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RESUMO

Nesse estudo efetuou-se um detalhamento do comportamento

hidrogeoquímico do sistema aqüifero Botucatu, composto pelas formações
Pirambóia e Botucatu, na porçåo média da bacia hidrográfica Mogi-pardo,
noroeste do Estado de sáo paulo. A região estudada abrange porçöes do
aqirífero livre a leste, e do aquífero confinado a oeste, o que possibilitou
estabelecer a evoluçäo hidrogeoquímica das águas no sentido do fluxo, a partir
da área de recarga.

Análises multivariadas foram realizadas com os dados químicos e físico-
químicos de 38 amostras de água do aquífero, permitindo identificar três grupos

de água com características físico-químicas e químicas distintas.

O Grupo 1 ocorre na região lívre do aqüífero e é composto por águas
bicarbonatadas cálcico-magnesianas, bem diluídas, condutividade < 100 us/cm, e
pH ácido. O Grupo 2 ocorre na porção confinada, é formado por águas
bicarbonatadas cálcicas com condutividade entre 130 e 2s0 us/cm e pH variando
de neutro a levemente alcalino. o Grupo 3 engloba as águas bicarbonatadas
sódicas com pH alcalino e condutividade entre 170 e 31g us/cm, ocorre na região
noroeste da área, na porção confinada, e no extremo leste da área, regiâo de
afloramento da Formaçáo pirambóia.

As águas do Grupo 1, ao percolarem as rochas do aquífero no sentido
geral do fluxo (leste-oeste), dissolvem os minerais e se enr¡quecem em vários
íons assumindo as características do Grupo 2. As águas do Grupo 3 diferem das
águas dos outros dois grupos, especiarmente em reração ao teor de sódio. Essa
característica pode ser resultante ao mesmo tempo do enriquecimento salino
normal no sentido do fruxo, e de uma possível assinatura geoquímica das águas
da Formaçåo Pirambóia, a quar se expressa craramente em poços locarizados no
êxtremo leste da área, que coretam águas provenientes excrusivamente da
Formaçåo Pirambóia e também em poços locarizados no noroeste da área, que
coletam águas tanto da Formaçåo Botucatu quanto da Formaçáo pirambóia.



ABSTRACT

The present work is concerned with the hydrogeochemical behav¡or of the

Botucatu Aquifer (Guarani Aquifer System) in the medium portion of the Mogi-

Pardo rivers basin, northwestern region of the Säo Paulo state, Brazil. This aquifer

system is composed of the Botucatu and Pirambóia formations, capped a thick

success¡on of volcanic rocks of the Serra Geral formation. The focused area

includes unconfined portions of the aquifer system to the east, and confined

portions to the west, making it possible to analyze the hydrogeochemical evolution

of the waters from the recharge area, parallel to the flow direction.

The results of physicochemical and chemical analysis from 38 water

samples were submitted to factorial and cluster analysis, leading to the

character¡zat¡on of three sample groups which represent {hree .different .types of

water.

Group I is related to the unconfined portion of the aquifer and is

characterized by diluted water with conductivity of less than 100 us/cm and acid

pH. Group 2 corresponds to the confined portion of the aquifer, composed of

calcium bicarbonated water with conductiv¡ty between 130 and 250 us/cm and pH

varying from slightly neutral to alkaline. Group 3 is constituted by sodium

bicarbonated water from both unconfined and confined portions of the aquifer, with

conductivity between 170 and 318 us/cm and alkaline pH .

Group 2 water is interpreted to be the product of the evolution of Group 1

water as it percolates through the aquifer from east to west, dissolving rock

minerals. Group 3 water differs from the two other groups, specially in the sodium

concentration. lts composition is a result of saline enrichment parallel to the

direction of flow and possibly is also a function of the geochemical signature of

Pirambóia formation's water. This possib¡lity is expressed clearly by some wells,

located in the east of the area, that collect water exclusively from the Pirambóia

formation, and by others in the northwestern portion of the area, which collect

water from both the Botucatu and Pirambóia formations.



1

r- INTRODUçAO
As características químicas e físicas do aqüifero Botucatu têm sido

objeto de estudo de vários autores, principalmente no Estado de Säo Paulo.

É.m 1974, o DAEE realizou um estudo hidrogeológico na região administrativa

de Ribeirão Preto em uma área de 35.OOO km2, compreendida entre os

meridianos 47o 00'e 490 15'W e entre os paralelos 2Oo OO'e 22o lS,, sendo

limitada ao norte pelo r¡o Grande, ao sul pelo rio Tietê e cortada na parte

central pelos rios Pardo e Mogi-Guaçu. Essa área abrangeu 88 municípios que

foram agrupados em 7 sub-regiões. Nesse estudo constatou-se que a direçåo

do movimento do fluxo das águas subterrâneas é de leste para oeste no

sentido do mergulho das rochas do aqüÍfero. O pH varia de 4,3 a 8,0 e o
conteúdo de sólidos totais d¡ssolvidos varia de22,0 a 150,0 mg/1, sendo que

ambos aumentam no sentido do fluxo. A concentraçåo de sais é baixa nas

áreas de afloramento do aqüífero, devido à maior influência das chuvas que

percolam por solos permeáveis. Na porçåo confinada do aqüífero, a

concentração de sa¡s aumenta no sentido do movimento do fluxo, atingindo os

ma¡s altos teores nas partes confìnadas mais profundas, devido ao tempo de

contato prolongado entre as águas e as rochas do aqüífero. A relaçäo

îMgz" h}a2* apresenta valores entre 0 e 1,66 que säo inversamente

proporcionais à concentração dos sa¡s, e diminuem na direção do fluxo das

águas subterrâneas.

Rebouças (1976) sistematizou as características hidráulicas do aqijífero

Botucatu com base nos dados ex¡stentes em toda bacia do Paraná. Nesse

trabalho o autor fez uma avaliaçåo das reservas e custos de exploração de

água subterrânea na bacia do Pa¡aná. O aqüífero Botucatu foi considerado

pelo autor como sendo o mais importante aqüífero da bacia do Paraná, devido

às suas excelentes propriedades hidráulicas, tais como coeficientes

armazenamento variando entre 106 e 10-3 e permeabilidade entre 10-5 e 10-a

m/s.

Sinelli (1979) pesquisou as relaçöes entre a composiçäo química das

águas subterrâneas e os diferentes tipos litológícos por elas atravessados, em

áreas localizadas na bacia do Paraná e no embasamento cristalino. No Estado

de São Paulo o autor estudou o aqriífero Botucatu nos arredores do município

de Ribeiräo Preto, e constatou que a composiçâo química das águas



subterrâneas reflete a natureza das rochas percoladas e também a intensidade

do intemperismo que as rochas percoladas sofreram. O autor também

observou que existe um aumento do pH e da condutividade no sentido do

movimento do fluxo das águas do aqüífero Botucatu.

Gallo e Sinelli (1980) efetuaram um estudo hidroquímico e isotópico nos

aqüíferos Botucatu e Serra Geral na região do município de Ribeirão preto, a
partir de 14 amostras de águas de poços. Segundo esses autores, a

mineralizagão das águas do aqüífero Botucatu é muito baixa na sua zona de

afloramento, refletindo a influência apenas das precipita@es locais.

Caminhando para oeste, onde o aqüífero encontra-se recoberto por basaltos

intensamente fraturados, esta mineralização aumenta, pr¡nclpalmente no que

se refere aos teores de cálcio, bicarbonato e sílica. Este enriquecimento salino.

é devido à hidrólise dos minerais dos basaltos provocada pela percolaçäo de

águas da chuva, pois a Formação Botucatu, constituída predominantemente

de gräos de quartzo, praticamente não intervém na eomposição química do

aqúífero.

Teissedre & Barner (1981) anal¡saram o comportamento geotérmico e

geoquímico das águas do aqüifero Botucatu, e constataram que as altas

temperaturas encontradas em poços profundos nâo estão relacionadas a

nenhum t¡po de anomalia geotérmica, mas correspondem a um gradiente

geotérmico normal de 1"C/35m. Os autores verificaram um aumento nos teores

de SiOz com o aumento da profundidade e destacaram que o bicarbonato, o

sódío e o cálcio säo os íons predominantes. Concluíram que nas áreas de

afloramento do aqüífero e proximidades as águas são bicarbonatadas cálcicas

e apresentam a seguinte relação r}a2' > rNa* > rMg2* > e rHCO3-> rCl-. Nas

zonas mais profundas do aqüífero, as águas são bicarbonatadas sódicas ou

carbonatadas sódicas, dependendo do pH, e apresentam as seguintes

relações: rNa* >> rCaz* e rHCO3- > rCl- ou rNa* >> rCa2* e rCO32- > rCl-.

Sinelli & Souza (1982), ¡nterpretando os dados hidroquímicos de parte

da bacia hidrográfica do rio Pardo, na região norte do Estado de São paulo,

verificaram que as águas do aqúífero Botucatu são ácidas, com condutividade

elétrica variando de 30 a 108 uS/cm; o ânion predominante é o bicarbonato e

os cátions apresêntam-se na seguinte seqüência: r0a2* > rMg2* > rNa* > rK*.



Silva ef al. ('1982) discutiram as características físico-químicas das

águas do aqüífero Botucatu a partir dos dados do DAEE, e atribuíram as

mudanças na composição química destas águas, desde a área de afloramento

até as áreas mais confinadas, a fenômenos de trocas de base, tempo de

residência prolongado e aumento de temperatura,

Silva (1983) realizou um estudo hidroquímico e isotópico do aqüífero

Botucatu em todo o Estado de São Paulo e concluiu que:

. a evolução hidroquímica das águas deste aqüífero é determinada pelas

condições de confinamento do aqüífero, pelas direçöes e sentidos do fluxo

subterrâneo e pelo tempo de residência das águas;

. a presença dos íons maiores nessas águas pode ter as seguintes origens:

Na*, K - feldspatos e solos; Ca2'- águas das chuvas e/ou dissolução dos

plagioclásios e calcitas dos basaltos; HCO3- - reação do gás carbônico do

solo com a água; Cl- - precipitaçäo meteórica e/ou dissoluçäo da sericita

presente em pequena quantidade na Formação Botucatu e Pirambóia, e da

clorita, que existe como mineral secundário dos basaltos; SO+2-- 6nr"t
meteóricas e dissolução dos sulfetos encontrados em pequena quantidade

nos basaltos;

. no Estado de São Paulo, as águas do aqüífero Botucatu apresentam três

fácies hidroquímicas. A leste, na porçäo livre do aqüífero, predominam

águas bicarbonatadas magnesianas e cálcico-magnesianas; essas águas

såo pouco mineralizadas (resíduo seco inferior a 100 mg/L) e sua

composição química está diretamente relacionada à das precipitagöes. Ao

longo de uma faixa de 60 km de largura a partir do contato dos sedimentos

Botucatu/Pirambóia com os basaltos da Formação Serra Geral, as águas

sáo bicarbonatadas cálcicas e cálcico-magnesianas, com resíduo seco às

vezes superior a 200 mg/L e aumento do pH. O enriquecimento salino é

influenciado pela infìltraçâo das águas ácidas e carregadas de COe que, ao

passarem através dos basaltos, provocam a dissolução incongruente de

seus silicatos (plagioclásios e piroxênios), fornecendo cálcio, magnésio,

sódio, potássio, ferro, sílica, e bicarbonato. Na zona francamente confinada

do aqüífero, as águas tornam-se bicarbonatadas sódicas, evoluindo no

extremo oeste do estado (município de Presidente Prudente) para cloro-
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sulfatadas sódicas, com pH alcalino e resíduo seco ating¡ndo 650 mg/1, e

apresentando um aumento no teor do íon fluoreto. Nessa região, o elevado

tempo de residência e a alta temperatura das águas formam um quadro

propício para o enriquecimento salino.

Kimmelmann ef a/. (1989), através de estudo hidroquímico e isotópico

em toda a porçäo brasileira do aqüífero, concluíram que a recarga é devida

principalmente às precipitaçöes, e que as águas são essencialmente

bicarbonatadas cálcicas nas bordas do aqüífero, tornando-se bicarbonatadas

sódicas no centro deste. Nesse mesmo sentido, que acompanha o progressivo

conf¡namento do aqüífero, as águas väo se tornando cada vez mais antigas e

váo apresentando temperaturas cada vez mais elevadas.

Campos (1993) realizou a caracterizaçåo e cartografia das províncias

hidrogeoquímicas do Estado de Säo Paulo, delineando regionalmente o

comportamento hidrogeoquímico das águas subterrâneas no território estadual.

Neste trabalho o autor menciona que, de todos os aqüíferos ex¡stentes no

Estado de São Paulo, somente o agüífero Botucatu apresenta em âmbito

regional uma evolução hidrogeoquímica clássica, ou seja, enriquecimento

salino acompanhado de um incremento iônico de sódio e de cloreto no sentido

leste-oeste do Estado de São Paulo. O autor verifìcou ainda que o aqüífero

Botucatu na sua parte livre apresenta temperaturas que variam de 22 a 27 "C,

pH de 5,40 a 9,27, e que a maioria das amostras apresentam teores salinos

inferiores a 50 mg/L. Os tipos de águas predominantes dessa região são

bicarbonatadas cálcicas seguidas de bicarbonatadas magnesianas. Na parte

confinada, o aqüífero Botucatu apresenta águas bicarbonatadas sódicas, com

temperaturas entre 22 e 58 "C, pH de 6,30 a 9,80, e teores sal¡nos na faixa de

50 a 500 mg/L.

Mais recentemente, Araújo ef al (1999) apresentaram uma síntese dos

conhecimentos relativos ao aqüífero Botucatu, agora denominado Mercosul ou

Guarani, no qual comentam o quimismo das águas, baseados essencialmente

no trabalho de Silva (1983) sobre as águas no Estado de São Paulo. Os dados

hidroquímicos apresentados no trabalho de Silva (',l983) também foram

retomados por Sracek & Hirata (2001) que os utilizaram para propor um modelo

explicativo para a evolução hidroquímica do aqüífero.
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Em sÍntese, ficou constatado através dos estudos acima mencionados

que as águas subterrâneas do aqüífero Botucatu no Estado de São Paulo

apresentam sentido do movimento do fluxo de leste para oeste. Mais a leste,

situa-se a zona de recarga do aqüífero, onde os sedimentos da Formação

Botucatu e Pirambóia afloram, ou estão recobertos por pequena espessura de

basaltos. Mais a oeste, o aqüífero, recoberto por importante espessura de

basaltos, é francamente confinado. A condutividade, o pH e a temperatura das

águas tendem a aumentar no sentido do movimento do fluxo, assim c¡mo o
enriquecimento salino, especialmente os teores de Na* e Cl-. O aqüífero na sua

parte livre apresenta temperaturas próximas daquelas do ambiente e pH de

ligeiramente ácido a alcalino; são águas predominantemente bicarbonatadas

cálcicas ou, em menor grau, bicarbonatadas magnesianas. Na porção

confinada do aqúífero, as águas estâo geralmente à temperatura ambiente,

podendo, no entanto, alcançar até 60oC, e os pH vâo de próximos da

neutralidade até a valores francamente alcalinos. As águas såo do tipo

bicarbonatadas sódicas, podendo chegar a cloretadas sódicas no extremo

oeste do Estado.

No presente trabalho o objetivo foi o de detalhar o estudo

hidrogeoquímico do aqüífero Botucatu na porção média da bacia dos rios Mogi

e Pardo, no noroeste do Estado de São Paulo. Foram estudadas 38 amostras

numa área de aproximadamente 140 por 120 km, perfazendo uma média de

uma amostra por 450 km2. A regiåo estudada abrange porçöes do aqüífero

aflorante a leste, e do aqüífero confinado a oeste, o que permitiu estabelecer a

evolução hidrogeoquímica das águas no sentido do fluxo, a partir da área de

recarga. Foi também ¡nvestigada a possibilidade de contaminação por fontes

antrópicas, uma vez que o aqüífero é altamente vulnerável a esse tipo de

contaminação, e suas águas sâo intensamente utilizadas para o consumo

humano. Os dados obtidos serão utilizados como subsídio ao projeto

Macrozoneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica Mogi-Pardo, que está

sendo realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em

associaçâo com a CPRM - Serviço Geológico do Brasil.
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II . CARACTERíSTICAS DA ÁREA

I - LOCALTZAçÃO DA ÁREA

A área de estudo está localizada na porção paulista do flanco sudeste da

Bacia do Paraná e restringe-se a uma pequena parte do aqüífero Botucatu.

Está situada entre os paralelos 20045' e 22015' de latitude sul e os meridianos

47030- e 48030' de longitude oeste, englobando os limites da bacia hidrográfica

Mogi-Pardo na sua porção média (Figura ll.'1).

2- CLIMA

A região situa-se na faixa intertropical. De acordo com dados de

temperatura, chuvas, evaporação e umidade, o tipo climático dominante é o
tropical, sendo o subtropical subsidiário. Na confluência do Rio Pardo com o

Rio Mogi-Guaçu, onde predomina relevo mais acidentado e maior altitude,

associados à maior retençäo de umidade, predomina o clima subtropical

(DAEE, 1974). Ambos os tipos climáticos apresentam dois períodos distintos: o

período seco (abril a setembro) e o período chuvoso (outubro a março). O grau

de umidade diminui de sudeste para noroeste e a evaporação potencial (1900 a

2300 mm anuais) cresce no mesmo sentido. As médias das temperaturas

máximas diárias nunca ultrapassaram 320 C, e das mínimas nunca estiveram

abaixo de 70 C, com amplitude térmica mensal de 6 a 90 C.

3, GEOMORFOLOGIA E SOLOS

A regiåo estudada está toda contida no Planafto Ocidental Paulista. Este

planalto foi subdividido por Ross & Moroz (1997) em 6 unidades

geomorfológicas distintas a saber: Planalto Centro Ocidental, Patamares

Estruturais de Ribeirão Preto, Planaltos Residuais de Franca/Batatais, Planalto

Residual de São Carlos, Planalto Residual de Botucatu e Planalto Res¡dual de

Marília.

A maior parte da área de estudo pertence à unidade geomorfológica

denominada de Patamares Estruturais de Ribeirão Preto situada no interflúvio

Mogi-Pardo. As formas de relevo são denudacionais, constituídas basicamente

por colinas amplas e baixas, com topos tabulares. As altitudes estão entre 500

e 700 m e as declividades médias estáo entre 2% e 10%. Esta unidade de

relevo é constituída litologicamente por basaltos, e os solos são do tipo
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Latossolo Roxo, nos terrenos mais aplainados, e Terra Roxa Estruturada nas

vertentes mais inclinadas. Os municípios da área de estudo pertencentes a

essa unidade geomorfológica são: Orlândia, Sales Oliveira, Bebedouro,

P¡tangueiras, Pontal, Sertãozinho, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Barrinha,

Dumont, Pradópolis, Cravinhos, Serra Azul, Guatapará, São Simâo, e Luís

AntÖnio.

A porção leste da área, onde estão os municípios de Batatais,

Brodóswki, Santa Cruz da Esperança e Altinópolis, está contida na unidade

geomorfológica denominada de Planaltos Residuais de Franca/Batatais. Esta

unidade corresponde ao reverso da cuesta no interflúvio Mogi/Grande. As

formas de relevo denudacionais sáo constituídas basicamente por colinas de

topo aplainados ou tabulares. As altitudes variam entre 800 e 1100 m e as

vertentes apresentam declividades que variam entre 2 e 10%. Litologicamente

esta unidade é constituída por arenitos e lentes de siltitos; os solos são do tipo

Latossolo Vermelho Amarelo.

A parte sudoeste da área, onde estão os municípios Analåndia, Américo

Brasiliense, Araraquara, Descalvado, Monte AIto, Guariba, Santa Lúcia e São

Carlos, pertencem à unidade geomorfológica denominada de Planalto Residual

de São Carlos. Esta unidade corresponde ao reverso da cuesta no interflúvio

Tietê/Mogi. Predominam formas de relevo denudac¡ona¡s constituÍdas de

colinas de topos convexos e tabulares. As altitudes estão entre 600 e 900 m e

as vertentes apresentam inclinaçâo de 2 a 20Vo. Litologicamente esta unidade

é constituída por depósitos arenosos e argilosos e os solos säo do tipo

Latossolo Vermelho Escuro.

4 - GEOLOGIA REGIONAL

Na região estudada encontram-se rochas das formaçôes Pirambóia,

Botucatu e Serra Geral, pertencentes ao Grupo São Bento. No e)dremo oeste

da área afloram as rochas sedimentares do Grupo Bauru. No extremo sudeste

afloram as rochas sedimentares da Formaçåo Corumbataí, perlencentes ao

Grupo Passa-Dois. A Figura ll.2 apresenta a carta geológica elaborada pelo

IPT (1981). A seguir seräo descritas as unidades dominantes na área.



CARTA GEOLÓG|CA (tPT, 1981)

. GAVÃO PEIXOTO

140000 160000 18oOOO

LOCALTZAçAO DA ÁREA NO ESTADO DE SAO PAULO

200000 220000 240000 260000

UNIDADES GEOLÓGICAS

f-l Depósitos aluvionais quaternários

I Grupo Bauru

I--_l Fomaçäo Serra Geral

I lntrusivas Tabulares

l-----l Formaçäo Botucatu

f l Formação Pirambóia

f-__l Formaçäo Corumbataí

--- Contato entre as unidades

Figura ll.2 - Carta geológica ( lPT, 1981)



10

4.1. Formação Pirambóia

A Formação Pirambóia está exposta ao longo de toda a faixa de

ocorrência dos sedimentos mesozóicos na Depressão Periférica. Na região

estudada, esta formação aflora nos municípios de Descalvado, Analândia,

Santa Rosa do Mterbo, Santa Cruz da Esperança. Litolog¡camente caracteriza-

se pela sucessão de camadas arenosas, com algumas intercalaçöes

lenticulares de conglomerados. Os arenitos são geralmente de granulaçäo

média a fina, possuindo fração argilosa maior na parte inferior da Formação.

No Estado de São Paulo a Formaçäo Pirambóia foi subdividida por

Soares (1973) em dois membros: inferior e superior. O membro inferior é mais

argiloso, com predominância de estratificação plano paralela e cruzada

acanalada de pequeno porte. O membro superior é caracterizado pela

disposição de bancos de aren¡to pouco argiloso, sucedidos por bancos de

arenito mu¡to argiloso, lamitos e argilitos arenosos, apresentando repetição

cíclica.

Caetano-Chang & Wu 1993 e Caetano-Chang (1993; 1997), estudando a

Formação Pirambóia na regiâo de serra de São Pedro (SP), reconheceram a

presença e o predomínio de texturas e estruturas consideradas diagnósticas de

deposição em frentes de dunas ê interdunas. Para esses autores, as fácies

subaquosas ter¡am registro subordinado. O topo da Formação Pirambóia é

composto por arenitos formados por depósitos de canais de rios entrelaçados e

de leques aluviais, e estariam correlacionados lateral e verticalmente aos

arenitos eólicos da Formação Pirambóia. Esta Formação está llmitada em seu

topo por uma discordância erosiva, subjacente à base da Formaçáo Botucatu.

No contato inferior com o Grupo Passa Dois não foi observada discordância

erosiva (Matos, 1995).

Mineralogicamente, o conteúdo em quartzo atinge cerca de g0%, sendo

os demais componentes da fraçäo arenosa o feldspato (5 - 10o/o) e mica

(menos de 11%). O cimento é à base de SiOz e/ou limonita, quimicamente

precipitada (Soares, 1973). Classificam-se, segundo Wu & Caetano-Chang

(1992) em subarcóseos, mineralogicamente maturos e texturalmente

submaturos a mâturos.
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4.2. Formação Botucatu

A Formação Botucatu no Estado de São Paulo está exposta numa faixa

contínua, recobrindo a Formaçåo Pirambóia. Na região estudada aflora nos

municípios de Såo Simäo, Serra Azul, Ribelrão Preto e Altinópolis.

Na base da Formaçåo Botucatu, podem ocorrer camadas ou lentes de

arenitos conglomeráticos com estratificações cruzadas. O contato superior com

a Formação Serra Geral faz-se por interdigitação. A Formação Botucatu é

constituída quase inteiramente de arenitos de granulação fina a média, com

mineralogia uniforme e boa seleçäo de grãos de alta esfericidade. O quartzo

atinge até 97%, e os feldspatos ocorrem em quantidade que varia de 3 a 7%

(Soares, 1973). Classificam-se, segundo Wu & Caetano-Chang (1992), em

quartzo-aren¡tos e subordinadamente em subarcóseos e são texturalmente

maturos a supermaturos.

O pacote sedimentar da Formação Botucatu foi depositado pelo vento

em extenso deserto com campos de dunas. Este ambiente se manteve até as

manifestações vulcånicas. Após os primeiros derrames, as areias continuaram

a ser movimentadas, formando os arenitos interderrames (lPT, 1981).

4.3. Formação Serra Geral

As rochas erupt¡vas da Formação Serra Geral (lPT, 1981) compreendem

um conjunto de derrames de basaltos toleíticos, entre as quais intercalam-se

arenitos com as mesmas características daqueles pertencentes à Formaçâo

Botucatu. Corpos ¡ntrusivos de mesma composição que o basalto estäo

associados na forma de diques e s,7/s. Mineralogicamente, os principais

constituintes do basalto são plagioclásío (labradorita) e piroxênio (augita e

pigeonita). Os acessórios mais comuns são a titanomagnetita e apatita,

ocasionalmente olivina, anfibólio e biotita. Os constituintes normais da matriz

são quartzo, feldspato potássico, clorita e serpentina.

No Estado de Såo Paulo, os derrames afloram na parte superior das

escarpas das cuestas basálticas, cobrindo grandes extensões. Na área de

estudo afloram nos municípios de Morro Agudo, Batatais, Brodówski, Pontal,
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Pitangueiras, Jardinópolis, Sertâozinho, Ribeirão Preto, Barrinha, Dumont,

Pradópolis, Cravinhos, Luís Antônio e Araraquara.

5 - HIDROGEOLOGIA

O termo sistema aqùífero refere-se a um conjunto de camadas e/ou

formações geológicas distintas que apresentam característ¡cas hidrodinâmicas

similares e são hidraulicamente conectadas, compreendendo as áreas de

recarga, trânsito e descarga. (Rebouças, '1976).

As águas aqui estudadas pertencem ao Sistema Aqüífero Botucatu,

atualmente denominado Sistema Aqüífero Mercosul ou Guarani. Esse sistema

(Araújo ef a/., 1999) consiste de arenitos eólico-flúvio-lacustres, em sua maior

parte confinados por basaltos, cobrindo uma extensão total de 1.195.500 km2,

abrangendo partes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. No Brasil, os

arenitos pertencem às formaçöes Botucatu e Pirambóia e os basaltos à
Formaçäo Serra Geral. A espessura total do sistema aqúífero varia de poucos

metros a 800 m, sendo em média 276 m. A porosidade dos arenitos da

Formação Botucatu é maior que a dos arenitos Pirambóia, assim como sua

condutividade hidráulica. O menor conteúdo de argila dos arenitos Botucatu é o

fator responsável por essa diferença. O limite inferior do aqúífero é o aquitarde

Permo-Triássico (Formação Rio do Rastro). O mapa da superfície

potenciométrica indica fluxos de leste para oeste no Estado de Sâo Paulo, de

nordeste para sudoeste nos estados ma¡s ao sul, e fluxo de sentido norte-sul

no Estado do Mato-Grosso do Sul. A recarga é feita pela infiltraçäo direta das

águas da chuvas nas estreitas faixas correspondentes ao afloramento das

Formações Pirambóia e Botucatu. Localmente é possível haver recarga pelas

fraturas existentes no basalto, quando os níveis piezométricos deste forem

maiores que o do aqüífero confinado, o que ocorre na região próxima ao

contato litológico da Formação Sera Geral com a Formação Botucatu, a leste

da área (Silva, 1983).



III. MATERIAIS E MÉTODOS

1 . MATERIAIS

1.1. Seleção dos poços

A seleção dos poços foi realizada pela CPRM, a partir de um banco de

dados dos poços perfurados por esta empresa, DAEE e empresas particulares,

no aqtiífero Botucatu, dentro da área de estudo. Os poços foram selecionados

tendo-se em vista respeitar os seguintes critérios:

. Serem de propriedade das prefeituras locais;

o Existirem dados sobre a localização geográfica e produção;

¡ Existirem registros dos perfis estratigráficos e dados referentes ao topo e

base do filtro.

1.2. Goleta e preservação de amost¡as

A coleta das águas foi realizada pela CPRM em poços tubulares

profundos de 37 municípios da bacia. O autor desta dissertaçâo acompanhou

parte do trabalho de coleta.

Nos municípios que utilizam água proveniente apenas do aqüifero

Botucatu, coletou-se, em cada ,um, uma única amostra, exceto nos municípios

maiores de Ribeiräo Preto e Sertãozinho, onde foram coletadas 5 e 3 amostras,

respectivamente. Naqueles municípios que possuem poços no aqúífero Serra

Geral e no aqúífero Botucatu, coletou-se uma amostra em cada aqüífero.

Para o presente estudo, foram utilizados apenas os dados das águas

provenientes do aqüífero Botucatu, num total de 40 amostras.

A amostragem foi realizada entre os meses de outubro e dezembro de

1999, em plena estaçâo chuvosa. As águas foram coletadas diretamente da

boca do poço, após um período de 30 minutos de bombeamento contínuo, para

remoçâo da água parada dentro da tubulação.

A obtençäo e preservação das amostras para cada tipo de técnica

analítica seguiram as recomendaçöes especif¡cadas pelo Laboratório de Aguas

Minerais da CPRM (l-AMlN), baseadas no SME\A/W (1995), descritas abaixo:
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1.2.1. Amostras para cromatografia de íons

Coletaram-se 40 mL de água, utilizando-se uma seringa acoplada a um

filtro com membrana de éster de celulose com malha de 0,45 pm. Transferiu-se

a água para um tubo de centrifuga em polipropileno de 50 mL. Colocou-se o

tubo em geladeira de isopor com bolsas de gelo e enviou-se para o LAMIN, no

mesmo dia.

1.2.2. Amostras para ICP-AES

Coletaram-se 25 mL de água, utilizando-se uma seringa acoplada a um

filtro com membrana éster de celulose 0,45 ¡rm. Transferiu-se a água para um

tubo de centrífuga em polipropileno de 50 mL e acidificou-se com 10 gotas de

ácido nítrico 1'.1, para preservaçäo dos cátions e enviou-se para o LAMIN, no

mesmo dia.

1.2.3. Amostras para Absorção Atômica

Foram coletados 2 L de água, d¡retamente da boca do poço.

Armazenou-se em recipientes plásticos e colocou-se em geladeira de isopor

com bolsas de gelo. As amostras foram enviadas para o LAMIM, no mesmo

dia. Essas amostras foram utilizadas também para determ¡naçäo em

laboratório do pH, condutividade e dureza.

1.3. Medidas dos parâmetros físico-químicos em campo

No momento da coleta, foram med¡dos condutividade elétrica, pH e
temperatura da água e do ambiente. Utilizou-se pHmetro e condutivÍmetro

previamente calibrados, que mediram também a temperatura da água. A

localizaçåo geográfìca do poço foi determinada utilizando-se o GPS. Mediu-se

a temperatura ambiente através de um termômetro embutido no GPS.

2 - MÉTODOS

2.1. Técnicas analíticas

As análises químicas das águas foram efetuadas no LAMIN, seguindo a

metodologia descrita no SMEWW (1995) e parcialmente acompanhadas pelo

autor desta dissertação. A dosagem dos ânions e do NH¿* foi realizada por

cromatografia de íons. Os cátions foram dosados por ICP/AES, com exceção
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do K* e Na*, dosados por absorção atômica. A dosagem do COsz- e HCOg- foi

rcalizada por titulaçäo.

2.1.1. Cromatografia de íons

Cromatografia de íons é o processo de separação dos componentes de

uma mistura através de sua partição entre duas fases: uma móvel (gasosa ou

líquida) e outra estacionária (líquida ou sólida). A fase estacionária é uma

resina polimérica contendo sítios ativos funcionais, colocada no interior de uma

coluna. A fase móvel é um líquido que flui através do sistema cromatográfico,

cuja funçâo é conduzir a amostra para integrar-se com a fase estacionáría.

A separação ocorre através da coluna da seguinte maneira: os

componentes da amostra são carregados pela fase móvel através da coluna,

que é específica para cada tipo de análise. Desta forma, se o objetivo da

análise for os ânions, a coluna utilizada terá mais afinidade com os ânions.

A velocidade de migração de um componente é função do equilíbrio da

distribuição da amostra entre as fases móvel e estacionária. Os componentes

que têm afinidades com a fase estac¡onária migram mais lentamente, devido à

retençäo na coluna. Os que nåo têm afinidades com a fase estacionária não

ficam retidos na coluna. Assim, é possível separar os elementos de uma

mistura complexa.

O LAMIN utiliza a cromatografia de íons para dosagem dos ânions. Na

análise das águas subterrâneas, sete ânions foram considerados: fluoreto,

cloreto, nitrito, brometo, nitrato, fosfato e sulfato. Esses ânions estão

representados em ordem crescente de afinidade com a coluna. Desta forma, o

fluoreto, que apresenta uma menor afinidade com a coluna, sairá da coluna

primeiro que o cloreto, o cloreto sairá primeiro que o nitrito, e assim

sucessivamente. O modo de separação tipicamente utilizado para a separação

de ânions e cátions é a troca iônica. Durante o processo cromatográfico, o

contra-íon da fase móvel é trocado pelo íon da amostra e, por um curto período

de tempo, este permanece ligado à carga fixa do material polimérico. Na

calibração do cromatógrafo, o tempo de retençäo de cada ânion é estabelecido

por meio de padröes. Cada padräo é constituído apenas pelo ânion que será

quantifcado. Este procedimento é repet¡do para todos os ânions de interesse, e

o tempo de retençäo de cada um é registrado no programa do equipamento.
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Quando uma amostra de composição desconhecida passa pelo

equipamento, os seus ânions ficam retidos na coluna. O tempo de retençáo

desses ânions é comparado com aquele fornecido pelo padrão. Assim, a

cromatografia de íons é um método quantitativo e não qualitativo. lsso significa

que o aparelho nâo reconhece qual é o elemento que está sendo analisado, ele

apenas fornece o tempo de retençåo do elemento na coluna, o que é

proporcional à quantidade do elemento. No caso da análise das águas deste

estudo foram utilizados padrões na fa¡xa de 0,02 a 50 mg/L para os sete ânions

analisados, e na faixa de 0,025 a 0,5 mg/L para o amônio, feitos a partir de

soluções certificadas Merck (1000 mg/L). As faixas utilizadas os limites de

detecção para cada ânion estão na tabela abaixo.

L¡m¡te
mrl/l

PADROES

Elgmento oB Ê F

F,¡iriilllllilÌ,i$
cr
$:1iili,i!
Nos'.È,þilll
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¡rËliiili-11i;:i¡l

i¡!l¡j:P";P.Flo.l¡l

0,05

llliÍib;þlii,'r,t
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Ir.g¡{irütiåliliir{irli$,:.ì1
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t"ti1i¡iìlíi$.1if ür,iir:,.1:

2. ,l.2. ICP-AES (Plasma de índução acoplada associado a espectrômetro de

emissão atômica)

A espectrometria de plasma é baseada no princípio segundo o qual a

determinação da região apropriada na chama do plasma de argonio permite

que as linhas de emissão atômica e iônica das amostras possam ser medidas

contra intensidades de em¡ssão do background muito baixas. As altas

temperaturas da chama asseguram eficiente atomização, de modo a diminuir

muito as interferências químicas.

A resposta instrumental deve ser primeiramente calibrada, utilizando-se

uma amostra de composição conhecida que contenha os elementos

analisados. Além de fornecer uma curya de resposta geral, a curva de

calibraçäo pode ser utilizada para compensar os pequenos efeitos de

interferência, particularmente a variação na nebulização e eficiência no

transporte das amostras causada pela diferença no conteúdo de sólido total
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dissolvido e concentraçâo ácida. É preferível que haja uma semelhança na

composição do padrão e da amostra para obtençåo de melhores resultados.

No caso da análise das águas deste estudo foram utilizados padröes na

faixa de 0,5 a 40 mg/L para os 26 elementos analisados, feitos a partir de

soluções certificadas Merck (1000 mg/L). Os limites de detecção para cada

elemento estão na tabela abaixo.
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2,1.3. Absorção Atômica

A espectrometria de absorção atômica é baseada na absorção, por

átomos, da energia de uma radiação caracteristica. Esta ocorre quando um

elétron periférico de um átomo analisado muda de nível de energia, passando

de um estado neutro para um estado de mais alta energia (excitado), através

da absorçåo da energia radiante de um comprimento de onda específico.

A dosagem química quantitat¡va de um elemento por absorção atômica

só é possível porque existe uma correlação entre o grau de absorção (que

pode ser medido) e a quantidade de átomos presentes. Os átomos capazes de

absorver a radiaçäo de freqüência característica do elemento säo aqueles nåo

excitados chamados de átomos neutros, e não a totalidade dos átomos.

Para se efetuar a dosagem de um elemento por Absorção Atômica, a

amostra solubilizada é dissociada em átomos na chama (queimador). Os

átomos neutros (nåo excitados) do elemento que será analisado absorvem a

radiação característica (proveniente de uma fonte de radiação que fornece a

freqüência de ressonância do elemento a determinar). Assim, a intensidade da

radiaçåo transmitida naquele comprimento de onda (selecionada pelo
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monocromador) será tanto menor quanto mais átomos estiverem presentes. A

energia absorvida pelo átomo será emitida em seguida, quando os átomos

retornarem para seus orbitais originais, mas essa emissão se dará em todas as

d¡reçöes, enquanto que a absorção se dá apenas na direçåo da radiaçäo

incidente. O aparelho fornece uma leitura proporcional à absorçäo. Dessa

forma deve-se zerar o aparelho para uma absorção nula, ou seja 100% de

transmissäo de energia incidente.

Para certas faixas de concentraçäo (variáveis de elemento para

elemento), há uma relaçâo aproximadamente linear para concentração e

absorçâo. Deste modo, fazem-se os padrões nessas faixas e diluem-se as

amostras para que suas concentrações caiam na mesma faixa. Constrôem-se

as curvas de concentraçäo no padrão versus absorção, lêem-se as medidas de

absorçäo para as amostras e faz-se a interpolação.

No caso da análise das águas deste estudo foram utilizados padröes na

faixa de 0,5 a 10 mg/L para sódio e potássio, feitos a partir de soluçôes

certificadas Merck (1000 mg/L). O limite de detecção para sódio e potássio é de

0,1 mg/1.

2.2. Tratamento dos dados

Com os resultados das 40 amostras analisadas para 37 cát¡ons e

ânions, elaborou-se uma planilha no programa Excel. Foram excluídos desta

planilha os elementos que apresentaram, para quase todas ou todas as

amostras, valores abaixo do limite de detecção (Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo,

Ni, Pb, Sc, Se, Sn, Ti, V, W, NOz, Br), de modo que, para esse trabalho, foram

considerados apenas os seguintes cátions e ânions: B3*, Baz*, Fe2*, L¡*, Mn2*,

sf*,2n2*, caz*, Mg2*, Na*, K*, sioz, F-, cl-, Nos-, po43-, so42-, HCog- e cos2-.

Em seguida, foram realizados cálculos de transformação dos resultados

dos íons maiores, originalmente em mg/1, para meq/L (mil¡equivalente por litro),

e calcularam-se as seguintes relaçöes iônicas: rK/rNa*, rClTrHCO¡-,

rSO¿27rÇl-.
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Para transformaçáo dos resultados em mg/L para meq/L, utilizou-se a

equação de Stabler:

meq/L=PxV/Pa

onde:

P = concentração em mg/L do íon

Pa = Peso atôm¡co do elemento

V = Valência do elemento

Os valores em meq/L foram utilizados também para cálculo dos erros

analíticos, através do balanço iônico, segundo a equaçäo:

e%= (rlcátions - rXânions)/(r)cátions + rlânions) x 100

Os percentuais de erros, no balanço iônico, calculados para as 40

amostras, foram comparados com as suas respectivas condutividades

elétricas. Nas águas com baixa condutividade elétrica admite-se uma maior

percentagem de erros no balanço iônico. Os erros permitidos no cálculo do

balanço iônico em função da condutiv¡dade elétrica, segundo Custódio &

Llamas (1976), estão na tabela abaixo.

Cond, Eléhica (ps/cm) 50 200 500 2000 >2000

Erro permitido ( o/o) 30 10 I 4 <4

Os erros no balanço iônico apresentaram-se geralmente bem abaixo dos

erros máximos permitidos em 38 amostras. Duas amostras (6 e 30), que

apresentaram erro muito próximo do erro máximo permitido (30%), foram

descartadas. Observou-se que nessas duas amostras a soma dos ânions é

menor que a soma de cátions. Essas amostras provêm da zona de afloramento

do aqüífero onde, devido à baixa salinizaçäo, podem ocorrer grandes erros

analíticos na determinaçäo de sulfato e cloreto, como foi constatado por Silva

(r e83).

Os teores em mg/L foram também transformados em mol/L, para

elaboraçäo dos diagramas de equilíbrio dos minerais aluminossilicáticos.



20

A planilha final de resultados refere-se, portanto, a 38 amostras e 23

variáveis, sendo 19 íons e 4 parâmetros (pH, condutividade, temperatura e

dureza).

2.2.1. Distribui$o em área

Confeccionou-se, através do programa GWW (1995), o mapa de

localização dos 38 poços selecionados, sobre o qual foram traçadas curvas de

isovalores para superfície potenciométrica, condutividade, temperatura, pH,

relaçöes iônicas e teores dos elementos dosados.

2.2.2. T Êlamento estatístico

As variáveis que receberam tratamento estatístico foram os teores dos

elementos em mg/L, a condutividade em uS/cm, a temperatura em oC, a dureza

em mg/L de CaCO¡, e o pH. O programa utilizado foi o STATISTICA FOR

Wl N DOWS ( I 993). lnicialmente foram calculados:

. Médias aritméticas, medianas e desvios-padräo;

. Freqüências representadas em histogramas;

o Correlações entre as variáveis.

Em seguida, foram realizadas análises multivariadas:

o Análise fatorial

A análise fatorial é uma técnica que resume as informaçöes contidas em

uma matriz de dados com n variáveis. Para isso, um reduzido número de

fatores (f) é identificado, de modo que f seja menor que n, e represente as

variáveis originais, com uma perda mínima. A base do cálculo constitui-se na

extraçäo dos autovalores e autovetores da matriz de variância e covariância.

Alguns exemplos das aplicaçôes da análise fatorial em Geologia encontram-se

em Davis (1986).

Com relaçäo a dados hidrogeoquímicos é muito difundida a aplicação da

análise fatorial, sobretudo na sua modalidade R, isto é, ¡nvestigando as

relaçöes entre as variáveis. Ela é utilizada principalmente na identificação de

distintos grupos de águas que podem ser relacionados a diferentes processos

de evolução hidrogeoquímica (Dalton & Upchurch, '1978; Usunoff & Guzman-

Guzman, 1989; Grande ef al 1996; Huizar et a/., 1998; Cerón ef a/., 1999; Suk



& Lee, 1999). A cartografia dos fatores (Ashley & Lloyd, 1978) pode permitir,

por exemplo, identificar nos aqüíferos áreas de recarga (Briz-Kishore & Murali,

1992) ou áreas de características comparáveis para o consumo (Sánchez-

Martos ef a|.,2001).

A determinaçâo do número de fatores a ser utilizado no modelo pode

basear-se no critério proposto por Kaiser, 1960 (/n STATISTICA FOR

WINDOWS). Esse autor sugere que sejam considerados no modelo apenas os

fatores que apresentem autovalores maiores que 1, pois os autovalores

menores que 1 são menos eficientes que a própria variável na explicação da

variåncia total. Cattell, 1966 (/n STATISTTCA FOR WINDOWS), por outro tado,

propõe que a escolha do número de fatores seja baseada em um diagrama que

represente os fatores yersus seus respectivos autovalores. Será escolhido o

número de fatores a partir do qual a curya descendente muda de inflexäo. De

modo geral, há boa convergência entre esses dois critérios.

A proporção da variåncia de uma variável que é explicada pelo fator

comum é denominada de comunalidade. A comunalidade de uma variável é

calculada pela soma dos quadrados dos pesos fatoriais dessa variável.

Os cálculos efetuados para a análise fatorial säo os seguintes:

- Cálculo da matriz de correlaçäo entre as variáveis, a partir da matriz de dados

originais;

- Extra$o dos autovalores da matriz de correlaçåo e suas respectivas

porcentagens de explicação da variância total;

- Cálculo da malriz das cargas fatoriais (factor loadings);

- Rotaçäo da matriz dos pesos fatoriais, para tornar a ¡nterpretaçäo mais fácil;

- Cálculo das comunalidades;

- Cálculo dos scores;

- Representaçâo das variáveis em diagramas que plotam as cargas em relação

aos fatores;

- Representação das amostras em diagramas que plotam os scores em relação

aos fatores.
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. Análise de agrupamento

ïrata-se de um conjunto de técnicas que classificam variáveis ou

amostras de comportamento semelhante. Esses agrupamentos podem ser

representados por diagramas, dos quais o mais utilizado é o dendograma

(Davis, 1986). Para dados hidrogeoquímicos, a análise de agrupamento é
geralmente utilizada em associação com a análise fatorial, visando finalidades

semelhantes.

Para a execução da análise de agrupamento deve-se, inicialmente,

calcular uma matriz n x n de similaridade entre todos os pares de observação.

Essa matriz de similaridade pode usar o coeficiente de correlaçäo para agrupar

as variáveis de comportamento semelhante, ou a distância euclidiana para

agrupar as amostras com comportamento semelhante.

Neste estudo, a malriz de similaridade foi construída com os coeficientes

da distância euclidiana entre as amostras. A distância euclidiana é calculada da

seguinte maneira (Davis, 1986):

d¡ = [ Xmr<=r 1X'¡ - 4¡¡2/m¡1/2

onde d¡1 é a distância euclidiana entre as amostras;

Xk - representa a késima variável medida na amostra i;

\k - representa a késima variável medida na amostra j;

m - indica o número de variáveis.

O par com mais alta similaridade mútua, ou seja, com a menor distância

euclidiana, é reunido e tratado como um só objeto, sendo recalculadas as

distâncias entre as outras amostras e esse par, através da média das

distâncias que cada amostra mantinha com cada amostra do par. Esse

processo é repetido até que se obtenha uma matriz 2 x 2, indicando a distância

euclidiana entre os dois principais grupos de amostras.

2.2.3. Diagramas de caracterizaçâo e classificação das águas

Os resultados das análises químicas das 38 amostras foram projetados

nos diagramas de Piper e Stiff.
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Diagrama de Piper

Esse diagrama classifica as águas e permite comparar os distintos

grupos químicos. Calculou-se a percentagem (em miliequivalente por litro) de

cada cátion ou ânion em relaçäo ao total dos cátions (Ca2*, Mg2*, (Na.+K*)) e

ao total dos ânions (Cl, SO+2-, (CO32-+f1ç9,1), respectivamente. Os valores

encontrados foram projetados no triângulo de cátions e de ânions, e em

seguida projetados no losango. O cruzamento do prolongamento desses dois

pontos, na área do losango, determina o tipo químico da amostra de água.

Diagrama de Stiff

No diagrama de Stiff as concentrações iônicas em meq/L são

representadas sobre linhas paralelas horizontais, sendo que, do lado direito,

ficam os ånions e do esquerdo, os cátions, resultando numa figura geométr¡ca

característica para cada amostra de água analisada. Essa representaçâo tem

como objetivo facilitar a visualização da composiçäo química das águas e

poder comparar rapidamente as diferentes amostras.

2.2.4. Câlculo dos equilíbrios

Utilizou-se o programa MINTEQA (1991) para os cálculos de equilíbrio

entre as águas e alguns minerais. Esse programa calcula o grau de saturaçäo

ou insaturaçåo das águas em relação aos minerais mais comuns, partindo dos

teores dos elementos químicos presentes e das medidas rn srÍu da temperatura

e pH. Compara-se a constante de equilíbrio da reação de dissolução do mineral

na água (K"t) com o produto da atividade iônica na solução (PAl).

O logaritmo da razäo entre o produto de atividade iônica (PAl) e a
constante de equilíbrio da solubilidade do mineral (K"t) é conhecido como

índice de saturaçåo (Sl). Se arazâo for igual a 0, a solução está em equilíbrio

com o mineral. Se PAI < K"r, Sl < 0, e a solução é insaturada em relaçäo ao

mineral e poderá dissolvêio. Se PAI > Ka¡ Sl > 0, e a solução é supersaturada

em relação ao mineral, näo podendo dissolvê-lo e podendo, eventualmente

precipitáJo.
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A seqüência das operaçóes realizadas pelo MINTEQA é:

- ajuste da constante de equilíbrio, definida a 250 C, para a real temperatura da

água;

- cálculo da força iônica e do coeficiente da atividade;

- formulação de uma série de equa@es de equilÍbrio de massa para cada

espécie na análise;

- resolução desse conjunto de equações;

- cálculo do produto de solubilidade de uma série de minerais e comparação

com os respectivos produtos de atividade iônica;

- listagem dos índices de saturação dos minerais.

2.2.5. Dia¡amas de estabilidade dos aluminossilicáticos

O equilíbrio mineral-solução dos minerais aluminosos, tais como

feldspatos e caulinita, é avaliado em diagramas conhecidos como diagramas

de estabilidade ou diagramas de atividade. Esses diagramas säo formados por

linhas que representam as reações de equilíbrio e separam os campos de

estabilidade das fases minerais. Os diagramas de estabilidade dos silicatos

foram construídos a partir dos valores das atividades dos íons, expressos em

molaridade, para os seguintes sistemas:

- Sistema HzO - Si(OH)40 - Na" (gibbsita, caulinita, Na-montmorilonita e alb¡ta).

No eixo y é representado o log tNa-]/tH.l e no eixo x é representado o

loglSi(OH)+l;

- Sistema H2O - S¡(OH)oo - Ca** (gibbsita, caulinita, Ca-montmorilonita e

anortita). No eixo y é representado o log [Ca..]/[H'] e no eixo x é representado

o loglSi(OH)¿l;

- Sistema HzO - S|(OH)¿o - K- (gibbsita, caulinita, muscovita e microclínio). No

eixoyérepresentadoolog[K*]/[H*] e no eixo x é representado o log[Si(OH)4].

Os diagramas utilizados foram retirados de Freeze & Cherry (1979).

Transformaram-se, inicialmente, os teores dos elementos analisados,

expressos em mg/L, para mol/L, e calcularam-se os seguintes valores:

loglsi(OH)+1, log [Ca*.]/[H.], log [Na*]/[H*] e log [K*]/[H.]. Esses valores foram



25

projetados nos 3 diagramas correspondentes aos sistemas acima

mencionados-

rv - APRESENTAçÃO E DTSCUSSÃO DOS RESULTADOS

I - MAPA POTENCIOMÉTR|CO

A partir dos valores dos níveis estáticos aparentes de poços construídos

na regiäo nas décadas de 70 a 90 (Anexo 1), fo¡ elaborado o mapa da

superfície potenciométrica (Fig. lV. 1). Verifica-se que a superfície

potenciométrica encontra-se inclinada para noroeste. No extremo sudeste da

área, os níveis estáticos atingem 750 m, decrescendo para 450 m em direção a

oeste. Assim, o sentido preferencial do fluxo das águas subterrâneas do

aqüífero Botucatu, dentro da área de estudo, acompanha o sentido geral de

leste para oeste. Na regiäo de Ribeirão Preto, devido ao intenso bombeamento

do lençol, ocorre um rebaixamento no nível potenciométrico, resultando em um

contra-fluxo local.

Levando em conta simultaneamente o mapa geológico (Fig.ll.2), o mapa

potenciométrico (Fig.lV.l) e os perfis descritivos dos poços (Anexo 1), verif¡ca-

se que a área de recarga do aqüífero e sua porçäo livre estâo a leste,

correspondendo aos poços 4,7, 8, g, 10, 12, 16, ll ,,,á.0,'Zl, 22, 2l\ 25, 26, 27,

28,29,35, 36, 44, 45,46, 47. Os poços 4, 20 e 25 estão localizados na área de

afloramento da Formaçäo Pirambóia e os demais na área de afloramento da

Formação Botucatu. O aqüífero confinado corresponde aos poços 1,2, 11, 13,

19, 23, 32,33, 37, 38, 40, 42, que captam água apenas da Formaçäo Botucatu,

e aos poços 5, 14 e 31, localizados no extremo oeste da área, que captam

água tanto dos sedimentos da Formação Botucatu, como dos sedimentos

sotopostos da Formaçäo Pirambóia.

2 - COMPOSIçÃO DAS ÁOUAS

A Tabela lV.1 apresenta os teores em mg/L dos íons analisados e os

valores de pH, temperatura (oC), dureza (mg/L de CaCOs) e condutividade

(uS/cm), para a população considerada de 38 amostras.
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Tabela lV.1 Teores em mgr'L dos íons analisados e valores de pH, dureza em mgr'L de caco3, temperatura oc e condut¡v¡dade em us/cm
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A Tabela lV.2 apresenta os valores das médias, medianas, desvios-

padrão, mínimos e máximos dos teores dos íons analisados e dos parâmetros

físico-químicos determinados; na coluna da direita está indicado o número de

amostras abaixo do limite de detecção para cada um dos íons.

Tabela lV.2 - Médias, med¡anas, desv¡os-padråo, teorès mínimos e máximos dos
cátions e ånions (mgil), e paråmetros físiöo-químicos (pH, temperatura em oC, durèza em mg/L
de CaCOg, ê condutividade em us/cm) das 38 amostras analisadas. Na coluna da direite está
ass¡nalado n = número de amostras abaixo do l¡mite ds detecção

A Tabela lV.3 apresenta a faixa de teores mais freqtientemente

encontrada nas águas subterrâneas, segundo Davis & De Wiest (1966) e

Matthess & Harvey (1982), e os padröes de potabilidade estabelecidos pela

Portaria no 1469 do Ministério da Saúde, de 29 de dezembro de 2000.



Tabela lV.3 - Fâixa de teores freqùentomente encontrada nas águas subterråneas
(Davis & De Wiest, 1966) e os padröes de potab¡l¡dade estabelecidos peta Porteria no 1469 do
Ministério de Saúde, de 29 de dêzembro de 2000. " Matthew & Harvey (1982)

Para o conjunto de 38 amostras analisadas, os teores em cátions e

ânions estâo dentro ou abaixo da faixa de valores comumente encontrados nas

águas subterrâneas. Para a totalidade dos íons e parâmetros analisados, as

médias säo sempre superiores às medianas, o que indica que, para cada Íon

ou parâmetro, a maior parte dos valores é mais baixa que a média, e que

existem alguns poucos valores elevados. Mesmo considerando esses valores

mais elevados, todas as amostras de água da regiäo estudada såo apropriadas

para o consumo humano, visto que os teores de seus principais constituintes

estäo sempre bem abaixo dos teores máximos permitidos, de acordo com o

padrão de potabilidade das águas, estabelecido pela Portaria 1469/2000 do

Ministério da Saúde. Apenas o teor de ferro encontrado no poço 16 encontra-se

um pouco acima do limite permitido. Esse teor não afeta a potabilidade dessa

água, pois as concentrações máximas de ferro admissíveis nas águas

destinadas ao consumo humano são determinadas apenas por características

estéticas e organolépticas que esse íon confere à água.

2.1. Diagramas Box E Whisker

A composição das amostras pode ser caracterizada através dos

diagramas Box & Whisker. PaÊ cada variável, visualizam-se os valores











J4

Os histogramas de freqüência dos valores de pH, temperatura (oC),

dureza (mg/L de CaCO¡) e condutividade (uS/cm) encontram-se na Figura

lV.3d. Em relação aos valores de pH, as amostras apresentam distribuiçäo

próxima da normal e dividem-se em dois grupos, o primeiro com pH entre 5 e 7

e o segundo entre 7,5 e 9,5. Quanto à temperatura, a maior parte das amostras

apresenta valores entre 22 e 34 oC, com distribuiçâo muito próxima da normal.

Apenas uma amostra sai dessa tendência com valor de temperatura entre 38 e

40 oC. Para a dureza observa-se uma distribuiçâo assimétrica dos valores, com

a maior parte das amostras entre 0 e 20 mg/L. Duas amostras apresentam

dureza mais elevada, entre 100 e 140 mg/L de CaCO3. A distribuição dos

valores de condutividade mostra um grupo grande de amostras com

condutividades entre 0 e 100 us/cm e outro grupo ¡mportante de amostras com

condutividades entre 150 e 200 uS/cm. Acima de 200 us/cm há apenas 4

amostras.
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3 . COMPORTAMENTO ESPACIAL DOS PARÂMETROS FíSICO.QUíMICOS,

TEoRES Dos íoNS E RELAçOes ¡ôr.¡lc¡s

3. I . Gomportamento dos paråmetros flsicoqulmicoe

3.1.1. Temperatura

A Figura lV.4 representa o comportamento espacial das temperaturas

das águas subterrâneas do aqüffero Botucatu, dentro da área de estudo. A

temperatura aumenta no sentido sudeste-noroeste, à medida que os poços

passam a atingir profundidades cada vez maiores. Essa relação entre a
profundidade e o aumento da temperatura já havia sido constatada por

Teissedre & Barner (1981) em estudo realizado no aqüffero Botucatu.
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Figura lV.4 - Comportamento espacialdos valores da temperatura em oC



3.1.2. pH

A Figura lV.5 apresenta o comportamento espacial do pH. As águas dos

poços localizados na região de recarga do aqülfero, na porção sudeste da

ârea, apresentam pH ácido (5,54 - 6,16), com exceção dos poços 4, 20 e 25,

localizados no extremo leste, na região de afloramento da Formação

Pirambóia, que estão fora dessa tendência, com valores elevados de pH, entre

8,26 e 9,42.

Na regiäo do aqülfero Botucatu confinado pelo basalto, o pH torna-se

cada vez mais alcalino no sentido sudeste-noroeste, aumentando no sentido

geral do fluxo. Esse aumento ocorre provavelmente devido ao progressivo

distanciamento da fonte de COz (resultante da atividade biológica nos solos) e

ao consumo do H* das águas da chuva, êffi reações de dissolução de

feldspatos e calcita.
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Figura lV. 5 - Comportamento espacialdos valores de pH



3.1.3. Condutividade

A Figura lV.6 ilustra o comportamento espacial da condutividade. Na

porção livre do aqirífero, as águas apresentam condutividades sempre

inferiores a 100 uS/cm, Na porção confinada, as condutividades variam entre

130 e 318 uS/cm. Silva (1983), analisando o comportamento das águas

subterrâneas do aqtiífero Botucatu no Estado de São Paulo, já havia indicado

que a condutividade é mais elevada na porção confinada do aqtiífero e atribuiu

essa caracterlstica à circulação mais lenta, e à contribuição de águas

percoladas através das fraturas do basalto da Formação Serra Geral. Tal como

acontece com o pH, os poços 4, 20 e 25 contrariam a tendência geral,

apresentando condutividades elevadas.
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Figura lV. 6 - Comportamento espacialdos valores de condutividades em uS/cm



3.1.4. Dureza

O comportamento espacial da dureza das águas estudadas encontra-se

representado na Figura 1V.7. Na região livre do aqüífero as águas são brandas

(dureza < 50 mg/L de CaCOr). Os valores de dureza mais elevados são

encontrados na região confinada do aqüífero, onde a maioria das águas é

pouco dura (dureza entre 50 e 100 mg/L de CaCOg) e 2 amostras, encontradas

na porção sudoeste da área, são duras (dureza > 100 mg/L de CaCOr). No

extremo noroeste da área, a dureza da águas cai para valores inferiores a 50

mg/L de CaCOg.
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Figura lV. 7 - Comportamento espacial dos valores de dureza em mg/L de CaCO3
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3.2. Gomportamento espacialdos íons maiores

3.2.1. Sódio

A Figura lV.8 apresenta o comportamento espacial dos teores de sódio.

Os poços localizados na região de afloramento da Formaçäo Botucatu

apresentam baixos teores (0,4 a 2,6 mg/L). Os teores de sódio aumentam no

sentido sudeste-noroeste, atingindo os teores mais elevados nos poços 5, 14 e

31, localizados a noroeste. Esse aumento ocorre devido à alta solubilidade do

sódio e à facilidade com que este é liberado dos minerais silicosos,

principalmente feldspatos, presentes nos basaltos. Os poços 4, 20 e 25,

localizados na região de afloramento da Formação Pirambóia, contrariam a

tendência geral, apresentando elevados teores de sódio.

:Ïft;'

Figura lV. I - Comportamento espacial dos teores de sódio em mg/L



3.2.2. Potássio

Na figura lV.9 pode-se observar o comportamento espacial dos teores

de potássio. Na porção livre do aqüífero, os teores de potássio variam entre 0,5

e 3,4 mg/L. Na porção confinada, no sentido sudeste-noroeste, ocorre

inicialmente acréscimo de potássio que atinge teores de 8,5 mg/L, seguido de

decréscimo para 0,5 mg/L, no extremo noroeste da área. Essa diminuição no

sentido do fluxo pode estar relacionada ao fato de que o potássio, remobilizado

por processos de intemperismo, vai sendo rapidamente adsorvido por

argilominerais ou incorporado em minerais neoformados.
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Figura lV. I - Comportamento espacial dos teores de potássio em mg/L
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3.2.3. Cálcio

O comportamento espacial dos teores de cálcio nas águas estudadas

encontra-se representado na Figura 1V.10. Os teores mais baixos säo

provenientes da região do aqüffero livre (1,48 a 9,53 mg/L). Na porção

confinada, ocorre inicialmente acréscimo, no sentido leste-oeste, atingindo

teores de até 35,0 mg/L, seguido de decréscimo para 2,4 mglL, no extremo

noroeste. Silva (1983), analisando o comportamento das águas subterråneas

do aqtrffero Botucatu no Estado de São Paulo, concluiu que o acréscimo nos

teores de cálcio dessas águas, no sentido do fluxo, ocorre devido à dissolução

dos plagioclásios e de minerais secundários do basalto, como a calcita, e que o

decréscimo está relacionado à possfvel precipitação de carbonatos.
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Figura lV. 10 - Comportamento espacial dos teores de cálcio em mg/L



3.2.4. Magnésio

O comportamento espacial dos teores de magnésio está representado

na Figura lV.11. Esse íon apresenta comportamento semelhante ao do cálcio,

embora com menores concentrações. Na porção livre, os teores variam entre

0,81 e 1,68 mg/L. Na porção confinada, ocorre inicialmente acréscimo nos

teores de magnésio, atingindo 5,09 mg/L, seguido de decréscimo para 0,03

mg/L, no extremo oeste da área. De acordo com Silva (1983), o magnésio das

águas subterrâneas do aqüífero Botucatu provém das águas de chuva e da

dissolução dos piroxênios do basalto.
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Figura lV. 11 - Comportamento espacial dos teores de magnésio em mg/L



3.2.5. Bicarbonato

A Figura lV. 12 ilustra o comportamento espacial dos teores de

bicarbonato. O bicarbonato das águas subterråneas provém do COz resultante

da atividade biológica nos solos, e da dissolução da calcita. Os teores de

bicarbonato na porção livre variam entre 5,9 e 50,7 mg/L; na porção confinada,

ocorre aumento, atingindo teores de até 154,0 mg/L no extremo noroeste da

ârea. O aumento nas concentrações de bicarbonato é acompanhado pelo

aumento nas concentrações do fon cálcio, exceto nos poços S, 14 e 31,

localizados na porção noroeste da área e nos poços 4,20 e 2S,localizados na

área de afloramento da Formação Pirambóia. Esses poços apresentam teores

elevados de bicarbonato e baixos teores de cálcio.
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Figura )V. 12 - Comportamento espacial dos teores do bicarbonato em mg/L



3.2.6. Sulfato

A Figura 1V.13 apresenta o comportamento espacial dos teores de

sulfato nas águas estudadas. Os poços localizados na região de afloramento

da Formação Botucatu apresentam baixos teores (0.06 a 0,45 mg/L). Na região

confinada do aqtiífero, observa-se um pequeno aumento de sulfato no sentido

sudeste-noroeste que atinge os valores mais elevados nos poços 5, 14 e 31,

localizados na região noroeste da ârea (10,1, 1,75 e 4,lg mg/L,

respectivamente). Os poços 4, 20 e 23,localizados na região de afloramento

da Formação Pirambóia, também apresentam valores elevados de sulfato

(1,35, 8,97, 2,17 mg/L, respectivamente).
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Figura lV. 13 - Comportamento espacialdos teores de sulfato em mg/L



3.2.7. Cloreto

Na Figura lV. 14, pode-se observar o comportamento espacial dos

teores de cloreto nas águas estudadas. A maioria das amostras apresenta teor

de cloreto inferior a 1 mg/L. Teores maiores que 1 mg/L foram encontrados nos

poços 5 (6,45 mg/L), 17 (1,36 mg/L), 25 (1,10 mg/L), 31 (1,41 mg/L) e 47 (1,40

mg/L). A alta solubilidade do cloreto e o longo tempo de permanência nas

águas do aqülfero resultam na concentração gradativa de seus teores ao longo

do fluxo das águas subterrâneas, o que explicaria os teores mais altos dos

poços 5 e 31 . Nos poços 17 e 47, que estão na área de recarga do aqülfero, os

mais altos teores de cl- podem ter origem antrópica, relacionada com a
agricultura.
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Figura lV.'14 - Comportamento espacialdos teores de cloreto em mg/L



3.2.8. Nitrato

A Figura |V.15 apresenta a distribuição espacial dos teores de nitrato. A

maioria das amostras apresenta teores muito baixos (< 1 mg/L). Teores mais

efevados foram encontrados nos poços 5, (1 ,13 mg/L); 11, (2,45 mg/L), 17, (9,0

mg/L); 20, (1,45 mg/L); 22 (6,69 mg/L); 25 (3,23 mg/L); 26 (3,52 mg/L); 44 (6,29

mg/L); 47 (1,55 mg/L). Com exceção do poço 5, os demais estão na área de

recarga do aqülfero. Embora relativamente elevados em relação ao conjunto

das amostras, esses teores de NOg- não comprometem a qualidade das águas.

O fato de que os teores mais elevados de NOg- estão geralmente associados a

teores um pouco mais elevados de Cl- constitui um elemento a mais para a

hipótese de contaminação relacionada à agricultura.
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Figura lV. 15 - Comportamento espacialdos teores de nitrato em mg/L
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3.3. Comportamento espacial das relações iônicas

A Tabela lV.4 mostra os teores dos principais íons em meq/L e as

relaçöes iônicas rK*/rNa*, rClTrHCO¡- e rSOa2TrCl- calculadas.

A tabela abaixo compara as variaçôes dos valores das relaçöes iônicas

rK*/rNa*, rClTrHCO¡- e rSO427rCl- com o aumento da condutividade.

Condutividade
llS/nm rK*/rNa. rCl-/rHCOg- rSO¿27rCl-

0-50 0,63 - 3,33 0,003 - 0,397 0,05 - 1,90

50 - 100 0,6 - 2,52 0,001 - 0,3 0,04 - 3,28

100 - 150 0,35 - 0,49 0,001 - 0,01 0,34 - 3,98

150 - 200 0,02 - 1,17 0,001 - 0,029 0,25 - 8,58

> 200 0,004 * 0,9 0,001 - 0,072 1,15 - 14,84
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4

5

7

I
9

10

11

13

11

16

17
'19

20

21

22

24

26

27

29

31

33

35

37

3a

40

42

44

45
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1,163 0,225
0,200 0,053
0122 0,002
0,082 0,067
0,195 0,080
0,476 0,292
0,367 0,169
0,859 0,373
0,170 0,091
1,326 0,287
0,391 0,008
0,152 0,044
0,091 0,087
1,751 0,419
0,045 0,012
0,086 0,036
0,068 0,058
't,068 0,362
0,131 0,091
0,232 0,031
0,074 0,086
0,245 0,137
0,3ô9 0,095
o,22't 0,125
0,298 0,022
1,363 0,164
1,217 0,133
0,221 0,138
0,148 0,087
1,099 0,124
1,172 0,213
o, 't 0,160
1,217 0,210
0,316 0,109
0,271 0,128
0,'t06 0,086
0,t24 0,115

Tabela lV.4 - Teores dos principais íons em meq/L, balanço iônico e relações iônicas

u,o/v u,txil
0,244 0,069
1,914 0,013
2,9'15 0,013
0,017 0,056
0,039 0,079
0,113 0,097
0,096 0,102
0,144 0,072
0,065 0,'148

0,091 0,107
1,305 0,041
0,026 0,059
0,061 0,038
0,113 0,105
2,9't5 0,026
0,035 0,061
o,o74 0,028
0,274 0,061
0,035 0,038
1,523 0,033
0,026 0,087
0,091 0,107
0,074 0187
0,070 0,082
1,436 0,020
0,226 0,107
0,231 0,097
0,061 0,059
0,083 0,056
0,235 0,084
0,566 0,102
0,174 0,067
0,257 0,069
0,100 0,217
0,087 0,192
0,052 0,095
0.070 0.045

I

u,0rr3 0,005 0,002 o,ul
0,002 0,003 0,001 0,007
o,oo2 0,003 0,001 0,028
0,008 0:182 0,018 0,208
0,003 0,001 0,003 0,001
0,003 0,001 0,006 0,001
0,001 0,007 0,003 0,002
0,002 0,007 0,006 0,002
0,001 0,012 0,040 0,004
0,003 0,001 0,001 0,002
0,001 0,014 0,001 0,004
0,001 0,008 0,006 0,036
0,003 0,001 0,011 0,001
0,003 0,038 0,14s 0,010
0,006 0,002 0,001 0,007
0,018 0,013 0,023 01a7
0,002 0,001 0,004 0,002
0,003 0,026 0,101 0,001
0,003 0,00't o,oo2 0,010
0,003 0,001 0,001 0,001
0,007 0,031 0,052 0,045
0,002 0,008 0,057 0,005
0,002 0,007 0,010 0,007
0,006 0,001 0.015 0.002
0,003 0,002 0,004 0,001
0,019 0,040 0,009 0,100
0,006 0,003 0,003 0,009
0,004 0,002 0,001 0,007
0,002 0,007 0,010 0,007
0,001 0,002 0,0'r 1 0,003
0,009 0,006 0,001 0,025
0,001 0,001 0,001 0,007
0,003 0,001 0,005 0,003
0,001 0,0'14 0,003 0,009
0,007 0,004 0.101 0.001
0,003 0,002 0,002 0,003
0,001 0,005 0,000 0,004
0.003 0039 o02s 0fror

fêores em me(tfur Noi sof- Hcoi cor
1,632 0,103
1,531 0,103
1,836 0,183
2,531 1,223
0,190 0,017
0,329 0,017
0,831 0,017
0,634 0,017
1,224 0,017
0,436 0,017
1,673 0,017
1,¡169 0,203
0,216 0,017
0,097 0,017
42M 0,'f 63
1,060 1,693
0,179 0,017
0,108 0,017
1,567 0,083
0,252 0,017
't,737 0,0 t7
0,197 0,017
0,541 0,017
0,721 0,017
0,475 0,017
1,377 0,367
'1,606 0,100
I ,442 0,100
0,410 0,0'17

0,u4 0,017
1,311 0,017
1,606 0,017
1,213 0,017
1,524 0,017
0,72'1 0,017
0,639 0,017
0,311 0,017
n 131 0 .)17

Cátons An¡ons o/o effo
r,ðöJ t,töt 2,b32
't,700 t,646 1,609
2,179 2,053 2,987
3,052 4,170 -15,491
0,222 0,214 1,747
0,393 0,357 4,799
0,978 0,860 6,397
o,7u 0,668 4,703
1 ,447 't,297 5,478
0,475 0,459 1,713
1,812 1,710 2.899
'l,745 I,723 0,636
0,280 0,249 5,985
0,274 0,309 -5,U2
2,388 2,383 0,099
2,998 2,994 0,061
0,219 0,204 3,506
0,228 0,256 -5,681
1,765 1,667 2,872
0,296 0,275 3,560
1,8'19 1,889 -1,902
0,272 0,286 -23A1
0,58't 0,584 4243
0,725 0,763 -2,541
0,498 0,502 -0,498
't,777 1,91'r -3,634
1 ,861 1,727 3,720
1,678 1,5s5 3,777
0,479 0,453 2,A02
0,374 0,377 -0,405
1,543 1,3ô9 5,968
2,052 1,633 11.386
1,y1 1,242 3,862
1,752 1.568 5.555
0,743 0,851 6,785
0,679 0,666 0,926
0,338 0,339 4,115
0.355 0.216 24201

v,uYU u,uuJ I,wÞ
o,2u 0,002 2,æ7
0,007 0,002 9,580
0,004 0,072 1,145
3,2U 0,003 1,604
2,025 0,004 0,720
0,859 0,008 0,34.1
1,069 0,012 0,309
0,499 0,010 0,340
2,274 0,00'1 3,280
't,176 0,008 0,251
0,031 0,005 4,748
2,254 0,OOr 0,738
0,630 0,397 0,250
0,927 0,001 4,U7
0,009 0,012 't4,w3
1,764 0,006 1,898
0,381 0,237 0,049
0,224 0,001 8,582
1,103 0,003 1,604
0,022 0,018 1,4æ
3,332 0,042 0,659
1,176 0,013 0,955
2,525 0,001 2,320
1,176 0,004 0,527
0,0'14 0,029 2,502
0,475 0,002 3,019
0,422 0,001 4,42A
0,966 0,018 0,955
0,681 0,005 't,757
0,359 0,005 3,977
0,181 0,001 6,409
0,382 0,001 2,ÆO
0,269 0,009 0,640
2,173 0,005 0,354
2,205 0,004 1,'170
1,8't3 0,0't7 0,750
o 662 ô 30't O ô17

/rnç(Jî rõu¡-/rui

('r
N)



3.3.1. rK*/rNa*

A relação rK*/rNa* apresenta valores entre 0,004 e 3,33. Segundo

Custódio & Llamas (1976), nas águas subterrâneas em geral a relação rK*/rNa*

apresenta valores menores que 1, devido principalmente à fixação de K* nos

argilominerais. Na região estudada, os poços 7, 8, 10, 12, 13, 16, 21, 24, 26,

27,28,29, 44, 45 e 46 apresentam valores maiores que 1 para essa relação.

Esses poços localizam-se na porção livre do aqfilfero Botucatu, e o alto teor de

K poderia estar relacionado à presença de potássio nos solos, proveniente das

cinzas resultantes das queimadas da cana de açúcar que ocorrem na região.

De modo geral, a razâo rK*/rNa* diminui com o aumento de condutividade,

indicando que as águas mais salinas são também mais sódicas.

A Figura 1V.16 apresenta o comportamento espacial dessa relação

iônica. A relação rK*/rNa* atinge os maiores valores na região de recarga do

aqäffero.

iao KNe
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Hgg83Eç-r!'BaãRgH
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Figura lV. 16 - Comportamento espacial da relagäo iônica rK*/rNa*



3.3.2. rCl-/rHCOs-

A relação rCl-/rHCOs- vâriâ de 0,01 a 0,397, na faixa geralmente

encontrada para águas continentais (Custodio & Llamas, 1976). De modo geral,

os valores mais elevados ocorrem em águas com baixa condutividade (25 a

100 uS/cm). A Figura 1V.17 apresenta o comportamento espacial dos valores

dessa relação. Apenas 3 poços (17, 22 e 47) destacam-se com valores mais

elevados, correspondendo à área de recarga do aqüffero.
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Figura lV.17 - Comportamento espacial da relaçäo iônica rClTrHCO3-
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3.3.3. rSO¿27rCl-

A relação rSO¿27rCl- varia de 0,05 a 14,84. Essa relação iônica aumenta

com a condutividade. Figura |V.18 apresenta o comportamento espacial dessa

relação, indicando valores mais elevados nos poços 20,23,1, 4 e 38.
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Figura lV. 18 - Comportamento espacial da relaçäo iönica rSOo2TCl-
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4 - ANÁLISE ESTATíSflCA MULTIVARIADA

4.1. Correlações

A Tabela lV.Sa apresenta os coeficientes de correlação entre todas

variáveis estudadas. Na Tabela lV.Sb säo agrupados três conjuntos de

variáveis que apresentam entre si correlações pos¡t¡vas significativas. No

primeiro conjunto estäo condutividade, pH, Na*, L¡*, F-, SO¿2-, COg2- e HCOg-;

no segundo, temperatura, dureza, Ca2*, Mgz*, SÉ* e HCO¡- e no terceiro, Fe2*,

Mnzt, Znz*. As variáveis de cada conjunto não apresentam correlaçöes

signifìcativas com as variáveis dos outros conjuntos. É exceçåo o HCOg-, gue

apresenta correlação positiva significativa com algumas variáveis tanto do

primeiro, como do segundo conjunto.

4.2. Análise fatorial

A análise fatorial modo R foi realizada para o conjunto de 38 amostras e 23

variáveis. A Tabela lV.6 mostra os autovalores e a porcentagem da variância total

explicada por cada um dos 23 fatores.

Para prosseguir na análise fatorial, é necessário decidir sobre f, o

número de fatores a serem considerados. A escolha do número de fatores foi

baseada nos critérios propostos por Kaiser,1960 (in STATISTICA FOR

WINDOWS) e por Cattell, 1966 (,n STATISTICA FOR WINDOWS),

especificados no capítulo MATERIAIS E MÉTODOS. Na Tabela lV.6 pode-se

observar que os 6 primeiros fatores apresentam autovalores maiores que 1

(critério de Kaiser,1960 (/n STATISTICA FOR WINDOWS)) e explicam 79,11o/o

da variåncia total. No diagrama Fatorês yersus Autovalores (Figura lV.1 9),

observa-se que a curva descendente muda de inflexão a partir do terceiro fator.

Assim, baseado no critério proposto por Cattell, 1960 (,n STATISTICA FOR

WINDOWS), optou-se pelo modelo de três fatores. Esse modelo explica 60 %

da variância total.



Tabela lv. 5a - Matriz de conelação entre as variáveis, calculadas a partir dos dados origina¡s

0,23 4,32 -0,@ {,1 {,1

-0,05 -0,19 0,5 {,26 {,26 0

0,61 {,29 -0.09 0,r2 {,1 -0.(þ 0.8s

{,34 4,0S O,r2 -0,08 {,13 0.91

Tabela lv.sb - Metriz representando epenas os íons que possuem correlações positivas entre si

11 4.19 4.2 0.& -0.25 0.07 0.
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Fator Autovalor Autovalor
acumulado variânc¡a acumulada

total

2 4,803 r'r,53r 20,88 s0,14

3 2,27'1 13,802 9,87 ô0,01

4 1,672 't5,474 7 ,27 67 ,28

5 1,519 16,994 6,61 73,89

6 1,202 18,196 5,23 79,11

8 0,862 20,048 3,75 87,17

I 0,691 20,739 3,00 90,17

10 0,574 21,313 2,49 92,66

11 0,340 21,653 1,48 94,14

12 0,332 21,985 't,44 95,58

13 0,301 22,286 1,30 96,88

14 0,225 22,511 0,97 97,85
'r5 0,188 22,699 0,87 98,72
'16 0,096 22,795 0,41 99,13

17 0,076 22,87't 0,32 99,45

l8 0,058 22,929 0,25 99,70

19 0,046 22,975 0,20 99,90

20 0,013 22,988 0,05 99,95

21 0,008 22,996 0,03 99,99

22 0,003 22,999 0,01 100,00

23 0,001 23,000 0,00 100,00

Tabela lV.6 - Falorès extrafdos da matriz de correlaçäo e seus respectivos autovalores, junto
com a proporçåo da variåncia explicada por cada fator

Autovaloros X Falor€s

7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 1A 19 20 21

Figura lV. 19 - Diagrama representando os fatores e seus respectivos autovalores
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No modelo de 3 fatores, foram calculadas as cargas para cada variável em

cada um dos fatores (Tabela lV.8).

Tabela lV.7 - Cargas das var¡áveis no modelo do três fatores, sem rotaçåo
Em negrito, variáveis quo aprêsentam cargas elêvadas

Após a rotaSo varimax, que max¡miza a variância dos fatores, as cargas

foram recalculadas, assim como as comunalidades (Tabela lV.8).

As comunalidades säo calculadas pela soma dos quadrados dos pesos

fatoriais em cada fator. O valor obtido representa a proporçäo da variância de

cada variável que é explicada pelos fatores comuns. Assim, valores de

comunalidade próximos de I indicam que a variável está sendo suficientemente

bem representada pelo modelo de três fatores. Por outro lado, valores de

comunalidade muito menores que I indicam que o modelo de três fatores não é

suficiente para explicar a variância dessas variáveis. É o caso dos teores de B3*,
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Ba2*, SiO2, K, NOi, POa3-, que apresentam comunalidades menores que 0,4,

näo estando, portanto, bem explicadas por esse modelo.

Tabsla lV.8 - Cargas das variáve¡s no modelo de três fatores com rotaçåo var¡max
Em negrito, variáveis que apresentam cargas elevadas nos falores

Na coluna da direta, valores dê comunalidades

Assim, no modelo de três fatores com rotação varimax, o fator I explica

28,2o/o da variância total e é caracterizado por cargas positivas elevadas para pH,

condutividade, Na*, L¡*, SO42-, CO32-, F-e Cl-. O fator 2 explica 2'1,5o/o da

variância total e é caracterizado por cargas positivas elevadas para Ca2*, Mg2*,

SÉ- ,HCO3- e dureza. O fator 3 explica 10,3o/o da variância total e é

caracterizado por cargas negativas elevadas para Fe2*, Mn2' , Zn2n .

As Figuras lv.20a e lV.20b representam os agrupamentos das variáveis

em funçâo de F1 yersus F2eF2 yersus F3, respectivamente.
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Grupol - Amostras com valores de F1 e F2 muito baixos, geralmente

negativos ou próximos de zero'. 7,8, 9, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29,

35, 36, 4, 45, 46 e 47. São águas muito diluldas, com baixos teores dos

principais elementos analisados.

Grupo 2 - Amostras com valores de F1 próximos de zero e valores de F2

geralmente superiores a 1'.1, 2, 11, 13, 19, 23, 32,33, 37, 38, 40, 42. São águas

mais ricas em cálcio e bicarbonato, e empobrecidas em sódio e nos demais

elementos de F1.

Grupo 3 - Amostras com altos valores de F1 e valores de F2 sempre

inferiores a 1'. 4, 5, 14,20,25,31. São águas mais ricas em sódio, de pH elevado,

e empobrecidas em cálcio e nos demais elementos de F2.

No diagrama F1 yersus F3 (Figura lv.23b), destacam-se as amostras 16,

17 e 19 com valores de F3 muito negativos, indicando altos teores em Fe2*, Mn2*,

Zn2*. Esses três elementos associados podem estar relacionados à abundância

de concreções ferruginosas existentes nos solos percolados por essas águas. De

fato, em condições mais redutoras, a goethita presente nos solos pode dissolver-

se, sobretudo quando é mal cristalizada (Appelo & Postma, 1993).

FatorlXFator3

4.5

3.5

2.5

ã 1.5
Ë
LL

0.5

-0.5

-1.5
-34-5 -2 -1

Fator 3

Figura lV.21b - Diagrama Fator 1 veßus Fator 3
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4.2.1. Comportamento espacial dos fatores

Foram elaborados mapas de isovalores dos fatores com a finalidade de

representar o comportamento espacial das variáveis agrupadas. O mapa do

Fator 1 (Fig. lV.22a) representa o comportamento conjunto de Na*, Li*, SO42-,

COgz- Cl-, F-, pH e condutividade. O mapa de isovalores do Fator 2 representado

na F¡gura lV. 22b mostra a distribuiçäo espacial do conjunto das variáveis Ca2*,

Mg2*, SÉ*, HCO¡" e dureza. Esses mapas têm a vantagem de sintetizar a

informaçåo, com relaÉo aos mapas de isoteores tomados individualmente.

Os valores de F1 aumentam, de modo geral, para noroeste, no sentido do

fluxo, indicando o progressivo enriquecimento em Na* e nos elementos a ele

associados no fator l. Assim, na área de recarga, os valores de F1 sáo baixos,

atingindo até mesmo valores negativos, e vão se tornando mais elevados à

medida em que se avança em dire$o às por@es ma¡s confinadas do aqüífero.

Fazem exceção a essa tendência os poços 4,20 e 25, com altos valores de Fl,

situados no extremo leste, na região de afloramento da Formaçäo Pirambóia

(área de recarga).
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Figura lY.22a - Distribuição espacialdos valores de Fator 1

Com relação a F2, há, de modo geral, um acréscimo no sentido do fluxo,

seguido de um decréscimo na região noroeste da área. Assim, os poços

localizados na porção livre do aqüífero apresentam valores negativos de F2,

que passam a ser positivos e crescentes nas regiões mais confinadas. No

entanto, no extremo noroeste, onde os poços são mais profundos,

atravessando a Formação Botucatu e atingindo a Formação Pirambóia, o fator

2 volta a diminuir.
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lso fator2

ilj[jil

Figura lV.22b - Distribuiçäo espacialdos valores de Fator 2

4.3. Análise de agrupamento

Foi utilizada a análise de agrupamento modo O para confirmar a

identificação dos 3 grupos de amostras encontrados pela análise fatorial.

Utilizaram-se inicialmente todos os fons analisados. O resultado dessa análise

encontra-se na Figura lV.23a. Fica evidente a existência de 3 grupos,

aproximadamente coincidentes com aqueles identificados pela análise fatorial.

No entanto, 3 amostras (5, 19 e 20) aparecem muito distanciadas desses

grupos. Observou-se que são justamente essas três amostras que apresentam

os teores de HCO3- mais elevados no conjunto considerado. Como os teores

em HCO3- não são distintivos em relação aos 2 grupos de águas mais

concentradas (Grupo 2 e 3), já que todas as águas desses grupos são bastante

bicarbonatadas, foi então realizada uma nova análise de agrupamento,



excluindo a variável HCOg- (Fig. 1V.23b). Agora, os

análise de agrupamento coincidem exatamente com

análise fatorial.
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grupos identificados na

aqueles identificados na

Diagrama 38 casos

Single Linkage

Diståncia Euclidiana

Todos os lons analisados

Figura lV. 23a- Dendograma representando as amostras agrupadas na análise c/usterconsiderando-se

todos os fons analisados
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Figura lV. 23b- Dendograma representando as amostras agrupadas na análise c/usfer considerando-se

todos os fons analisados, exceto HCOs-
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4.4. Caracteúzaçäo dos três grupos de águas identificados pela análise

estatística

Na Tabela 1V.10 os grupos identificados pela análise fatorial e pela

análise de agrupamento estäo caracterizados através de suas respectivas

faixas de variação dos teores em meq/L de Na*, Caz*, K, Mgz*, HCO3-, CO32-,

SO¿2' e Cl-, razöes rCa2*/rNa*+rK*, valores médios de pH e condutiv¡dade, e

teores médios em mg/L de Na*, caz* , R' , Mg2*, HCO3-, COg2-, SO¿2- e Cr

O Grupo 1 é formado por 20 amostras e compreende o grupo das águas

muito diluídas (condutividade < 100 uS/cm). Neste grupo, encontram-se águas

cálcicas (rCa2*/rNa*+rK* r '1) e sódicas (rCa2*/rNa*+rK* < 1). Essas águas

possuem pH variando entre 5,67 e 6,98 sendo, portanto, as águas mais ácidas

encontradas. Quanto aos cátions, o teor médio de cálcio é de 3,92 mg/L, de

sódio, 1,46 mg/L, de potássio, 3,59 mg/1, e de magnésio, 1,29 mg/1. Quantos

aos ânions, o bicarbonato é o mais abundante, com teor médio de 23,68 mg/1,

o teor médio de carbonato é praticamente nulo (0,5 mg/L), assim como os de

cloreto (0,28 mg/L) e de sulfato (0,14 mg/L). De acordo com a classificação

adotada por Schoeller (1962), observa-se que estas águas apresentam a

seqüência de concentraçäo dos íons maiores, descrita abaixo:

Anions: rHCO¡- > rSO¿2- > rCl- ou rHCOs- > rCl- > r SOr2-
Cátions: rCaz* > rNa* > rMg2* ou rNa* > rOa2* > Mg2*

O Grupo 2 envolve 12 amostras e compreende as águas cálcicas, por

apresentar a razâo rCa2*/rNa*+rK* sempre maior que 1. A condutividade nesse

grupo varia de 130 a 250 uS/cm e o pH varia de 6,67 a 8,6. O teor médio de

cálcio é de23,74 mg/1, o de sódio é 6,19 mg/l, o de potássio, 3,26 mg/L e o de

magnésio, 2,8 mglL. O ânion mais abundante é o bicarbonato, com teor médio

de 94,24 mg/1, seguido pelo carbonato (1,88 mg/L), sulfato (0,53 mg/L) e

cloreto (0,18 mg/L). De acordo com a classificaçäo adotada por Schoeller

(1962), observa-se que as águas do Grupo 2 apresentam a seqüência de

concentraçäo dos íons maiores, descrita abaixo:

Anions: rHCOs- > rCl- > r SOa2- ou rHCOs- > r SO+2-> rOl-

Cátions '. t}az' > rNa* > rMg2n
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O Grupo 3 é formado por 6 amostras e compreende o grupo das águas

sódicas, por apresentar a îazâo rCa2*/rNa*+rK* sempre menor que 1. Este

grupo é constituído pelas águas mais condutoras (173,9 - 318 uS/cm) e pH

sempre alcalino (8,25 - 9,42). O sódio apresenta teor médio de 46,0 mg/L, o

cálcio, 4,3 mg/L, o potássio, 0,95 mg/L e o magnésio, 0,26 mg/1. Em relação

aos ânions, o teor médio de bicarbonato é de 101,78 mg/L o de carbonato,

18,43 mg/1, o de cloreto 1,63 mg/L e o de sulfato,4,83 mg/1. Segundo a

classifìcaçåo de Schoeller (1962), as águas pertencentes ao Grupo 3

apresentam para os íons maiores a seqüência descrita abaixo:

Ânions: rHCOs- > r SO¿2-> rOl-
Cátions: rNa* > rOaz* > Mgz*

Com a finalidade de investigar a relaçäo entre a composição das águas

e a natureza das rochas percoladas, foram lançados sobre o mapa geológico

os símbolos representativos dos 3 grupos de águas acima definidos (Fig.

w.24).



Tabela lV. 10 - Características dos grupos identificados pela análise fatorial e pela análise de agrupamento
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O Grupo 1 (águas diluídas) ocorre na regiäo de afloramento da

Formação Botucatu, que é a área de recarga do aqüífero, localizada na porçâo

leste da área estudada. Essas águas sâo pouco mineralizadas, devido às

características da Formação Botucatu, cujos sedimentos säo constituídos

essencialmente por quartzo e são quase desprovidos de argilominerais. Essa

característ¡ca faz com que as águas que percolam esses sedimentos reflitam

basicamente a composição das águas das chuvas. O pH ácido dessas águas

tem origem no CO2 da atmosfera e do solo. O equilíbrio H2O-CO2 é

representado pelas equaçöes:

(COz)g¿. + HzO +> (CO2)uo. + H2O

(COz)"q,+H2OeH2CO3

H2CO3 e+ ¡1* + HCOr-

O Grupo 2 (águas cálcicas) ocorre na reg¡ão confinada do aqüífero

Botucatu. Nessa região as águas atravessam as fraturas dos basaltos e

tornam-se mais mineralizadas, enriquecendo-se principalmente em Caz*,

proveniente dos plagioclásios e da calcita. Na regiäo confinada do aqüífero, o

pH das águas apresenta-se mais elevado do que nas águas da regiäo do

aqúífero livre. lsso ocorre devido ao distanciamento da fonte de CO2 e ao

consumo de H*, por reaçöes tais como a hidrólise dos plagioclásios e da

dissolução da calcita presente nos basaltos como mineral secundário (Silva,

1983).

O Grupo 3 (águas sódicas) ocorre na região de afloramento dos

sedimentos da Formaçâo Pirambóia (amostras 4, 20, 25) e na região noroeste

da área (amostras 5, 14, 31). Essas águas apresentam as maiores

concentraçöes de Na*, SO¿2-, COg2-, além de condutividades mais elevadas e

pH alcalino, características que parecem representar uma assinatura

geoquÍmica típica das águas que tiveram contato intenso com os sedimentos

da Formaçäo Pirambóia. Essa constatação é indicada pelo fato de que nos

poços 4, 20 e 25 toda a extensão do filtro atravessa exclusivamente a

Formaçâo Pirambóia, e nos poços 5 e l4 os filtros, depois de atravessarem as

Formaçöes Serra Geral e Botucatu, atravessam uma boa espessura da
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Formação Pirambóia. Mas é com relação ao poço 3l que essa constatação se

faz mais evidente, pois esse poço situa-se muito próximo dos poços 32 e 33,

todos no município de Sertãozinho, e apresenta água muito diferente dos

outros dois: as águas dos poços 32 e 33, que provêm apenas da Formação

Botucatu, são típicas do Grupo 2, enquanto que as águas do poço 41, que

também atravessa uma boa espessura da Formaçâo Pirambóia são

completamente diferentes, tipicamente sódicas e pertencem ao Grupo 3.

s - DTAGRAMAS DE CARACTERTZAçÃO E CLASSÍFÍCAçÃO DAS ÁCU¡S

Com a fìnalidade de facilitar a visualização da composiçåo das águas

dos três grupos considerados, foram construídos os diagramas mais

comumente utilizados.

5.1. Diagramas de Stiff

Os diagramas de Stiff foram elaborados para as 38 amostras. Esses

diagramas foram utilizados para facilitar a comparação entre as amostras dos

diferentes grupos. As Figuras lV.25a, lV.25b e lV.25c apresentam os

diagramas de Stiff construídos para as amostras dos Grupo 1,2 e g 
,

respect¡vamente.

5.2. Diagramas de Piper

As amostras dos três grupos identificados pela análise estatística foram

projetadas no diagrama de Piper (Fig. 1V.26). Segundo a classificação adotada

por esse autor, as amostras do Grupo I ocupam o campo das águas

bicarbonatadas cálcio-magnesianas, as do Grupo 2, o campo das

bicarbonatadas cálcicas, e as do Grupo 3, o das bicarbonatadas sódicas.
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F¡gura lV.25b - Diagramas de Stiff construídos para as âmostres do Grupo 2
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6 - cÁLcuLo Dos EeurLfBRros

6.1. Diagramas de estabilidade dos aluminossilicatos

As águas pluviais, ao percolarem os solos, dissolvem o CO2 de origem

biogênica tornando-se mais ácidas. O ataque ácido dessas águas aos silicatos

resulta em dissoluçäo incongruente, originando novos minerais e substâncias

sólidas amorfas (Freeze & Cherry, 1979). A dissolução incongruente dos

feldspatos potássicos e plagioclásios, que são os minerais mais abundantes da

crosta, libera Na*, K*, Ca2* e H¿S|O¿, e pode deixar como resíduo gibbsita,

caulinita, montmorilonitas e minerais do grupo da sílica.

Os diagramas de equilíbrio dos sistemas Ca-Al-Si-HzO, Na-Al-Si-H2O, K-

Al-Si-H2O permitem verificar com quais minerais primários e secundários as

águas estão em equilíbrio. Os valores dos logaritmos das relações molares

utilizados na construção dos diagramas encontram-se na Tabela lV. 11. As

amostras pertencentes aos 3 grupos identifìcados na análise estatística foram

representadas nesses diagramas.
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Tabela lV. 11 - Valores dos logar¡tmos odi:Jr"ji:uj" r"'"res ut¡lizados na construção dos

Os três grupos apresentam teores de sílica aproximadamente iguais,

sendo sua individualização evidenciada em termos das relaçöes molares

INa.]/[H*], tK.l4HL [Ca2lntl.

O sistema Na-Al-Si-HeO (Fig. lV27a) é o que melhor individualiza os

grupos. As amostras do Grupo 1 apresentam valores baixos para a relação

molar [Na.]/[H*¡. Essas amostras apresentam características de águas que

percolam formaçöes superficiais, encontrando-se em equilíbrio com a caulinita.

As amostras do Grupo 2 apresentam valores para essa relação molar

sensivelmente mais elevados, evidenciando uma evolução em direção ao

campo das Na-montmorilonitas. As amostras do Grupo 3 apresentam os

valores mais elevados para essa relação e encontram-se francamente em

equilíbrio com as Na-montmorilonitas.



No sistema K-A|-S|-H2O (Figura 27b) a maior parte das amostras está

em equilíbrio com a caulinita. Em função do baixo teor de K, a maior parte das

amostras é capaz de dissolver o K-feldspato.

No sistema Ca-Al'Si-HzO (Figura 27c) apenas as águas do Grupo 1 são

insaturadas com relação à Ca-montmorillonita. As demais encontram-se em

equilíbrio com este mineral.
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6.2. Cálculos dos índices de saturação

Os índices de saturaçäo para calcita, dolomita, calcedônia, fluorita,

magnesita e quartzo foram calculados através do programa MINTEQA, a partir

dos dados de pH, temperatura, e concentrações de COg2-, F-, SiOz, Mg2*, Ca2*,

(Tabela |V.12).
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0,s78

-0,796

-4,080

-1.,481

-5,868

-7,021

-8.514

-0,1s7

-0,f89

-0,063

0,099

0,076

0,217

0,090

0,093

4,202
0,025

-0,249

0,036

-0,080

0,223

-0,171

-0,077

0,012

-0,072

0,122

0,121

0,211

0,128
j0,315

-0,03f
:0,060

0,060

:0,174

.0,089

4,121

-0,056

0;037

-0,051

-0,0t1

-0,174

-3,553

-3,223

-4,788

-3,776

^5,131

-5,046

-4,402

-4,573

-5,000

-4,365

4,168

-2,817

-3,425

4,862
4,71A
-3,586

4,21q
-3,531

.4,923

4,283
-3¿83

-3,998

-4,897

-2,923

{,358
-5,291

-2,612

4,601
.3,606

-4,248

4,072
-5,211

-4,464

-1,234

-1,354

-1,4â2

-1 ,708
-3,176

-2,368

.3,436
,2,199

-2,09e

4,672
-5,066

-1,085

:1,062

4þ62
-5,175

-0,824

-4,103

-o,922

4,575
-3,417

-3,156

-3,243

-2i140

-r,504

-3,915

-4,7 41

-1,552

-0,530

-1.r235

-2,725

-1.,566

-3,543

4,004
-¿ 572

0,296

0,315

0,418

o,577

0,556

0,697

0,564

0,565

0,n2
0,5'17

0,233

0,510

0,411

0,708

0,3r 8

-0,3'r3

0,495

0,407

0,612

0,6't0

0,692

0,615

0,252

0,433

0,472

0,546

0,284

0,379

0,348

o,414

0,499

o,412

0.453

o 315

Tabela lV. 12 - Índices de saturação para calcita, dolomita, câlcedônia, fluorita, magnesita e
quartzo, calculados através do programa MINTEQA

Em relaçäo ao quartzo, todas as amostras apresentam índices de

saturação positivos e, em relaçäo à calcedônia, os índ¡ces de saturaçäo são

mu¡to próximos de zero ou positivos, indicando que as águas estâo saturadas

ou supersaturadas em relaçäo a esses minera¡s.
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Para a calcita, observa-se que as águas da porção livre do aquífero

apresentam índices de saturaçäo negativos, isto é, säo capazes de dissolver a

calcita. No sentido leste-oeste, os valores desses índices tornam-se cada vez

mais elevados, atingindo valores positivos no extremo noroeste da área. Nos

poços 5, 14 e 31, a noroeste, esse aumento nos índices de saturação é

acompanhado por diminuição nos teores de cálcio, o que pode estar

relacionado com a precipitaçäo da calcita, conforme já havia sido observado

por Silva (1983), em estudo realizado no aqüífero Botucatu. Nos poços

situados na área de afloramento da Formaçåo Pirambóia (4, 20 e 24), a leste

acontece fenômeno análogo: os índices de saturação de calcita estão próximos

de zero e os teores de cálcio são baixos. Para a dolomita os índices sâo

sempre negativos, assim como para a fluorita.

7. EVOLUçÃO HIDROGEOQUíMICA

Com o objetivo de melhor compreender a evoluçåo química das águas

estudadas ao longo do sentido geral fluxo do aqüífero, foram elaborados três

perfis SE-NW e um perfil E-W, representados na Figura lV. 24.

Ao longo do perfil A-A'(Fig. lV.28a) eståo representados os poços 17,

46, I e 14. Nota-se, através dos diagramas de Stiff, que as águas tornam-se

mais mineralizadas no sentido SE-NW, sendo inicialmente cálcicas e, mais a

NW, sódicas. Nesse mesmo sentido, os índices de saturação com relaçäo à

calcita passam de negativos a valores próximos de zero. Na regiáo de Ribeirão

Preto (poço 9) observa-se localmente uma inversão do fluxo, devida à intensa

explotação das águas nessa cidade. A seqüência de poços 17, 46 e 9

representa a evolução normal das águas ao longo do fluxo no sentido de

aumento da salinidade e do índice de saturaçäo da calcita. O poço 14, que

atravessa a Formação Botucatu e atinge parte da Formação Pirambóia,

apresenta características das águas do Grupo 3, mais sódicas e com índice de

saturaçäo da calcita próximo de zero.

No perfil B-B' (Fig. lV. 28b) estão representados os poços 22, 29,24,2 e

1. A evoluçäo é semelhante à do perfil AA'. Aqui percebe-se com muita clareza

a influência da Formação Pirambóia na composiçäo das águas: no poço 2, que

compreende apenas uma peguena porção da Formação Pirambóia, as águas
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já se tornam um pouco mais sódicas em relação às águas do poço 24

(inteiramente na Formação Botucatu), mas só vão ser mais acentuadamente

sódicas no poço 1, que abrange uma maior porçäo dessa Formação.

O perfil C-C' (Fig. lV. 28c) compreende os poços 20,21,27 e 19. Nesse

perfil, há um poço na área de recarga do aqüífero sobre a Formaçåo Pirambóia

que capta água exclusivamente dessa Formação (poço 20). As águas desse

poço pertecem ao Grupo 3: såo sódicas e apresentam índice de saturação da

calcita próximo de zero. A partir do poço 21 alé o poço 19, a evoluçäo é no

sentido de águas cada vez mais cálcicas e de índices de saturaçåo que

passam de valores muito negativos a valores próximos de zero, isto é, a
evolução é de águas do Grupo 1 para águas do Grupo 2. O poço 27, que

atravessa uma pequena parte da Formação Pirambóia, apresenta um discreto

incremento no teor de sódio em relação aos poços vizinhos, bem evidenciado

no diagrama de Stiff.

No perfil D-D' (Fig. lV. 28d) estão os poços 47, 45,42e 14. Nesse perfil,

o fluxo é E-W, a salinidade aumenta gradualmente nesse sentido, assim como

os índices de saturação da calcita. As águas passam do Grupo 1 para o Grupo

2 e, finalmente, para o Grupo 3.
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v - coNstDERAçoEs FrNArs

Os resultados deste estudo permitiram caracterizar as águas do aqüífero

Botucatu, dentro dos limites da bacia hidrográfica Mogi-Pardo, determinando

suas propriedades físico-químicas e composicionais, e as relaçöes entre as

águas e as rochas percoladas.

As águas subterrâneas na área de estudo possuem fluxo sudeste-

noroeste, apresentando em geral, teores salinos muito baixos, decorrentes da

constituição litológica das Formaçöes Botucatu e Pirambóia. Apesar da baixa

mineralizaçäo, observa-se que, durante o seu percurso subterrâneo, as águas

sofrem modificações químícas e aumento dos teores de sais dissolvidos.

O comportamento hidroquímico dessas águas é determinado pelo

confinamento do aqüífero, pelos sentidos do fluxo, pelo tempo de residência

das águas e pela composiçäo química das rochas percoladas. Esses fatores

propiciam aumento nos valores de pH e temperatura das águas, e um pequeno

enriquecimento salino, desde a porçåo livre até a por@o confinada do aqüífero.

A análise estatística realizada permitiu dividir as águas do aqüífero

Botucatu, dentro da área de estudo, em três grupos com características físico-

químicas e químicas distintas.

O Grupo 1 engloba as águas mais diluídas (condutividades < 100 uS/cm) e com

pH entre 5,6 e 6,9, que ocorrem na região de afloramento da Formaçäo

Botucatu, área de recarga do aqüífero. Essa região comporta-se como um

sistema quimicamente aberto, onde a composição das águas subterrâneas é

diretamente influenciada pelas precipitaçöes. O cálculo do índice de saturação

em relação à calcita mostra que essas águas são bastante insaturadas em

relação a esse mineral.

O Grupo 2 é formado por águas bicarbonatadas cálcicas, com condutiv¡dades

entre 130 e 250 uS/cm e pH entre 6,6 e 8,6, que ocorrem na porçäo confinada

do aqüífero, em uma faixa de aproximadamente 60 km, a partir do contato da

Formaçâo Serra Geral com a Formação Botucatu. Nessa região o capeamento

do basalto é pouco espesso e muito fraturado, propiciando uma alimentação

indireta do aqüífero Botucatu. As águas carregadas em COz, ao percolarem o
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basalto, provocam dissoluçäo incongruente dos plagioclásios e piroxênios,

enriquecendo as águas em cálcio (principalmente), magnésio, sódio, potássio,

ferro, silício e bicarbonato. A maior parte das águas desse grupo é insaturada

em relaçåo à calcita. Observa-se, no entanto, que, em direçåo a oeste esse

índice chega a valores próximos de zero ou até positivos.

O Grupo 3 envolve as águas bicarbonatadas sódicas, com condutividades entre

173,9 e 318,0 uS/cm e pH entre 8,2 e 9,4, que ocorrem tanto na porçâo

confinada do aqüífero, no noroeste da área, como na regiäo de afloramento da

Formação Pirambóia no lêste da área. A composição química dessas águas é

bem diferente daquela dos outros dois grupos, apresentando teores mais

elevados de sódio, cloreto, sulfato e bicarbonato, e baixos teores de cálcio. As

águas desse grupo sáo ligeiramente insaturadas em relação à calcita, com

exceção do poço 5, que é supersaturada em relaçâo a esse m¡neral.

No setor leste da área estudada, que é a zona de alimentação do

aqüífero, a maior parte dos poços apresenta as águas pouco mineralizadas do

Grupo 1 , captadas dos sedimentos da Formaçåo Botucatu, aflorantes ou

recobertos por uma camada pouco espessa de basaltos. Apenas três poços (4,

20 e 25) nessa área têm suas águas provenientes dos sedimentos aflorantes da

Formação Pirambóia, sendo caracterizadas por teores baixos de cálcio e mais

elevados de sódio, o que as coloca no Grupo 3. As águas do Grupo l, ao

percolarem as rochas do aqüífero no sentido do fluxo, dissolvem os minerais,

enriquecendo-se em vários íons, principalmente HCOg-, Ca2* e Na*, assumindo

as característ¡cas das águas do Grupo 2. A partir de um certo momento no seu

percurso para oeste, os teores de Ca2t começam a abaixar (poços I e 2),

porém mantendo-se ainda superiores ao de Na*, que é o traço típico das águas

do Grupo 2. Esses poços atravessam toda a espessura da Formaçäo Botucatu

e chegam a coletar água também de uma pequena porção da Formaçåo

Pirambóia. No extremo noroeste da área, onde a água é coletada tanto da

Formação Botucatu como da Formaçåo Pirambóia, a tendência de queda nos

teores de Ca2* e aumento nos teores de Na* é acentuada, resultando nas

águas sódicas do Grupo 3 (poços 5, 14 e 31). Essa evolução sugere que teores

mais elevados de sódio sejam ao mesmo tempo resultantes do enriquec¡mento

normal em sais no sentido do fluxo e da influência de uma possível assinatura

geoquímica das águas da Formação Pirambóia, a qual se expressa claramente
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nas águas dos poços 4,20 e 25 (Grupo 3), Iocalizados na porção aflorante do

aqüífero, e discretamente nas águas dos poços 1 e 2 (Grupo 2), localizados a

oeste.

Em relação à potabilidade, todas as águas estudadas são apropriadas

para o consumo humano, pois apresentam todos os seus constituintes com

teores abaixo dos limites permitidos, de acordo com o padrão estabelecido pela

portaria 146912000 do Ministério da Saúde. As amostras provenientes dos

poços 11, 17, 20, 22, 25, 26, 44 e 47, situadas numa área de maior

vulnerabilidade do aqüífero, que é a área de recarga, apresentam, ao mesmo

tempo, teores mais elevados em Cl- e NOg-, podendo indicar contaminaçäo pelo

uso de insumos agrÍcolas.
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