se as seçöes geológicas definidas e a geologia da área, distinguiu-se duas

unidades hidrogeológicas neste Aquífero Sedimentar, com expressão regional: a Unidade

lnferior, representada principalmente pela Formação Resende e a Unidade Superior, que,

supõe-se ser predominantemente composta pela Formação Tremembé. A Formaçáo

Pindamonhangaba formaria uma terceira unidade hidrogeológica, mais recente, de menor

expressão em função de sua pequena espessura, apresentando importância no processo de

recarga dos aquíferos sotopostos e para a exploraçáo por poços rasos.

A Unidade Hidrogeológica lnferior representada pela Formação Resende é o principal

aquífero da ârea de interesse, apresentando espessura, em torno ou superior a 150 metros na

porção sudoeste do municíp¡o e também no sentido a São José dos Campos. A Formação

Resende é composta predominantemente por lamitos fortemente arenosos, diamictitos e
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conglomerados, ¡nterd¡gitados por camadas de aren¡tos. Apresenta uma característica

hidrogeológica favorável à circulação da água subterrânea, implicando na boa produtividade

desta un¡dade aquífera em subsuperfície. No sentido a Taubaté, a unidade apresenta termos

mais finos, os quais foram identificados nas perfilagens geofísicas, refletindo a menor

produtividade dos poços, sendo portanto, aqui ¡nterpretados como uma Un¡dade

Hidrogeológica Superior representada principalmente pela Formação Tremembé, como mostra

a Figura 6.23.

A Unidade Hidrogeológica lnferior aflorante na porçäo sul e norte do município, eslá em

contato direto com o Embasamento Cristalino, e constitui a unidade basal de todo o pacote

sedimentar como mostra o modelo conceitual assumido para a ârea (Figura 6.17). Dada a

relaçåo estral¡gráfìca entre a Formação Resende e a Formação Tremembé, como definida por

Riccomini (1989) (Figura 6.4), esta unidade inferior interdigita-se com sedimentos mais finos da

Formação Tremembé, por vezes, dificultando a sua diferenciação nos perf¡s geofísicos

utilizados para a distinção em subsuperfície.

Estima-se que a base desta Un¡dade lnferior, que coincide com o topo do embasamento

cristalino, atinja, na área de estudo, a altitude máxima de 2SO metros, como mostra a Figura

o. to.

Sobrepostos a esta Unidade lnferior, identificou-se pelas perfilagens geofísicas,

sedimentos mais finos, muitas vezes intercalados por sedinnentos mais grosseiros, que foram

interpretados como pertencentes, predominantemente, à Formação Tremembé, de constituição

argilosa, com intercalaçóes de ritmitos e arenitos grosseíros, compondo uma Unidade

Hidrogeológica Superior, de menor condutividade hidráulica. Êsta Un¡dade Superior estende-se

por toda a porçäo média do município de Caçapava, apresentando em geral, espessuras

inferiores a 80 metros. As menores espessuras são encontradas no sentido do llmite oeste do

município, enquanto que, seguindo para leste, para Taubaté, esta Unidade Superior espessa-

se, predominando sobre os sedímentos mais grosseiros. Esla característica foi confirmada pela

baixa produtividade dos poços em Caçapava Velha e em Taubaté (DAEE 1977a).

Na região de Caçapava Velha, os poços existentes mostraram um espessamento da

Unidade Superior, ocorrendo inserida dentro do pacote mais arenoso, denominado neste

trabalho de Unidade lnferior, como mostra a Figura 6.23.

Os sedimentos englobados na Formação Pindamonhangaba, com ocorrência apenas ao

sul do vale do rio Paraíba e espessura de apenas algumas dezenas de metros, como mostra a

Figura 6.23, podem ser agrupados em uma unidade hidrogeológica distinta, mais recente,

Como apresentam pequena expressäo em área e também pequena espessura (Figura 6.21)

quando comparada às outras unidades hid rogeológicas, sua exploração restringe-se a poços

rasos, em geral domésticos. Os poços profundos náo exploram diretamente a água deste

aquífero, pois, na maioria das vezes, o intervalo atravessado desta unidade é revestido com
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tubo liso (tubo de boca) para promover a proteção sanitária da obra. A profundidade da base

da Formação Pindamonhangaba foi inferida na interpretação das seçóes geológicas pois as

medidas das perfilagens geofísicas começam, em geral, abaixo de 25 metros da superfície do

teneno dada a existência do tubo de boca. Como esta formação apresenta pequenas

espessuras, na maioria das vezes nåo pode ser deteclada na perfilagem dos poços.

6.3.2. Determinação dos parâmetros hidráulicos

- a partir dos testes de vazâo

No cadastramento dos poços profundos do município puderam ser resgatados os dados

do teste de vazáo de 29 poços. Esies tesles foram executados após o término do poço, com a

finalidade de dimensionar o equipamento e o regime de exploraçåo, sendo que as medidas de

rebaixamento foram efetuadas no próprio poço. Entretanto, segundo Kruseman & Ridder

(1979), estes dados podem ser utilizados para uma avaliação geral das caraclerísticas

hrdráulicas do aquífero.

Os testes foram conduzidos pela própria empresa de perfuração, com tempo de

bombeamento, em geral, de 24 horas, mantendo-se a vazáo, na medida do possível,

constante. Os testes de vazão escalonada e recuperação mostraram irregularidades nas

medidas e tempo curto de monitoramento, dificuftando sua utilizaçåo. Assim sendo, foram

utilizados apenas, os dados dos testes de vazão, na fase de rebaixamento.

Considerando as características litológicas do aquífero, onde predominam intercalaçóes

de sedimentos finos e grosseiros, assumiu-se que o aquífero apresentaria um comportamento

livre a semi-confìnado. Entretanto, a configuraçáo das curvas de tempo x rebaixamento

mostraram, por vezes, uma tendência a um comportamento de aquífero livre, enquanto que em

outros casos, as curvas adaptaram-se melhor à curva de Theis, para aquífero confinado.

Assim, o método de Hantush, para aquífero semi-confinado, não foi utilizado na interpretação

dos testes de bombeamento. Po anto, supöe-se aqui, que o aquífero tem um comportamento,

em geral, livre a localmente confinado, apesar do tempo de bombeamento dos testes não ter

sido suficiente para a confirmaçåo destas características.

Para a interpretaçåo destes testes de vazão utilizou-se um aplicativo matemático

denominado AQUIFER TEST, desenvolvido por Waterloo Hydrogeologic Inc., que permite uma

fácil entrada de dados e interpretação por diferentes métodos, inclusive Theis, Cooper-Jacob e

Neuman, os quais foram considerados neste trabalho. Os dados necessários solicitados pelo

programa são: os pares de tempo e rebaixamento, distância do ponto de observação, vazäo

bombeada (variável ou constante durante o tempo de duração do teste), características

construtivas do poço (comprimento dos filtros, dìâmetro do poço e da perfuração) e

características do aquífero (espessura, nível estático). Como as medidas de rebaixamento
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foram efetuadas dentro do próprio poço, adotou-se como d¡ståncia do ponto de observação o

valor de 0,10 m, valor próximo ao raio da maioria dos poços.

As curvas de tempo e rebaixamento mostraram que o período do teste de bombeamento

foi curto para uma boa caracterização do comportamento do aquífero. Algumas curvas

mostraram uma tendência de aquífero com comportamento livre, mostrando uma leve elevação

dos pontos na parte final da curva, o que levou a interpretação do teste de bombeamento pelo

método de Neuman (F¡gura 6.24). As demais curvas foram interpretadas pelos métodos de

Theis e Cooper-Jacob, por serem mais adequados para esta situação (Figura 6.25).

Os valores de transmissividade obtidos pelos métodos de Theis e Cooper-Jacob

mostraram-se, em geral, próximos, muiias vezes com valores semelhantes. A comparação

entre as transmissividades calculadas por estes métodos mostraram que alguns valores

obt¡dos pelo método de Cooper-Jacob são maiores que aqueles calculados pelo método de

Theis. Esta diferença pode ser explicada pela influência das características construtivas e do

material próximo ao poço, como mostrado por Butler (1990), onde as soluções de Theis e

Cooper-Jacob fornecem resultados diferentes em sistemas heterogêneos pois cada

metodologia enfatiza uma fase do teste de bombeamento.

Considerando um aquífero heterogêneo, com fluxo radial, Butler (1988) mostrou que a

mudança do rebaixamento em uma porçäo do aquífero, a um dado tempo durante um teste de

bombeamento, é controlada pelo material da área circular ao redor do poço. Esta área anelar

que ele considera como responsável pela maior contribuição de fluxo, aumenta, afastando-se

cada vez mais do poço a medida que o teste de bombeamento avança (Figura 6.26). Assim, a

etapa inicial do teste de bombeamento reflete as características hidráulicas da porção do

aquífero próxima ao poço e, sofrendo, também, influência das cond¡çôes construtivas, como do

mater¡al de preenchimento entre a perfuração e o revestimento, da perda de carga existente no

próprio poço e da eficiência do desenvolvimento do poço.

As medidas de tempo e rebaixamento efetuadas após longo período do início do teste

refletem, por sua vez, as características de maio¡ porçäo do aquífero, compreendida dentro da

zona de influência, sendo que, como o raio do cone de depressåo está distante, sofre menor

influência do material ao redor do poço. Segundo Butler (1990), aquíferos livres terão o mesmo

tipo de comporlamento que o aquífero confinado, entretanto, os efe¡tos do material próximo ao

poço serão sentidos por um intervalo de tempo maior.

Este tipo de influência reflete-se nos parâmetros hidráulicos calculados pelos métodos de

Theis e Cooper-Jacob. No método de Theis, o valor util¡zado é o rebaixamento total, onde é

considerada a influência de toda a área compreendida no cone de depressäo final,

principalmente do material próximo ao poço. No método de Cooper-Jacob, o valor utilizado é a

diferença de rebaixamento (As), considerando-se principalmente a reta formada pelos dados

medidos a um período de tempo mais longo do teste de bombeamento, quando o raio do cone
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de depressão está bem afastado do poço, refletindo melhor as característ¡cas do materíal longe

do poço. Quando há uma drferença marcante do material próximo ao poço e afastado deste, há

um ¡'eflexo na configuração dos dados de tempo e rebaixamento analisados pelo método de

Cooper-Jacob.

o

,L_-.--,,,.- --,,

porção do aqulfero unidadeoue controlâ
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: i ---r 
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, rebarxamemo do 
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(b) longo tempo após o início do bombeamento

F¡gura 6.26 - lnfiuência do mater¡al ao redor do poço considerando o
tempo decorrido no teste de bombeamento (Butler 1990)

Entretanto, neste estudo, os dados plotados em escâla semilogarítimica apresentam boa

conf¡guração, mostrando nas porções finais, pouca variação em relaçáo à reta (Figura 6.25b),

refletindo que, apesar do aquífero se caracterizar pelas ¡ntercalações lenticulares, tem um

comportamento unrforme, considerando-se o fluxo horizontal em todo o pacote sed¡mentar.

A variaçäo das transmiss¡vidades encontradas por estes dois métodos (Tabela 6.2)

variaram entre 3,16 x 10-5 e 7,08 x 10-s m2ls (método de Cooper-Jacob), e entre 3,24 x 1Q'5 e

3,06 x '10-3 m2ls (método de Theis), mostrando concordânc¡a entre os valores calculados. As

transmissividades e condutividades hidráulicas apresentam menores valores na porçåo sul e

sudeste do município, enquanto na porção central, estes parâmetros mostram-se uma a duas

ordens de grandeza maiores, indicando a melhor produtiv¡dade do aquífero nesta região,

Os valores de coefic¡ente de armazenamento calculados pelo méiodo de Cooper-Jacob

apresentaram grande variabilidade, com números irreais, longe do intervalo aceitável (0,005 a

5 x 1O-5, Freeze & Cherry 1979). O coeficiente de armazenamento calculado pelo método de



Tabela 6.2 - Parâmetros hidráuiicos calculados a partir de testes de bombeamento utilizando

os métodos de Theis, Cooper-Jacob e Neuman_

POÇo
Cooper & Jacob Theis Neuman

T (m'?ls) K (m/s) S T lm2lsl K (m/s) S T (mzls) K (m/s) S ùv

PA1 3.0E-03 5.6E-05 5, 1 E-03 2,9E-03 5,5E-05 6,6E-03 1,28-03 2.2E-05 2.68-01 ¿o

PAl O 1,3E-03 6,4E-05 6,1 E-1 0 5,9E-04 2.9E-05 2.0E-03 1,7Ë.-04 8,3E-06 5.48-02 54

PA11 1,2E-03 3,3E-05 7,1E-02 I .2E^O3 3,3E-05 4,6E-02 5,6E-04 1,6E-05 1,2E+0( 1 1600

PA12 2,78-O3 6 8E-O5 1 .2E-42 2.7 E-03 6,8E-05 1,2E-O2

PA13 8,4E-O4 5,3E-05 5, 1 E-06 5,7E-04 3,58-05 2,0E-03 2,08-04 1,38-05 4,4E-02 44

PA1 5 3 0E-03 6,2E-05 1,88-04 4,8E-05 7,9E-03 1,0E-03 2,1 E-05 2,5E-01 la

P 417 2,98-03 5,3E-05 2,8E-03 5,48-05 3,3E-02

PA2 9.2E-04 4,6E-05 1,8E-03 9,8E-04 4 9E-05 8,58-04

P 425 3,4E-03 1 .2Ê-04 3,1E-\4 1 ,1 8-03 3,8E-05 3.8E-03 4,9F--04 1,7E-05 3.8E-02 38

PA7 1.6E-03 4,6E-05 2,5E-05 1 ,1 E-03 3.3E-05 3,88-03 5,0E-04 1,5E-05 1,2F.-01 12

SA1 4 2,6E-03 5,48-05 6,6E-04 2,28-03 4,5E-05 7,5E-03

4,1 E-03 4,8E-05 1,5E-06 2.0E-03 2,4E-O5 8,8E-03 9,2E-04 1 .1 E-05 5,0E+0'1 5010

SA18 1,38-03 2otr nc 5,5E-05 7 ,8E-O4 '1,8E-05 1,0E-01 2.8E-O4 6,4E-06 3.6E+0C 3590

SA19 1,3E-03 3,0E-05 4,9E+00 1,3E-03 3,1 E-05 4,6E+0C 8,1 E-04 1,9E-05 2,9E+0C 292

SA2O 5,6E-04 1.2E-05 3,1 E-03 5,0E-04 1 ,1E-05 1 .OE-02 1 ,18-04 2.5E-06 8,1 E-01 812

SA21 1,0E-03 6,5E-05 2,28-02 7 ,4E-04 4.6E-05 2.5E-03 1 ,28-04 7 ,48-06 5,7E-01 570

SA21A 2,7Ê.-03 71F.-05 1 ,1E-02 2,78-O3 7,1E-05 't,1E-02 1,1E-03 2,8E-05 3,8E-01 38

sp¿2 2,5E-03 5,48-05 3,9E-07 1,48-03 3,1E-05 5,0E-03 6,2E-04 1,3E-os 1,4E-01 138

SA23 1 ,2E-O3 z,btr-uÞ 1,3E-01 1,3E-03 2,7E-O5 7 7E-O2

SA24 2,8E-03 5,4E-05 6,1 E-03 1,8E-03 3,5E-05 4,7E-03 8, 1 E-04 1,6E-05 1,58-01

SA25 1,6E-03 3,sE-05 6,1 E-04 1,4E-03 3,0E-05 3.6E-03

SA26 4,58-04 7,5E-06 3,5E-09 2.3E-04 3,BE-06 5,9E-04 5,7E-05 9,5E-07 1 ,2E-O1 117

sA27 7 1E-O3 1,6E-04 6,5E-10 3, 1 E-03 z,0E-05 7,98-03 1.4E-03 3,1 E-05 6,3E-02 bJ

SACV3 3,3E-04 6,5E-06 1 ,28-A1 3,4E-04 6,8E-06 9,0E-02 2,3E-O4 4,5E-06 3.8E-03 4

SAGU2 3,5E-05 2,5E-06 6,5E-02 4,48-05 3,2E-06 2.68-02 5.6E-06 4.OE-07 5,18-02 5

SAGU5 3,2E-05 7 ,48-07 3,5E-03 3,2E-05 7.6E-07 2,8E-03 1,0E-05 2,48-07 4,5E-02 5

SAGU6 7.7E-O5 4,78-06 8,7E-03 7,7E-05 4,7Ê-06 8,5E-03

SAGU6 8,2E-05 5,0E-06 2,68-02 8,3E-05 5,0E-06 2,58-02

SAGUT 1,7E-O4 3,2E-06 3,0E-02 1,68-04 3,2E-06 3,5E-02

sAVtvtl " 6,7 E-O4 1,3E-05 1 .1 E-05 4.78-04 8,9E-06 1,6E-03 3,68-04 6,9E,06 8,3E-03
pelo metodo de Hantush
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Theis mostrou menor variação, com valores, em geral, entre 6 x lo-a e 0,01 , entretanto,

também com valores anômalos como no poço SA19. Estes erros decorrem da ¡nexistêncra de

um poço de observação (Xiang 1996), sendo necessário utilizar como r (drstância ao ponio de

observaçåo), o próprio raío do poço de bombeamento.

Os métodos de Theis e Cooper-Jacob náo atentam para a resposta de drenagem

atrasada, onde a água é liberada do aquífero pelo efeito da gravidade, com a ex¡stência da

componente vertical de fluxo. Este comportamento faz com que a curva de dados de tempo x

rebaixamento tenha um formato mais achatado na porção Ìntermediária da curva, após

decorrido um certo tempo do ìnício do bombeamento, quando o efeito da compressão do

aquífero e a expansão da água não tenham mais influência na liberação da água para o poço.

Em seguida, os valores de tempo x reba¡xamento voltam a seguir o formato da curva de The¡s,

e a componente de fluxo volta a ser hor¡zontal, como no pr¡meiro segmento da curva de dados.

O intervalo de tempo desta porção achatada da curva de dados é diretamente

proporcional à diståncia de observação (r) e inversamente proporcional à espessura do

aquífero (b) (Xiang 1996). Dessa forma, para os testes considerados, este valor é pequeno

(inferior a 0,005), o que indica que a porçäo achatada da curva será longa, o que explica a

razão dos dados dos testes não mostrarem o últ¡mo segmento da curva, que ¡ndica um

comportamento de aquífero livre (F¡gura 6.24).

Entre os testes de bombeamenlo cadastrados, 20 deles puderam ser interpretados pelo

método de Neuman, os quais mostraram valores menores de iransmiss¡vidade e conduiividade

hidráulica (Tabela 6.2) que aqueles obtidos pelos outros métodos. Os parâmetros calculados a

partir dos métodos de Theis e Cooper-Jacob sáo superestimados em relaçáo ao método de

Neuman pois não cons¡deram o efeito da drenagem do aquífero. Esta mesma diferença foi

obt¡da por Xiang (1996), o qual conclu¡u que o método de Neuman representa melhor as

características do aquífero, mesmo que as curvas de tempo x reba¡xamento näo tenham o

formato em 'S', devido ao curto tempo do teste.

Os valores de transmissividade obtidos pelo método de Neuman variaram entre 5,59 x

10-6 e 1 ,36 x 1 0-s m2/s, enquanto a condut¡v¡dade hidráulìca variou no intervalo de 2,41 x 1O'1 a

3,1 x 10-5 m/s, mostrando-se, em média, 3 a 4 vezes inferiores aos valores obtidos pelos outros

métodos, Entretanto, a disposição espacial destes parâmetros mostrou-se semelhante, com os

valores mais baixos ocorrendo nas porçóes sul e sudeste do município.

Os valores dos parâmetros hidráulicos obtidos pela interpretaçáo dos testes de

bombeamento são mostrados na Tabela 6.2. Pa"a a estimativa do coeficiente de

armazenamento é necessária a medida do rebaixamento em poços de observação, dessa

forma, os dados dos testes monitorados no próprio poço induzem em grandes erros nos

valores calculados de coeficlente de armazenamento (Xiang 1996).
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Segundo Freeze & Cherry (1979), o coeflciente de armazenamento (S) varia entre 5 x

10'5 a 5 x 10-3. Pelos testes de bombeamento, os valores do coef¡ciente de armazenamenlo são

discrepantes, entretanto, para o método de Theis, cujos valores foram menos irregulares, a

mediana obtida fo¡ de 7,9 x 10'3, mostrando um valor acima do esperado.

Para a modelação matemática tridimensional, o paråmetro utilizado é o coeficiente de

armazenamento específico (S"), que é o coeficiente de armazenamento (S) div¡d¡do pela

espessura do aquífero. A Tabela 6.3 ¡lustra o intervalo de valores para as diversas litologias.

No modelo matemático deste estudo, adotou-se um coeficiente de armazenamento específico

de 0,001 para todas as camadas aquíferas simuladas, com base no intervalo de valores

indicado por Domenico (1972, apud Anderson & Woessner 1992).

Tabela 6.3 - lntervalo de valores de coeficiente de armazenamento específico (S")

(Domenico 1972 apud Anderson & Woessner 1992).

Material Coeficiente de armazenamento específico (SJ (m-')

Argila plástica 2,O x 10'' a 2,6 x 10'
Argila dura 2,6 x 0-"41,3x10'
Argila medianamente dura 1,3 x 0-' a 9.2 x '1 0-"

Areia ¡nconsolidada 1,0 x 10'3 a4,9x1O'a

Areia consolidada 2,Ox10-" a 1,3 10-'

Cascalho arenoso consolidado 1.0 x '10-o a 4,9 x 10-"

Rocha fissurada 6,9 x 10-' a 3,3, x 10-'

Rocha compacta Menor que 3,3 x 1

O intervalo comum da porosidade específica (Sy) para aquíferos sedimentares situa-se

entre 0,01 e 0,3 (Driscoll 1989), e a porosidade total (n) varia entre l0% e 60% (Fetter 1988).

Morris & Johnson (1967) reuniram os resultados de diversas análises e obtiveram valores para

cada tipo de rocha, como mostra a Tabela 6.4. Para a área estudada, caracterizada pelas

intercalaçóes lenticulares de sedimento fino e grosseiro, adotou-se o valor de 4Oo/o paÊ a

porosidade lolal e 25o/o como porosidade efetiva (Sr) para todas as camadas aquíferas

simuladas no modelo matemático. Para o parâmetro de porosidade efetiva para fluxo (n"), isto

é, a porosidade do aquifero que está efetivamente disponível para o fluxo da água sublerrânea,

foi adotado com um valor de 25ok.



Itrlaterial
Porosidade total (%) NO

análises
Porosidade específ¡ca (%) No

análiseslntervalo lVlédia lntervalo Média
Arqila 34,2 - 56,9 42 74 11-176 b )-7

Silte 339-61 I 46 281 1 ,1 - 38,6 20 266
Areia fina 26,0 - 53,3 243 1.0 - 45.9
Areia média 28,5 - 48,9 ?o 127 16.2 - 46.2

.74 297
Areia orosseire 30,9 - 46.4 39 18 4 - 42.9 30 143
Cascalho f¡no ( 25.1 - 38 5 34 12,6 - 39,9 28
Cascalho médio l*) 23.7 - 44.1 1.) 22 16.9 - 43,5 24
uascatho orosse¡ro ( 23,8 - 36,5 28 15 o

Aroiliio 41.2 - 45.2 43 4
Siltito 21.2 - 41 2E 7 0,9 - 32,7 12 IJ
ArenitÕ fin., 13.7 - 49.3 JJ 55 21-396 21 47
Aren¡to médio 29.7 - 43.6 37 l0 11 I - 41 1

(*) valor de porosidade total obt¡do para amostra deformada
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Tabela 6.4 - Valores de porosidade total e porosidade específica para rochas sedimentares

(Morris & Johnson 1967)

- a partir da capacidade específica

Com base na equação de Theis, para fluxo em estado não estacionário, pode-se notar a

relação entre a capacidade específica e a transm¡ss¡v¡dade, a qual pode ser útil nas

investigaçöes hidrogeológicas onde apenas um dos valores seja conhecido.

T= 1 Q W(u)4n3
Segundo Theis et al. (1963), a capac¡dade específica não pode ser cons¡derada o cr¡tério

único para a determinação da transmissividade, pois Q/s depende de outros fatores como o

diâmetro e profundidade do poço, comprimento dos filtros e a eficiência do desenvolvimento do

poço. Entretanto, estes autores af¡rmam a viab¡lidade de estimativa da transmissividade a partir

da capacidade especifica. ou vice-versa.

Thers et al. (1963) calcularam a relaçáo da capacidade específica com a transm¡ssiv¡dade

a partir da simplificação da equação original de Theis, para estado lransiente de fluxo, como

mostrado a seguir.

T= Q W{u) = O (-0.5772-lnfS)-4ns -Zns 4Ti
Mas esta relaçåo pode, também, ser calculada pela equação utilizada no método de

Cooper-Jacob (Driscoll, I 986),

T = 2,3 Q log 2,25 Tt
4¡s lS

Por estas equações observa-se que a transmiss¡vidade é d¡retamente proporcional à

capactdade específica, onde grandes mudanças em Q/s implicam em grandes variações de T.
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A tran sm issividade é, também, diretamente proporcional ao log t, log 1lf e log '1lS, entretanto,

como estáo em termo logaritmico, sua ¡nfluência como multiplicador é pouco s¡gnificativa.

Assim, assumindo-se valores estimados de raio de observação (r), coeficiente de

armazenamento (S), transmissividade (T) e tempo (t), pode-se calcular a relação entre a

transmiss¡vidade e a capacidade específica.

Driscoll (1986) calculou esta relação como T = 2000Q/s para aquíferos confìnados e T =

1500Q/s para aquíferos livres, considerando unidades americanas de medida e adotando um

raio de 0,5 ft, durante o tempo de 1 dia, T = 30.000 gpd/ft, S = 1 x 10-3 e S, = 7,5 *,1O-2.

Considerando unidades métr¡cas e assumindo-se um tempo de 1 d¡a, para um raio de

observação de 0,1 m,T=200m2/deS=1x10-3,arelaçäoobt¡daparaaretateór¡caéT=
1,4Q/s. Se considerar um aquífero l¡vre, com Sy = 0,075, esta relaçåo da reta teór¡ca fica T =

1,06Q/s.

Apesar do uso freqúente desta relaçáo defìnida com base nas equações de Theis e

Cooper-Jacob, Razack & Huntley ('1991 ) mostraram que a capacidade especifìca e a

tran smissividade apresentam uma melhor correlaçáo através de uma análise empírica.

A capacidade específica e os valores de transmissividade calculados através dos testes

de bombeamento mostraram uma boa correlaçáo, super¡or a 89%, sendo que, considerando os

valores de T obtidos na interpretação pelo método de Theis, esta correlaçåo foi superior, de

93% (Tabela 6.5),

Concordando com os resultados do estudo de Razack & Huntley (1991), a correlação do

logaritmo destes parâmetros mostrou-se melhor que a correlação linear, com um coeficiente

superior a 94% (Tabela 6.5).

Tabela 6,5 - Coeficiente de conelaçåo entre a capacidade específica dos poços e a

transmissividade calculada pela interpretação dos testes de bombeamento.

Método de determinaçáo da

transmissiv¡dade através do

teste de bombeamento

Coeficiente de correlaçáo

entreQ/sxT(%)

Coeficiente de correlaçáo

entre log Q/s x log T (%)

Theis vó 98

Cooper-Jacob 89 96

Neuman 89 94

A comparaçäo das retas teóricas com os dados de transmissividade obtidos nos testes

de bombeamento, ilustrada na Fìgura 6.27 mostrou que os pontos, pr¡ncipalmente calculados

pelo método de Theis, aprox¡mam-se melhor da reta teórica calculada para aquífero livre (T =

1,06Q/s). Neste gráfico estäo plotadas as transmissividades obtidas pelos testes de

bombeamento, interpretados pelos métodos de Theis, Cooper-Jacob e Neuman e as retas
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teóricas. Os valores calculados pelo método de Neuman sáo cerca de três vezes menor que

aqueles calculados pelos demais métodos devido ao efeito da drenagem por gravidade e estes

dados eståo abaixo da reta teórica calculada para aquíferos livres. Este fato mostra que a

correlaçáo empírica dos dados de Q/s e transmissividade, proposta por Razack & Huntley

(1 991), é a melhor forma de estimar os valores de T para os poços que näo possuem a planilha

do teste de bombeamento. Observa-se, ainda, que os dados em escala bilogarítmica

apresentam uma melhor correlaçäo.

Dada as cáracterísticas litológicas e o comportamento da maioria das curvas de tempo x

rebaixamento dos testes de bombeamento, o aquífero foi cons¡derado predominantemente

livre, eventualmente conf¡nado. Dessa forma, escolheu-se os valores de transmissividade

calculados pelo método de Neuman, somando as informaçöes de um total de 20 testes de

bombeamento, para determinar a correlação com os valores de capacidade específica. A

equação de correlação obt¡da entre estes dados foi I = 0,8685 Q/s1 
1123, moslrando um

coeficiente de correlação de 94,4o/o (Figura 6.28). Hughson et al. (1996) mostraram que, para

menos de 30 pares de dados de Q/s x T, a regressáo logl¡near é a metodologia mais

apropriada para estimativas de lransmissividade em locais sem informaçåo, permitindo, em

seguida, uma melhor interpolaçáo espacial para a definiçäo das linhas de isotransmissividade.

l
cohparaçådeT eQ/s

- Q/s = capac¡dade especÍfca
- Transmissividade (T) calculada a partir dos testes de bombeamento interpretados

oelo método de Neuman
- retä de correlação: T = 0.8685 Cyl 

1123

F¡gura 6.28 - Cor¡'elação da capacidade específica com a trans miss ividade
obt¡da a partir dos testes de bombeamenlo calculados pelo
método de Neuman
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Calculando-se as transmissividades dos demais poços por esta relação empírica, os

valores variam entre 1,42 x 10'6 a 2,75 x 10'3 m2ls e a condut¡vidade hidráulica ficou entre 2,98

x '1 O-8 a 1 ,5 x '1 0-a m/s, sendo que os menores valores, inferiores a 5 x 10-6 m/s, são

encontrados na porção sul e sudeste do município. Valores de condutividade hidráulica

superiores a '1 x 10-5 m/s predominam na porção centro-sul e sudoeste do município, indicando

uma melhor produtividade do aquífero, refletindo-se na existência de poços de maior

produtividade.

A Figura 6.29 rlustra esta distr¡buiçåo da condutiv¡dade hidráulica. Cabe ressaltar que

estas cóndutividades hidráulicas referem-se predom¡nantemente à Unidade Hidrogeológica

lnferior, representada pela Formação Resende, uma vez que a maior parte dos poços possui

filtro atravessando esta unidade. Alguns poços, como no bairro de Guamirim, exploram

conjuntamente o aquífero cristalino, onde o valor de condutiv¡dade hidráulica reflete estas duas

unidades.

6.3.3. Uso da água subterrânea

O município de Caçapava é praticamente 100% abastecido por água subterrånea. Existe

apenas uma pequena captaçäo de água superficial na Serra do Palm¡tal, explorando cerca de I
m3/h, o que perfaz apenas 1% do volume de água subterrânea total destinado ao

abastecimento público.

O maior volume explorado de água sublerrânea (83,43%) destina-se ao abastecimento

público, que é gerenciado pela Companhta de Saneamento Bás¡co do Estado de São Paulo

(SABESP), que gentilmente colaborou neste projeto, fornecendo as informaçöes disponíveis

sobre os poços.

Dos poços existentes e cadastrados neste estudo, 43% encontram-se desativados,

abandonados ou soterrados (Tabela 6,6). Os poços novos, pertencentes à SABESP, foram

considerados 'desativados', isto é, como se não esiivessem em funcionamento para este

estudo, po¡s toda a modelação matemática realizada foi baseada nos dados de monitoramento

de nível d'água anterior à construção destes poços.

Os maiores usuários da água subterrânea no município são as indústrias e a SABESP,

que, juntas, detem 75% dos poços existentes (Tabela 6.6).

Dos 60 poços ativos estimou-se um volume total explorado de água subterrânea de

aprox¡madamenle 22.ojo m3/d. Este valor foi baseado no valor médio dos volumes medidos ou

mon¡torados dos poços da SABESP e de grandes consumidores, como algumas indústrias e

clubes. Alguns dados foram obtidos no cadastro de indústr¡as existente na Companhia de

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), Para os usuár¡os restantes, estimou-se o

volume explorado com base no número de pessoas servidas e no tipo de atividade
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desenvolvida. Do total de água explorado no município, a SABESP faz uso de 1B.SOO m3/d, o

que perfaz cerca de 83% deste total explorado do aquífero. O segundo maior consumidor de

água é o setor industrial, que utiliza cerca de 15% do volume bombeado pelos poços existentes

no municipio (Tabela 6.7).

Tabela 6.6 - Perfil dos usuários da água subterrânea e a situação dos poços

PROPRIETARIO ATIVO DESATIVADO SEM INF. TOTAL

SABESP '18 22o 40

Prefeitura 6 6

lndústrias 24 11 2E

Comércio 5

Clubes 3 1 4

Particular 3 3 ) I
TOTAL bU Jtt 2 98

am considerâdos comô(*) os novos poÇos desativados pois toda a
modelaçäo foi calibrada com dados de monitoramento de nível d'água anterior a construçäo
destes poços

Tabela 6.7- Volume explorado pelos poços ativos em maio/1996 de acordo com a classe de

proprietários.

PROPRIETÁRIO vAzÃo (m3/d) % VOLUME TOTAL N. DE POçOS

SABESP 
(1) 18.459.42 83,43 18

Prefeitura (2) 105,00 o.47 7

¡¡¿¡51r¡", (l ) (3) 3.431,13 15,51 24

6e¡¡6¡¿¡o (1) (4) 23,30 0,1 1
Â

cluues (1) 22.88 0,10

Particutar 
(4) 83,54 0,38 3

TOTAL 22.125.27 100.00 60

(1)dados médros de monitoramento^ ou medição SABÊSp
(2)considerando um gasto de 15 m'/d por escola
(3)dados obtidos no cadastro de tndústrias da CETESB
(4)estimado pelo número de pessoas residentes/usuários ou porte e tipo de atividade

Os poços que exploram as maiores vazões, superiores a 1OO0 m3/d, pertencem

SABESP e concentram-se na porção central da cidade, como mostra a Figura 6_30.
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No município existem três bairros afastados, também abastecidos por poços

administrados pela SABESP, entretanto, com baixas vazões de exploraçáo' como mostra a

Têbela 6.8.

Tabela 6.8 - Volume de exploração dos poços da SABESP por região.

REGIÃO
VOLUME EXPLORADO

lm3ldl
% DO VOLUME

TOTAL
N" DE POÇOS

Central 17.830,38 96,6 12

Caçapava Velha 407,79 t,

Guamir¡m 1,2

6.3.4.Fluxo da água subterrânea

o fluxo da água subterrânea no município de caçapava tem se modificado ao longo do

tempo devido ao bombeamento dos poços, que extraem grandes vazões para o abastecimento

público. Estes poços, concentrados na parte sul da zona urbana provocam um grande cone de

rebaixamento observado pelo nível estático dos poços perfurados recentemente. lsto näo

significa que esiá ocorrendo o esgotamento do aquífero, mas apenas um rearranjo do

comportamento da superfície potenciométrica. Para uma melhor definiçäo deste

comportamento seria necessário observar o nível d'água no aquífero através da construçåo e

do monitoramento de poços de observaçåo, que iambém poderiam mon¡torar a qualidade da

água subterrånea.

Esta mudança do fluxo subterrâneo foi observado através dos mapas potenciométricos

confeccionados para d¡ferentes períodos. O mapa potenciométrico construído com o nível

estático dos poços antigos (Figura 6.3'1), perfurados entre 1950 e 1970, mostra que a pr¡ncipal

área de descarga é o rio Paraíba, e as drenagens secundárias atuam como área de descarga

local, concordando com o mapa potenciométr¡co do município vizinho de São José dos

Campos, elaborado por Hirata (1994). O mapa de '1950-1970 apresenta poucos poços,

concentrados na porçåo central do município, que mostram elevaçóes do nível d'água da

ordem de 540 a 570 metros.

O mapa potenciométrico elaborado para o período de 1970 a 1984 (Figura 6.31)mostra

alguns pontos com um rebaixamento do nível d'água provavelmente como reflexo de poços já

instalados. A curva equ¡potencial de 540 metros encontra-se mais afastada do rio Paraíba, em

relaçáo ao mapa potenciométrico de 1 950-1970 mostrando a alteraçåo do lençol freático.

l\/esmo assim, o rio Paraíba e as drenagens secundárias ainda atuam como área de descarga

regional e local, respectivamente. Devido a pequena quantidade de poços e a inexistência de

poços de observaçäo, aumenta a probabilidade de interferência da fase de construção e
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completação do poço na medição do nível d'água. lsto é, não há garantias que o nivel estático

informado na ficha construt¡va foi medido após a estabilizaçáo total do lençol freático depois da

limpeza do poço.

O mapa potenciométrico elaborado para o período de 1987-1 997 (Figura 6.32),

considerando o nível estático dos poços recentes, moslra uma superficie potenciométrica

formando um grande cone de reba¡xamento na porçåo central do município, reflexo do

bombeamento constante dos poços. Como muitos poços funcionam quase 24 horas/dia, não

há tempo para a recuperação do aquífero, formando esta depressáo na superfície

potenciométrica. Nos bairros V¡la Mariana, na porção centro-oeste, e Guamirim, no sudoeste,

também observa-se um cone de rebaixamento causado pelos poços em funcionamento,

entretanto, de menor magnitude. Em Vila l/ìariana, a elevaçáo chega a 520 metros, enquanto

, em Guamirim a elevação mínima atinje cerca de 530 metros, De forma geral, as drenagens

secundárias e o rio Paraíba ainda atuam como áreas de descarga, entretanto, próximo a estes

cones de rebaixamento, o fluxo da água subterrânea é alterado, convergindo para os poços.

A contribuição do rio Paraíba para o aquífero não foi determinada em campo, mas,

segundo Souza (informação verbal), a qualidade da água dos poços de abastecimento público,

monitorada constantemenie, não mostra contam¡nação advinda deste corpo d'água.

A elevação do nível d'água na porção central do município chega a ser inferior a 500

metros próximo dos poços SA-23 e 5424, localizados ao sul da rodovia Presidente Dutra. Nota-

se que a curva equipotencial 540 metros encontra-se bem recuada em relação ao rio Paraíba

comparat¡vamente ao mapa potenciométrico de 1950-1970, que näo considera a interferência

dos poços. Na porção sul e sudeste do município, devido ao pequeno número de poços, a

superfície potenc¡ométr¡ca não sofreu grandes alteraçöes, acompanhando ainda, a superfíc¡e

do terreno,

6.3.5.Monitoramento dos poços da SABESP

Os poços de abastecimento da SABESP tiveram um monìtoramento constante durante o

período de junho/94 a maio/96, onde foram observados os valores de vazáo, tempo de

func¡onamento e nível da água.

Em função da demanda de água, os poços que abastecem a zona urbana central

funcionavam, em geral, mais de 20 horas por dia, com exceçäo dos bairros afastados de

Guamirim e Caçapava Velha, onde o tempo médio de funcionamento dos poços era menor

(Figura 6.33). Durante a medição, os poços estavam em funcionamento, sendo que o nivel da

água medido corresponde ao nível dinâm¡co, uma vez que, os poÇos paravam de funcionar à

noite, quando o consumo diminuía. Devido a inconståncia de horário para as medidas nos

poços, nota-se uma grande variação nas medidas de nível d'água (Figura 6.34) e pouca



%r*

'o+rr*

LEGENDA
área urbana

estrada

no do poço

i elevação do nívetestático (m)

curva equipotencial (m)

4r*

Figura 6.32 - Mapa potenciométrico da porção central do município de

om 10oen zmomÆ-¿morn

Escala

do período de 1987 a 1997.



vÀn-ncÃo oõ iEù-po DE àoM eÈnm ENro Dòs pocbs sÀr s,
sAl I, sAl g, sA20, sA21

.gtt
I
o
1-2
t¡J

=ño
=oq¡
t¡Jo
o
o.

=u¡
F-

26

24

22

20

18

16

14

12

10

--+-S420
-r-S421
--1- SAl S

--+-S419

-a:s413

J *S *""" -.- --* ,"-u,r. J Co.co,f,

,"- .r*o J C *ro" *f"

a
o
E

5
o
Þz
UJ

=
r¡Jo
=oo
u¡o
o
À

=l¡J
t'-

26

1B

16

14

12

10

vARrAçÃo Do rEMpo DE BoMBEAMENTo oos poöos s¡irn,
s422, SA23, SA24 E SA25

{-
--t-
--rF-
-+-
--*-

-l
I

I

sA23 
ll

sA24 
ilsA25 
il

sÁ'z2 
ll

:^"^ j

J..d *f" 6ú no'to

5
P20z
l¡J

=ñ15
cû

glo
t-Uo
o5
o_

=tlJf-

GUAMIRIM E CAçAPAVA VELHA -¡- SAGU2

_ I r- SAGUS

--¿-SAGU6
-+-SACV1
---x- SACV2
---O- SAcV3

ol
gù

t"'
".C *f" "-- 

u,." J ."t.
.16 qb

oo* gd
016 o\6

*o-' $l'-

VARIAçAo Do TEMPo DE FUNcIoNAMENTo Dos Poços DE

Figura 6.33 - Tempo de funcionamento dos poços de abastecimento da SABESp (h/dia)



vARrAçÄO Do NfVEL O'ÁcUA DOS poçOS SA13, SAt8, SA19,
s420, sA21

o
I
o
J
U

z
oo
U
o
o
oz
l
L
o
É.
À

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

-atsSA 20

--r- s A 21

-l-s413
---+-sA 18

ì( sA19

."n pn

:S 9.a *oo

ob qcJ ôç)'- 
,t"'-*O''- S

.ó .ó .ó .ó .ó
*t' ñ'JP'¡l"' {fr"'

gb sb q6 q6 sb qba.$ oo* *d ¡d'*.rr'

''*oo' aó u"'{u'n n"o.""o
pn .su .* .f .ro .sb f ."f

,ot 
"oo'+d 

gt 
"d' 

j nS o"" ,"o

sb sb sb .ó
$d'$ô\' nù'

vARrAçÃo oo ¡rlfvel o,Áou¡ Nos poços sA21A, s Az2,sAz3,
sA24 E SA25

70

65

,f
$.t

vARtAçÃo oo rr¡fvet o,Aou¡ Nos poços sAcv1, sAcv2,sAcv3,
SAGU2, SAGUS E SAGU6

160

140

120

100

80

60

40

20
qù qtr

i.,a'.d
qù q6 g6 qçr qb sb

,J *d' i """' 
o"* ,ro *"{e'1*o1.,"é

---sA 23

- r- sA24
---*-SA 25

+sA 2lA

-*-S422

<ÞsAcv I
_-t--SACV2
---*- SA CV 3

--t+-sA G U2

--*-SAGU5
-<;-SAGU6

It
's
o
J
U

z
o
o
U
o
o
oz
:)
L
o
É.
I

(,
't
o
Ju
z
oo
U
o
e
ô
z
f
L
o

Figura 6.34 - Variação do nível da água dos poços de abastecimento da SABESp



jl
\,

100

correlação com o valor de vazão medido (F¡gura 6.35), ressaltando a necessidade de poços de

observaçáo para a avaliaçáo do rebaixamento da superfície potenciométrica.

De forma geral, os poços de grande vazäo que abastecem a porção central apresentam

rebaixamentos superiores a 60 metros de profundidade (Figura 6.34), causando o grande cone

de rebaixamento visualizado no mapa potencrométrico de 1 987-1997.

Para fins de calibraçáo do modelo matemát¡co e definiçäo das zonas de contnbuiçäo dos

poços foi necessário adotar um valor de vazäo e nível dinâmico com base nestes dados de

monitoramento. Assim, adotou-se os valores medidos em maio/1996 pois, observando-se os

dados, nota-se uma uniformidade no período de março a maio de 1996 para as vazóes e níveis

de água medidos (Figuras 6.34 e 6.35).

6.3.6. Balanço hídrico

No município de Caçapava foram cadastrados cinco postos pluviométricos distribuídos da

seguinte forma: dois deles encontram-se na bacia do córrego D¡visa (postos E2-001 e E2-OO2);

um posto na bacia do córrego Caçapava Velha (posto E2-048) e dois deles na bacia do rio

Paraíba (postos E2-034 e E2-113), como mostra a Figura 6.15. Os dados existentes destes

postos abrangem o período de 1974 a 1996, durante o qual as precip¡laçóes anuais variaram

entre 1000 e 2500 mm/ano, sendo que os valores mais frequentes estão entre 1000 e 1500

mm/ano. O ano mais chuvoso neste período observado foi 1983, quando a precipitação

alcançou 2500 mm.

A variaçäo da prec¡pitação ao longo do ano mostra que o período rnais seco abrange os

meses de junho, julho e agosto, enquanto o período mais úmido se estende de dezembro a

março.

Os postos fluviométricos câdastrados no município localizam-se no córrego Divisa,

Caçapava Velha e no rio Paraíba, como mostra a Figura 6.'15. O periodo com informaçóes do

monitoramento da vazão dos rios não é homogêneo, sendo que no córrego Caçapava Velha,

os dados do posto 2E-016 datam de 1958 a 1995, com uma lacuna sem informação durante o

período de 1979 a 1982. O posto do córrego Divisa (posto 2Ê-021) apresenta um curto período

de informações, apenas entre 1970 e 1975. O posto fluviométrico do rio Paraíba (posto 23-45-

1-PFR) iniciou as operações em 1923, encerrando-se as med¡ções em 1968, entretanto, a

avaliaçäo do hidrograma não permitiu um resultado coerente pois o rio Paraíba, ao longo dos

anos, sofreu diversas ¡nterferências humanas.

O escoamento total médio dos córregos Caçapava Velha e Divisa, considerando os anos

com dados completos, é, respectivamente,0,29 e 0,68 m3/s.
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Apesar da irregularidade no período de observaçáo dos dados de vazão, observa-se que

os meses com maior escoamento total são janeiro, fevereiro e março, enquanto os menores

valores são observados, em geral, nos meses de julho, agosto e setembro.

A avaliação do escoamento básico, e também da taxa de recarga do aquífero, foi

realizada apenas para as bacias dos córregos Caçapava Velha e Divisa, cujas áreas säo 30 e

62 km2 respectivamente, dada a existência de dados fluviométricos. O posto existente no rio

Paraíba não foi analisado pois a bacia hidrográfìca possui uma grande extensäo, da ordem de

8.630 km2 a montante do ponto de observaçäo, estando, as medidas realizadas, sujeitas a

maiores interferências humanas como a captaçáo para abastecimento públ¡co de outras

cidades

Para a determinação do escoamento básico foram utìlizadas as metodologias citadas

anteriormente, utilizando-se métodos gráficos de simples aplicaçáo.

O primeiro método gráfico utilizado foi através da uniáo dos pontos do início da ascensão

e o final da recessåo, considei'ando cada ciclo hidrológico anual definido pelas vazões mensais

dos córregos, como mostra a Figura 6,36a. Os valores de escoamento básico obtidos

mostraram uma média de 7.134 mt/d 1o,o8 m'/s¡ para o córrego Caçapava Velha e de 24.091

m3lO 1O,ZA mt/s¡ para o córrego D¡v¡sa. Para este método, o sistema hidrológico foi considerado

em situação de equilíbrio, onde o volume infìltrado no aquífero, proveniente da precipitação, é o

mesmo que aquele escoado para as drenagens, o que permìtiu o cálculo da taxa de recarga de

87 mm/ano para a bacia do córrego Caçapava Velha e de 142 mmlano para a bacia do córrego

da Divrsa.

Os dados fluviométricos do córrego Caçapava Velha abrangeram um periodo de '1958 a

1995, sendo que o valor médio obtìdo apresenta uma boa representatividade do escoamento

básjco e da taxa de recarga desta bacia.

Em relaçåo ao córrego da Divisa, seus dados abrangem um período restrito, de 1970 a

'1975, aumentando a possibilidade de disparidade entre o valor médio obtido e a situação real.

Para esta bacia hidrográfica, foram avaüados também, os dados diários de vazão do córrego

Divisa, tanto pelo método gráfico como pelo método das equações de Meyboom (1961). Pelo

método gráfico explicado anter¡ormente, o valor médio de escoamento básico obtido foi de

18.748 m3/d (0,22 m3/s) e taxa de recarga de 110 mm/ano, inferior aquele obtido cons¡derando

as vazões mensais do córrego.

Com a aplicação do outro método, utilizando as equaçöes de Meyboom (1961 ) (Figura

6.36b), obteve-se valores médios de escoamento básico e taxa de recarga para a bacia do

córrego Caçapava Velha, de, respect¡vamente, 7.193 mlO 1o,oe mt/s¡ e 86 mm/ano, mostrando

grande concordåncia com os valores obtidos pelo outro método gráfico.

Para a bacia do córrego Divisa, avaliando-se as vazôes mensats, obteve-se os valores de

17.147 m3ld (0,20 m3/s) de escoamento básico e 96 mm/ano de taxa de recarga. Considerando
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os deflúvios totais diários do cónego Divisa, os valores médios obtidos de escoamento básico e

Tecarga foram, respectivamente,16.174 m3ld (0,19 m3/s) e 94 mm/ano. Estes valores säo ma¡s

coerentes com aquele obtido pelo método gráfico, considerando os deflúv¡os totais diários do

córrego.

A Tabela 6.9 resume os valores obtidos pelos diferentes métodos para as bacias

hid rográficas consideradas.

Tabela 6.9 - Valores médios de escoamento básico e taxa de recarga obtidos por métodos

gráficos clássicos.

* média dos dados do período de 1958 a 1995
"* média dos dados do período de 1970 a i975

Para fins de calibração do modelo matemático, o escoamento bás¡co adotado para estas

duas bacias foi aquele calculado com base na equação de Meyboom (1961), utilizando-se os

deflúvios totais mensais dos córregos Caçapava Velha e Divisa.

O deflúvio total (D), def¡nido por Ramos (1989), é a soma dos escoamentos superficial e

subterrâneo. Assim, para o córrego Caçapava Velha, o escoamento subterrâneo ou básico

perfaz cerca de 29yo do escoamento ou deflúvio total da bacia. Para o córrego Dtvisa, esta

proporçåo é semelhante, aproximadando-se de 29% do escoamento total (Tabela 6,10).

ESCOAMENTO BÁStCO (m1c

Método gráfico Método da equação de

Meyboom (1961)

Deflúvio

mensal

Deflúvio diário Deflúvio

mensal

Deflúvio diário

Córrego Caçapava Velha (-) 7j34 7193

Córrego Divisa(..) 24.091 18.748 17.147 16.174

TAXA DE RECARGA (mm/ano)

Considerando Método gráfico Método da equaçäo de

Meyboom (1961)

Deflúvio

mensel

Deflúvio diário Deflúvio

mensal

Deflúvio diário

Córrego Caçapava Velha (") 87 86

Córrego Divisa(--) 142 110 96 s4
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Tabela 6.10 - Relaçåo do deflúvio total e do escoamento básico dos córregos Caçapava

Velha e Divisa.

Córrego
Deflúvio total (Qt)

Deflúvìo subterråneo

(os)
Qg/Ql

(/"\
(m'/s) (m'/d) (mt/s) (m3/d)

Caçapava Velha (.) nro 25.056 0.08 7.1 93 29

D¡v¡sa (--) 0,68 58.752 0,20 147 .)o

* média dos dados do período de 1958 a 1995
"* média dos dados do período de 197Q a 1975

Segundo Ramos (1989), o balanço hídrico pode ser simplificado na fórmula:

P=D+EVT+AV
Sendo que a precipitaçäo (P) é a soma do deflúvio total (D), da evapotranspiração (EVT)

e da variação do armazenamento total no sistema (AV).

Considerando-se o sistema em equilíbrio, pode-se desprezar a variação do

armazenamento total, obtendo-se para o balanço hídrico da bacia do córrego Caçapava Velha,

um valor médio de evapotranspiraç áo de 1152 mm, para uma precip¡taçäo méd¡a de 1457 mm

e um deflúvio total de 305 mm. Estes valores foram obt¡dos avaliando-se o período de 1974 a

1988, dada a existência tanio de dados pluviométricos como fluviométricos. Dessa forma, o

deflúvio total perfaz cerca de 21% do volume precipitado na bacia (Tabela 6.11).

Tabela 6.1 1 - Balanço hídrico da bacia do córrego Caçapava Velha

Bacia Período

avaliado

Deflúvio total

1m3/s¡

Deflúvio total

(mm)

Ëvapotranspiração

(mm)(mm)

)açapava Velha 1974.l98e 1457 o.29 305 1152

DAEE ('1977a), estudando o balanço hídrico para a porção paulista da bacia do rio

Paraíba, obteve uma proporçäo maior, de 34%, entre o escoamento total ou deflúvio tolal e a

precipitaçåo, avaliando conjuntamente as sub-bacias dos córregos Barranco Alto, Caçapava

Velha, Piracanguá e José Raimundo, durante o período de 1952 a 1975,

Para o córrego Div¡sa, o período com dados de precipitação e deflúvio total náo eram

coincidentes, não podendo ser avalìado o balanço hídr¡co desta bacia.

As taxas de recarga obtidas por estes métodos permitiram direcionar os valores adotados

durante a calibração do modelo matemático, considerando um cenário sem interferência

humana. Entretanio, na porçáo central do município de Caçapava, a taxa de recarga é afetada
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pela ocupaçáo urbana, que causa a impermeabilização do solo, mas em contrapartida,

apresenta extensa rede de distribuição de água e coleta de esgoto, cujas perdas contribuem

para a recarga do aquífero.

Com base no levantamento realizado por SABESP (1995)' calculou-se' então, a taxa de

recarga na área ocupada pela zona urbana. Neste levantamento, a cidade é dividida em zonas

homogêneas por densidade de ocupação, que permttiu o cálculo do tamanho da zona urbana,

totalizando 7.350,000 m2, descontando-se as áreas em expansão ainda nåo densamente

ocupadas.

O índice de perda da rede de distribuição de água foi calculado com base nos volumes

produzidos e faturados pela SABESP durante o período de junho de 1992 a maio de 1993

(SABESP 1 995). O valor médio do índice de perda obtido foi de 21,25o/o, como mostra a Tabela

o. l¿.

Tabela 6.12 - índices de perda calculados com base nos dados de SABESP (1995)

pafa o a maio/93

MÊS
VOLUME

PRODUZIDO (m3)

VOLUME

FATLJRADO Im3)

iNDICE DE
PERDA (%)

junl92 347.299,81 265.185 23,64

jull92 345.739,76 250.805 27,46

agol92 J t0.z/J.öo 259.875 18,35

seU92 303.816,65 251.302 17.28

ou|l92 351 592,44 277.808 20,99

nov 192 177 ñ,1 0 ?O 263.970 29,99

dezl92 391.359,57 288.692 26.23

jan/93 353.807,49 260.390 26.40

fev/93 281.623.44 289.536 -2,81

mar/93 326.348,38 270 771 17.03

abrl93 332.703,25 278.230 16,37

mai/93 364.507,84 267.664 26,57

TOTAL 4.094.091,88 3.224.228 21,25

Fonte: sP 1995)

os poços profundos da SABESP para fins de abastec¡mento público que estavam em

funcionamento até o final de 1996, produziam um volume total de 6.737.900 m3/ano (18,460

m3/d). Considerando-se o índice de perda calculado de 21 ,25o/o, o volume perdido soma cerca

de 1,431.g04 m3, Entretanto, deste volume perdido, encontram-se contabilizadas as perdas por
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ligações clandestinas e parte dos Vazamentos que escoam diretamente para as galerias de

águas piuviais.

Para descontar este tipo de perda, cons¡derou-se Que,70o/o do volume perdido infìltra-se

d¡retamente no solo, contribuindo para a recarga do aquífero, somando, então, um volume de

1 ,002.263 m3 de água, que distribuídos na área urbana, perfaz uma taxa de recarga de 136

mm/ano. Dessa forma, observa-se que a influência da área urbana, apesar da

impermeabilização do solo, aumenta a recarga do aquífero dada às perdas da rede de

distribuiçäo de água, elevando mais de 30% da recarga natural.

6.3.T.Disponibilidade hidrica

Apesar da existência de um extenso cone de rebatxamento no aquífero sedimentar, não

significa que este esteja sendo totalmente esgotado. Se considerarmos que a reserva at¡va do

aquífero é semelhante ao volume infiltrado no mesmo, é possÍvel estimar o seu volume de

água explorável,

A taxa de infiltraçäo obtida no cálculo de balanço hidrico foi cerca de 100 mm/ano, que,

considerando uma área de 378 km2 para o município, perfaz um total de 37.800.000 m3/ano

que conesponde à recarga total do aquífero. Como os poços estão concentrados na metade

meridional do município, a água da porçåo norte não é explorada, escoando para o rio Paraíba,

que atua como área de descarga. Descontando-se esta água näo explorada da porção norte,

resulta para a porção sul do município, um total de 18.900.000 m3/ano, ou seja, 51.780 m3/d. A

vazão extraída pelos poços, considerando conjuntamente os poços particulares, é estimada

em cerca de 22.000 m3/d, como ilustrado na Tabela 6,7, o que mostra, ainda, um volume

considerável a ser explorado de 29.780 m3/d. Dessa forma, considerando apenas a porção sul

do município, cerca de 43o/o do volume infillrado está sendo captado através dos poços

ex¡stentes.

Entretanto, nesta taxa (51.780 m1d) eståo incluídos os escoamentos básicos das

drenagens locais, o que signif¡ca que a exploração da água subterrânea pelos poços impl¡ca

em uma diminuiçäo da vazão escoada para os rios.

Para evitar ou minimizar este ¡mpacto devem ser tomadas medidas para que a recarga

seja mantida ou ampliada através da proibiçáo do desmatamento, incentivo ao reflorestamento,

e, caso seja necessário no futuro, estudar medidas para a recarga artificial do aquífero em

áreas maís críf icas.
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T.Modelo matemático de água subterrânea

7.1. Escolha do aplicat¡vo matemático

A escolha do aplicativo matemático fundamentou-se no objetivo de avaliar a

apticabilidade da modelaçáo matemática tridimensional para a determinação das Zonas de

contribuiçäo de poços de abastecimento de forma a estabelecer uma estratég¡a de proteção

voltada as captações de água subterrânea.

o programa selecionado para fluxo de água subterrånea, como discutido anteriormente,

foi o MODFLOW (McDonald & Harbaugh 1988), desenvolvido e distribuído gratu¡tamente pelo

u. S. Geological survey. Para a simulação do caminhamento de partículas, escolheu-se o

programa MODPATH (Pollock 1989), também de domínio público, desenvolvido pelo u. s.

Geological Survey.

EstesprogramassãoosmaisutilizadosnosEstadosUnidosparaamodelaso
tridimensional do fluxo de água subierrânea, apresentando diversos pré e pós-processadores

que auxiliam a entrada de dados e a visualizaçáo dos resultados. os programas |\4ODFLOW e

MODPATH foram escolhidos por atender os requisitos necessários para a construçäo do

modelo matemático do sistema hidrogeológico considerado e também por apresentar uma

documentaçáo clara para sua utilização.

o programa MODFLOW foi desenvolvido parâ a modelaçäo tridimensional, por diferenças

finitas ceniradas no bloco, para fluxo de água subterrânea. Ele permite a simulaçáo em estado

trans¡ente ou estacionário, condiçöes heterogêneas e anisotróp¡cas para as múltiplas caßìadas,

discret¡zadas em uma grade irregular ou uniforme. As condiçóes de contorno que o programa

permite colocar contemplam os três t¡pos (Dirichlet' Neuman e Cauchy)' podendo-se simular

fronte¡ras como, "não fluxo", carga constante, drenos' rios, lagos, paredes' recârga'

evapotranspiraçåo, variáveis ou näo no tempo' Permite, ainda, a simulação de poços de

injeçäo ou extra@o, com taxas variáveis no tempo. Por ser construído na forma modular, sua

aplicaçáo é otim¡zada, pois utiliza-se apenas os módulos necessários para atender as

complexidades do sistema hidrogeológico. Por exemplo, se nåo existir o processo de

evapotranspiração na área de estudo, este módulo pode ser retirado do programa MODFLOW,

otimizando tempo de processamento e espaço na memória do computador'

Entretanto, o MODFLOW simula apenas o fluxo saturado, nåo podendo considerar o fluxo

na zona não saturada. Além disso, o MODFLOW nåo considera diferenças de densidade de

fluidos, efeitos de gradiente de temperatura e mudanças de viscosidade. Aquíferos fraturados

são simulados com este programa quando considerados, na escala estudada, como porosos

uniformes (Marquis & stewart 1994). Este programa calcula o balanço total de água no modelo

matemático, o que permite conferir se as equaçöes eståo sendo calculadas corretamente para

o cenário simulado.
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As equações de fluxo de água subterrânea desenvolvidas pelo programa MODFLOW

foram mostradas anterìormente.

oprograma|VODPATH(Po|lock1989)podeserconsideradoumpós-processadordos

resultados de carga hidráulica obtidos pelo programa MODFLOW' calculando' por um método

semi-analítico, as linhas de trajetórias de partículas ìmaginárias colocadas no fluxo de água

subterrânea. o método e as equaçóes utilizadas para o cálculo destas linhas de fluxo foram

mostradas anteriormente. Assim, dada a posiçáo inicial das partículas colocadas em qualquer

lugar na célula, o MODPATH, levando em conta apenas a advecçáo e considerando que a

componente da velocidade var¡a l¡nearmente ao longo de cada eixo de coordenada, calcula o

tempo de trânsito e a trajetória das partículas dentro do domínio do modelo matemático. As

particulas podem ser 'reversas' ou 'avante" isto é, elas podem caminhar para trás ou para

frente, respectivamente, a part¡r da sua posiçäo inicial dentro do domínio do modelo. lsto

permite conhecer a origem ou o destino das linhas de trajetór¡as, ou da água subterrânea'

sendo útil para a deteminação das áreas de captura de poços ou direções de caminhamento de

eventuais plumas de contaminaçáo, avaliando-se os riscos potenciais existentes.

o programa MODPATH foi construído para utilizar os resultados do MODFLOW,

entretanto aceita dados de carga hidráulica de qualquer outro programa tridimensional de fluxo

que utilize o método de diferenças finitas centradas no bloco. Dessa forma, resultados de

programas que utilizem diferenças finitas centradas na malha ou elementos finitos não podem

ser utilizados no MODPATH. A precisão numérica das |inhas de irajetória calculadas depende

do refinamento da gfade, a qual influencia o detalhamento na representação das condiçöes de

contorno e das fontes e sumidouros, e também no cálculo das velocidades (Pollock 1989). A

maior discretização da malha, princ¡palmente em fontes ou sumidouros, perm¡te uma maior

precisão no cálculo das linhas de trajetória.

Para facilitar a entrada de dados e visualização das cargas hidráulicas e linhas de

trajetórias calculadas pelos programas MODFLOW e MODPATH, utilizou-se a interface Vìsual

MODFLOW (Guiguer & Franz 1996), desenvolvida por Nilson Guiguer e Thomas Franz em

1994 e atualmente comercializada por waterloo Hydrogeologic lnc., que gentilmente cedeu seu

produto para a ut¡lização neste trabalho. Além disso, este programa é de fácil utilizaçáo,

apresentando um manual bem explicado e suporte técnico da empresa.

oprogramaVisualMODFLoWéumpréepós-processadorparaoMoDFLoWe
MODPATH, permitindo a entrada de dados e a visualizaçáo dos resultados na forma gráfica'

facilitando a construção e definição do modelo matemático. O Visual MODFLOW lê os dados

de entrada colocados graficamente e traduz para o formato ASCII exigido pelo MODFLOW e

pelo MoDPATH. Para os resultados, o Visual MoDFLOW segue o caminho inverso, lendo os

arquivos em ASCII gerados pelo MODFLOW e MODPATH e transforma para o formato de

gráficos e mapas de isolinhas para faciliiar a visualizaçáo, Ainda, possui algumas faciìidades de
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importaçåo de superficies irregulares, colocaçåo de poços com filtros em múltiplas camadas e

traz, dentro do pacote, o pfograma ZoNEBUDGET (Harbaugh 1990), também desenvolvido

pelo u. s. Geological survey para cálculo do balanço de água em zonas específicas, utilizando

os resultados do MODFLOW. Este programa ZoNEBUDGET foi utilizado para o cálculo do

escoamento básico nas bacias dos córregos Divisa e caçapava Velha' adotados como

parâmetros de calìbraçåo do modelo matemático

7.2. Discretização da área modelada

A área modelada neste estudo compreendeu apenas a parte ao sul do rio Paraíba em

funçåo dos dados existentes e da exploraçáo de água subterrânea no município'

A ocupaçåo urbana de caçapava deu-se principalmente ao longo da rodovia Presidente

Dutra, que corta a cidade de oeste para leste, condicionando a expansão apenas ao sul do rio

Paraíba. Na porção norte do município predominam propriedades rurais e loteamentos de sítios

e chácaras, sendo que a maioria é abastecida por água superficial ou pela rede da SABESP'

Todos os poços profundos de grande vazão (superiores a 1000 m3/d¡ que abastecem a

cidade estäo localizados ao sul do rio Paraíba, próximos à zona urbana. Alguns poços isolados

abastecem bairros menores como em Guamirim, caçapava Velha e vila Mariana' os demais

poços cadastrados também estão localizados na parte ao sul do rio Paraíba'

Assìm, devido a massa de informaçöes estarem concentradas na porçäo sul' a

modelação matemát¡ca concentrou-se na área que vai do rio Paraíba até o diúisor de águas ao

sul, o qual coincide com o limite do município (Figura 7.1), perfazendo uma área de

aproximadamente 16 km por 17 km.

De forma a alinhar os eixos de coordenadas com a direção principal de fluxo da água

Subterrânea, "rotacionou-se" a área em 33'no Sentido horário, adotando-Se um novo sistema

de coordenadas, como mostra a F¡gura 7.1.

ln¡cialmente foi definida uma grade para a área modelada com espaçâmento constante

de 250 meiros tanio para o eìxo x como para o e¡xo y. Esta grade foi refinada nas áreas de

intefesse, próximo aos poços de bombeamento destinados ao abastecimento público e dos

poços usados na calibração, para um espaçamento (^x= Ay) de 31,25 metros'

o número de camadas do modelo matemático foi definido com base nas unidades

hidroestratig ráficas determtnadas no modelo conceitual, como mostram as Figuras 6.19 a 6 23'

Dessa forma, foram definìdas apenas três camadas: a primeira camada representando as

unidades hidroestratigráficas superior e recente, a segunda camada representando a unidade

hidroestratigráfica inferior, a qual representa a principal unidade aquífera da â¡ea, e a terceira

camada representando o embasamento cristalino, que neste modelo, foi considerado, em uma
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escala macroscópica, como uma unidade homogênea. O refinamento da grade do modelo no

sent¡do vertical foi ev¡tado para diminuir o tempo de processamento dos cálculos.

A modelaçåo matemática foi conduzida em duas situaçóes para possibilìtar a verificação

do modelo calibrado. A prime¡ra situação modelada foi considerando o sistema hidrogeológico

sem ìnterferência antrópica, isio é,'sem bombeamento', assumindo que nenhum poço estava

ativo, e um segundo cenário, considerando os poços em funcionamento, denominada de

s¡tuação ,com bombeamento,. Para otimizar o tempo de simulaçáo e memória disponível, foì

definida uma discretizaçäo diferenciada da grade para cada situação simulada, pois utilizou-se

poços com localizações diferentes para a calibração do modelo nos dois cenários.

Na situaçäo 'sem bombeamento" a grade do modelo foi d¡scret¡zada em 154 linhas por

179 colunas, toializando 82.898 células e na situação 'com bombeamento' a grade de 206

linhas e 214 colunas gerou um lolal de 132.252 células (Fìgura 7.2)

As superfícies que lim¡tam as camadas foram definidas com base nas unidades

hidroestratigráficas definidas no modelo conceitual (Figuras 6.19 a 6 23) As superfícies foram

digital¡zadas e importadas no modelo matemático, permiiindo uma representaçåo mais próxima

da espessura real do aquífero (Figura 7.3).

o topo da primeira camada representa a superfície do terreno, a qual fo¡ digitalizada a

partir dos mapas plani-alt¡métricos na escala 1:10.000. A base da primeira camada represenia

a separação entre os sed¡mentos mais finos, englobados na unidade hidrogeológica super¡or, e

os sedimentos mais grosseiros, que representam o principal aquífero na área. A base da

segunda camada representa o topo do embasamento cr¡stal¡no e sua superfície foi baseada no

Mapa de contorno Estrutural. A base da terceira camada, que representa o embasamento, fot

colocada na cota zero, pois acredita-se que, além de possuir baixa permeabilidade' este

aquífero não apresenta contribu¡ção a grandes profundidades devido ao fechamento das

fratu ras.

A Figura 7.4 mostra uma visualização espacial do topo das Camadas 1, 2 e 3 do modelo

matemático.

7.3. Definição das unidades hidráulicas e seus parâmetros hidrogeológicos

As unidades hidráulicas do modelo matemático foram definidas com base nas unidades

hidroestratigráficas do modelo conce¡tual e na avaìiaçåo dos parâmetros hidraúlicos obttdos

dos testes de bombeamento dos poços

Dessa forma, a primeira camada engloba os sedimentos quaternários da vázea do rio

Paraíba e os sed¡mentos mais finos das formações Tremembé e Pindamonhangaba No

modelo matemáiico de diferenças fin¡tas, as camadas não podem ser descontínuas para

acompanhar a disposição lenticular das formaçoes geológicas. Assim, a primeira camada
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também engloba a parte aflorante da Formaçåo Resende e do Embasamento Cristal¡no, como

mostram as Figuras 6.19 a 6.22. A configuração das unidades hidráulicas nesla camada

obedeceu a disposição das unidades litológicas definidas no mapa geológico de Mancini

(1995), como mostra a Figura 7.5,

Os paråmetros hidrául¡cos adotados para a prime¡ra camada foram definidos com base

nas característ¡cas litológ¡cas das formações (Freeze & Cherry. 1979) e nos valores de

condutividade hidráulica obtidos dos testes de vazåo. A Formação Tremembé, representada

pela unidade 1O (Figura 7.5), possui a menor condutividade hidráulica (5 x 10-7 m/s) pois sua

constituição é predominantemente argilosa. Da mesma forma' para Formação

Pindamonhangaba, englobando os membros Pararangaba, mais arenoso, e Presidente Dutra,

mais argiloso, foi adotada uma condutividade hidráulica baixa (8 x 10-7 m/s) devido a sua

constituiçåo litológica, sendo representada pela unidade 7 (F¡gura 7.5). Na porção ao longo do

rio Paraiba, a unidade I representa os sedimentos arenosos do quaternário, com uma

condutiv¡dade hidráulica estimada de 3 x 10s m/s. A condut¡vidade hidráulica da Formação

Resende tomou por base os valores dos testes de vazäo, que var¡aram entre 10-6 a 10-5 m/s,

assumindo-se um valor final de 1 x '10-6 m/s para esta unidade na primeira camada,

representada pela unidade 8 (Figura 7.5).

A segunda camada representa os sedimentos apenas da Formação Resende, pr¡ncipal

unìdade hidrogeológica da ârea, entretanto, como a camada do modelo deve ser contínua,

engloba também parte do Embasamento cristalino na porçåo sul do município (Figura 7.5).

Diferenciou-se esta camada em quatro unidades hidráulicas distintas baseando-se na

distribuição dos valores de condutividade hidráulica calculados anteriormente (Figura 6.29).

Assim, na porção sul, próximo ao Embasamenio Cristal¡no, as condutividades hidráulicas são

mais baixas, sendo que a unidade 4 possui valor de I x 104 m/s, semelhante à unidade I da

primerra camada, e a unidade 3 apresentou o valor de 3 x 10-6 m/s, estendendo-se para a

porçäo sudeste da área, A un¡dade 1, com condutividade hidráulica de 6 x 10-6 m/s, abrange a

maior parte da camada 2, possuindo apenas um pequeno corpo com condutividade hidraúlica

maior, representada pela unidade 2 (K = I x 10-6 m/s), como mostra a Figura 7.5.

O Embasamento Cr¡stal¡no foi adotado como uma unidade hidraúlica, representada pela

unidade 5 e englobando a terceira camada do modelo maiemático. Em geral, muitos estudos

adotam o Embasamento Cr¡stal¡no como uma barreira impermeável, entretanto, neste estudo,

adotou-se como uma unidade hidráulica distínta para simular sua conlribuição, prìncipalmente

pelo manto de alteração, ao aquífero sedimentar, pois alguns poços, como no bairro Guamirim,

exploram este aquífero conjuntamente com o aquífero sed¡mentar. O alto estrutural do

embasamento cristalino foi simulado, assinalando-se a unidade 5 na primeira e segunda

camadas do modelo, como mostra a Figura 7.5.
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A relaçáo de anisotropia das unidades não foi possível defìnir po¡s os testes de

bombeamento interpretados não foram executados utilizando poços de observação, Dessa

forma, adotou-se que as unidades hidráulicas são isotrópicas nos eixos x e y, entretanto

anisotrópicas em relaçáo ao eixo z pois assume-se que a sedimentação de camadas arenosas

e argilosas imprimem uma condutividade hidráulica inferior no sentido vertical. Dessa forma,

adotou-se a relaçåo de K, = 6, = O,l K.. O Embasamento Cr¡stal¡no, tratado neste estudo como

uma unidade homogênea na escala regional, foi assumido ser isotrópico em relação aos eixos

x, y e z (K" = K, = K,), näo apresentando nenhum sent¡do preferencial devido a estruturas

geológicas.

Os parâmetros de armazenamento foram adotados como homogêneos para todas as

unidades hidráulicas, baseando-se em dados bibliográf¡cos, pois não foi possível determiná-los

a partir dos testes de vazão, Os valores adotados para os parâmetros hidráulicos estäo

ilustrados na Tabela 7.1, sendo que representam os valores obtidos após a calibração do

modelo.

Kx, Ky, lç = condutividade hidráulica nos eixos x, y, z

S" = coeficiente de armazenamento específico

Sy = porosidade eletiva

ner = porosidade efet¡va para fluxo

n = porosidade total

Tabela 7.1 - Paråmetros hidráulicos adotados no modelo matemático

Unidade

Hidráulica

K, (m/s) K, (m/s) K. (m/s) s" (m'') ùy flel n

1 6x 1 0-" 6x 1 0-" 6x 0,00'1 0,25 0,25 0,40

2 I x 10-o 8 x 10-o 8x 0 0,00 o,25 0,25 0,40

J 3 x 10-" 3 x 10-" 3x 0 0,00 0.25 0.25 0,40

4 1x 10 1 x'10 1x 0 0,00 u,¿c 0,25 0,40

Ã 8 x 10 I x 10 8x 0 0,00 0,25 o,25 0,40

7 8 x'10- I x 10- 8x 0 0,00 0,25 0,25 0,40

o 1 x 10 1 x 10 1x 0 0,00 0,25 0,40

I 3 x 10 3 x 10 3 x 10-' 0,00 0,25 0,25 0,40

10 5 x 10- 5x10- 5 x 10-' 0,001 0,25 0,40
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7.4. Definição das condiçöes de contorno

A área modelada é limitada ao sul por células ìnaiivas, indicando uma condiçäo de

contorno de .,não fluxo,,, Simulando um divisor de águas (Figura 7.6)' Esta condição de contorno

coincide com o lìmite sul do municip¡o, na seffa do Jambeiro e fo¡ assum¡do para as três

camadasdomodelomatemático'Abasedaterce¡racamada'nolimiteinferior,tambémfoi

assumida como uma condição de contorno de "náo fluxo" (Figura 7 6)

Os limites norte, oeste e leste do modelo såo definidos por cond¡ção de contorno de

carga hidráulica genérica para s¡mular o fluxo regional existente na Bac¡a Sedimentar de

Taubaté. o mapa potenciométrico da Bacia de Taubaté (DAEE 1977a) indica um fluxo principal

da água subterrånea para o rio Parail:ae uma componente secundár¡a no sentido leste (Figura

6.6).Estascurvasequipotenciaismostramelevaçõesdaordemde620metrosnaporçåooeste

dabacia,chegandoaelevaçóesdecercade520metrosnaregiåoleste,nascidadesde

CachoeiraPaulistaecruzeiro,comprovandoestesentidodefluxodaáguasubterrânea.Para

simular esta componente de fluxo regional, foram colocadas condiçöes de contorno de carga

hidráulica genérica no limite oeste e leste do modelo. A fronteira de carga hidráulica genérica,

aquiassumidaparaolim¡teoestedomodelo,foibaseadanomapapotenciométricoelaborado

por Hirata (1994) para o município de sáo José dos campos. o ponto de referência foi tomado

no ribeiråo Putins, situado a cerca de 9'ooo metros a oeste do limite do modelo, onde a carga

hidráulica foi assumìda com uma variação entre 7OO metros próximo à nascente a 537 metros

no rio Paraíba.

Paraadefiniçäodacondiçãodecontornodolimitelestedomodelomaiemáticoassumiu-

SeumacargahidráulicagenéricanaalturadoribeiråoJoséRaimundo,localizadoauma

distância de 4.000 metros da área modelada. A carga hidráulica assumida baseou-se no mapa

potenciométrico da Bacia de Taubaté (DAEE 1977a), variando de 7oo metros a montante do

ribeiráo José Raimundo até 530 metros próximo ao rio Paraíba'

Nolimitenortedomodeloassumiu-setambémumacondiçáodecontornodecarga

hidráullca genérìca, pois o pacote sedimentar supera os 100 metros de espessura, podendo

ocorrer um fluxo de água subierrânea a maiores profundidades, provenientes da porção norte

do município. A fronteira de carga hidráulica genérica foi baseada na l¡nha equipotencial 580

metros do mapa potenc¡ométrico de DAEE (1977a), localizada a cerca de 3.000 metros ao

norte do limite da área modelada.

Estascargashidráulicasafastadasforamassumidascomoconstantesparaasirês

camadas do modelo. A condutância foi calculada a partir da condutividade hidráulica média de

cada formaçáo lìtológica existente no limite da área modelada e também para cada camada do

modelo em função da variação do tamanho das células A segunda camada' simulando a

Unidade Hidrogeológica lnferior, foi assumida como uma unidade homogêna' adotando um
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valof méd¡o de condutividade hidráulica de 5 x '10-6 m/s. As condutâncias, adotadas após a

calibração do modelo, utilizadas para cada unidade h¡dráulica em cada camada são mostradas

na 1 abela 7 .2 .

labela 7.2 - Valores de condutância (m2ld) utilizados na condição de contorno de carga

hidráulica genérica.

No limite superior do modelo foi assinalada uma condiçáo de contorno do Tipo 2, de fluxo

especificado, utilizando o módulo de recarga do MODFLOW (Figura 7.6). A taxa de recarga

assinalada baseou-se na interpretação do balanço hídrico das bacias dos córregos Caçapava

Velha e Divisa, e nas taxas calculadas de perda da rede de distribuiçåo de água.

Definiram-se três zonas distintas de recarga com base nas característlcas do terreno

(Figura 7 .7). Os valores citados säo do modelo já calibrado.

A maior parte da área foi assumida com valor de 75 mm/ano de recarga, valor próximo

àqueles obtidos na avaliação do balanço hÍdrico, de 86 mm/ano para a bacia do córrego

Caçapava Velha e 96 mm/ano para a bac¡a do córrego Divisa. Uma zona com recarga de 130

mm/ano foi assinalada no sul da área, na regiäo do embasamento cristalino. Apesar da alta

declivldade de parte desta regiåo, assum¡u-se uma iaxa de recarga ma¡or nesta porção devido

à presença de manto de alteraçáo arenoso e existênc¡a de densa vegetaçäo natural. Além

disso, segundo DAEE (1977a), as taxas de precipitaçóes säo maiores nas porçöes da serra em

relação à planície. A média geral de precipitação na bacia do rio Paraíba é de 1200 a 2500

mm/ano, mas apenas na planície esta média é inferior, variando de 1200 a 1600 mm/ano

(DAEE, 1977a). Uma zona de menor taxa de recarga, de apenas 20 mm/ano, foi assinalada ao

longo da vázea do rio Paraíba, por assumir que é uma área de descarga da água subterrånea,

dificultando a infiltraçäo da prec¡p¡taçåo.

L¡mite lamada f uaternário
Formaçâo

Pindamonhangaba

Formação

Tremembé

Formaçäo

Resende

Embasamento

Cr¡stalino

)este 1 1,44 0,24 0,034 0,24 0,0024

2 0.24 0,00'17

3 0,0034 a 0,0043

-este 1 0,97 0,97 0,97

2 0.49 a 1 ,8

3 0,0058 a 0,0099

,lorte 1 1,44 a 1,73 o,17 0,86

2 1,73

0,012
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Estas zonas de recârga foram assumidas considerando a náo interferência antrópica no

regrme hidrológlco, entretanto, a ocupação urbana afeta o processo de infiltraçåo' alterando as

taxas de recarga do aquifero através da tmpermeabilização do ierreno e perdas da rede de

água e esgoto. Dessa forma' na modelaçäo matemática considerando o cenário 'com

bombeamenio,, isto é, s¡mulando o sistema hidrogeológico, com poços em funcionamento' foi

assinalada uma zona com recarga de 150 mm/ano, para simular a perda de água da rede de

disirìbuição. Este valor for baseado na avaliaçáo dos dados de sABESP (1995) A área

assìnalada com esta maior recarga abrangeu apenas a parte mais ant¡ga da cidade' obtida a

partir dos mapas topográficos, na escala l:1O.OO0 confeccionados por EMPLASA' em 1978'

O rio paraíba e as drenagens secundárias atuam como área de descarga reg¡onal e local'

respect¡vamente, para o fluxo de água subterrânea no município, como mostram os mapas

potenciométricosconfeccionadosparaaárea(Figuras6'31e6.32)'Pararepresenterestas

feiçóes hidráulìcas no modelo matemático foram utilìzados os móclulos de'rio' e 'dreno' do

programa MODFLOW, respectivamente.

orioParaíbafoisimuladocomocondiçãodecontorno.Íio'doMODFLoW(Figura7.6)'

com a elevaçäo da carga hidráulica variando de 535 m (a oeste) para 533 metros (a leste)'

considerando uma altura de låmina d'água constante de I metros e valor de condutância para o

modelo calibrado de 1 300 m2ld.

Asdrenagenssecundáriasforamsimuladascomocondiçåodecontorno'dreno.do

MODFLOW(Figura7.6),parafacilitaraverificaçãodainfluênciadospoços,poisseonível

d'água no aquífero estiver abaixo do dreno, cessa-se a açåo de descarga e o dreno torna-se

seco. o gradiente hidráulico das drenagens locais varia devido à declividade do terreno, a qual

émuitomaisacentuadanaporçåoSuldomunicipio,próXimodaserraondeestãoasnascentes

doscórregos.ASS¡m,avariaçäodaeleva@odaca[gahidráulicanosdrenosobedeceueste

comportamento, com um grad¡ente maior na porçáo sul, variando entre 9 a 12 o/o, alé o contato

doembasamentocomossedimentos.Naplanícle,ogradientehidráulicoébeminferior,

variando de 0,5 a 1%. A condutânc¡a adotada para o modelo calibrado foi de 500 m2ld

7.5. Poços de bombeamento

ospoçosdebombeamentoemfuncionamentoforams¡muladosapenasconsiderandoa

situaçåo'com bombeamenio'.

As caracter¡st¡cas h¡dráulicas construtivas dos poços inseridas no modelo matemático

foram: diâmetro do poÇo, intervaìo dos filtros, vazáo e período de bombeamento. o MODFLOW

assume que os poços possuem filtro em toda a camada explorada (Figura 5 9)' assim' colocou-

se apenas um intervalo considerando o topo da primeira seção filtrante e a base da última

seção (Figura 7.8). A ma¡or parte dos poços possui filtro na segunda camada' onde
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predomìnam as porçÕes mais arenosas do pacote sedimentar' Nos poços que exploram

conjuntamente o aquifero cr¡stalino, foi colocado filtro também na terceira camada Alguns

poçospossuemoníveldinâmicoabaixodaprimeiraseçãofiltrante'deixandopartessecas'que

não foram consideradas no perfil do poço inserido no programa MODFLOW Este passo foi

adotado para se evìtar a diminuiçäo da taxa de bombeamento do poço quando a célula da

primeira camada torna-se seca.

os poços considerados ativos para o modelo matemátìco estáo ilustrados na Figura 7 9

Os poços novos da SABESP, perfurados após 1996, foram cons¡derados como desativados

porqueosdadosdemonitoramentodeníveld'água,utilizadosnacalibraçáodomodelo,sáode

maìo de 1 996.

As vazões dos poços de abastecimento público utilizadas no modelo matemático foram

obtidas dos dados de monitoramento da SABESP de maio de 1996 Para os poços

pertencentes às indústrias, clubes e alguns pertencentes ao comérc¡o, as vazöes foram obtidas

dasmedìçóesrealizadaspelaSABESPedasf¡chasdecontroledacETEsB.Paraosdemaìs

poços as vazões foram est¡madas com base no número de usuários e tipo de ativ¡dade'

Nafasedecalibraçåodomodelonasituaçåo.combombeamento',asvazöesdospoços

foram estimadas para um tempo de bombeamento de 24 horas, enquanto que para a definição

daZonadeContribuiçäo'utilizou-Seavazãocalculadaparaotemporealdebombeamentodos

poços, Este detalhe é melhor explicado adiante'

7.6. Parâmetros de cal¡bração

Para maior confiabilldade, a calibração do modelo matemático foi efetuada considerando-

se duas situaçöes d¡stintas do sistema hidrogeológico'

Na primeira situaçáo, denominada de 'sem bombeamento" simulou-se o sistema

hidrogeológico sem a ¡nterfer,ância antrópica, isto é, considerando a inexistência de poços de

extração.Paraestasituaçáoutilizou.secomoparâmetrosdecalibraçäo'osniveisestáticosdos

13 poços antigos, construídos até 1970, que não mostravam intefferência de outros poços

vizinhos. o mapa potenciométrico, considerando o nível estático natural da água subterrânea

(Figura 6.31), serviu de base para a visualização do comportamento do fluxo antes do

bombeamento dos poços Os poços utilizados para a calibração no modelo 'sem

bombeamento' såo mostrados na Figura 7,1 0)'

Frente ao pequeno número de poços disponíveis para a calibração do modelo no cenário

,sem bombeamento,, ut¡l¡zou-se, também, os dados de balanço hídrico nas bacias dos córregos

CaçapavaVelhaeDìvisa'osValoÍesdeescoamentobásico'calcu|adospelométodode

Meyboom (1961), foram adotados para a calìbraçäo do modelo' sendo comparados com os

volumes de água que sairam pelos drenos, utilizados para s¡mular os córregos. o cálculo do
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Volumedeentradaesaídadeáguadosistemafo¡efetuadoatravésdoprogfama
ZoNEBUDGET(Harbaugh199o),quepermitedefinirzonasespecífìcasparaobalançohídrico

(Figura 7.1 1). Para a bacia do córrego Caçapava Velha' utilizou-se a média do valor de

escoamento básico calculado para o período de 1958 a 1995 ' e para o córrego Divisa' o

período com dados fo¡, apenas, de 1970 a 1975, sendo util¡zado somente na calibração do

modelo neste cenário,sem bombeamento'. os valores adotados para a calibraçäo do modelo

eståo ìlustrados na Tabela 7.3

Tabela 7,3 - Valores de escoamento básico utilizados na calibração do modelo no cenário

'sem bombeamento'

Córrego Caçapava Velha Córrego Divisa (m"/d)

Escoamento básico

(m3/d)

7.193

(dados de 1958 a 1995)

17.147

(dados de 1970 a 1975)

Asegundasituaçãosimulada,denominadadesituaçáo'combombeamento"simulouo

sistema hidrogeológico considerando os poços em funcionamento Os paråmetros utilizados

para a calibraçäo do modelo foram os níveis dinâmicos dos poços que se encontravam em

funcionamento em maìo de 1996 No total foram utilizados 29 poços como pontos de

observação, como mostra a Figura 7.10. os niveis dinâm¡cos utitizados foram baseados nos

dados de mon¡toramento dos poços de abastecimento da SABESP e nos testes de vazáo de

poços particulares mais recentes, perfurados na década de 90'

optou-sepelautilizaçåodoníveldinâmicodealgunspoçosparticularesisoladosporque

as medidas de nível estático, muitas vezes, não reflet¡am o nível real como no poço P4.23'

onde a altitude do nível estático informado foi de 529 metros, abaixo do nível do rio Paraíba'

Este fato seria possível caso houvesse influência de outros poços, entretanto, este é um poço

isolado no leste da área, indicando um erro na medida do nível estático, provavelmente afetado

pelo desenvolvimento e limpeza, realizados, em geral, antes do teste de bombeamento O

mesmo problema ocorre com os poços PA3 e PAg Para evitar' eniãor este problema' assumiu-

se o nível dìnâmico obtido nos testes de bombeamento como parâmetro de calibração,

utilizando-se nesta s¡tuação 'com bombeame nlo' , a vazäo do ieste considerando um periodo de

bombeamento de 24 horas, pois a unidade de vazäo ut¡lizada no modelo matemático foi m3/d

(Tabela 7.4). Estes valores de vazão, calculados paa 24 horas de bombeamento' foram

utilizados apenas nesta fase de calibração do modelo no cenário'com bombeamento" sendo

que, na simulação do caminhamento de partículas, para definiçäo da zona de contribuiçáo dos

poços, foram utilizadas as taxas de bombeamento reais, estimadas ou medidas
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Poço

Vazão do teste

de bombeamento

(m3/h)

Vazáo calculada Para calìbraçåo

do modelo na situação 'com

bombeamento' (m3/d)

Vazäo medida

ou estimada

real (m3/d)

Elevação do

nível

dinâmico (m)

PF4 9,25 222 15 556,4

PF5 5,00 120 15 527,0

PF6 4,65 112 15 512,4

PA3 '15,80 379 0 503,7

PA4 10,28 247 0 553,5

PA5 7,20 173 7,2 530.0

PA9 6,10 146 6,'1 525,U

PA23 15,75 3,0 512,0

PA5O 4,80 115 5.0 Ã1ô a

13,2
(n, o

PA44 12,80 307

PA47 8,00 192 )q 529,0

labelaT'4-Taxasdebombeamentodospoçosparticularesutilizadasnacalibraçãodomodelo

matemático na situação 'com bombeamento'

Como a un¡dade ut¡l¡zada pelo programa foi de m3/d paÊ a vazäo' as taxas de

bombeamentodospoçosdaSABEsP,aitvosemmaiode,l996,tiveramqueserrecalculadas

pois suas medidas estavam em m3/h O cálculo da vazäo real do poço' em mt/d' foi realizada

multiplicando-seavazão'emm./h,pelonúmerodehorasdefuncionamentodopoço,valoreste

monitoradopelareferidaempresâ.Entretanto,nomodelomatemático'sefosseutilizadaesta

vazáo real,o nivel dinâmico calculado para os poços utilizados como pontos de observação

teriaumaelevaçãomaiorqueoníveldinâmicomedido'Estefatoocorrepoisoníveldinåmico

medido no campo refere-se à vazäo horária real, onde o poço é desligado antes de completar

24hoÊsdebombeamento'Nomodelomatemát¡co,colocando.seoVolumerealexploradopor

dia, resultar¡a em uma taxa de bombeamento horária menor que a vazäo horária real' o que

consequentementerefletenoníveldinâmicocalculado.Dessaforma,ataxadebombeamento,

emm./d,utilizadaparaacal¡braçãodomodelomatemáticonasituação.combombeamento',

considerou um período ilusório de 24 horas multiplicada pela vazáo horária real'

O nivel dinâmico medido pôde ser usado para a calibraçáo do modelo poìs os poços

funcionaram mais de 11 horas por dia, sendo que o período em que a bomba desrìgava era'

provavelmente, à noite quando o consumo de água diminui Alguns poços funcionaram mais de

20 horas por dia, como no caso do poço SAlg Apenas em Guamirim e Caçapava Velha' onde

o consumo é menor, os poços funcionaram em torno de 12 horas' como mostra alabelaT'5

Todos os valores utilizados nesta modelaçäo säo referentes às medidas feitas em maio de

1996.
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Estes valores de vazåo e nível dinâmico foram utilìzados apenas na calibraçäo do modelo

matemático, sendo que para a definição da zona de contribuiçåo dos poços, foram utilizados a

vazáo e o tempo de funcionamento reais.

Tabela 7.5 - Taxas de bombeamento dos poços de abastecimento público utilizados como

pontos de observaçåo na calìbração do modelo matemátìco na s¡tuaçåo'com bombeamento'

Poço 'l 
azëp real

(m3/h) (.-)

Tempo de

funcionamento

(h/dia) (.")

Vazão real

(m3/d) (*)
V azáo para 24 horas de

bombeamento (m3/d) o

Êlevaçäo do

nível dinâmico

(m) (..)

JACVl 5,9 12.1 71,4 141.6 569.0 (*-)

JACV2 7.2 12.1 87,3 172.8 549,8

1'1 ,3 208,9 444 550,7

>¡l IJ 61.4 18,9 1162,6 1473.6 493.4

SA18 70.1 12,4 868,3 1682.4 479.7

SA19 717 aao 1706,9 1720,8 490,5

3420 14,1 11 7 165,6 338,4 492.O

SA21 44.2 .ta .t 985,2 1060,8 475.7

SA21A 106,8 Z J,.) 2490,9 2563.2 484.4

SA22 102.3 21,4 2187,9 2455,2 471.6

SA23 71,O 21,1 1497,9 1704,0 479.5

)424 73,9 23,0 1702,1 1773,6 480,0

iA25 -74 ô ¿J, I 1709,2 1773,6 484.7

ìAGU2 at 12,2 ¿o,ó 52.8 536,0

JAGUs 4.7 12.2 Ê'7 E 112,8 461.7

ìAGU6 o? 11.2 103,8 aae a 492,8

JAVMI 90,8 24.0(--*) 2179.2 2179.2 455,7

"valor utit¿áOo na calibração do modelo matemático na situaçäo'com bombeamento'
** Medìdas de mai0/96
*** Nível dinâmico de janeìro/1997

não monitorado - ¡nformaçäo verbal

os valores de escoamento básico não puderam ser utilizados para o córrego Divisa

durante a calibração do modelo na situaçäo'com bombeamento' pois os dados existentes são

do período de 1970 a 1975, sendo que, vários poÇos instalaram-se nesta bacia após esta

época, podendo alterar o escoamento básico atual. Assim, para este córrego, o valor do

escoamento básico foi utilizado na fase de cal¡braçäo apenas para a simulação do modelo no

cenário 'sem bombeamento'. Para o córrego Caçapava Velha, util¡zou-se a média do

escoamento bástco entre'1958 a 1995, para a verif¡caçäo do modelo simulado com as vazóes

reais, pois nesta bacia foram cadastrados apenas 3 poços, explorando menos de 3OO m3/d.
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Para o modelo na situaçáo 'com bombeamento" considerando a vazáo imaginária de

bombeamento durante 24 horas, este valor do escoamento básico foi avaliado' mas aceitou-se

um valor superior a 1o%, uma vez que o volume bombeado pelos poços em todo o município

foi muito superior ao valor real. Na situação considerando a vazäo real, o total bombeado foi de

1g.7gl m3/d, enquanto que na situação 'com bombeamento' considerando um período de 24

horas de funcionamento dos poços, o total foi de 25.847 m3ld

7.7. Calibraçäo do modelo matemático

como foi dito anteriormente, a câlibração do modelo matemático deu-se em duas

situaçóes: a primeira considerando o sistema hidrogeológico natural, sem interferência

antrópica, que fot denominada de situaçåo 'sem bombeamento'; e uma segunda etapa de

calibraçáo considerando os poços funcionando, denominada de situaçåo'com bombeamento''

o processo de calibraçáo do modelo consistiu em var¡ar os parâmetros, principalmente

de condutividade hidráulica e recarga, de forma a obter um valor aceitável entre a diferença do

nível da água calculado pelo modelo e o observado no campo. A varìação da condutância dos

drenos e do r¡o mostrou pequena influênc¡4, ¡nferior a 2o/o, tros valores de escÕamento

calculados nas bacias dos córregos caçapava velha e Divisa, o que levou o processo de

calibração a concentrar a atenção nos paråmetros de condutividade hidráulica e recarga do

modelo.

Para a calibração, adotou-se a pofcentagem (%) do resíduo (%resíduo = RMS/AH) como

parâmetro de avaliação, isto é, o resíduo proporcìonal entre as d¡ferenças das cargas

hidráulicas calculadas e observadas em relação à variaçáo total da carga hidráulica no sistema'

Dessa forma, procurou-se chegar a um valor próximo a 10%. Este valor não foi atingido pois os

dados de monitoramento do nível da água são irregulares, medidos no próprio poço de

produção, dificultando a calibraçäo. Mesmo assim, at¡ngiu-se valores próximos a 10% nas duas

situaçöes consideradas ('sem bombeamento' e 'com bombeamento')

A calibração do modelo matemático na situaçäo 'sem bombeamento' atingiu valores

menoÍes para o'resíduo médio'(ME), o'resíduo da média absoluta' (MAE) e desvio padrão

(RMS) em relação à situaçäo'com bombeamento" entretanto a % resíduo mostrou-se próxima

nas duas calibrações como mostra a Tabela 7.6. Na situação'com bombeamento" a variaçäo

entre a maior e menor carga hidráulica no sistema modelado é malor que na siiuação 'Sem

bombeamento' devido ao rebaixamento provocado pelo funcionamento dos poços Assim,

apesar do resíduo médio (ME) apresentar um valor mais elevado, em relação à var¡ação de

carga hidráulica no sistema, ambas as situaçöes apfesentam a mesma proporçáo de resíduo
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Tabela 7.6 - Residuos calculados entre as cafgas hidrául¡cas observadas e determinadas

pelo modelo matemático

Resíduo Situação'sem bombeamento' SituaÇäo'com bombeamento'

MF lm) 0,59 3,83

[/AE (m) 6,36 12,10

MRS (m) 7,03 13,46

% resíduo (%) 11 17 11,88

A Figura 7.,12 mostra, grafìcamente, a relaçáo daS cargas hidráulicas calculadas pelo

modelo, nas duas situaçöes, e a carga hidráulica observada A reta, com inclinaçáo de 45o'

indica a calibração ideal e os valores dos resíduos calculados estäo ¡lustrados na base dos

gráf¡cos, Nota-se que, apesar dos pares de dados de carga hidráulica observada e calculada

não estarem exatamente sobre a reta, eles acompanham aproximadamente a sua inclinação, o

que levou a consìderar o modelo como calibrado.

Emrelaçáoaobalançodeáguatotal,tantonasituaçäo'sembombeamento',comona

situaçåo ,com bombeamento" a diferença entre o volume de água que entra e o volume que sa¡

do sistema modelado é praticamente o mesmo (Tabela 7 7), indicando que o programa está

calculando corretamente as equaçöes parciais de fluxo do modelo matemático (Anderson &

Woessner, '1 992).

Þara ôè vã-lores ¿ä ¡aønço niOnòo das bacias ¿oà córregos Caçapava Velha e Divisa'

também adotou-se uma diferençâ de 10o/o entre o valor calculado pelo modelo e o valor

observado, como um critério de calibração.

f abela7.7 - Balanço total de água no modelo matemático

(m3/d)

S¡tuecåo'sem bombeamento' Situaçåo'com bombeamento'

Entrada de áqua Saída de áqua Entrada de áqua Saída de áqua

Armazenamento 0 0 0 0

Caroa constante 0 0 0 0

PoÇos 0 0 n 25.847

Drenos 0 57.327 0 36.865

Recarqa 70.850 0 71.380 0

Drenanca do rio 0 22718 zoJ 20.490

Carqa afastada 10.072 875 12155 Ão7

Tolal 80.922 80.920 83.798 83799

Entrada - Saída 2.26 1,O2

Discrepância (%) 0 0



Situaçäo'sem bombeamento'
gffigffi [r,,ffi
Fe &rno¡¡ Vclodir¡ PdhfrË â¡d êtþolètr

X:
Y;
2

Fow []:
Cofm ít
LEq tKÌ I

iD¡ip¡¡r ebt ù c*. vi obr.

Situação'com bombeamento'

ES

I

Psiod 1

5loÞ: I

&*l
B}.l

E¡çot I

Slwnrtffil
9¡nnæ |

8o¡*rüsel

B*l
Wd Eflcds:

l- Carætcd

erd: 0.591534 Mæn ôbs. €Í: 6.35797 HMS sron 7.02509

CÍckqdcri*,toil,cntlyobøvalimp<irt ScdFMS: 11 1701 Z

E¡i Cor{ot¡3 Ygocf'rc B¡U*rc Zbt¡

X: e3.3
y.. 111û1.2
Z: ..ti

Fil []
Cd¡m fJl
Lq¡s tKÌ 1

ôurnr ri.:t.tm(drdsbtã potiod jï rbs ¡tcö: I

Figura 7.12 - Calibração do modelo matemático - Situação'sem bombeamento' e 'com

bombeamento'. Carga hidráulica observada x Carga hidráulica calculada pelo modelo

Peûi:1
Step: I

qo*l
Fir I

E,çor I

Shown:

Sdedcd I

Setrorgo I

E.o"r,"nçl

Hdp I

\.VdlEltæts:

17 Cdrected

Moon sro¡: 382798 l'{s Ss. ar 12097? FIMS enq: 13.457

Clicl m àstdisk to ¡dd{¡ly obcôryåtih pornt ScCcd FMS: 11.8752



135

Estadiferençaat¡ng¡uocritér¡ode10o/opaîaaS¡tuaçäo'sembombeamento',indicando

umaboacalibraçäo(Tabela7.8)'Paraasimulaçãonasiiuação.combombeamento''osValores

referentes ao escoamento mostraram-se abaixo do valor observado, pois adotou-se uma vazão

mais elevada para os poços do que a vazáo real, para f¡ns de comparaçäo das cargas

hidraúlicas. Assim, a taxa bombeada pelos poços corresponde a um tempo de funcionamento

de 24 horas, o que nåo corresponde a realidade, diminuindo os valores de escoamento

calculados (Tabela 7.8). Na situação considerando a vazáo real bombeada pelos poços' o

escoamento calculado pelo modelo é semelhante ao observado, apresentando um resÍduo

infeÍior a 1}o/o palao córrego Caçapava Velha. Para o córrego Divisa, em função da instalação

de vár¡os poços, o valor de escoamento observado, ex¡stente apenas para o período de 1970 a

1975, apresentou uma grande diferença em relaçåo ao valor calculado pelo modelo' dando um

resíduo muito superior a I O%, como mostra a Tabela 7-8.

Tabela 7,8 - comparação entre os valores de escoamento básico calculados pelo modelo

maiemático e obtidos dos dados fluviométricos

Obtido dos

dados
'luviométricos

(m3/d)

'sem bombeamento' 'com bombeamento'

considerando vazão de

24h de funcionamento

considerando vazäo

real dos Poços

(m3/d) o/o êflo (m3/d) o/o êllO (m3/d) o/o er¡o

Jónego
laçapava
i/elha

7.193 7.905 9,9 5.960 17,1 6.683 7,1

Córrego
Divisa

17.147 16.488 J,Õ 12.064 29,6 13.725 20,0

7.8. Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade foi desenvolvida para avaliar os parâmetros que mais afetam

as cargas hidráulicas calculadas pelo modelo matemático. Para tanto' variou-se os valores das

condutiv¡dades hidráulicas das unidades, as taxas de recarga e os valores de condutância das

condiçöes de contorno 'rio, e ,dreno'. segundo Anderson & woessner (1992), a análìse de

sensibilidade é feita, tipìcamente, variando-se um parâmetro de cada vez pata verificar seu

reflexo nos resíduos calculados.

Aanálisedesensibilidadefoiefetuadaparaambassituaçõesconsideradas,.sem

bombeamento' e'com bombeamento'. oþservou-se que as condutâncias do'rio'e dos'drenos'

não apresentam grande influência no modelo matemático, sendo que os resíduos'

representados pela diferença entre as cargas hidráulicas observadas e calculadas pelo modelo'

mostraram pequenas diferenças em relação ao valor calibrado, como mostra a Tabela 7 9 4

variaçáo das conduiâncias afetam mais os escoamentos básicos calculados para os córregos
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Divisa e caçapava Velha, entretanto, náo resultam em valores muito diferentes que os valores

obtidos no modelo calibrado. As taxas de recarga tem uma influência muito maior tanto nas

cargas hidráulicas calculadas pelo modelo como nos valores de escoamenio básico. A

d¡minuição da taxa de recarga em 50% causa uma diminuiçåo de quase 3 vezes no

escoamento básico do córrego Caçapava Velha.

A variação nas condutividades hidráulicas também afetam o modelo matemático com

maior intensidade que os valores de condutância, como refletem os valores dos resíduos

calculados. Na situação'com bombeamento" a diminuição da condutividade hidráulica eleva a

%residuo para aproximadamente 20% (Tabela 7 9)

Dessa forma, é possível observar que o modelo matemático construído é mais sensível

em relaçåo aos valores de condutìvidade hidráulica e recarga do aquífero, sendo necessário

um levantamento mais preciso desses parâmetros. É necessário também, maìs dados

confiáveis de subsuperfície para uma melhor definiçâo espacial das unidades hidráulicas. os

valores de condutância do'rio' e dos 'drenos' apresentam pouca influência no sistema

modelado, o que mostra que sua estimativa com base bibliográfìca náo induzirá grandes erros

no modelo matemático.

Tabela 7.9 - Análise de sensibilidade do modelo matemático construído

Situaçåo Parâmetro Variação
ME

(m)

AMR

(m)

MRS

(m)

o/o

resíduo

Escoamento básico

Divisa Cac. Velh¿

com

bombeamento'

londutividade

lidráulica (K)

r,5 K 18,99 20.44 22,28 '19,66 11.457 4.678

0,5 K Simulacáo näo converqiu

ìecarga (R)
1,5 R 11,02 14.69 16,93 14,94 20.810 11.255

0.5 R 13,94 17,01 20,82 20,67 4.371 1.311

londutância dc

rio'(C,¡.)

1 .5 C.¡ 3,82 12,10 '13,46 ,87 12.063 5.959

0.5 c." J, O.l 12,10 13.46 11,88 12.066 5.962

Condutância dc

'dreno' (C¿**)

1 .5 Cn,"". 3,82 12,10 13.45 11,87 12,064 5.958

0,5 c¿,"* 3,84 12,10 13.47 11,88 12.063 5.966

londut¡vidade

lidráulìca (K)

1,5 K 1,22 6,46 7,41 11,77 16.092 6.286

0,5 K 5,21 7,13 8,54 3,58 16.645 8.984

lecarga (R)
1,5 R 3,01 6,49 7,45 11,85 24.793 13.051

0,5 R -2.29 þ,þó 7,90 2,56 8.'1 1 1 2.494

londutância dc

rio' (C.,")

0,59 þ,óþ 7,03 11 17 6.486 7.900

0,5 C,i" 0,60 6,36 7,03 1,17 6.494 7.921

londutância d(

dreno'(C¡."".)

1,5 Cd,""" 0,60 6,35 7,02 11.16 6.492 7.912

0,5 Co,"no 0,66 6,37 7,04 11 19 6.476 7.888
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S.Avaliação dos resultados do modelo matemático

8.1.Avaliaçãodofluxodaáguasubterrâneacalculadopelomodelomatemático

Com o modelo matemático calibrado, simulou-se a s¡tuaçåo do slstema hìdrogeológico

consìderando a vazáo real dos poços para a avaliaçáo do fluxo da água Subterfânea, de forma

a comparar com a simulação na situação 'sem bombeamento'

o modelo matemático calibrado mostrou que a superfície potenciométrica acompanha a

Superfície do terreno, quando consìdera-Se a ¡nexistência de perturbaçåo antrópica no meio,

ondeaprinc¡pa|direçãodefluxoéemseniidoaorioParaíba'Ascurvasequ¡potenciaisda
primeiracamadadomodeloacompanhamamorfologiadoterreno(Figuras'l),mostrandoque

as drenagens atuam como áreas de descarga para o fluxo da água subterrânea' com

comportamentosemelhanteaomapapotenciométricointerpretadoapartirdosdadosdepoços.

Nesiasituaçäo,sembombeamento',asuperfíciepotenciométricanasegundacamada

mostra ainda, com menor intensidade, a influência das drenagens secundárias como área de

descarga local, principalmente nas drenagens localizadas na porçáo sudoeste do município'

As curvas potenciométr¡cas da terceira camada do modelo' representândo o

EmbasamentoCrìstalino,apresentammenorinfluênciadasdrenagenssecundárias,indicando

contudo, o rio Paraíba como principal área de descarga (F¡gura 8' 1)'

A simulaçáo do s¡stema hidrogeológico considerando os poços bombeando a vazão real

mostrouainfluênciadospoçosnasuperfíciepotenciométrica,comreba¡xamentos
principalmente na porção ao sul da zona urbana, onde concentram-se os poços de

abastecimento, Entretanto, o rio Paraíba continua a atuar como principal área de descarga do

sistema de fluxo da água subterrânea, podendo ocorrer, localmente, a contribu¡ção do rio para

o aquifero. Para avaliar a ìnfluêncìa do rio, utilizou-se a técnica de caminhamento de particulas'

detalhada mais adiante.

Asdrenagenssecundáriasatuamtambémcomoáreasdedescargalocal'tantoparaa

prime¡ra como para a segunda camada do modelo, como mostra a configuração das curvas

equipotenciaisdaFiguraS.2.NasregiöesdeGuamirimecaçapavaVelhanåoésentidoo

reflexodobombeamentodospoçospoisavazãoexploradaépequena.Ainfluênciadas

drenagenssecundárias,comoVisual¡zadonaS¡tuaçäo.sembombeamento',ébemmenorna

terceira camada do modelo, sendo que a principal área de descarga é o rio Paraiba (Figura

8.2).

8.2. Zonas de Contribuição

NoprogramaMODPATH,aspartículasfofamcolocadasaoredordospoçosde

abastec¡mento na camada 2 do modelo, onde encontram-se os filtros, pois, esia é a camada
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ma¡s produt¡va. Nos poços SAGU5 e SAGU6, localtzados na por@o sudoeste do municipio' no

baifro de Guamirim, as particulas foram colocadas na terceira camada pois sáo poços mistos'

explorandotambémoembasamentocristal¡no.Aspartículastambémforamcolocadasna

Camadal,pois,comoomodelofoiassumidocomoumaquíferolivrealocalmenteconfinado'

estacamada,apesardenãoseratravessadapelosfiltros,tambémcontribuiparao
fornecimento de água para os poços

Na simulação do caminhamento de paftículas, o programa calcula a trajetória da particula

reversa aié esta atingir uma fronteira e sair da área modelada. Esta simulaçáo permitiu

visualizar a áfea de captura total dos poços de abastecimento, como mostra a Figura 8 3'

Comosepodeobservar,aáreaderecargadospoços'denominadadeZonadeContribuiçáo

(ZC), ocupa uma extensa área na porçáo central do modelo' devido aos poços de grande

vazáo localìzados na zona urbana do município. Os poços nos bairros isolados' de menor

produtividade,apresentamáreasdecapturamenoresemaisestreitas.EstaFiguraS.3mostra

azonadecontribuiçäototal,considerandoas|inhasdetrajetóriasdaspartículascolocadasnas

duas camadas do modelo.

Nota-se que a zona de contribuiçáo formada pelas partículas colocadas na Camada 1 é

sempre mais estreita que a zona de contribuiçäo delineada pelas partículas da Camada 2 (com

exceçãodopoçoSAcVl),poisamaiorpartedosfiltfosestálocalizadanacamadainfer¡or,

induzindoummaiorvolumecaptadonestaunidade,oquerefleteemmaioresáreasdecaptura

dospoços.Alémd¡sso,acondut¡vidadehidráulicadaCamada2émaiorquedaCamadal'

favorecendoestatendênciadopoçoemcaptafmaiságuadacamadainferior.AFiguraS.4

ilustra esta relação da área de captura dos poços em relação à vazäo bombeada e à

transmissividade quando considerado um aquífero homogêneo, isotrópico com superfície

potenciométrica inicialmente horizontal

Transmissividade

I

Flgura 8.4 - lnfluência da tran smissividade do aquifero e da vazão bombeado na forma

das áreas ¿" 
"uptutäïot 

poços considerando um aquífero homogêneo'

i;;¿õb";;' ;:o*'" *i:^::métr:a i clllmeil: n"-"1-:ll"l
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Em funçåo disso, uma parte das linhas de trajetória forma uma área mais estreita'

próXimaaospoços'correspondendoàsparticulascolocadasnaCamadal.Naporçåoin¡clal

da zonade contrlbuição, ma¡s a montante dos poços, nota-se um maior número de linhas de

trajetórias e também ocupando uma área mars larga, correspondendo as partículas colocadas

na camada 2, que se inf¡ltfam através da camada 1 antes de caminhar pela camada inferior' A

Figura 8.5, mostrando os poços sA18 e sA19 em detalhe, ilustra melhor esta dlferença enire

as zonas de contribu¡ção considerando separadamente as Camadas 1 e 2'

Deformageral,aáreaformadapelaslinhasdetrajetór¡adasparticulascolocadasna

Camada2englobamaslinhasdetrajetóriadaspartículasdaCamadalparatodosospoços,

comomostramosexemplosdasFigurasS.6es'7.Aexceçãoencontra-SenospoÇosde

CaçapavaVelha(SACV2'SACV3)edeVilaMariana(SAVM1),ondenota-seainfluênciada

diferençadedìreçãodefluxodaáguasubterrâneanocaminhameniodaspartículas.Estefatoé

fortementesentidonopoçoSAVMI(Figura8.8),ondeazonadecontribuiçáodaprimeira

camada tem direção NWSE, formando' entretanto, uma zona de contribuição pequena. A zona

de contribuiçáo formada pelas partículas colocadas na Camada 2 apresenta uma área maior'

com direçäo aproxìmadamente N/S, bem diferente da área formada pelas partículas da

camadal'Estefatopodesignificarqueacamadainferiorestásofrendomaiorinfluênciado

fluxoregionaldaáguasubterrânea,sendopoucoinfluenciadopelasfeiçöeshidrológicas

superficiaiscomoasdrenagens.Entretanto,poroutrolado'azonadecontrìbuiçãodopoço

SAVMlaproxima-sedolim¡iedomodelo,sofrendoforteinfluênciadacondiçãodecontornode

cargagenérica,podendo-seampliaraáreamodeladaparacertificaradireçãodaslinhasde

trajetórias das partículas colocadas na Camada 2'

Nos poços de Caçapava Velha (Figura 8 9), a diferença das áreas de captura náo é táo

marcantecomonopoçoSAVMI,entretanto,nota-seainfluênciadadrenagempróximana

zonadecontribuiçäoformadapelaspartículasdaCamadal,desviandoligeiramenteadireçäo

das linhas de trajetória. Na Camada 2, as drenagens náo influenciam no formato da zona de

contribuição. o poço SACVI possui uma zona de contribu¡çáo maior na Camada 1 pois, a

maior parte dos filtros encontfa-se nesta camada, portanto esta maior captaçåo de água reflete

em uma área de captura do poço mais extensa Este fato mostra os reflexos de um meio

heterogêneo, permitìndo uma melhor defìniçáo da zona de contribuiçäo, que nåo seria possível

se fosse utilizado um modelo matemát¡co bidimensional'

Em Guamirim, os poços são mistos, ìsto é, exploram conjuntamente os aquíferos

sedimentar e crìStalino' e por este motivo, foram colocadas também partículas na terceira

camada para avaliar a sua influência na zona de coniribuição. As linhas de trajetórias formadas

pelasparticulascolocadasnacamada3formamumazonadecontribuiçåomaislargaque

aquela formada pelas particulas da Camada 2 (Figura 8.10), entretanto, a Velocidade da água

subterrânea é bem menor devido à baixa condutividade hidráulica do embasamento cristalino
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Ainda, o Aquífero Cristalino é mais protegido pois tem todo um pacote sedimentar acima'

sendo que a regiäo abrangida pelas zonas de contr¡buição dos poços é pouco habiiada' e

segue em direçáo à serra' onde há predominância de mata natural O poço SAGU2 tem

partículas apenas nas Camadas 1 e 2 pois não explora o Aquífero Cristalino

Devido a proximidade dos poços e da grande vazáo bomþeada' há uma interferência

entre as zonas de contribuição, como mostfa a Figura 8.3, na porção ao sul da área urbana'

NospoçosSA24eSA25'porexemplo,aszonasdecontribuiçãointerferementresi'ondea
área de recarga do poço SA24 se expande devido ao bombeamento do poço SA25 (Figura

s.11). Se não existlsse o poço 5425, provavelmente a área de captura do poço SA24 seria

maisestreita'entretantoháumdesviodaslinhasdefluxoemfunçåodainfluênciadeoutros

poços. Da mesma forma, devido à influência do poço SA2lA' a zona de captura do poço SA22

é mais larga, rodeando a zona de contribuição do SA2lA (Figura 8 7)

NazonadecontribuiçãodospoçosSA20eSA2lpercebe-seainfluênciadorioParaiba,

nåo mu¡to express¡va em relação à área de captura total dos poços' mostrando a drenança da

águadorioparaoaquifero(FiguraS'12).cadaintervalodasetanestaFigufaS.l2indicaum
intervalodetempodetrânsitodel0oanos'oquesignificaqueainfluênciadorioserásentida

apenasapós700anos,muìtosuperioràvidaútildopoçoEntretanto'énecessárioobservar

esta influência e ev¡tar a perfuraçåo de novos poços de grande vazão em áreas próximas ao rìo

Paraíba, po¡s sabe-se que a água deste r¡o não apresenta boa qualidade'

8.3.Zonas de TransPorte

As Zonas de Contribuição dos poços apresentam áreas muito extensas' inviáveis de

serem totalmente protegidas, Além disso, uma partícula no extremo mais afastado de uma

zona de contribuição levará milhares de anos para atingir o poço Assim' deve-se pensar em

áreas menores dentro da zona de contribuiçäo, que deveråo ter medidas preventivas contÍa a

poluição dos aquíferos. Dessa forma, apl¡ca-se a avaliaçäo dos tempos de trânsito das

partículas dentro da zona de contribuição para fins de definir a zoîa de Transporte (ZT) Neste

estudoforamavaliadasasáreasdefinidasparaumtempodetrânsitodel0anose50anosde

formaaanalisarotamanhodaáreaeaviabilidadedeaplicaçáodamodelaçåomatemática

tridimensional para a definiçäo de áreas de proteção'

Como visto anteriormente, as zonas de contribuição considerando as particulas

colocadasnaCamadalenaCamada2domodeloforneceramáreasdiferentes,emgeral,

maioresquandoformadaspelaslinhasdetrajetór¡adaCamada2'mostrandoaimportânciade

seconsideraraSheterogene¡dadesdomeiofísicoeressaltandoaVantagemdautilizaçäoda

modelação matemáttca tridimensional'
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Zona de Contribuiçåo total dos poços SA20 e SA2l

Seção vertical da Zona dE Contribuição do poço SA20

Figura g.12 - llustração esquemática das linhas de trajetórias das partículas colocadas

nos poços sA20 e sA21 nas camadas 1 e 2 do modelo matemático
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Em relaçáo à proteção do aquífero, a zona de contribuiçáo formada pelas partículas

colocadas na Camada 1 indica a área prioritária a ser protegida po¡s representa a área

aflorante do aquífero superior que contrìbui para o poço O aquífero inferior' representado pela

segunda camada do modelo, possui uma proteção maior' pois é sotoposto ao aquífero

superior, que possui condutividade hidráulica menor em relaçáo à segunda camada'

Entretanto, tendo uma visão mais conservadora, o aquífero superìor, apesar de possuir uma

menor condutividade hidráulica, ainda é muito poroso' permitindo a percolaÇão de

contaminantes, colocando em risco a qualidade do aquífero inferior' Além d¡sso, sabe-se que a

espessura desta primeira camada' no sistema real, é variável' podendo eventualmente ser

inferior a 10 metros, colocando em risco o aquífero inferior, poìs algumas obras como aterros

sanitários, lagoas ou tanques frequentemente implicam em escavaçôes' diminuindo a

espessura da primeira camada menos condutiva'

Dessa forma, com esta visäo conservadora' considerou-se' conjuntamente' as áreas

formadas pelas linhas de trajetória das partículas colocadas nas Camadas 1 e 2 como a Zona

de Contribuiçåo dos poços (Figura 8 3)'

A maior parte das zonas de transporte def¡nidas pelas partículas colocadas na Camada 1

estão contidas nas zonas de transporte definidas na Camada 2 como mostra a Zona de

Transporte de 50 anos ilustrada na Figura 813 O poço SA25 náo possui zona de transporte

paraaCamadalpoisascélulasdestacamadaestáosecas'istoé'oníveldaáguaéinferiorà

base da Camada 1 do modelo.

MesmoopoçoSAVMl'queapresentavazonasdecontribuiçáodiferentesconsiderando

as particulas colocadas na camada 1 e na camada 2, mostra uma superposiçáo das zonas de

transporte para um tempo de trânsìto de 50 anos (Figura 8 13) No poço SACVI' em Caçapava

Velha, a zona de transporte defìnida pelas partículas colocadas na Camada 1 é mais extensa

quedacamada2,sendoadotadacomoZonadeTransportetotal,aáreadaCamadal(Figura

8.14), No poço SACV2, a zona de transporte da Camada I näo engloba totalmente a zona de

transporte formada pelas partículas colocadas na Camada 2' sendo adotada a uniáo das áreas

como a Zona de TransPorte total.

NospoçosdobairroGuamirim,asZonasdeTransportetotaisconsideraramasáreas

definidasnasCamadasle2domodelo.ACamada3náofoiconsideradapoisopacote
sedimentar acima do embasamento cristalino é espesso e a condutiv¡dade hidráulica desta

camada é muito baixa, definindo zonas de transporte muito pequenas, mesmo considerando

temposdetrânsitodel0e50anos'NopoçoSAGU2'paÊazoîadeTransportetotalde50
anos, adotou-se a soma das zonas de transporte formadas pelas partículas colcadas nas

camadasle2,ParaopoçoSAGUSaSzonasdetransportedaCamadalnáopuderamSer

definidas poìs eram mu¡to pequenas em relação à grade do modelo (Figura 8 '15)'
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Nos poços de grande vazão' superior a l0o0 m3/d' a zona de transporte formada pelas

partículascolocadasnaCamadalému¡toìnfefioràqueladefinidapelaslinhasdetrajetóriada

Camada 2 (Tabela 8 1), sendo em geral, ¡nferior a 7% do iamanho da Zona de Transporte total'

poisasseçóesfiltrantesdospoçoseståolocalizadasemsuamaiorparte,noaquíferoinferior.

Dessaforma,adotou-Seazonadetransportecommaioráreaouacombìnaçãodaszonasde

transporte formadas pelas partículas colocadas nas camadas 1 e 2 como a Zona de Transporte

total. consìderando o tempo de trânsito de 1O e 50 anos' como mostra a Figura 8 16'

Tabela 8.1 - Área total (m2¡ das Zonas de Transporte definidas para cada poço de

âbastecimento.

Zona de Transporte - 10 anos Zona de TransPorte - 50 anos

PoÇo Camada 1 Camada2 Total Camada 1 Camada2 Total

bAJ 3.851 8.904 8.904 5.502 27.077 27.O77

SAI3
.7 0)1 '135.380 '135.380 12.680 590.105 590.105

SA18 2.820 81.831 81.831 5.996 356.421 3s6.421

SAI9 138.330 138.330 7186 622.445 622.445

166.037 166.037
SA2O 2.866 41.089 41.089 9.401

SA21 10.113 251.250 251.250 100.706 06A ¿R7 956.487

SA21A 4.235 239.919 239.919 13.974 1.042.055 1.042.055

SA22 5.957 287.809 287.809 41 .718 I .1 35.486 1.135.486

bAZJ 3.855 187.230 187.230 19.128 765.386 765.386

SA24 4.381 165.739 165.739 20.658 659.731 659.731

SA25 125.441 125.441 578.415 578.415

SAVMl 2.286 13.167 13.167 3.774 51 .313 51 .313

SACVl 18.700 2.663 18.700 70.277 5.494 70.277

SACV2 7.701 tl 5JJ 7.996 28.689 22.314 29.149

SACV3 3.336 15.517 15.517 8.218 65,586 65.586

SAGU2 7.541 10 766 10.944 23.955 42.668 44.365

SAGUs s.365 9.365 36.272 36.272

SAGU6 2.617 36.824 36.824 7.028 145.194 145.194

A distância máxima entre o poço e o limite da Zona de Transporte para um tempo de

trâns¡to de 10 anos, nos poços de grande vazäo ' éinferior a 400 metros' perm¡iindo a definiÇáo

de estratégias de proteção factíveis de serem implantadas uma vez que esta área nåo é

consideradaextremamentegrande'Nosdemaispoços'estadistânciaatéo|imitedaZonade

Transporte é ainda menor' sendo inferior a 130 metros
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As Zonas de Transporte para 50 anos apresentam grandes áreas' onde a distância

máxima entre o poço e o lìmite da área delimitada é cerca de 1 km' sendo que estratégias de

proteçäo devem ser diferenciadas para cada perímetro de proteçäo'

Dependendo dos recursos disponíveis e do perfìl do uso e ocupação do solo do município

pode-se diminuir a área a ser protegida, avaliando-se zonas de transporie æm tempo de

trânsito menores, como por exemplo, 5 anos

Na|egislaçãoestadualpaulista,oscritériospafadefiniçãodasáreasdeproteçãosão

claros apenas para os perímetros lmediato de Proteção Sanitária e de Alerta e para a Área de

Proteçäo Máxima, que cons¡deram como critérios para sua definiçäo' respectivamente' 10

metros, 50 dias de tempo de trânsito e as fronte¡fas de fluxo. Na categoria da Área de

Restriçäo e controle, o critério para a del¡mitação dos perímetros de proteção é mais flexivel,

permitindo que sejam adotados critérios mais adequados às caracierísticas do meio físico e ao

perfil sócio-econômlco do município

Neste modelo matemático, a área correspondente a 50 dias de tempo de iransporte não

foi avalìada pois não supera um raio de 25 metros ao redor do poço' que é menor que a

discretizaçåo da grade utilizada na modelação Mesmo para um tempo de transporte de 1 ano'

a área total ainda é pequena, necessitando-se de uma discretizaçáo maior da grade do modelo

emcadapoçoparaumaboadef'iniçãodazonadetransporte'Hirata(1994)aplicoua
modelação matemática b¡d¡mensional em são José dos campos e obteve áreas de alê 240 m2

para um tempo de transporte de um ano, o que significa que foi utilizada uma malha

discret¡zada com espaçamento inferior a 5 metros No presente estudo' dado o tamanho da

área modelada, tal ref¡namento da grade não foi aplicado, entretanto, a partir do modelo

matemático obtido, é possivel detathar áreas específicas, definindo um menor espaçamento da

malha para a definiçäo de perímetros de proteção cons¡derando tempos de trânsito menores'

8.4.Riscos assoc¡ados às zonas de transporte

paraavaliarosriscosassociadosàszonasdetransportetotais,foirealizadauma

avaliaçãoconjuntacomaSpotenciaisfontesdecontaminaçãoexistentes,cons¡derandoos

tempos de trânsito de 1 0 e 50 anos.

AsfontespotenciaisdecontaminaçåoavaliadasforamasindúStrias,áreascomtanques

de armazenamento de líquidos perigosos e áreas de d¡sposiçáo de resíduos sólidos

doméstìcos.

O município de Caçapava atualmente não opera nenhuma área de disposição de

resíduos sólidos, pois todo o lixo doméstico e hosp¡talar é enviado para o município de säo

JosédosCamposedepositadonoaterrosanitáriodenominadoUrban.Segundoinformaçóes

colhidas na Prefeitura Municipal, no passado, oS resíduos domésticos foram depositados em
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uma área na zona rural, ao norte do rio Paraíba' a qual funcionou por cerca de 2 a 3 anos e

encontra-Sedesativadaama¡sdel0anos.Anterioraesteperiodo,näoexistemregistrosdas

áreas de disPosição de resíduos

Das 24 áreas com tanques, 16 delas sáo posios de serviço,7 säo garagens de empresas

de ônibus e da prefertura, e apenas uma pedence a uma transportadora de resíduos

industr¡ais. Estas áreas localizam-se, em geral' na zona urbana e ao longo da rodovia

Pres¡denteDutra,prÓximasaospoçosdeabastecimentopúblico'constituindoumgranderisco

à qualidade da água subterrânea Hoje, sabe-se que os postos de serviço sáo responsáveis

por inúmeros casos de contaminação de aquífero na Grande Såo Paulo' em funçäo de

Vazamentosnãodetectados.Assim.estasáreasdevemseravaliadasemonitoradasdeforma

a proteger a qualidade da água de abastecimenio do município'

Felizmente, a maior parte das Zonas de Transporte dos poços da SABESP não englobam

fontes de contaminaÇáo pois os poços estão localizados' em geral' no limite da área urbana' a

montantedasprincipaisfontesdecontaminação.NosbairrosafastadosdecaçapavaVelhae

Guamirim, náo existem indústrias nem postos de Serv¡ço, estando' assim, as Zonas de

Transporteprotegidascontraestetipodefoniedecontaminação.EmcaçapavaVelhaexiste

umpequenocemitério'entretantonãoapresentariscoàqualidadedaáguasubterrânea'pois

encontra-se em uma porção elevada, onde o nível da água é profundo

Dos poços próximos à zona urbana' a maior parte deles (SA3' SA18' SA19' SA20'

SA21A,SA22,SA25)nãopossuinenhumafontepotencialdecontaminação,seconsiderarmos

o tempo de trânsito de 10 anos Entretanto' as Zonas de Transporte de l0 anos dos poços

S413, 5421, SA23 e SA24 englobam áreas de tancagem e uma indústria' que colocam em

risco a qualidade da água captada Como estes poços estäo praticamente dentro da zona

urbana, a principal fonte de contam¡nação ex¡stenie säo os postos de serviço (Figura 817)' o

poço SA21 , em situação mais crítica' possui em sua Zona de Transporte de 10 anos' dois

postosdeserviçoeumatransportadoraderesíduos¡ndustriais.QuandoanalisadaaZonade

Transportepara50anosdetempodetrânsito(Figura818)'maisdoispostosdeserviçosäo

englobados.

Os poços SA23 e SA24 possuem apenas uma empresa de envasilhamento de derivados

de petróleo no limite de sua Zona de Transporte' seja para 1O anos como 50 anos de tempo de

trânsito. A Zona de Transporte de 10 anos do poço sA13 engloba somente uma garagem de

empresadeônibuseéaúnìcaqueenglobaumaindústria,fabricantederadiadores.Asdemais

indústrias não constituem uma ameaça à qualidade da água dos poços' mesmo considerando-

se um tempo de trânsito máximo de 50 anos lsto acontece porque as indústrias localizam-se

predomìnantemente ao longo da rodovia presidente Dutra, longe dos poços de abastecimento'

O poço SAVMl, localìzado na porçäo oeste do munìcípio' apesar de estar próximo a diversas

indústrias. sua Zona de Transporte náo indica ameaças a qualidade da água Entretanto' a
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Vazäodestepoçonåoémonitorada,sendonecessáriaarealizaçåodemonitoramentopara

avaliar o volume real bombeado para uma avaliaçåo mais conclusiva

Este poço SAVMI ' apesar de näo possuir nenhuma fonte potencial pontual ameaçando

suaqualidade,apresentaumriscodecontaminaçåodentrodesuaZonadeTransportede50

anos advinda do perìgo de acidentes no transporte de produtos perigosos pela ferrovia' Da

mesma forma estäo ameaçados os poços SA20 e SA2l' se considerarmos as Zonas de

Transporte de 50 anos com mostra a Figura 8 18'

Outra fonte potencial de risco de contaminação advinda da possibilidade de acidentes

com produtos perigosos é a rodov¡a Presidente Dutra' a qual é englobada na Zona de

TransportedopoçoSAl3,considerandoumtempodetrânsitodel0anos(FiguraS'17).
Avaliando_se as Zonas de Transporte de s0 anos, o poço sA23 também está suje¡to a este

risco (Figura 8.18). Ao se avaliar a rodovia ou a ferrovia' deve-se lembrar que acidentes

implicam em derramamentos de produtos perigosos' que podem escoar certa diståncia antes

de ìnf¡ltrar no aquifero, aumentando o risco de coniaminaçäo de outros poços' como o SA18 e

SA3.

Segundo informações da SABESP, todo o município possui rede de coleta de esgoto' o

qualétratadooudispostodiretamentenoscórregos'näoexistindooriscodecontaminação

daságuasSubterrâneasporrnfiltraçãodeefluentesdomésticos'Alémdisso,porseruma

cidade pequena, Caçapava não possui favelas' as quais costumam concentrar grande número

de fossas negras. Existem apenas dois pequenos aglomerados na margem do rio Paraíba que

formaram-se em funçáo das olarias, mas dada sua extensåo' nåo foram consideradas neste

estudo.

o cemitério, ex¡stente na zona urbana de Caçapava, iambém não foi considerâdo como

uma fonte potencial de contaminaçáo pois é totalmente pavimentado e os túmulos são

cimentados 
^^¡^n¡ial ¡la nnnr iclp¡o' que

Dessa forma, a principal fonte potencial de contaminação existente no mun

atualmente coloca em risco a qualidade da água subterrânea' são as áreas com ianques de

armazenamento de combustíveis e outros líquidos perigosos' principalmente os postos de

serviço.Asindústriastambémdevemserconsideradascomcautelanocasodeexpansäodo

sistema de captaçáo de água subterrânea'

Cabelembrarqueestaszonasdetransporteforamdefinidascombasenasvazóes

medidasemmaiodel996ealteraçöessignificativasdosvolumesbombeadosìrãorefletirna

configuraçäo e extensäo destas áreas
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8.5. Medidas Preventivas

O modelo matemático constitui' como mostta este estudo' em uma ferramenta útil para a

identìficaçåo das áreas que apreseniam maior risco à qualrdade da água subterrânea

d¡stribuída para a população Dessa forma é possível a tomada de medidas preventivas para

evìtardanosàsaúdepública'priorizandoasáreasmaiscríticas,oquelevaaotimizaçäode

custos.AidentificaçãodessasáreascríticaspassaaindapeladecisãodeSeprotegertodaa

Zona de Contribuiçåo de uma captaçáo ou parte dela' delimitada através de Zonas de

Transporte, considerando tempos de trânsito específicos para cada cenário considerado'

Êstas medidas preventìvas devem levar em conta a contínua expansáo da cidade' o que

impl¡ca em instalaçäo de at¡vidades futuras' que podem aumentar o r¡sco de contaminação das

águas subterrâneas, devendo cons¡derar também âs atividades já instaladas'

Em relaçäo à expansão da cidade' pode-se utilizar a metodologia de mapeamento da

vulnerabilidade, como desenvolvida no estudo de Hirata (1994) para subsidiar o planejamento

urbano e instalação de novas at¡vidades'

Para as atividades já instaladas' podem ser adotadas duas linhas de atuação: o

remanejamento das atividades potencialmente contaminantes para fora do Perímetro de

Proteçåotraçado,ouocontroledasatividadesparadetectareconterqualquerevento
contaminador que possa acontecer'

A primeira alternativa é, na maior parte das vezes' economicamente inviável' a não ser

que o perímetro de proteçåo adotado seja pequeno ou exista apenas uma ou outra aiividade

isolada com alto grau de periculosidade à água subterrånea que justifique o investimenio de

relocaçáo da atividade.

A alternaiiva mais viável é controlaf as atividades já existentes e monitorar a qualidade da

água dentro da zona de captura dos poços' de forma que açöes ¡mediatas possam ser

tomadasfrenteaqualquereventocontaminador.Meyer(1990)adotaadenominaçäode''Zona

deManejo'.aestaáreaondeousodosolodeveserregulamentadoparacontrolareeliminar

atividadespotenc¡almentecontaminantes'Assim'nasáreasaseremprotegidas'devemser

definidasasmedidasdecontroledasatividadesexistenteseasexigênciasparaainstalaçáo

de novas atividades que apresentem risco à água subterrânea'

Acombinaçãodestasduasalternativasdeuorigemàsdiversascategof¡asdeperímetros

deproteçãoadotadosemoutrospaíses'ondearestriçãoecontroleaumentamemáreasmais

próximas à caPtaçáo.

Um estudo futuro deveria enfocar as atividades que podem ser permitidas e as que

devem ser proibidas para cadacategoria de área de proteção' considerando o aspecto legal e

de desenvolvimento econômico no cenário brasileiro' para subsidiar o processo de

planejamento urbano das cidades'
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Uma proposta de medida preventiva onde o modelo matemático pode auxiliar é na

ìnstalaçáo de poços ,'sentinelas,,' isto é, poços de monitoramento cotocados estrategicamente

nazonadetransportedefin¡da'comoobjetivodedetectaraocorrênciadecontaminaÇão
ocasionada por atividades ex¡stentes ou por eventuais acidentes'

Näosediscutenestetrabalhoqualomelhoriempodetrånsitoaseradotadoparaa

definição dos perímetros de proteção dos poços Apenas adotou-se o período de '10 e 50 anos'

por considerar que a proteção de toda a Zona de Contribuição é uma tarefa inviável frente ao

tamanho da área.

Como exemplo, observou-se o poço SA21 , ameaçado pela existência de áreas de

armazenamento de combustiveis' tanto para o período de 1o como de 50 anos de tempo de

trånsito.Dessaforma,ospoços.'sentinelas..podemsefcolocadosaumacertadistånc¡ado

poço de abasiecimento, dentro da área de captura, de forma que perm¡ta a tomada de açóes

de contenção da contam¡naçâo antes que esta atinja a captaçäo Estes poços de

monitoramento devem ser multiníveis para minimizar os efeìtos de diluiçáo do contaminante

durante o processo de amostragem de água, e podem ser colocados na área abrangida pelas

linhasdetrajetóriasdepartículasadvindaSdasatividadesconsideradaSpotencialmente

contaminantes, como mostra a Figura 8 19'

Quando a fonte potencial de coniam¡nação näo é bem definida em área' pode-se colocar

ospoçosdemonitoramentonolimitedaZonadeTransportedeformaquecontempleaárea

que apresente algum risco de contamina$o da captaçåo Esta abordagem é utilizada para

fontes dispersas de contaminaçåo e também em siiuaçóes' Gomo no poço SA23' ameaçado

poracidenteseventuaiscomprodutosperigososquepodemocorrernarodoviaPresidente

Dutra (Figura 8.19b).

Estespoçosdemon¡torameniopodemestardistribuidosnaZonadeTransportedefinida'

como visto anter¡ormente, ou podem monitorar uma atividade específica Neste caso' estes

poçossäocolocadosaoredordaatividadepoienc¡almentecontaminante,sendo,emgeral,um

a montante da área sob suspeita e três a iusante, para identificação de qualquer evenio que

leve a contaminaçåo do aquifero por estâ atividade Neste ponto' a modelaçäo matemática

auxilianoentendimentodosistemadefluxodaáguasubierrânea,direcionandoalocaÇåo

destes poços.

Nadaimpedequeestasabordagenssejamutilizadasconjuntamente,compoços

distribuídosnaZonadeTransporteetambémoutroslocadosparamonitoraratividades

especificas. Novos estudos devem ser conduzidos para a ¡dentificaçáo da periodicidade de

amostragemedeelementosgu¡aSaseremanalisadosconsiderandocadaaiividade
potencialmente contaminadora. Além disso, o monitoramento da qualidade da água

subterrânea deve ser complementado por atividades conduzidas em conjunto com o órgåo

ambiental responsável, que pode ajudar na tomada de medidas preventivas' como por
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exemplo, a exigênc¡a de execução de testes de estanqueidade com maior frequência nos

postos de serviço instalados dentro da zona de contribuição dos poços de abastecimento.

Assim, a modelação matemática, por considerar as heterogeneidades do meio' é uma

metodologia mais adequada e comprovadamente mais eficiente que outros métodos analíticos

de defìnição da Zona de Contribuição, como mostraram Morrissey (1989), Delin & Almendiger

( 1 993) e Hirata ( 1 994). Além disso perm¡te cons¡derar as feiçöes hidrológicas que afetam o

fluxo da água subterrânea, assim como a ¡nterferência antrÓpica no meio. uma vez construído

o modelo matemático, é necessário apenas uma atualização ou detalhamento a med¡da que

novas informaçóes sejam adquiridas, facilitando a avaliaçäo do sistema hidrogeológico e o

gerenciamento do recurso hídrico subterrâneo. Dessa forma, a modelaçåo matemática é uma

ferramenta indispensável para a otimizaçáo de esforços e custos no monitoramento e

manutenção da qualidade da água subterrånea, devendo ser utilizada a modelaçåo

tridimensional sempre que possível. Entretanto, em casos onde os dados não såo sufìcìentes,

deve-se utilizar prtmeiramente um modelo bidimensional, que, como avaliado por Hirata (1994),

é mais prático que os métodos analíticos e gráficos. A medida que novos dados forem gerados'

pode-se passar para um modelo tridimensional.

8.6.0 modelo matemático como ferramenta do gerenciamento

Todo o processo de modelação matemática tridimensional apresentadâ neste estudo

procurou mostrar sua eficiência como ferramenta para a preservação da qualidade da água

subterrânea.

Apenas como exemplo do alcance que o modelo matemático taz parc o gerenciamento

dos recursos hidricos subterråneos, é ilustrada a s¡mulação de doìs cenários de bombeamento

dos poços.

o primeiro é considerando o func¡onamento dos poços novos, que neste estudo foram

considerados como desativados. os poços s426, sA27 e SAGUT foram assumidos como

ativos, bombeando, respectivamente, 1440 m3/d,900 m3/d e 1OO m3/d. O mapa potenciométrico

gerado apreseniou um alargamento do cone de depressão já existente, sendo que a curva

equipotencial de 540 metros avança em direção ao poço s426, e há uma expansão da curva

de 530 meiros, como mostra a F¡gura 8.20.

outro cenário considerado foi a colocaçåo de dois poços imaginários (1M01 e lM02)'

bombeando 20OO m3/d cada um, Iocalizados ao sul dos poços SA2lA e S419. Com isto, o cone

de depressão aumenta para o sudeste da área como mostra a linha equipotencial de 540

metros que avança em direçäo aos poços sA18 e SAl9. (Figura 8.21). Este tipo de simulaçäo

permìte identif¡car áreas estratégicas para a exploraçåo futura da água subterrânea, adotando

medidas para sua Preservação.



Mapa potenciométrico da Camada 1 do modelo matemático considerando a

situacão de bombeamento de maio/1996
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Mapa potenc¡ométrico da Camada 1 do modelo matemático considerando a

o func¡onamento dos poços 5426, SA27 e SAGUT

Figura 8.20 - A superfície potenc¡ométrica sob a influência do funcionamento
dos poços 5426, SA27 e SAGUT
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Mapa potenciométrico da Camada 1 do modelo matemático considerando a

situacão de bombeamento de maio/1996
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Mapa potenciométrico da Camada 1 do modelo matemático considerando a

colocaçâo de dois poços imaginários (1M01 e lM02)

Figura B.Z'l - lnfluência de dois novos poços de bombeamento na superfície potenciométrica
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Ëstas simulaçöes de cenários futuros é a grande vantagem da modelaçåo matemática

frente às outras metodologias de avaliação, além de permitir uma atuaìização constante com os

novos dados levantados. A modelaçáo matemática constitul também uma ferramenta muito útil

para avaliar o comportamento da água subterrânea frente a novas alteraçöes antrópicas,

direcionando também o levantamento de novos dados. Por exemplo, caso sejam instalados

poços de monitoramento para observar a evolução do nível da água no aquífero, estes devem

ser local¡zados na ârea de influência dos poços de bombeamento, visualizada através das

curvas equipotencia¡s traçadas pelo modelo matemático.

Dessa forma, a modelaçäo matemática pode ser utilizada também para fins de

gerenc¡amento dos poços assìm como para a proteção da qualidade da água subterrânea.

9.Limitações

como toda técnica aplìcada para a definiçáo da zona de contribuiçäo, seja gráfica,

analítica ou numérica, há limitações intrínsecas da metodologia e também, da ferramenta

utilizada. Além disso existem limitaçóes advindas da qualidade e distribuiçáo espacial dos

dados utlizados no estudo, que devem ser considerados quando analisar oS resultados

fornecidos pelo modelo matemático desenvolvido.

g.l.Limitações do programa MODFLOW

A utilização do programa MODFLOW mostrou-se relativamente fácil por trabalhar na

forma de módulos, permitindo ut¡l¡zar apenas aqueles de interesse ao sistema modelado Por

outro lado, todos os parâmetros de condiçåo de contorno e poços sáo referenciados segundo a

grade do modelo, por linha, coluna e camada. Dessa forma, a introduçåo de mais uma linha na

grade do modelo, após a entrada inicial de dados, implica em recalcular a localização de cada

condição de contorno ou poço novamente. Uma forma de minimizar este contratempo é a

utilizaçäo de pré-processadores gráficos desenvolvidos para o MODFLOW, como o Visual

MODFLOW, utilizado neste trabalho.

Por ser um programa de diferenças finitas, o refinamento da grade nos pontos de

interesse, como os poços de extração, promove o refinamento em porçóes desnecessárias,

aumentando o número de células do modelo e também o tempo de processamento. Em função

desta característlca, algumas vezes é necessário diminuir o número de camadas do modelo,

isto é, diminuir a discretização no sentido vertical, para viabilizar o processamento dos dados

no microcomputador disponíveì.

outra dificuldade sentida no processo da modelação matemática utilizando este

programa foi em relaçäo aos poços de bombeamento, o fato de assumir que o filtro atrâvessa

toda a camada do modelo, sem considerar que possa ser parcialmente penetrante, leva, às
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vezes, a assumlr uma vazão bombeada em cada camada maior ou menor que a real Este fato

podeprejudicartambémocaminhamentodepartículas'cujasvelocidadessäocalculadaspara

cada célula. Em modelos matemáticos onde o refinamento da grade na vertical é restritivo

devido ao número de células e ao tempo de processamento, esta característica do programa

pode ser agravada.

Neste modelo matemático desenvolvido, a d¡scretizaçáo da malha no sentido vertical náo

foidetalhada,assumindo-seSomenteirêscamadasparaotimizarotempodeprocessamento.

Noiníciodoestudo,tentou-seumrefinamentoextremado,utilizando-senovecamadas,

entretanto foi inviável, pois' em um computador Pentìum, o processamento demorava cerca de

3 horas para cada simulação. Além dlsso, para o refinamento em I camadas eram feitas várias

suposiçöes que aumentavam as incertezas do modelo' Assim' optou-se por um sistema

conceitual mais simples, permitindo uma melhor adequação aos dados existentes Agora' a

partirdestemodelodesenvolvido'amedidaquenovosdadossejamobtidos,pode-sefazerum

detalhamento de toda ou partes da área modelada'

UmadificuldadeSentidanasetapasdeentradadedadosfoiacolocaçåodadrenançada

condição de contorno do rio, do dreno e da carga genérica. como a condutância é proporcional

à área da célula atravessada, é necessário o seu cáculo para cada ¡ntervalo de espaçamento

dagrade.Atarefaser¡afacilitadaseopré-processadorpudessecalcularacondutânciapafa

cada célula, considerando seu tamanho de área e a condutividade hidráulica indicada pelo

usuário, para cada trecho do modelo.

Apesar das dif¡culdades encontradas, o programa MODFLOW é um aplicativo fácil de ser

utilizado, permitindo grande flexibilidade e recursos para a representação das

heterogeneidadesdosistemafísicoreal.Entretanto,cabelembrarqueaqualidadedomodelo

matemáiico construído não depende apenas de um efìcienie programa, mas também da

qualidadedosdadosutilizadosedasuainterpretaçäoparaoentendimentodosístema

hidrogeológico real.

9.2.Limitaçoes da modelação matemática

O processo da modelação matemática implica' por si só' em limitaçöes inerentes å

impossibilidade de uma representação fiel do sistema físico real'

Duranteolevantamentodosdadoséinviávelodetalhamentoexiremodeumaáreapara

acaracter¡zaçãodetodasaSheterogeneidadesdomeio.Dessaforma,comouniversode

dados exrstentes, é necessária a realização de generalizaçöes do sistema real para simplificar

a ponto de permiiir a sua representaçäo na forma matemática Um exemplo é a condutividade

hidráulica que, neste modelo, foi assumida como homogên ea paa cada unidade hidráulica

definida.Seriaeconomicamenteetambémtecn¡camenteinviáveladeterminaçãodeste



ló9

parâmetro para cada metro quadrado da área estudada Da mesma forma' as unidades

geológicassáoformadasporintercalaçóeslent¡culares'àsvezesdecimétricas'deareiae

argìla, impossíveis de serem representadas em um modelo matemático regional' como neste

caso. Assim, aplicam-se as generalizações e simplificaçóes do sistema físico real para

viabilizar a simulação através de um modelo matemático

outralimitaçãoinerenteaoprocessodemodelaçäomatemáticaéaest¡mat¡Va.Alguns

parâmetrospodemserobt¡dosatravésdelestesdecampooulaboratóriomaspodemimplicar

emaltocustoedemandadetempo,ououtradificuldade.Nestescasos,utiliza-seaest¡mativa,

combaseemdadosb¡bliográf¡cosoudeexperiênciasemoutrosestudossemelhantes,para

definiroValordeumparâmetro'Umexemploéaporosidadeefetivaparafluxo(n")'cu¡o
parâmetroé,namaioriadasVezes,estimadoemdadosbiblìográficos'po¡ssuadeterminaçáo

depéndedeumacolunaindeformadadesoloeautilizaçãodetraçadores.Entretanto,deve-Se

ponderarsobreanecessidadedeumexpertmentoparaadeterminaçãodesteparâmetropara

cada unidade hidráulica, considerando-se a escala de estudo do modelo matemático' as

demais generalizaçöes e simplicaçöes adotadas' tempo e recurso dispon¡veis Neste estudo'

considerandoqueoprocessodemodelaçáomatemáticaVisouavaliarasuaaplicabilidade

frente aos dados existentes e considerando que é um modelo regional' com diferentes

unidades hidráulicas, optou-se para a est¡rnaf¡va dos parâmetros de armazenamento com base

nas informaçóes bibliográficas. Além d¡sso, o modelo foi simulado para o estado estacionário'

que näo leva em consideraçäo o fator de mudanças no armazenamento do aquífero'

9.3.Limitações do modelo matemátiGo desenvolvido

AsgeneralizaçõesesimplificaçöesaquiassumidasimplicamemalgumaslimitaçÕes

desie modelo matemático desenvolvido, que devem ser consideradas quando analisados os

seusresultados.Alémd¡sso'foramutilizadosdadosexistentes'geradosematividadesquenão

objetivaram a modelação matemática Assim, por exemplo' os testes de bombeamento

cadastrados tiveram o nível d'água moni.torados no próprio poço de bombeamento' nåo

permitindoadefiniçãodaanisotropiadomeio.Dessaforma,foinecessárioestimararelaçãoda

condutividade hidráulica para as direçóes x, y e z em dados bibliográficos e na avaliaçäo da

composiçáo litológ¡ca das unidades Assim' assumiu-se que K" é igual a K' (isotrópico em

relaçåoaoseixosXey)equeacomponenteverticalédezvezesmenofqueacondutividade

hidráulica horizontal, com exceçåo do Embasamento Cr¡stal¡no

Caso ex¡stìssem poços de observaçáo para os testes de vazáo ' a ¡nierpretaçäo dos

dadosteriaumamaiorconfiabilidadeemenof¡nterferênc¡adosaspectosconstrutivosdopoço

de bombeamento
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A falta de poços de observaçáo fol sentida também durante o processo de calibração'

poisìsioaumentariaaconfiabilidadedomodelocasohouvessemníVe¡Sdeáguadoaquífero

medidos sem a interferência do bombeamento nos poços Além disso, o moniioramento do

níveldaáguaempoçosdeobservaçáo,estrategicamentelocalizados,permitiriaumamelhor

aval¡açãodaevoluçãodoconedereba¡xamentoqueseformouaoredordospoçosmais
produtivos.

outralìmitaçáodomodeloconstruídoéorefinamentodagrade,quenäopermitiua

def¡niçäo de zonas de transporte para um tempo de trâns¡to pequeno' como por exemplo 50

dias definido na legislaçào estadual, ou mesmo um ano A menor célula definida no

refinamento da grade possui cerca de 25 m x 25 m, não sendo suficiente para a defìnição de

zonas de transporte de curto tempo de trânsito Hirata (1994)' em seu estudo em São José dos

Campos, definiu áreas menores que 100 m2, para o iempo de trânsiio de 50 dias e um ano' o

que implica em células menores que 5 m x 5 m, sendo este espaçamento inviável para a escala

de trabalho aplicada no modelo maiemático do presente estudo'

Adefiniçáodezonasdetransporiecomtempodetrånsitomaiscurtopoderáserefetuada

através de um detalhamento de parte da ârea, tomando por base o modelo matemático

desenvolvido,oquepermitiráummaiorrefinamentodagrade'semaumentarsignificativamente

o número de células Outra alternativa é a utilização de computadores mais potenfes' com

maiorcapacidadedememória'permitindoummaiorrefinameniototaldamalhadÕmodelo

matemáiicodesenvolvido.Nopresentecaso,foiuiilizadoumcomputadorPentium200Mhz'

AZonadeContribuiçáodospoçostraçadaporestemodelomatemáticonãoconsideroua

possíVelVar¡açãosazonaldadireçåodefluxodaáguasubtenâneacausadapelaVariaçäoda

recargaduranteoano.AavaliaçãodamagnitudedestavarìaçãoSazonalpoderiasermedida

casoexistissempoçosdeobservaçãodestinadosaomon¡toramentodoníveldaáguado

aquífero. Além disso, a mudança na vazâo dos poços altera também o formato da Zona de

Contribuição.

l0.viabilidade de aplicação da modelagem matemática tridimensional em função

da qualidade dos dados existentes

Amodelaçãomatemát¡catridimensionalnecessitadeinformaçöessobreomeiofísico,

tanto de superfície como de subsuperfície. os dados utilizados neste estudo foram gerados'

em outra época, para outros objetivos que náo incluíam a modelaçåo maiemática Entretanto'

este trabalho mostra que estas informaçöes, conjuntamente analisadas e tratadas, são

suficientes para uma primeira aval¡ação tr¡dimensional da área de interesse, através da

modelação matemática
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Cabelembrarqueamodelaçãomatemát¡canãoéumestudoestático'Amedidaque

novos dados forem levantados, uma melhor caractertzaçäo ou detalhamento do modelo

matemático constru ído deve ser efetuado de forma a sempre conferir se o modelo está

representando o s¡stema real adequadamente. Neste sent¡do, o modelo matemático é

essencial no gerenc¡amento dos recursos hídricos subterråneos, podendo direcionar os

trabalhos de levantamento de dados para uma avaliação mais especifica'

Assrm, os dados levantados no município de caçapava mostrafam-se sufìcientes pafa

esta prime¡ra modelaçäo matemática, permitindo entendef o comportamento do sistema

hidrogeológico real, o que auxiliará na proteção e gerenciamento das águas subterråneas e

também no levantamento de dados futuros. Estes dados utilizados neste estudo const¡tuem,

em geral, as informaçöes normalmente existentes nas companh¡as que gerenciam o

abastecimentopúblicodeágua,nasuniversidadesenosórgãosdogoverno'oquelevaa

acreditar na viabilidade de aplicação da modelaçäo matemática em outros locais'

Tomando por base a experiência adquirida neste estudo, pode-se citar como informaçóes

mínìmas necessárias para a modelação matemát¡ca' os seguintes ítens:

- Mapas geológicos da área, em escala adequada às necessidades do trabalho, A modelaçäo

matemática de áreas pequenas, como um campo de poços especifico' necessitará de mapa

geoìógicoemescalaadequada,l:50.000a'1:l0000Estaetapadependedojulgamento

técnico do profissional modelador, pois em locais de geologia homogênea' talvez seja

possivel utilizar mapas em escalas menores. Estes dados são encontrados em universidades

e órgãos de pesquisa.

- Dados dos poços existentes na área. Muitas informaçóes são obtidas a partir do relatório

final dos poços, pois säo as obras que atravessam o aquífero' fornecendo dados de

subsuperfície. ASS¡m, quanto maìor a qualidade destes dados, melhor será a interpretaçäo

das camadas do modelo matemático a ser construído. As ¡nformações a serem levantadas

dos poços são: dados construtivos, dados litológicos, planilha dos tesies de bombeamento,

mediçöes de vazäo e nível da água durante e após a construçåo do poço, perfilagens

geofísicas e análises de água. Neste caso, a exigência da sABESP frente às empresas de

perfuração quanto à qualidade dos poços construídos e do relatórìo final fornecido, facilitou

muiio a execuçäo deste trabalho. o levantamenio dos poços existentes e suas informações é

realizado na companh¡a responsável pelo abastecimento público de água, nas empresas de

perfuraçáoqueatuamnaregiãoestudada'noórgãogestordosreculsoshídricos
subterrâneos (no caso do Estado de São Paulo é o Departamento de Águas e Energia

Elétrica - DAEE), responsável pelo cadastro de poços, seja federal, estadual ou municipal, e

através de trabalho de campo para locação desses poços

- Dados de mon¡toramento de nivel da água. A existência de dados de monitoramento de

nivel d,água é ¡mportante pois estes såo, na maioria das vezes, utilizados como parâmetro de
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cal¡bração do modelo matemático. Entretanto, esta é uma etapa que pode ser conduzida

durante o processo da modelaçäo matemát¡ca. Neste estudo, a medição do nível da água no

campo náo foi necessária, pois já existia o monitoramento conduzido pela SABESP. Estes

dados são levantados, em geral, junto às companhìas responsáveis pelo abastecimento

público. Algumas vezes podem ser levantados dados junto a grandes consumidores como

indústr¡as, ou de estudos de pesquisa antenormente realizados. outra forma de levantar este

tipo de informação é realizar uma etapa de campo para a medição do nível da água ou a

construção de poços de monitoramento'

- Dados hidrológicos para o balanço hídrico. os dados meteorológ¡cos e pluviométrìcos sáo

importantes para a avaliação do balanço hídrico do local, permitindo avaliar se o modelo

matemático está representando adequadamente o sistema hidrogeológ¡co real e também para

avaliar as taxas de infiltração de água no aquífero. Estes dados sáo normalmente

monitorados na rede já instalada de postos pluviométricos, meteorológicos e fluviométricos

No Estado de Säo Paulo, este monitoramento é de responsabilidade do Departamento de

Águas e Energia Elétrica (DAEE). Este tipo de dado pode ser encontrado em órgåos de

pesquisaeuniversidadesque,àsvezes,mantémummonitoramentodosdadosparafinsde

pesquisa.

- uso da água subterrânea. o modelo matemático tridimensional resolve as equações de

fluxo de água subterrânea baseadas na conservação de massa, como visto anter¡ormente'

Assim, é necessário calcular o volume de água que está sendo retirado do sistema

hidrogeológico real, para que esta ¡nterferência também seja simulada no modelo matemático'

Estes valores sáo obtidos junto à companhia de abastecimento público, ao ófgäo gestor dos

recursos hídricos, ao órgáo de fiscalização ambiental (no caso do Estado de säo Paulo é a

CETESB), que controla algumas das principais indústrias e através de levantamento de

campo.

-Mapastopográficos.osmapastopográficossåoessenciaisparaalocalizaçáodospoçose

outras ativ¡dades e feiçoes importantes e também para a definiçåo da superfície do terreno,

incluída na modelação matemática tridimensional. Além disso perm¡te avaliar as feiçóes

hìdrológìcas importantes como rios e lagos e também mostra a forma de ocupaçåo do solo'

indicando áreas florestadas e urbanizadas que influenciam na recarga dos aquíferos Estes

mapas podem ser levantados junto ao IBGE, nas prefeituras municipais e outros órgäos afins,

como a EMPLASA no caso da Grande São Paulo.

Estas sáo informaçÕes mínimas necessárias paÊ a modelação matemática

tridimensional e, como observa-se, säo normalmente disponíveis, entretanto, estáo dispersas

em diferentes órgãos e empresas. Cabe um julgamento técnico adequado para a interpretaçäo

dos dados de forma a compreender o sistema hidrogeológico real e para a concepçáo do

modelo conceitual da área, o que torna imprescindível a part¡c¡paçåo de um hidrogeológo na
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equìpedetfabatho'Aqual¡dadedosdadosexistentesvaiinfluenciarnaqualidadedomodelo

matemáiico construído' pr¡ncipalmente os dados dos poços' os qua¡s fornecem informações de

subsuperfície. Assim, um dos principais passos é a exigência de qualìdade na construção dos

poços, utitizando equ¡pamento e técn¡cas adequadas' execução de perfilagem geofísica'

registro do teste de bombeamento dufanle o rebaixamento e também na fecuperaçåo' até a

estabilizaçáo do nível da água. A construção do poço deve ser acompanhada por um geólogo

responsáveleaobradeveserrealìzadaporempresadevidamentecredenciada'Alémdas

exigências durante a construÉo do poço, deve-se exigir qualidade na apresentação do

relatórìofinal,documentandotodasasinformaçöeslevantadas'mesmoquesejaum
proprietário particular e o poço seja de pequena d¡mensåo'

A construçäo de poços de observaçáo para monitoramento do comportamento do nível e

da qualidade da água subterrânea é necessária para um processo mais fiel da modelação

matemática.Nesteestudo,oaquíferotemcomportamentolivre'nåoexistindomuìtavariaçäo

donívelpotenciométricoemprofundidade.Entretantoemaquíferosconfinados,ofluxovertical

de água subterrånea deve ser definido, através da utitizaçáo de poços multiníveis os poços de

observaçäo colocados próximos a poços de bombeamento também devem ser do tipo

multinível para monitorar, além do fluxo vertical, a variação da qualidade da água subterrânea

em profundidade.

osprogramasMoDFLoW,|VIoDPATHeZONEBUDGETmostraram-seexcelentespara

arepfesentaçãodasheterogeneidadesdomeiofísicoeparaocálculodaslinhasdetra¡etórias

edobalançohídrico,adequando-sebemaosdadosex¡stentesAlémdisso'foidefác¡l
compreensão,apresentandoumextensomater¡alexplicativo'Alémdisso,autilizaçãodeprée

pós-processadoresgráficoscomooVisualMoDFLoWutilizadonesteestudo,éessencialpara

facilitar a entrada de dados e a visualizaçáo dos resultados, agilizando as modificaçöes

necessáriasduranteoprocessodeca|ìbraçáodomodelomatemático.outrospfogramas

encontram-sedisponiveisnomercadoatualmente,suger¡ndo-seaexecuçãodenovosestudos

comparando estes aplicativos para determinar as vantagens e desvantagens de cada um'

11. Alcance da aplicação da modelação matemática tridimensional

DopontodeVistatécn¡co,comovistoanteriormente,osdadosex¡stentessãosuficientes

para a utilização da modelaçåo matemáiica tridimensional, proporcionando uma ferramenta útil

paraogerenciamentodosrecursoshídricosedirecionamentodolevantamentodenovos

dados.

Frente às outras metodologias, geométrica e analitica' a modelaÉo matemática

apresentaresultadosmaìspráticos,poisresultaemáreasmaiscond¡zentescomofluxorealda

água subterrânea, gerando, em geral, áreas menores' mas que realmente representam a Zona
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de Contribuiçåo de uma captaçåo Estas outras metodologias' principalmente de abordagem

geométrica, mais simples, iêm a tendência de proteger áreas em excesso a jusante do poço e

deixar de proteger áreas a moniante A abordagem analítica pode apresentar melhores

resultadosqueométodogeométrico'masa¡ndaassim'náoconsideraasheterogene¡dadesdo

meio, que influenciam o sentido de fluxo da água subterrânea' e também náo permite verificar

a interferência das Zonas de Contribuiçäo de poços próximos

Assim'amodelaçãomatemáticaapresentaáreasmaisfactíveisparatomadademedidas

de proteçåo da captação, constitu¡ndo-se em uma ferramenta útil também no gerenciamento

geral dos recursos hídricos subterrâneos' Mesmo que sejam construídos modelos matemáticos

maisS¡mples'estespodemserdetalhadosamedidaquenovasinformaçõesforemlevantadas'

Neste ponto, o modelo matemático também pode auxiliar' direcionando as necessidades de

levantamento de novos dados'

Aeficiênciadamodelaçåomatemáiicafrenteàsoutrasmetodologiasjáfoicomprovada

emestudosemoutlospaises'comodesenvolvidoporDelin&Almendiger(1993)'quemostrou

também a versatilidade desta metodorogia em incorporaf as hetefogene¡dades do meio'

Hirata (1994), estudando o município de São José dos Campos' mostrou também que a

modelaçãomatemáiicabidimensionalaliaplicadaapresentouresultadosmaispráticosqueas

metodologias geométrica e analítica' A diferença entre o tamanho dos perímetros de proteçáo

doscamposdepoçosexistentes,calculadospelosdiferentesmétodos,ésignificativa,
principalmenteentreaquelecalculadopeloméiodogeométricoepelométodonumérico,como

mostra a Tabela 1 I .'1 Esta d¡ferença também foi observada nos poços do município de

Caçapava,comomostraaTaþela11'2'Alemdisso'operímetrotraçadopelométodonumérico

perm¡ie ìncorporar heterogene¡dades do meio físico' que refletem nas direçöes do fluxo da

água subtenânea' garantindo uma maior fidelidade ao sistema hidrogeológico real'

Estefatomostraqueautilizaçãodamodelaçãomatemáticapermiteumaotimizaçãode

esfofços para a tomada de medidas de proteção dos poços. comparando-se com a aplicaçåo

da modelação matemática tridimensional' nota-se que' um entendimento mais detalhado do

sistema de fluxo da água subterrânea proporciona uma proteçäo mais efetiva do aquífero'

NoestudodeHirata(1994),aZonadeTransportedel0anostraçadaindividualmente

para cada poço variou de 55 m2 a 4 142 m2 'mostrando 
pequenas áreas a serem proiegidas'

No municipio de Caçapava' com geologia semelhante àquela encontrada em Sáo José

dosCampos,asZonasdeTransportedeloânosdefìnidasparaospoçosmostraram-sebem

maiores, varìando de 7 996 m2 a 287 '8o9m'' como mostra a Íabela 11'2' Estas áreas sáo bem

maiores pois considerou -se a zonade contrìbuição traçada pelas pariículas que caminham na

Camadalenacamada2domodelomatemático.Nocasodeseadotarapenasaáreatraçada

pelas particulas da Camada 1' a variaçáo do tamanho das Zonas de Transporte é reduzido ao

intervaloentre2'286m2e18'T00m2.Entretanto,Sugere-seaadoçáodeumaposiçáomais



Tabela 11.1 - Comparaçåo entre as áreas dos perímetros de

proteção dos campos de poços de Sáo José dos Campos'

utilizando os métodos geométrico (raio fixo calculado),

analitico (fluxo uniforme) e numérìco (modelaçåo

matemática bidimensìonal) (Hirata 1994)

Campo

de

Poços

Raio fixo

calculado

(r')
A

ó

Método utilizado

r 4 1 36.904

L.

19.237.351

Fluxo

uniforme

(m')

23.623.511

E

17.499.255

F

4 111.607

(.'

16.988.095

Modelo

matemático

bidimensional (m2)

3.253.720

37.436.011

H

4.992.559

19.015.625

f abela 11.2 - Comparaçáo entre as Zonas de Transporte de

1O anos calculadas pelo método geométr¡co (ralo f¡xo

calculado) e pelo método numérico (modelaçäo matemática

tridimensional) no município de Caçapava-

7.440.476

21 145.833

J

273.065

K

9.205.357

516.449

1.005.208

15.921.87s

L

619.884

183.035

M

5.831.845

1 13,915

14.927.083

N

96.726

TOTAL

39.250

18.863.839

179.315

79.194

1

15.041 .666

Poço

148.06s

102.050

248.874.250

655.505

SAó

62.800

300,595

Raio fìxo

calcuìado (m2)

SAI3

62.800

1 462.053

SA18

39.250

117.559

SA19

39.250

25.219.488

125.156

SA2O

38.857

503.933

SA21

Modelo matemático

tridimensional (m2)

39.250

761.384

SA21A

62.800

645.770

SA22

63.882

126.420

bAZó

1.879.631

1.252.466

8 904

SA24

135.380

1.328.542

SA25

1.138.23s

81.831

SACVl

138.330

714.528

SACV2

41 089

649.407

bAUVJ

251.250

753.786

SAGU2

239.919

84.410

SAGU5

287.809

48 153

¡AþUO

187.230

80.991

TOTAL

165.739

57.181

125.441

27.196

18.700

127.060
I424.618

7.996

15.517

10.944

9.365

36.824

1.762
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conservadora com a proteçäo da zonade Transporte total, considerando a soma das áreas de

captura dos poços na Camada I e na Camada 2, pois o aquífero tem' de forma geral'

comportamento de aqu¡fero livre' e a primeira camada pode alcançar pequenas espessuras'

nãoprotegendoaUnidadeHidrogeológicalnferior'maispfodutiva.Estefatonáopodeser

contemptado em um modelo bidimensional, dada sua limitação na definição das

heterogeneidades vertica¡s.

Dessa forma, o modelo matemático tr¡dimens¡onal apresenta melhor representação do

sistema hidrogeológ¡co real, permitindo um detalhamento na definiçäo da Zona de contribuiçåo

das captações e uma proteçäo mais efetiva do aquífero'

Assrm, sugere-se que a aplicação da modelaçáo matemática é preferível em relaçáo aos

demais métodos geométricos e analíticos, sendo que deve-se visar, sempre que possível, a

modelação tridimensional, podendo ¡n¡ciar com a modelação bidimensional até que dados

sufìcientes sejam levantados para um tratamento tridimensional. Apesar de ser um processo

maìs demorado e ma¡s custoso, a amortização dos esforços é compensada pela eficiência na

proteção do aquífero e na otimizaçáo das medidas preventivas

AdefiniçäodasZonâsdeContribuiçãodascaptaçõespodem,paraatomadademedidas

imediatas de proteçåo, serem definidas por métodos analíticos' como o de fluxo uniforme'

enquanto se processa a aplicaçäo da modelação matemática na área de interesse'

Exemplosdeaplicaçäodemétodosanalíticos,adotadoscomomedidasimed¡atasparaa

definiçâo de áreas de controle, podem ser citados nos estudos efetuados em Termas de lbirá

(Hassuda et al. 1996) e em Águas de Santa Bárbara (Oda et a| 1996)' cujos perímetros de

proteçåo traçados tiveram, respectivamente, os raios de 2'5 km e 4'5 km As áreas

correspondentes total¡zaram, respec{ivamente, 19'635 000 m2 e 63 617 000 m2' dif¡culiando

técnica e economicamente o controle das atividades e novas perfurações Ass¡m, estes são

exemplosdelocalrdadesonde,cornolevantamentodeinformaçöesadicionais,deveser

aplicadaamodelaçãomatemáticaparaotimizarasáreasaseremprotegidaseasmedidasa

serem tomadas.

Emaquiferosfraturados,omapeamentohidrogeológicotemsemostradoumaferramenta

ìndispensável para a delimitaçäo das zonas de contribuiçáo das captaçöes, como comprovado

pelo estudo desenvolvido em Águas de Lindóia (lritani et al, 1998). Entretanto, a área

delimitada apresenta, em geral, grandes dimensões, sendo que a modelaçåo matemática pode

ser aplicada, dentro de suas lim¡taçóes, para auxiliar na delimitaçåo de áreas menores dentro

da Zonade contribuição para priorizar as medidas de proteçäo. A modelação matemática para

aquíferos fraturados tem sido utilizada em outras localidades, como nos Estados unidos'

mostrando bons resuìtados como ilustra o estudo de Marqu¡s & stewart (1994). No Brasil' esta

metodologia dever¡a ser testada em aquíferos fraturados para avaliar a sua aplicabilidade e

eficiência na definição das áreas de proteçáo.



Assim, este estudo desenvolvido em Caçapava vem mostrar a viabilidade de aplicaçáo

da modelação matemática tridimensional como ferramenta para a defìnição da Zona de

Contribuição de captaçoes e para auxÌliar na del¡mitaçáo de áreas de proteção específicas A

modelaçãomatemát¡catridimens¡ona|deveseraferramentaadotadaparaogerenciamento

dosrecursoshídricosSubterrâneos'podendo-seadotarmétodosmaìssimplesnoiníciodo

processo de definiçáo das Zonas de contribuiçáo dâs captaçöes, até que sejam levantados

dados suficientes pala a construção do modelo matemático'

Os méiodos mais simples poderiam ser aplicados em regióes onde a captação da água

subterråneasejapoucoexpress¡Vaounåoexistamfontespotencialsdecontaminaçáocomo

mostra a Figura 11.1.

Sugere-se que a metodologia de modelaçáo matemática aplicada neste estudo seja

utilizadacomobaseparaodesenvolvimentodemodelosmatemát¡costridimensionaisem

outras localidades.

1 2.Consideraçöes f inais

A delimitaçáo de perimetros de proteção de Poços e outras capiações (PPP's) pode ser

efetuada através da util¡zação de diversas metodologias, seja de abordagem geométrìca'

analítica, fisica ou numérica. Entretanto' sua efciência na proteçáo da água subterrânea está

ligada à definiçåo da Zona de Contribuiçäo (ZC) de uma captaçáo' o que nem sempre é

definidaquandoseutilizamétodosma¡ssimplesdedelimiiaçåodePPP.s.osmétodos
analíticos ou geométricos consideram simplificações do meio fÍsico que impedem a definição

da real Zona de Contribuição de uma captaçáo' A abordagem numérica' efetuada através da

aplicaçãodamodelaçäomatemátlca,éamelhorformadecontemplafasheterogeneidadesdo

meiofísicoqueafeiamofluxodaáguasubterrânea'alémdepermit¡rasimulaçãodediversos

cenários'avaliando-sealternativasparaogerenciamentodosrecursoshídricossubterrâneos.

Dentrodestaabordagem,amodelaçãomatemáticatfidimensionalmostra,emrelaçãoàsoutras

abordagens,amelhoreficiêncianadefiniçãodaZonadeContribuiçãodecaptaçóes'

As etapas a serem seguidas na modelação matemática de fluxo da água subterrânea

contemplam: confecçåo do modelo conceitual' escolha do(s) programa(s) matemático(s)

adequado(s),definìçäoediscretizaçãodaáreamodelada'definiçãodascondiçöesdecontorno

edosparâmetrosdecalibraçåo,calibraçäodomodelomatemáticoconstruídoesimulaçãodos

cenários desejados.

Aconstruçáodomodeloconceitualconstituioentendimentodosistemahidrogeológico

real' identificando aS unidades hid roestratigráficas importantes, as características hidráulicas

dessas unidades, o sistema de fluxo da água subterrånea e as respostas às interferências

antrópicas, como bombeamento Os passos seguidos para a construção do modelo conceitual
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passa pelas etapas comuns de uma aval¡açäo hidrogeológica' apenas tendo em vista os

elementos importantes que afetam ou podem vir a afetar o sistema de fluxo da água

Subterråneaequedevemserintroduzidasnomodelomatemático,comoporexemploarecarga

dos aquíferos.

Assim,osdadosbásicos,nofmalmenteexistentes,sáosufìcientesparaumamodelaçáo

tridimensionalpreliminar'EStaSinformaçóesbásicassáoobtidasatravésdosdadosdepoços'

incluindooperfilconstfutivoelitológico'asplanilhasdostesiesdebombeamentoeperfilagens

geofísicas;dadoshidrológicos(pluvioméiricosefluviométr¡cos);dadosdemonitoramentode

nível da âgua e vazäo dos poços; e mapas geológicos' topográfìcos e de uso do solo A

qualidade dos dados básicos obtidos e a interpretação adequada para entendimento do

Sisiemahidrogeológicovãorefletirdiretamentenaconfrabìlidadedomodelomaiemático

construído.Dessaforma,amedidaquenovosdadosforemobtidos'omodelomatemáticopode

sermelhoradooudetalhado,paramelhorsimularasheterogeneidadesdomeiofísicoeas

mudanças nas ¡nterferências anirópicas'

Neste estudo o programa escolhido para a simulação do fluxo da água subterrânea foi o

MoDFLoW(McDonald&Harbaugh,1988)'cujosresultadosdecargahidráulicasäoutilizados

peloprogramaMoDPATH(Pollock1989)paracalcularaslinhasdetrajetófiasdepartículas,e

pelo programa ZONEBUDGET (Harbaugh 1990) para o cálculo do balanço hídrico em áreas

específìcas.comopréepós-processadorgrãrficofoiutilizadooprogramaVisualMoDFLoW

(Guiguer & Franz, 1996) para facilitar a entrada de dados e a visualização dos resultados

Aáreaescolhidaparaaaplicaçãodamodelaçåomatemáticatridimensionalfoio

municípiodeCaçapavapoisencontra-seemumadasáreascríticasdefinidasnoprojeto
denominado 

,,Mapeamento da Vulnerabilidade e Risco de Poluiçäo das Águas subterrâneas do

EstadodeSãoPaulo"(Hirataetal1997)Alémdisso'éumacidadeabastecidagg%porágua

subtenânea'possuindováriospoçosdeabastecimento'ovolumetotaldeáguasubterrânea

bombeadonomun¡ciplofoiestimado,combasenosdadoscadastrados'emcercade22125

m3/d,sendoque,destevalor,aproximadamenteS3%édestinadoaoabastecimentopúblico'

Aáreamodeladarestringiu-seàporçãosuldomunicípìo,aosuldorioParaíbaatéo

limite municipal na serra do Jambeiro devido à concentraçäo dos poços e das ¡nformações

ex¡stentes.

No modelo conceitual desenvolvido no munìcípio de Caçapava identificou-se o Aquífero

Cristalino,basal,compostopeloEmbasamentoCristalino,eoAquíferoSedimentar.oAquífero

sedimentar foi dividido em duas unidades principais: a un¡dade Hidrogeológica lnferior'

principal unidade aqu¡fera da área, formada pela Formaçáo Resende de constituição mais

arenosa, e a Unidade Hidrogeológica Superior' composta pela Formaçáo Tremembé' mais

argilosa. A Formaçäo Pindamonhangaba existente no mun¡cípio constitui uma unidade
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hidrogeológica ma¡s recente mas, devido a sua pequena espessura e ocorrência restrita ao sul

do rio Paraíba, a sua exploração restringe-se principalmente a poços rasos'

Ascaracterísticashidrogeológicasforamdefinidasapartirdainterpretaçäodostestes

de bombeamento e também pela correlaçäo empirica enire a transmissividade (T) e a

capacidade específica (Q/s). A interpretação dos testes de bombeamento pelo método de

Neuman mostraram valores mais coerentes com as litologias encontradas nas formaçöes

geológicas, sendo que os valores obtidos de condutividade hidráulica variaram entre 3 99 x 10-7

a 3,1 0 x 10-s m/s. A utilização da relaçáo empírica de T e Q/s mostrou-se útil para a

complementação de dados de condutividade hidráulica em locais com pouca informaçáo

Entretanto, recomenda-se que utilize esta metodologia apenas em locais onde a correlaçäo

entreatransmissiv¡dadeeacapacidadeespecífìcasejasuperiorag0%.osvaloresde
condutividade hidráulica obtidos pela relaçâo empír¡ca variaram entre 2,98 x 10-8 a 1,5 x 10-a

m/s. A correlação dos dados de capacidade específica e da transmissividade com a reta teórica

obtidadasimplificaçãodaequaçãodeTheisecooper.Jacobmostrou-sebaixa,nåoSe

recomendando esta metodologia para complementaçäo de dados em reg¡öes com pouca

informaçäo.

O cálculo do escoamento básico foi efetuado para as bacias hidrogréficas dos cónegos

DivlsaeCaçapavaVelhautilizandoosmétodosgráficosdeuniäodospontosderecessåoe

dasequaçöesdeMeyboom.ométodográficodasequaçõesdeMeyboomfoiconsiderado

maisaplicávelpoisdeterminaoescoamentobásicodadrenagemetambémataxaderecafga

do aquífero, mostrando valores coerentes tanto considerando o valor de defluvio mensal como

do deflúvio diário. Assim os valores de escoamento básico calculados para os cónegos

Caçpava Velha e Divisa foram, Íespectivamente, 7 193 m3/d e 17 '147 m3/d Os valores de

recargaobtidosporestemétodoparaasrefer|dasbaciasforamS6mm/anoe96mm/ano'

respect¡vamente. Apenas na zona urbana, a recarga apresenta um valor malor' de 136

mm/ano, induzìda pela perda da rede de distribuiçäo de água

Esta concepçäo do modelo conceitual da área permitiu a construçåo do modelo

matemáticotridimens¡onal,compostoportrêscamadas.Aprimeiracamadarepresentaa

Unidade Hidrogeológica Superior, englobando também a unidade recente da Formaçåo

pindamonhangaba. A segunda camada, simulando a unidade Hidrogeológica lnfefior'

representa o princ¡pal aquifero' explorado pela maior parte dos poços e a terce¡re camada

representa o Émbasamento cristalino. As características hidráulicas adotadas para o modelo

matemático basearam-Se noS Valores obtidoS nos testes de bombeamento e naS características

litológicas das formaçÕes. Foram definidas 9 unidades hidráulicas no modelo, cujos valores

de condutividade hidráulica variaram entre I x l0a a 8 x 10-6 m/s. Adotou-se valores iguais de

condutividade hidráulica no eixo x (K") e no eixo y (Kr), mas dez vezes infer¡or no eixo z (K')

nas un¡dades sedimentares. Apenas o Aquífero cristalino foi considerado isotrópico para os
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três eixos (K'=Ky=KJ Os valores assumidos para o coeficiente de armazenamento específìco

(SJ, porosidade efetiva para fluxo (n"), porosldade efetiva (Sr) e porosidade total (n) foram

respectivamente, 0,001 m 1; 0,25; 0,25 e 0,40

Ascondiçöesdecontornoadotadasparaomodelomatemáticoforamfronteirasde

cargahidráulicagenér¡canoslimitesnorte,oesteelesteparasimutarofluxofegionaldaágua

subterrânea, que ocorfe na Bacia Sedimentar de Taubaté. o limite sul da área modelada foi

colocada como "nåo-fluxo", isto é, células onde não ocorre o fluxo da água subterrânea para

simular o divrsor de águas existente no limite sul do município. o limite inferior do modelo foi

considerado também como "náo-fluxo" po¡s supõe-se que a grandes profundidades não há

contribuiçäo do Aquífero Cristalino para os poços Como condiçåo de contorno superior do

modelo foi adotada recarga, diferencrada nas área da sena (área de recarga), na váEea do fio

Paraíba(consideradaáreadedescargadaáguasubterrånea)enaáreaurbanacomrecarga

induzida da perda da rede de distribuiçäo de água As taxas de recarga variaram entre 20

mm/ano na área de descarga até 150 mm/ano na zona urbana'

Acalibraçãodomodelomatemático,simuladoemestadoestacionário,considerouduas

s¡tuações: ,sem bombeamento' para simular a superficie potenciométr¡ca original, ãntes da

¡nterferência antróp¡ca representada pelos poços de bombeamento' e a situação 'com

bombeamento.considerandoqueospoçosexistentesbombeiam24horaspord¡a.oS
parâmetros utilizados para a calibraçäo na situaçáo 'sem bombeamento' foram os níve¡s

estátìcos dos poços ant¡gos e os valores de escoamento básico calculados para os córregos

CaçapavaVelhaeDivisa.Nasituaçáo.combombeamento',foramutilizadososdadosde

monitoramento do nível da água dos poços da sABESP e os níveis dinâmicos de poços

afastados.NacomparaçãodosníVeisdeáguaobservadosecalculadospelomodelo,adotou-

Se como critério de calibraçäo, a % resíduo (RMS/^H), que atingiu Valor p[óXimo a 11o/o nas

duassituaçöessimuladas.Adiferençanosvaloresdeescoamentobásicoobservadose

calculadospelomodelonaSituaçáo.Sembombeamenio'atingiuumValof¡nferioral0%.

Com o modelo calibrado, foi simulada a s¡tuaçáo com bombeamento dos poços

considerando avazäo real do período de maio/1996. Para definir as zonas de contribuição dos

poços de abastec¡mento foi simulado o caminhamento de particulas reversas' utilizando o

programa I\¡ODPATH (Pollock 1989) As partículas colocadas na Camada 1 do modelo

indicaramáreasdecapturadospoçosmenoresqueaspartículascolocadasnaCamada2.

Entretanto, neste estudo, adotou-se uma postura visando a máxima proteção do aquífero'

sugerindo-se que as medidas de prevençáo da contaminaçáo visem a Zona de Contribuiçäo

total dos poços, somando-se as áreas de captura das duas camadas do modelo pois o aquífero

tem comportamento livre a localmente confinado, e a Camada 1 tem' em algumas porçóes

espessuras de até 20 metros, náo const¡tuindo uma proteção efetiva para a segunda camada'
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As Zonas de Contribuiçäo total dos poços localizados próximos à zona urbana cobrem

áreas extensas, abrangendo, juntas, toda a porção centro-sul do municípìo de caçapava,

sendo inviável medidas rigidas de proteção em toda a sua extensåo. Além disso, o tempo de

trânsito da porçåo mais a montante da Zona de contÍ¡buiçáo até o ponto onde se encontra o

poçoédaordemdemilhafesdeanos.Assim,amelhormaneiradeseefetuaraproteçáoda

captaçáo é a definição de áreas ma¡s restfitas dentro da zona de contribuiçåo dos poços'

utilizando tempos de trânsito menores, que se constituem nos critér¡os de delimitaçáo dos

Perimetros de Proteçáo. Acredita-se que estes critérios devam ser avaliados para cada cenário

específìco, necessttando-se novos trabalhos abordando este assunto'

Para fìns de ilustrar a viabilidade de aplicação da modelaçäo matemátìca tridimensional

para a delimitaçåo de perímetros efetivos de proteção, que realmente protejam a área que

contribuiparaacaptaçáo,foramadotadosostemposdetrânsitode'10e50anosparaa
definiçáo das Zonas de Transpofte. Estas áreas analisadas conjuntamente com as atividades

consideradas potencialmente perigosas, permitiram avaliar o risco de contaminação das

águas subterrâneas. Foram consideradas fontes potenciais de contaminaçäo 24 áreas com

tanquesparaarmazenamentodecombustíVeiseoutfoslíquidosperigososelTindústrias

cadastradas no municíPio.

A Zona de Transporte (ZT) de 10 anos mostrou que a maior parte dos poços de

abastecìmento não possuem atividade potencialmente contaminante que ameace a qualidade

da água captada. Apenås os poços 5413, SA21 , SA23 e SA24 apresentaram riscos

associados às áreas com tanques. O poço SA2l possui 2 postos de serv¡ço e uma

transportadora de resíduos. Os poços SA23 e SA24 são ameaçados por uma empresa

envasilhadora de derivados de petróleo que encontra-se no divisor de águas entre as zonas de

contribuição destes poços. O poço SAl3 possui uma garagem de uma empresa de transporte e

éoúnicopoçoameaçadopelaatividadeindustrial,possuindoumafábricaderadiadoresem

sua Zona de Transporte de 10 anos. A rodovia Presidente Dutra e a ferrov¡a foram

consideradas fontes potencia¡s de contaminação devido à poss¡bilidade de acidentes com

produtos perigosos, ameaçando o poço SA13 em sua Zona de Transporte de l0 anos'

euando cons¡deramos a Zona de Transporte de 50 anos, mais dois postos de serviço såo

incluídos como fontes potenciais de contaminaso do poço s421, e eveniua¡s acidentes com

produtos perigosos na rodovia Presidente Dutra e na ferrovia põem em risco a qualidade da

água dos poços SA13, 5423, 5420, SA2l e SAVMI

Para monitorar a qualidade da água subterrânea e prevenir que uma contaminaçäo

chegueaopoçodeaþastecimento,sugere-Seaconstruçåodepoços',sentinelas..naZonade

Transporte, utilizando o modelo matemático para aux¡liar a sua locação na direçäo do

caminhamento de partículas advindas das fontes potenciais de contaminaçåo identificadas'

Além disso, o órgåo ambiental responsável pode colaborar exigindo medidas preventivas
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contra a contam¡naçäo por parte das atividades que apresentam risco à qualidade da água

subterrânea, como por exempto' testes de estanque¡dade nas áreas com tanques As Zonas de

contribuiçáo defin¡das no modelo matemático consideraram as vazões dos poços ativos em

maiode1996.ASmudançasdastaxasdebombeamentoeainclusãodenovospoços'
principalmente de grande vazåo (superior a 1000 m3/d) implicam em mudanças na

configuração das Zonas de Contribuição, sendo necessária nova avaliação. Entretanto, com o

modelo matemático, a aval¡ação de novos cenários torna-se fácil, o que permite também sua

utilização como ferramenta para o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos'

avaliando os impactos na superfície potenciométrica causada por novos poços ou peìo

desligamento de poços existentes. lsto permite aval¡ar formas de minimizar o cone de

rebaixamento ex¡stente na regiåo da zona urbana de caçapava causado pela concentraçáo de

poços de grande vazão. Ainda, permite avaliar a locação de poços futuros de forma que' na

zona de contribuiçäo náo sejam permitidas a instalação de atividades potencialmente

contaminantes, preservando regióes para a expansão da rede de captaçåo de água

subterrânea.

Comoqualquermetodolog¡aaplicadaparaadeterm¡naçãodaZonadecontribulçãode

poços, a modelâçáo matemática apresenta limitações tnerentes ao método e aos dados

utilizados. A principal limitaçáo do modelo matemático construído é a ausência de poços de

observaçåo para uma melhor avaliação da evoluçåo do nível da água no aquífero e para a

determinação da anisofopia das unidades hidrogeológicas. Devido a ausência de poços de

observaçäo, não foi possível avaliar a relaçäo das condutividades hidráulicas nos eixos x' y e z'

quepodemimplicaremmudançasnasdireçöespreferenciaisdefluxodaáguasubterrânea.

Além disso, os níveis de água medidos nos poços de observação forneceriam parâmetros de

calibração mais confiáveis ao modelo matemático. Nesta situaçåo, os poços "sentinelas"

poderiamatuarcomopoçosdeobservaçäoparaaaquisiçáodenovosdadoserefinamentodo

modelo matemático consiruído

Entretanto,apesardaslimitaçóesexistentes,amodelaçäomatemáticatridimensional

mostrou-se viável de ser aplicada utilizando os dados normalmente existentes, permitindo um

entendimento do s¡stema hidrogeológico e a determinação mais acurada da Zona de

contribuição das captaçöes de água subterrânea. os dados mínimos necessários geralmente

estão disponíveis, entretanto dispersos em diferentes órgãos, sendo que é preciso reunilos e

interpretá-los de forma adequada, identiflcando as feiçóes ¡mportantes para a modelação

matemática.

Em comparação com outras metodologias, aplicadas em outros estudos' a modelaçåo

matemática mostrou maiof precisão na determinaçåo das Zonas de contribuiçáo das

captações, promovendo uma proteçáo mais eficaz da água subterrânea' Assim' as medidas de

proteçåo voltadas às captaçÕes devem utilizar a modelação matemática tridimensìonal para
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definição da zona de contribuiçåo, podendo-se, como ação ¡mediata, aplicar metodologias

mais simples, como a abordagem analítica, enquanto se processa a construçáo do modelo

matemátìco.

cabe lembrar que, apesar dos Perímetros de Proteção visarem a prevenção de qualquer

contaminaçåo, é necessário que as captaçóes atendam às normas técnicas de construção e

manutençáo para, também, garantir a qualidade da água subterrânea,

Além disso, já ex¡stem instrumentos legais para a implantação dos Perímetros de

Proteçäo, entretanto são necessárias medidas pafa efetivar esta estratégia de proteçåo das

águas subterrâneas, preparando tecn¡camente e, também, com ¡nfra-estrutura, OS órgáOS

responsáveis, É necessário, também, definir o campo de atuação e as responsabilidades de

cada órgão, seja no nível federal, estadual ou municipal. Nota-se que algumas medidas de

proteçåo, como planejamento do uso do solo cabe aos municípios, entretanto, o controle de

ativ¡dades potenciamente contaminantes como indústrias e o gerenciamento dos recursos

hídricos fica a cargo de órgáos estaduais, fazendo-se necessário um acordo inter-insiitucional

para a definição de um procedimento de implantaçåo dos Perímetros de Proteção. Para tanto,

observa-se a necessidade de criaçäo de fóruns dentro dos Comitês de Bacias H¡drográficas

para ¡niciar a discussåo desta estratégia de proteçáo das captaçöes de água subterrânea'

13. Conclusões e recomendações

A execuçåo deste trabalho comprovou a viabilidade de apl¡cação da modelação

matemática tridimensional para a determinação da Zona de Contribuiçáo (ZC) das captaçöes

de água subterrânea, constituindo-se em ferramenta essencial para o processo de delimitaçáo

de Perímetros de Proteção de Poços e ouiras captações (PPP's), auxiliando também no

gerenciamento geral dos recursos hidricos subterrâneos.

A modelaçåo malemática permite, também, entender o sistema hidrogeológico real,

dìrecionando as necessidades de levantamento de novos dados. As grandes vantagens da

modelação matemática frente às outras metodologias para delerminação de áreas de proteção

é a possibilidade de considerar as heterogeneidades do meio físico que afetam as direções de

fluxo da água subterrânea ou avaliar as mudanças nas Zonas de contribuiçåo advindas da

variação das taxas de bombeamento.

Em geral, as Zonas de Contribuiçäo das captaçöes abrangem grandes áreas'

necessitando-se definir porçóes mais restr¡tas para a tomada de medidas efetivas de proteçåo'

Para tanto, com o uso da modelação matemát¡ca é possível delimitar as Zonas de Transporte

(ZT's), adotando-se tempos de trånsito adequados ao cenário considerado

o processo da modelação matemática deve seguir as etapas descr¡tas neste trabalho,

concentrando esforços no entendimento do sistema hidrogeológico real, de forma a construir
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um confìável modelo conceitual da área e na seleção de dados adequados para a calibraçäo

domodelo.Acalibraçáodomodelomatemát¡coéaeiapamaisdemoradadoprocessode

modelação mas deve ser efetuada com atenção pois nesta fase pode observar-se a

necessidade de levantamento de mais dados e/ou a revisão do modelo conce¡tual construído'

osdadosbásicosquedevemserlevantadosparaoprocessodamodelaçåomatemática

são:perfisconstrutivoselitológicosdospoços,perfilagensgeofísicas,planilhadetestesde

bombeamento,mapasgeológicos,topográficosedeusodosolo'dadoshidrológicos,dadosde

monitoramenio de nível da água e vazão dos poços. Estas såo as informações min¡mas

necessárias para o entend¡mento do sistema hidrogeológico, sendo geralmente disponíveis

Ressalta-seaimportânciadaconstruçãodeumbommodeloconceitualcombasena
interpretaçáoadequadadosdadospoisaqualidadedomodelomatemáticoestádiretamente

ligadaaoentendimentodosistemahidrogeológico.Paraissoéessencialapresençadeum

hidrogeólogo no processo da modelação matemática

A aplicação da modelação matemática no município de Caçapava' como área piloto'

permitiuidentificarasZonasdeContribuiçáodospoçosdeabastecimento,queabrangem

grandepartedaporçäosuldomunicipio.Adotando-setemposdetrânsitodel0eS0anos'

observou-sequeasZonasdeTransporteabrangemáreasbemmenores,factíveisdetomada

de medidas efetivas de proteçåo. Dentro das Zonas de Transporte de alguns poços (5420,

SA21,SA23'SA24,SA13,SAVM1)existematividadespotencialmentecontaminantes,
principalmenteligadasaoarmazenamentodecombusiíveiseoriscodeacidentescom

produtos perigosos na rodovia Presidente Dutra e na ferrovia, Este modelo matemáiico permit¡u

definir, com base nas l¡nhas de irajetória das partículas, as áreas para a instalação de poços de

monitoramento, para avaliar qualquer possível evento de contaminação destes poços'

AlémdadefiniçãodasZonasdeContribuiçäodascaptaçóes'estemodetomatemático

podeserutilizadoparaogerenciamentodosrecursoshídricos,simulandocenáriosfuturose

ident¡ficando áreas estratégicas para a exploraçäo futura da água subterrânea'

Amedidaquenovosdadosforemcoletados,omodelomatemáticodeveserrevisadoe

melhorado, de forma a representar o mais fielmente possível, o sistema hidrogeológico real'

Esteaprimoramentotécnicoapartirdenovosdadosnäoéumprocessoinerenteapenas

à modelação matemática. Em qualquer método ou processo aplicado para a proteçåo e o

gerenciamento dos aquíferos é necessário revisar e aprimorar os resultados a medida que

surjam novas informaçóes do meio físico ou haja alteraçöes das interferênc¡as antrópicas no

sistema hidrogeológico.

por permitir esta flexibilidade e melhor entendimento do sistema hidrogeológico'

recomenda-se a utilização da modelaçáo matemática tridimensional para a delimitaçäo da

Zona de Coniribuiçåo das captaçöes e definiçóes dos Perímetros de Proteçäo
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Os poços de monitoramento recomendados para o município de Caçapava devem ser

multiníveis para avaliar a concentração de possíveis contaminanies a diferentes profundidades'

sendo que os dados obtidos nestes poços auxiliaráo na verificação e no fef¡namento do modelo

matemático.

Na presente abordagem' foram adotados os tempos de trânsito de 10 e 50 anos'

entretanto, fecomenda-se que estudos futuros avaliem os melhores cfitérios de tempo de

trânsito para a definição de Perímetros de Proteçäo para cada cenário considerado

Nas porçöes das Zonas de Contribuiçåo náo abrangidas pelas Zonas de Transporle e

nas áreas estratégicas para exploraçáo futura da água subterrânea para fins de

abastecimentos público, sugere-se a adoção do mapeamento de vulnerab¡l¡dade para auxiliar

nogerenciamentoeproteçåodosaquíferos'Dessaforma,amodelaçãomatemát¡cadeveser

aplicadacomoferramentaprincipalparaadeterminaçãodasZonasdeContribuiçáopara

promover uma efetiva proteçäo das áreas que realmente contribuem pafa as captaçóes de

águasubterrâneaimportantesparaoabastecimentopúblico,deformaaotim¡zaroscustose

esforços nas medidas a serem tomadas para prevenção e controle da contaminaçáo da água

subterrånea.
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Anexo 1 - Cadastro de tubulares profundos do munici

* 
1 - poços ativos em maio/1996 O - poços desativados em ma¡o/1996



Anexo 2 - Cadastro das indústrias potencialmente contaminantes do município de Caçapava.

tN1
Walbro Automolive do Brasil
Ltda

tN2
Rowa lndústria e Comerc¡o de
Anârelhos Térmicos Ltda

¡ N'¡

NOME

tN4

À/lÂtrFRSA

Trambust¡ S¡molde lnd. Com
I f.l â

tN5

tN6

Refrex Brasil lnd. Com. Ltda.

Yushiro do Bras¡l lnd. Qulm
I lde

Área (m2¡

rN8

q' rllâir S/A

tN9

Espanso ComPonentes Para

35920

lN10

Fâñtâ Plâsl¡c-s ¡nd UOm. LIOa

6000

Tonoll¡ do Brasil lnd. Com. de
Mêfeis

rN11

Fabricaçåo de peças de
nôl¡êt¡lêñô nôr exlr{rsão

45/()l\l

tN12

Fae S/A lnd. Com. De Metais

247000

ATIVIDADE

Fabricaçao de radiadores

Reprocessa Res¡duos
lñ.1' 'êtriâìc I {l.1â

tN13

6000

lâh rô.|âs ê êrxns fefTovlanos

Fab. Pecas para acabamento de
¡ñlô.i^. dâ âr rlôe

Blindex Vidros de Seguranca
I trla - PRô\/lllRO

tNl4

26670

Prod. pecâs e acessorios P/

Cebrace Cia. Brasile¡ra de
lìriefâis

F,15tÍt

15

tN16

30740

Prod. qu¡micos, oleos

tN17

Viapol lmpermeaþlllzanles
Ltda.

59:JOU

UTM E
lm\

âh rftâñ lñaÍ rslflârs

Campersport Brasil lnd. Com
lf.lâ

Fab. Mat. Plastico

Film do Brasil Ltda.

428AOO

138997

trâh Prôal¡ rtos olasttcos

Recuperacao de meta¡s nao-
fêrrôsos

UTM N

428225

31800

Fund¡cao de chumbo

7444570

37026

426520

Fabr. Produtos qu¡m¡cos

Disposição de
êfir rentes

7444170

450000

426200

Fabr. v¡dros laminados,
têrnrlêrâr{ôq êsnelhados

inf¡ltraÉo

75025tJ

7 44317 0

425770

60000

Fabr. vidros planos

L)5¿r)î

7 443',150

trâhr Àrâfêriâl fôl.tatrafic,o

50000

Rrh cJos mudos

424720

Dispos¡ção de
rcsíalr ros

Benef. com. de manias asfalticas
imnermeabil

inf¡ltração

7 442920

424 /IJt)

Fabr. maqu¡nas e mater¡al de

não adequada

7 A42720

429800

7 442800

não adequada

córrego

431310

inf¡ltracão

lnicio de

7 443750

431000

não adequada

7444380

423300

não adequada

Jan-97

lf llllt¡ cr{!;du,

7 444400

422700

Abr-87

não adequada

Córrego
Germana

42245U

7441600

não adequada

não adequada

432620

Córrego

7441540

não adequacla

425900

Córrego Divisa

não adequada

7 44A500

Jan-89

Córrego Divlsa

7 448000

I UOrreQO LrlVlsd

-

adequada

não adequada

uul-vb

infìtraçao

adequada

adequada

Jan-78

não adequada

não âdequada

Jan-90

Jan-90

Jan-79

\o
\o



Anexo 3 - Cadastro das áreas com tanques de armazenamento de combustíveis e outros líquidos perigosos do
município de Caçapava.

ATl

Af2

ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda.
/\/¡â.ã^ Pâecârê.1ôì

AT3
cT4

Ar rtô Poslo (]âcârtâvà

AT5

qutô Posto Giluma Ltda.

L\lb

Ar rfo Pnsto Pâi -l.tãô

qT7

\uto Posto Pione¡ro lPosto

RAZAO SOCIAI

Auto Posto Pres¡dente Dutra (Posto T¡qrão)

AT8

Auto Posto Rodrigues e M¡ra Ltda. (Auto Posto Vale
123\

qT9

ATIO

Aulo Poslo Sobredão

ATl I

Ar¡fô Pôsfo Sôh¡âdãô
Aulô Pôslo Vesc-oncelos

AT12

Jotão - Auto Posto J. Machado Ltda. (Posto Sáo
Pa¡ rloì

AT13
\Tl ¿

Gârâoem clâ Prefe¡turâ

\T15

Auto Posto Nhozinho

Zizinho\

lnâl¡vô

\T16

lotáo - Auto Posto J. Machado Ltda. (Auto Posto
tilac¡coì

\T17

,/iacão Transvida

qT18

-aurenlino Marcondes Transporte de Resíduos
n¡lr rcfriaic

ATI9

Rua Barreto Leme, s/n

AT2O

Pôsto Avên¡dâ

Rua D. Pedro ll. 165. Centro

^T21

Pñclô Sãô lôãô

ìua G. Dias. 11

â ¡nqfâlâr

?odov¡â Pres¡denle Dutra. km 133 lsentido SP-RJ)

AI)2

lambari Envazilhadora de Derivados de Petróleo
I t¡l a

At23

,râa-e (iê,nrlro vârdâs s/n

t-Nt )t-Rt-(;( )

Rodovia Presidente Dutra. km 133. sentido RJ-SP

\T24

\/iâcãô Rredâ

ìodovia Presidente Dutra, km 132, sentido SP-RJ

Viâcãô Redencão

\v. Brasil.480
AV Flrâê¡l

{ua I en. Mesouna. 254

Rua Marques do Herval,316

RUâ .lôsé Benedilo dê Arâr'J¡ô

Av Dr Jose de Moura Rezende
Rua do Porto

Rod. Presidente Dutra, km 136, Sentido SP-RJ

I ITM F lmì

AV

428400

l-4êñrr, NêcllÁ ¿n

ì. Dr. Odilon de Souza Miranda, sin, Centro

428120

\v. Cel. Manoel lnocêncio. 834

a.2RÁ.20

IlTfiilNfrnì

ua Maroues do Herval. 2

425625

ìua do Porto

7444280

Estrada de Caçapava, 1353, Baino Campo Grande

425400

7445100

Fslrâdâ Mun¡c¡nâl Bôrdâ de Mâte

7445570

426200

Fctrâ.{â \/êlhâ Sãô Pâulo-Rtô

7442720

Lt-7?\î

¡roinal Rodovia Presidente Dutra. sentido SP-RJ

427350

7442670

42 t4óU

7443000

427850

7444500

424270

7444600

426700

744574O

L)79Ãtl

7445020

423358

7444850

426325

I 444 I ttll

427550

7447000

427920

7441539

^27 
qn

t44:4225

427210

7444710

430890

7444490

428020

7445000

432070

t 44 /2211

¿?RRNN

7444850

7443470
7448460
7444570
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